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Summary 
The thesis concentrates about Software-as-a-Service (SaaS) and how this concept influences ERP-

systems’ supply chain (SC) prospectively. Further, what changes and challenges this influence will 

cause for the actors in the supply chain according to SCM- and network theory. From this derived 

our definition of SaaS as being a business model, where users access the software over the Internet 

through a subscription model. The purchased software is then being hosted by an external company 

off-premise, who runs multiple users on the same server due to standardized solutions. Moreover, 

SMBs is believed to adopt the concept of SaaS first because of a larger incentive, compared to large 

companies, where most of them already have implemented traditional ERP-solutions beforehand. 

Due to the future growth in SaaS ERP-solutions, there will be a transformation in the way of selling 

and delivering ERP-systems. Traditionally, ERP-systems where customized according to a specific 

end customer, whom would pay for the system up-front and thereby gain complete ownership over 

the software. At the same time, the end customer was responsible of maintenance, operating the 

ERP-system and purchasing the necessary hardware in order to run it. 

 

As a result of SaaS, the traditional ERP-SC will therefore change as SaaS is getting more adopted 

by companies. This development prospectively reflects in the concept of Cloud Computing (CC). 

CC was further defined through a production model, that consists of an agile and scalable network 

(the cloud), which is accessed as needed through the Internet by multiple users. Moreover, it 

consists of several IT-ressources, which are shared in the cloud. The transformation from SaaS to 

CC means, that the influence SaaS will have on ERP-systems’ SC prospectively reflects through a 

Cloud ERP-SC, whose evolution will cause changes and challenges for the actors in the ERP-SC. In 

order to recognize those changes, the traditional ERP-SC and SaaS ERP-supply chain was analyzed 

and compared to provide indications about future development. From this derived, that some actors 

will expire from the ERP-SC while others will arise. Further, SMBs will be the first to adopt cloud-

solutions, followed by large companies.  

 

Moreover, tendencies have appeared towards an evolution in the ERP-SC, that will appear as being 

a direct or an indirect Cloud ERP-SC, where companies will move their data into private held 

clouds. At the same time there will be an increased focus on developing partner relationships and 

integrate or convert different ERP-systems.  
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1. del 

1.1 Indledning 
I 1951 var der et britisk cateringfirma, som købte og installerede den første computer der 

nogensinde var blevet anvendt til forretninger. Computeren der blev placeret i hovedkvarteret var i 

stand til at håndtere lønsedler, holde styr på lageret samt udøve komplekse kalkulationer [Carr; 

2004]. Siden da har udviklingen af IT-systemer gået stærkt, og har gennem årene vundet indpas i 

alle virksomheder for herved at styre og kontrollere processer, samtidig med at disse er blevet 

optimeret. Samtidig er der opstået en voksende interesse for Supply Chain Management (SCM), der 

ligeledes har udviklet sig i takt med udviklingen af IT-systemer, jf. i afsnit omkring SCM og IT.  

Denne udvikling har medført, at langt de fleste virksomheder i dag er blevet utrolig afhængige af 

teknologien, da virksomhedernes operative infrastruktur er opbundet af IT-systemer til at 

effektivisere arbejdsprocesserne. ERP-systemer (Enterprise Ressource Planning) udfører dette, og 

er et IT-system der anvendes til at holde styr på virksomhedens processer, og omfatter alle de 

funktioner eller processer der her forekommer. ERP-systemer er udviklet specifikt til den enkelte 

slutkunde, som typisk er større virksomheder der har økonomien til at få ERP-systemet udviklet. 

ERP-systemet er således dyrt at erhverve, samtidig med at udvikling samt implementering af 

systemet foregår over en længere periode. Når ERP-systemet derefter er implementeret, er det svært 

at være agil, fordi omkostningerne samt systemets funktioner er faste, samtidig med at både IT-

investeringen samt vedligeholdelsen og kørslen af IT-afdelingerne efterfølgende er 

omkostningsfyldte. 

 

Endvidere har den finansielle krise for alvor sat sine spor på mange virksomheder, der på denne 

baggrund har set sig nødsaget til at omlægge deres prioriteringer, der tidligere lå på vækst, til nu at 

fokusere på omkostningsminimering. Håndtering og ledelse af virksomhedens Supply Chain (SC) 

er derfor eminent for at optimere processerne og samtidig minimere omkostningerne. En varierende 

efterspørgsel kræver ligeledes en fleksibel SC, der kan omstilles til de ændrende markedsbehov, 

både på produktions - og omkostningsdelen, hvor faste omkostninger søges transformeret til 

variable [Francis et all; 2009]. I takt med dette opstår et voksende antal af SMBs, der har en 

efterspørgsel efter ERP-systemer, men ikke økonomien til at erhverve den. 
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Kombination af en voksende IT-afhængighed, ERP-systemers høje omkostninger, fokus på 

omkostningsminimering samt den stigende efterspørgsel efter disse værktøjer har resulteret i, at 

virksomhederne nu søger efter nye muligheder, der kan fungere som alternativer og er i stand til at 

opfylde de krav der stilles i dag. Begrebet Software-as-a-Service (SaaS) går ind og imødekommer 

denne efterspørgsel1. 

 

1.2 Motivation 
Den første motiverende faktor for at arbejde med afhandlingens interesseområde ligger i en stor 

nyhedsværdi, på den baggrund, at der er få som har kombineret begrebet Software-as-a-Service 

(SaaS) med SCM på samme tid. Derudover er SaaS et koncept, som langsomt begynder at vinde 

indpas i de danske virksomheder. Vi har gennem indsamlet empiri og andet materiale ligeledes 

tillagt denne betragtning, hvorfor vi mener, at SaaS vil have en stor effekt på, hvorledes ERP-SC’s 

vil udforme sig fremadrettet, hvilket gør det yderligere interessant for SCM-studerende at skrive 

inden for dette område.  

 

Endvidere er analyser og andet undersøgende materiale omkring ændringerne inden for SaaS ERP-

SC’s fremadrettet sparsomme, hvilket forhåbentlig vil gøre afhandlingen interessant for IT-

branchen, samt de virksomheder i ERP-SC’en der arbejder med SaaS. Gennem afhandlingen har vi 

således til hensigt at give et indblik i, hvordan vi mener SaaS ERP-SC’en vil udforme sig 

fremadrettet ud fra både et SCM- og netværks-perspektiv, samt hvilke udfordringer det vil 

tilvejebringe de virksomheder der er en del af ERP-SC’en. Vores bevæggrund for at rette fokus mod 

IT-branchen skyldes, at store aktører som SAP og Microsoft i årtier har domineret IT-markedet og 

denne ERP-SC struktur har i særdeleshed været præget heraf [Interview; Toke; 2010] 

  

Det er således en stor motivationsfaktor at kunne være med til at afdække et forholdsvist nyt begreb 

inden for IT-branchen, på baggrund af SCM – og netværksteori, til trods for at netværksteorien vil 

være fremtræden. Endvidere håber vi, at afhandlingen forhåbentlig vil motivere andre til at 

undersøge emnet yderligere fremadrettet. 

                                                
1 SaaS; en forretningside inden for IT, som grundlæggende bygger på at software bliver lejet ud til slutbrugeren gennem 

et ”abonnement” i stedet for at det ejes af slutbrugeren. Forklares yderligere i afsnittet omkring SaaS.  
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1.3 Problemfelt 
På baggrund af ovenstående interesse for begrebet SaaS ligger afhandlingens udfordring således i 

udformningen af ERP-SC’en fremadrettet ved indførslen af begrebet SaaS, samt hvilke ændringer 

dette skaber for aktørerne (de pågældende virksomheder i ERP-SC’en). Overgangen fra den 

traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC’en skaber fremadrettet ændringer i ERP-SC'en, hvorfor 

dennes aktører er nødsaget til at anerkende og herefter imødekomme denne udvikling for ikke at 

udgå fra ERP-SC’en [Interview: Køhler; 2010]. Dette sker på den baggrund, at nye processer og 

funktioner har mulighed for at opstå gennem denne transformation, hvorfor nye aktører kan indgå i 

ERP-SC’en fremadrettet såvel som gamle kan falde fra. Erkendelsen blandet med forståelsen af 

indførslen af SaaS i ERP-SC's er således essentiel for at ERP-SC’ens aktører er i stand til at 

imødekomme udfordringerne fremadrettet. Til dette drages der paralleller til SCM - og 

netværksteori, til trods for at netværksteorien er mest fremtræden. 

 

1.4 Problemstilling 
Ovenstående problemfelt leder os over til vores problemstilling, der sammenfattet med ovenstående 

søger at forklare, hvordan SaaS ERP-SC’s fremadrettet kommer til at udforme sig, samt de 

udfordringer der ligeledes vil opstå hos aktørerne i ERP-SC'en. På denne baggrund er afhandlingens 

overordnede problemstilling følgende: 

 

”Hvordan vil begrebet Software-as-a-Service (SaaS) influere ERP-systemers supply chain 

fremadrettet, og hvilke ændringer samt udfordringer skaber dette for supply chainen’s 

aktører set i lyset af SCM- og netværksteori?”  

 

Problemstillingen besvares gennem underspørgsmålene:  

 

• Hvad er Software-as-a-Service og hvorledes udvikler dette begreb sig fremadrettet? 

 

Begrebet Software-as-a-Service beskrives og analyseres, for herefter at udlede begrebets udvikling 

fremadrettet. Efterfølgende analyseres overgangen fra den traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-

SC’en. 
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• Hvordan adskiller den traditionelle ERP-supply chain sig fra SaaS ERP-supply 

chain’en i henhold til SCM – og netværksteori? 

 

Den traditionelle ERP-SC illustreres og analyseres i henhold til SCM- og netværksteori, efterfulgt 

af samme gennemgang af SaaS ERP-SC’en. Forskellene i ERP-SC’en fra overgangen mellem den 

traditionelle ERP-SC og SaaS ERP-SC’en udledes derefter og anvendes efterfølgende til at udlede 

udviklingen af ERP-SC’en fremadrettet. 

 

• Hvorledes udformer SaaS ERP-SC’en sig fremadrettet i henhold til SCM – og 

netværksteori? 

 

Den fremadrettede SaaS ERP-SC analyseres, i henhold til SCM – og netværksteori. Hertil 

analyseres endvidere de ændringer samt udfordringer der ligger forude for ERP-SC’ens aktører, for 

afslutningsvis at besvare den overordnede problemstilling.  

 

1.5 Afgrænsning 
• Afhandlingen fokuserer på salg af ERP-systemer gennem ERP-SC’s, hvortil der lægges et 

fokus på software frem for hardware. Der afgrænses således fra at kigge på de mere tekniske 

og bagvedliggende aspekter inden for både software og hardware, samt anvendelsen heraf. 

Den tekniske del vil på trods af dette blive berørt i en mindre grad, ud fra den betragtning, at 

det i nogle tilfælde vil øge helhedsforståelsen, eller i tilfælde af at det vil have en indflydelse 

på afhandlingens indhold. 

• Der kigges på eksterne netværk og ikke interne, da vores fokus er rettet mod forandringerne 

der sker ved indflydelsen af SaaS på den vertikale SC. Vi afgrænser os således fra at se på 

den horisontale del af SC’en, men mindre dette har en indflydelse på afhandlingens indhold. 

• Skrivere analyserer udelukkende på den del af SC’en, som beskæftiger sig med at få 

produceret, solgt og leveret software til slutkunden. Interessen ligger således ved aktørerne i 

SC’en og ikke slutkunden. 

 

Ovenstående del fastsatte og begrundede fundamentet for afhandlingens retningslinjer samt videre 
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færden. Efterfølgende til dette introduceres metodeafsnittet, som findes relevant for at forklare de 

metodiske overvejelser der ligger til grund for afhandlingens indhold. 

 

1.6 Metodologi 
Dette afsnit har til formål at redegøre for vores tilgang samt anskuelse af de metodiske overvejelser, 

der ligger til grund for afhandlingens udformning. For at tilgå dette struktureret anvendes modellen 

neden for fra Saunders et al. [2003] som en skabelon til at danne rammen for afsnittet. Modellen 

hedder ”The Research Process Onion”, og er inddelt i fem dele, hvor hver enkelt sigter mod at give 

en detaljeret forklaring af undersøgelsesprocessen. Anvendelsen af modellen skyldes vores 

overbevisning om, at denne bidrager til en struktureret tilgang til metodeafsnittet, der indledes med 

den yderste del af løget, hvorefter der arbejdes ind mod centrum. 

Modellen er illustreret neden for: 

 

Figur nr. 1 – The Research Process Onion 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter Saunders, Lewis og Thornhill [2003] 

 

1.6.1 Videnskabsfilosofi 

Den yderste del af modellen fokuserer på, hvordan skrivere anskuer virkeligheden, hvilket kommer 

til udtryk gennem tre metodiske perspektiver; det analytiske-, system- og aktør-perspektivet, der 

vælges ud fra de karakteristika, som de forskellige perspektiver er baseret på [Arbnor & Bjerke; 

1997]. Afhandlingen tager afsæt i systemperspektivet, der har sit udspring i funktionalismen, 
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systemteorien og pragmatismen. Virkeligheden er gennem dette perspektiv objektiv tilgængelig, 

hvor virkeligheden er arrangeret på sådan en måde, at det ikke er de enkelte enheder der har 

betydning, men deres indbyrdes interaktion	   [Arbnor & Bjerke; 1997]. Virkeligheden anskues 

således som et system (virksomhed eller forsyningskæde), der er forbundet af en række gensidigt 

forbundet enheder, der sammen arbejder mod fælles mål. Sammensætningen af de forskellige 

enheder resulterer derfor i en synergieffekt, hvor enhederne tilsammen enten er større eller mindre 

end summen af dem [Arbnor & Bjerke; 1997; Gammelgaard; 2002]. Systemperspektivets fokus er 

således rettet mod ”koblingerne”, hvilket i SCM sammenhænge vil betyde dér hvor informationer 

og materialer overgår fra en virksomhed til en anden i SC’en [Gammelgaard; 2002]. Endvidere er 

det ikke alene indholdet i enhederne der tilvejebringer viden, men samtidig enheders relationer. 

Overføres dette til afhandlingen, kommer det til udtryk gennem udformningen af forskellige ERP-

SCs, hvor struktur og relationer analyseres gennem interaktionerne (koblingerne) mellem ERP-

SC’ens aktører, aktiviteter og ressourcer, for derved at være i stand til at udforme SaaS ERP-SC’en 

pragmatisk2 fremadrettet. 

 

Hermed blev skriveres anskuelse af virkeligheden beskrevet, og en videre forklaring af 

undersøgelsesprocessen følger i form af afhandlingens undersøgelsestilgang. 

	  

1.6.2 Undersøgelsestilgang  

Før vi satte os fast på afhandlingens emne, blev der overvejet hvilke teorier som kunne være 

interessante at medtage. SCM-perspektivet synes selvskrevet grundet vores akademiske baggrund, 

modsat netværksteorien, der i opstartsfasen blev holdt op imod flere teorier så som den 

ressourcebaseret teori, principal og agent teori samt transaktionsomkostningsteori. Vi fandt det 

interessant at kigge på SC’ens aktører, og hvilke interaktioner der var til stede. Her var vi 

interesseret i at analysere på aspekter omkring relationer, tillid samt magtforhold, hvorfor dette 

behov bedst synes at imødekommes gennem anvendelsen af netværksteorien. På baggrund af dette 

tager afhandlingen således udgangspunkt i en deduktiv undersøgelsestilgang. 

Ved valget af undersøgelsestilgang skelnes der mellem deduktion og induktion [Alvesson et al.; 

                                                
2 En person der gør noget pragmatisk kommer direkte til sagen i forbindelse med diskussion og er af den overbevisning, 

at erfaring er den bedste læremester. For pragmatikere er sandheden det, der kan hjælpe os til at handle på sådan en 

måde, at de ønskede resultater opnås [Kvale; 2006].  
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1994], hvor afhandlingen anvender en deduktiv tilgang, til trods for at elementer fra den induktive 

tilgang ligeledes forekommer. 

En deduktiv tilgang synes mest anvendelig for videnskabelig forskning, hvor forskeren udvikler en 

hypotese, der testes og undersøges i henhold til en teori [Hussey & Hussey; 1997]. Gennem denne 

tilgang ræsonneres der frem til hændelser med udgangspunkt i generelle principper, og med 

udgangspunkt i teori søges der at drage konklusioner omkring specifikke forhold [Alvesson et al.; 

1994]. Vi har ikke udviklet en hypotese på baggrund af testet teori, fordi teoriens tilgængelighed 

omkring afhandlingens interesseområde er yderst begrænset, samtidig med at der endnu ikke er 

blevet forsket meget i emnet set fra et SCM- og netværks-perspektiv. Alligevel kommer den 

deduktive tilgang til udtryk gennem selve anvendelsen af SCM- og netværksteori, som begge er 

testede teorier. De to teorier er inkluderet i problemstillingen, og afhandlingen er således bygget op 

omkring dette. Den deduktive tilgang anvendes derfor gennem afhandlingen i forbindelse med 

anvendt teori. 

Modsat synes en induktiv tilgang mest anvendelig, når forskeren gradvist formulerer 

forskningsteorien gennem evolutionen af forskningsvariablerne og anvender forskningsdata til at 

konstruere teori. Her er en induktiv tilgang fleksibel, fordi den giver forskeren mulighed for at 

modificere forskningens vægt, afhængigt at de akkumulerede fund hen gennem 

undersøgelsesprocessen [Easterby-Smith et al.; 2002]. Den induktive tilgang kommer til udtryk 

gennem afhandlingen på baggrund af den evolutionsproces der forekommer mellem det udledte 

samt anvendt materiale og tillagt information. Afhandlingen bygges således ikke op omkring 

fundne konklusioner for herved at konstruere teori, til trods for at der er forekommet en 

udviklingsproces, hvilket har gjort det muligt for os løbende at modificere fundne variabler og data 

alt efter betydning for afhandlingens færden. Den induktive tilgang anvendes derfor gennem 

opgaven i forbindelse med analysen af ERP-SC’en. Her er det gennem interviews og observationer 

forsøgt bekræftet om, hvorvidt den teoretiske analyse stemmer overens med den virkelighed ERP-

SC’en står overfor.   

 

Afhandlingen er således opstået gennem kombinationen af både den deduktive - og den induktive 

tilgang, til trods for at den deduktive er dominerende.  

Forløbet har endvidere fungeret som en dynamisk evolution af opdagelser, fordi ny viden og 

forståelse løbende er fremkommet. Fra starten af afhandlingen til slutningen har været en rejse, hvor 

vi ikke var bekendte med resultatet før sent i forløbet. 
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Hermed blev undersøgelsestilgangen til afhandlingen forklaret som værende deduktiv og induktiv. 

Dette leder frem til næste lag i ”The Research Process Onion” modellen fra Saunders et al. [2003], 

der omhandler afhandlingens opbygning og struktur i form af undersøgelsesdesign. 

 

1.6.3 Undersøgelsesdesign  

Et undersøgelsesdesign kan forklares som værende den fremgangsmåde der anvendes til at udforske 

det fænomen der er genstand for undersøgelsen [Andersen; 2006]. Hertil er der forskellige 

indgangsvinkler, der kan kombineres i form af survey-, eksperimentelle-, dynamiske- eller case-

studier [Saunders et al.; 2003;Yin; 2003]. Afhandlingen tager på baggrund af dette udgangspunkt i 

et case studie som forskningsstrategi, hvilket begrundes gennem følgende; “A case study is an 

empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, 

especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” [Yin; 

2003; s. 13]. Til dette drages paralleller til afhandlingen, hvor begrebet SaaS er ”fænomenet” for 

undersøgelsen. Samtidig er forholdene mellem SaaS og konteksten ugennemsigtig, grundet mindre 

grad af forskning omkring kombinationen af SaaS, ERP-systemer samt SCM- og netværksteori. Vi 

anvender således case studiet som forskningsmetode, fordi vi bevidst ønsker at afdække 

kontekstuelle forhold, fordi vi antager at de kan være yderst relevante for det fænomen der 

undersøges [Yin; 2003; s. 13]. 

Afhandlingens struktur er illustreret gennem nedenstående figur, der viser hvordan denne er 

opbygget: 

 

Figur nr. 2 – Afhandlingens struktur  

Kilde: Egen tilvirkning 
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Af figuren fremgår det, at afhandlingens 1. del indeholder de indledende afsnit til afhandlingens 

fundament, efterfulgt af 2. del i form af SCM – og netværksteorien, som introducerer de teorier der 

anvendes gennem afhandlingens videre færden. 3. del retter fokus mod begreberne Software-as-a-

Service og Cloud computing, hvorefter 4. del udformer den traditionelle ERP-SC og SaaS ERP-

SC’en, samt hvilke forskelle der er mellem dem. 5. del udformer den fremadrettede ERP-SC, 

hvorefter den samlede analyse drages til sidst til konklusion, og problemformuleringen besvares 

herved.  

 

Strukturen på afhandlingen søger at skabe den røde tråd gennem afhandlingen. Denne kommer til 

udtryk gennem den måde vi fører læserne igennem opgaven på, hvor anvendt teori først gennemgås, 

for videre at anvende dette til at opbygge samt analysere de opstillede SC’s ensartet. Dette gøres 

endvidere for at sammenligne processerne samt de ændringer der forekommer mellem de opstillede 

ERP-SC’s. 

 

Ovenstående afsnit gennemgik afhandlingens undersøgelsesdesign og forklarede bevæggrundene 

for den valgte struktur. Dette leder over til næste led i ”The Research Process Onion”, der retter 

fokus mod afhandlingens tidshorisont. 

 

1.6.4 Tidshorisont 

Tidshorisonten er et andet vigtigt element i undersøgelsesprocessen. Der skelnes mellem to litterære 

tidshorisonter; ”longitudinal (langsgående)” og ”cross-sectional (tværsnit)”. En langsgående 

undersøgelsesproces undersøger et specifikt fænomen over en given tidsperiode, hvorimod den 

tværgående undersøgelsesproces fokuserer på et øjebliksbillede [Ivory Research Ltd; 2009]. 

Afhandlingen tager således afsæt i en tværgående undersøgelsesproces, fordi den søger at danne et 

øjebliksbillede af, hvordan de opstillede ERP-SC’s anskues fra et bestemt tidspunkt (år 2010). Dette 

valg skyldes både de ressourcer der var os tilgængelige, samt egen begrænsede tidshorisont. 

Afhandlingen har gennemgået en tidshorisont på 6 måneder, hvilket har haft en indvirkning på de 

fundne resultater på den baggrund, at der er taget udgangspunkt i et øjebliksbillede. 

Grundet den begrænsede tidshorisont var det ikke skrivere muligt at konstruere en længerevarende 

undersøgelsesproces, samtidig med at vi mener, at vores problemformulering lægger op til en 

tværgående undersøgelses proces. Dette skyldes, at ERP-SC’en konstant er under udvikling og vi 
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foretrækker derfor at fokusere på et øjebliksbillede og arbejde ud fra det, fordi vi er af den 

overbevisning, at dette vil gøre afhandlingen mere aktuel på nuværende tidspunkt, da der er få der 

har kombineret disse emner tidligere. 

 

Dette afsnit gennemgik aspekterne ved afhandlingens tidshorisont. Følgende afsnit retter fokus mod 

behandling og indsamling af afhandlingens data. 

 

1.6.5 Dataindsamlings- og behandlingsmetode 

De teorier der anvendes gennem afhandlingen kommer til udtryk gennem SCM – og 

netværksteorien, hvor der tages udgangspunkt i bogen Managaing the Global Supply Chain, 3rd 

edition [Skjøtt-Larsen et al.; 2007]. Dette gøres ud fra den betragtning, at disse teorier er empirisk 

testet, og således valide til at understøtte afhandlingens teoretiske grundlag. Forfatterne har stor 

indsigt og erfaringen inden for SCM- og netværksteori, hvilket skabte deres anvendelighed. Disse 

afsnit blev videre suppleret med artikler der er blevet præsenteret for os igennem undervisningen på 

Cand. merc SCM, eller fundet gennem CBS’s biblioteksdatabase, og findes derfor ligeledes 

relevante for at udforme anvendte teoriafsnit i henhold til afhandlingens problemstilling. 

 

Afhandlingen består endvidere af både sekundære og primære data, hvilket er nødvendigt for at 

danne et specifikt øjebliksbillede. Sekundære data omfatter ikke teorier, men forekommer i form af 

undersøgelser fra andre virksomheder. Det betyder, at sekundære data stammer fra ”feltet”, og vi 

har således ikke skrevet eller udledt dem selv. Den sekundær data der er i afhandlingen kommer til 

udtryk gennem undersøgelser fra Gartner Group og Mimecast der, efterfølgende fandtes brugbare. 

Vi brugte disse i afsnittene omkring SaaS og Cloud Computing, til at underbygge vores 

argumentation i form af tabeller, tal, mv. 

Andre anvendte sekundære data kommer videre til udtryk gennem en bred vifte af bøger, artikler, 

præsentationer og hjemmesider/blogs. Her ligger problematikken i det indhentede data, hvis 

udvikling inden for SaaS og Cloud Computing har været så foranderlig, at noget materiale der 

dateres to år tilbage virker forældet. Denne problematik imødekommes gennem de primære data, 

som kendetegnes gennem noget vi selv skaber. Disse blev indsamlet gennem interviews, hvor det 

herigennem var muligt at indsamle data der var mere specifikt relateret til afhandlingens 

fokusområder. Dette kommer til udtryk gennem foretagne interviews, hvorfor interaktionen med 
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praksis over tid, har forsynet os med en dyb forståelse for udviklingen af ERP-SC’s fremadrettet, 

samt de ændringer der her forekommer.  

Vi har således valgt at basere afhandlingens sekundære datakilder på bøger, artikler, præsentationer 

og hjemmesider/blogs, hvor de primære datakilder er baseret på interviews. Interviews samt 

hjemmesider/blogs bliver efterfølgende beskrevet, samt hvilke tanker for anvendelse der ligger til 

grund for denne beslutning. 

 

1.6.5.1 Interviewrammen 

Interviewrammen er struktureret i tre dele, der samlet indledes med en identifikation af 

interviewpersonens job funktion og dennes erfaring inden for SaaS og CC efterfulgt af en kort 

forklaring af afhandlingens fokus. Interviewrammen søger at være åben, således at der er mulighed 

for at tilføre yderligere informationer end oprindelig tiltænkt [Kvale; 2006].  

Interviewrammen er vist i bilag 1, og er opbygget på baggrund af vores interesse i ERP-SC’ens 

udvikling. Interviewrammens første del retter fokus mod den traditionelle ERP-SC. Her vises vores 

version af den traditionelle ERP-SC’en og en diskussion følger omkring aktørerne, ressourcerne og 

aktiviteterne heri. Dette gøres med henblik på at drage paralleller til SCM- og netværksteorien. 

Endvidere spørges der ind til eventuelle relationer i den traditionelle ERP-SC, samt hvilke former 

for tillid og magt der er til stede. 

Anden del af interviewrammen koncentrerer sig omkring SaaS ERP-SC’en, og gennemgår de 

samme punkter som ved den traditionelle ERP-SC. Herudover spørges der ind til 

interviewpersonens egen definition af SaaS, samt hvilke fordele og ulemper der her forekommer. 

Dette anvendes til at opstille og analysere SaaS ERP-SC’en, samt til at afdække begrebet SaaS. 

Tredje del af interviewrammen er opbygget på samme måde som første og anden del, og fokuserer 

på udviklingen af ERP-SC’en fremadrettet, samtidig med at den søger at tilvejebringe de ændringer 

og udfordringer der herved forekommer. Interviewrammen er opbygget på baggrund af SCM- og 

netværksteorien, for på denne måde for at gennemgå så mange af de aspekter der foreligger gennem 

afhandlingen. 

Foretagne interviews kendetegnes endvidere som værende fokuserede hvilket betyder, at foretagne 

interviews er foregået over en relativ kort tidsperiode med en varighed af 1-2 timer. Dette passer 

således overens med tidshorisonten, der kendetegnede afhandlingen gennem en tværgående 
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undersøgelsesproces. Derudover lægger vores problemstilling op til at ERP-SC’ens udvikling 

fremadrettet undersøges, hvorfor vi fandt det nødvendigt at konsultere personer, der arbejder direkte 

med afhandlingens interesseområder. Afhandlingens resultater ville ikke have været af samme 

kvalitet uden denne form for dataindsamlingsmetode. 

 

1.6.5.2 Interviews 

Der er blevet foretaget 14 interviews, hvoraf 5 var personlige og 9 foregik over telefonen. På trods 

af distancen på de sidste 9 betegnes disse ligeledes som værnede personlige, da de foregik over 

skype med anvendelsen af et webcam. Foretagne interview kendetegnes således gennem at være 

kvalitative, hvorfor Kvale’s [s. 40-46; 2006] opstillede aspekter for forståelsen af kvalitative 

interviews bidrager til vores helhedsforståelse af de foretagne interviews.   

 

Interviewpersonerne blev udvalgt primært på baggrund af den hjælp vi modtog fra to fageksperter; 

Vagn Köhler og Anders Trolle-Schultz fra SaaS IT-Consult, som gav os adgang til deres netværk. 

Endvidere er andre fundet gennem personlige relationer og netværk. Gennem udvælgelsesprocessen 

var det en forudsætning, at interviewpersonerne havde en form for kendskab til SaaS og Cloud 

Computing samt til ERP-systemer. Derefter søgte vi efter interviewpersoner der befandt sig i hvert 

led af ERP-SC’en, hvilket var udviklere, leverandører, hosts og slutkunder. Dette blev gjort med 

henblik på af få et indblik i ERP-SC’ens aktørers forskellige holdninger og interesser, for herved at 

søge et mere retvisende billede af den reelle situation. Derudover blev 2 personer interviewet og 

kendetegnes som ”thoughtleaders”, fordi de er førende eksperter inden for området omkring SaaS 

og Cloud Computing, og har været behjælpelige for skriveres forståelse af begreberne.  

Interviewpersonerne er listet i tabellen neden for, der samtidig illustrerer hvilken stilling og 

virksomhed de arbejder i, samt hvor i ERP-SC’en de hver især befinder sig: 

 

Tabel nr. 1 – Interviewpersoner 
Navn Virksomhed og 

stilling  

Placering i 

ERP-SC’en 

Erfaring 

Alon 

Ekelund 

Medstifter af 

Intelliglobe A/S 

Independant 

software 

vendor 

(ISV’er) 

Han har 3-4 års erfaring inden for SaaS-branchen. 

Intelliglobe er et software-hus, som har et CRM-system der 

bygger på Lotus og Notes. De er gået sammen med et 

netværk af konsulenter i form af et partnerskab, hvor de 
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sælger hinandens systemer.  

Christian 

Frederikse

n 

Ansvarlig for salg i 

Manage My 

Complaints  

ISV’er Han har beskæftiget sig med det i 6-7 år. 

Hanne 

Roulund  

Projektleder i Dansk 

Institut (DI) 

Slutbruger og 

overvejende 

ISV’er 

3 års erfaring - Hun har været projektleder i DI siden 2007, 

hvor ideen omkring portalen de lancerede sidste år opstod. 

Jeff Kaplan 

 

Managing Director i 

THINK-strategies  

Intermediate/ 

konsulent og 

thoughtleader 

Han er været IT konsulent siden 2001 

Jens Toke 

 

Director of Solutions 

Manage-ment i 

Progator Gatetrade 

ISV’er, 

Intermediate 

og Host 

6 års erfaring indenfor SaaS og IT. Han har tidligere siddet i 

en indkøbs-afdeling, der har indkøbt IT. 

Justin Pirie Director of 

Communities and 

Content i Mimecast 

Thoughtleader 

og ISV’er 

Han har arbejdet med SaaS i ca. 5 år og arbejder for en af 

verdens største SaaS-leverandører. Han driver selv en af 

verdens største SaaS communities 

Jörg 

Hambuecke

rs 

Cloud Computing 

specialist i Microsoft 

Technology 

and License 

Provider 

(TLP’er) 

Arbejder inden for kommunikationssektoren hos Microsoft - 

de er en gruppe der kigger efter interesserne hos forskellige 

hosts, kabel operatører, service providers og media. Gruppen 

har eksisteret de sidste 8 år, og leder Microsoft diskussionen 

omkring Cloud Computing.  

Mark 

Davids 

Head of Profes-sional 

Services & Channel 

Manager i Cobweb 

Solutions 

ISV’er Davids har været i SaaS og CC branchen i 9 år. Han snakker 

med Distributører og Intermediates for at få dem aktiveret 

inden for CC og SaaS området. 

Michael 

Holm 

Salgschef for E-

procurement i 

Progrator Gatetrade 

ISV’er, Inter-

mediate og 

Host 

Michael Holm har 12 års erfaring omkring SaaS og CC fra 

SAP. 

Peter 

Lunding 

Smith  

Cloud Computing 

specialist) i Proactive 

A/S 

Intermediate, 

IT -rådgiver 

og Microsoft 

partner 

12 år med SaaS og Cloud Computing 

René 

Løhde;  

Arkitektur Evangelist 

i Microsoft 

TLP’er Har ikke arbejdet med SaaS eller CC i så lang tid. Helt 

konkret så er han ansvarlig for platformen Azure. Det har 

han været de sidste 12 måneder. 

Tegn 

Vanting;  

Dansk Landechef i E-

conomic 

ISV’er Ingen 

Thomas Director of strategy i ISV’er, Thomas fokuserer på hvor virksomheden skal bevæge sig 
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Mærsk;  

 

Progrator Gatetrade. Intermediate 

og Host 

hen, og hvilke indsatsområder de skal kigge på. Ikke megen 

erfaring med SaaS og CC, men har været meget rundt 

omkring i virksomheden og kender derfor en smule til 

begreberne. 

Vagn 

Køhler 

 

 

Partner hos SaaS IT-

Consult 

Rådgiver om 

IT- 

forretningsmo

deller 

Arbejdet praktisk med SaaS og CC i et år. Tidligere 

Distributør og Forhandler. Har været på en del af de poster 

der er i SC’en. SaaS it-consult er ikke en del af en ERP-SC, 

men hjælper virksomhederne med at forstå markedet og 

drage fordele herigennem. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På baggrund af ovenstående er der således blevet uarbejdet kvalitative, personlige og åbne 

interviews, samtidig med at interviewpersonerne er udvalgt sådan, at deres samlet viden og 

erfaringer dækker over afhandlingens problemstilling. Endvidere fokuseres der ikke på slutkunden, 

men på selve ERP-SC’en og de aktører der forekommer op til slutkunden, hvorfor dette indsnævrer 

den kvantitative enhed yderligere. Bilagene 1-16 viser transskriberingen af hvert enkelt afholdt 

interview, der indeholder hovedpointerne, og er således ikke en konkret gengivelse af hele 

interviewet. Dette blev gjort med henblik på at fokusere på det der er relevant for afhandlingen, 

samtidig med at alle interviews er optaget og lydfilerne er således vedlagt afhandlingen.  

 

Anvendelsen af kvantitative interviews fandtes ikke brugbare, da vi ikke kunne finde et stort nok 

antal personer der stemte overens med den søgte målgruppe, hvorfor det ikke gav mening at 

medtage denne form for interviews. Alligevel var det gennem vores sekundære datakilder 

(undersøgelserne fra Gartner Group, Mimecast og Accenture) muligt at anvende resultaterne fra 

deres kvantitative interviews, vidende at disse oprindeligt var indsamlet til andet formål.    

 

1.6.5.3 Blogs 

Den sidste datakilde er blogs, der hører ind under sekundære data. Blogs tilgås gennem Internettet 

og er forskellige forum, hvor alle personer har mulighed for at ytre deres individuelle meninger 

omkring en lang række emner. Vi fandt det brugbart løbende at læse diverse blogs omkring SaaS og 

Cloud Computing, fordi det herigennem var muligt at få et indblik i forskellige holdninger omkring 

SaaS og Cloud Computing. Gennem afhandlingen refereres der ikke direkte til blogs, men 

anvendelses heraf har tillagt os en bredere forståelse for Saas’ og CC funktionalitet i praksis, 
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samtidig med at diverse holdninger blev af- eller bekræftet. Adresserne på anvendte blogs er at 

finde i litteraturlisten. 

1.6.6 Validitet og kildekritik 

Metodeafsnittet afsluttes med en diskussion af validitet og kildekritik. Disse er opstillet i 

punktform: 

• Som tidligere nævnt er der foretaget begrænset forskning på afhandlingens område, hvilket 

betyder at emnet ikke er teoritungt. Hertil har vi gennemlæst sekundær litteratur i form af 

analyser og rapporter fra forskellige virksomheder. Kritikken ligger her i, at resultaterne ofte 

afspejler virksomhedernes egne interesser, hvorfor disse søges elimineret ved løbende at 

reflektere over det skrevne samt afsenders mulige interesser. F.eks. en virksomhed der 

sælger og leverer traditionelle ERP-systemer vil forsøge at holde udviklingen af SaaS og 

Cloud Computing tilbage, fordi virksomheden ellers vil miste dens værdi. En undersøgelse 

foretaget at denne virksomhed vil således afspejle disse interesser.  

• Det har været en forudsætning at interviewpersonerne har et kendskab til SaaS, Cloud 

Computing og ERP-systemer, hvorfor mange af interviewpersonerne ligeledes har været 

positivt rettet mod begreberne. Vi har søgt at mindske dette gennem afsnittene omkring 

SaaS og Cloud Computing, der indeholder afsnit der er mere kritisk rettet mod begreberne, 

for herved at skabe et mere retvisende billede af den aktuelle situation. 

• Afhandlingen er underlagt specifikke universitetskrav, hvilket skaber nogle begrænsninger i 

forskningen, hvilket f.eks. ses gennem tidshorisonten, undersøgelsestilgangen og 

tilgængelige ressourcer. Disse er imødekommet gennem udformningen af afhandlingens 

problemstilling samt metodiske overvejelser. 
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1.7 Konklusion på 1. del 
Konklusionen af afhandlingens første del gengives i form af nedenstående tabel, der opsumerer 

hovedpunkterne i de indledende afsnit, samt de metodiske overvejelser: 

 

Tabel nr. 2 – Konklusion på 1. del 

Problemformulering: ”Hvordan vil begrebet Software-as-a-Service (SaaS) influere ERP-systemers supply 

chain fremadrettet, og hvilke ændringer samt udfordringer skaber dette for supply 

chainen’s aktører set i lyset af SCM- og netværksteori?”  

Metodiske overvejelser: • Afhandlingen tager afsæt i systemperspektivet, og bygger på både en 

deduktiv og induktiv undersøgelsestilgang.  

• Afhandlingen tager udgangspunkt i et casestudie med en tidshorisont på ca. 

6 måneder, samtidig med at der tages udgangspunkt i en tværgående 

undersøgelsesproces. 

• Sekundære datakilder inkluderer undersøgelser, bøger, artikler, 

præsentationer og hjemmesider/blogs, hvorimod primære datakilder er 

indsamlet gennem interviews der er kvalitative, personlige og åbne. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

De indledende afsnit samt de metodiske overvejelser blev gengivet i form af ovenstående tabel. 

Anden del af afhandlingen inkluderer et beskrivende afsnit omkring ERP-systemer, efterfulgt af et 

teoretisk fokus, hvor aspekter omkring SCM- og netværksteori diskuteres. Dette er relevant for 

afhandlingens videre færden, hvor teorien senere anvendes som et værktøj til at analysere og 

sammenligne de opstillede ERP-SC’s.  

 

2 del 

2.1 ERP-systemer 
Et ERP-system (Enterprise Ressource Planning System) er et IT-system, der har til formål at 

optimere de interne processer i virksomheden. Dette gøres ved hjælp af forskellige applikationer, 
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der er koblet sammen således at, hvis en enhed sælges fra lageret til en slutkunde, så vil denne 

automatisk blive trukket fra i det samlede lagerregnskab, og dernæst blive indført i regnskabet som 

en solgt enhed. Hele virksomhedens processor hænger således sammen og er udviklet til at fungere 

automatisk3. Nedenstående figur illustrerer dette: 

 

Figur nr. 3 – Illustration af et ERP-system 

 
Kilde: Secured Enterprise Application [2010] samt egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur viser, at et ERP-system opdeles i fem følgende kategorier; FRM (Finance 

Resource Management), SCM (Supply Chain Management), HRM (Human Resource 

Management), CRM (Customer Relationship Management) og MRP (Manufacturing Resource 

Management). Sammen danner disse fem kategorier fundamentet for et ERP-system, der samtidig 

kan tage mange andre forskellige former end ovenstående figur. Denne model blev anvendt grundet 

dens pædagogiske opstilling, og er med til at danne et overblik over elementerne i et ERP-system.  

 

Under de fem hovedgrupper findes der videre et utal af forskellige applikationer, der er udviklet til 

at hjælpe virksomhederne med at holde styr på deres interne processer. Disse forskellige ”under-

applikationer” er integreret med hinanden, således at de kan kommunikere og fungere sammen. På 

                                                
3 Dette videoklip illustrerer hvorledes et ERP-system er opbygget; http://www.youtube.com/watch?v=z_X-PscLHws 

[2010] 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

22 
 

denne måde får slutkunden en ERP-løsning, der kan optimere mange forskellige afdelinger 

samtidigt [David; 1999]  

 

Typisk vil en virksomhed vælge nogle under-applikationer i hver kategori, således at de modtager 

den ERP-løsning der passer deres individuelle behov. Der vil ofte være stor forskel på, hvor mange 

under-applikationer virksomheden vil have inden for de forskellige kategorier, f.eks. vil en service 

virksomhed typisk fravælge MRP-delen, eftersom der her ikke produceres et fysisk produkt4. 

 

ERP-systemet udvikles af en Independant Software Vendor (ISV’er), hvor denne leverer en 100 % 

kundetilpasset løsning, som imødekommer den individuelle slutkundes behov og efterspørgsel. 

Denne kundetilpasning bevirker, at ERP-systemerne ofte er omkostningsfyldte at erhverve, samtidig 

med at det tager en længere periode at udvikle løsningen [Interview; Alon; 2010]. 

 

Ovenstående afsnit beskrev et ERP-system. Følgende afsnit tager et teoretisk fokus på SC og SCM, 

efterfulgt af disses påvirkninger på og af ERP-systemer. 

 

2.2 Supply Chain Management 
Afhandlingen indledes med en diskussion af begreberne Supply Chain og SCM samt deres 

påvirkning på og af ERP-systemer. Dette gøres på baggrund af den synergi der er at finde mellem 

udbredelsen af ERP-systemer og SCM. For at komme frem til dem, har følgende afsnit derfor til 

formål først at give en grundlæggende forståelse af SC- og SCM- begreberne. Dette findes relevant 

på baggrund af indgangsvinklen til problemstillingen der indeholder begge begreber, hvorfor en 

beskrivelse heraf er relevant. SCM-begrebet spænder bredt over adskillige emner, hvorfor der er 

valgt at fokusere på selve integrationsaspektet mellem de forskellige led i ERP-SC’en. Dette 

betyder integration gennem information og relationer, hvor der kigges på de ændringer der gradvist 

forekommer mellem aktørerne, aktiviteterne og ressourcerne i SC’en.  

 

2.2.1 Definition af SC og SCM 

Selve definitionen af SCM er blevet debatteret gentagne gange, og den overordnede definition er 
                                                
4 Insight Technology Solutions [2002]; What is ERP? 
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stadig varierende i dag. Der synes ikke et endeligt svar, til trods for at adskillige forfattere har 

forsøgt at give deres individuelle bud. Dette kommer til udtryk gennem følgende;”Supply Chain 

Management focuses attention on the interactions of channel members to produce an end 

product/service that will provide best comparative value for the end user.” [Langley and Holcomb; 

1991; s. 1]. Videre definerer Ellram og Cooper [1993; s. 1] SCM gennem følgende citat: ”Supply 

chain management is an approach whereby the entire network from which suppliers through the 

ultimate customer, is analyzed and managed in order to achieve the ”best” outcome for the whole 

system.”En tredje definition lyder: ”Supply Chain Management is the integration of key business 

processes from end user through original suppliers that provides products, services and 

information that add value for customers and other shareholders” [Lambert et al.; 1998; s. 1].  

Det er efter vores overbevisning, at SCM består af en kombination af ovenstående citater. At SCM 

strækker sig fra råmaterialet til slutkunden, hvor alle leddene igennem samarbejde, søger at forbinde 

alle aktørerne i ERP-SC’en, og derved tilføje mere værdi til det totale resultat, end hvad de enkelte 

aktører kunne opnå individuelt. SCM søger endvidere at optimere processer ved at gøre dem 

hurtigere, billigere og bedre. Sammensat søger SCM at skabe samt lede ”den teoretisk optimale 

SC”, hvor der eksisterer fuld gennemsigtighed i form af et efficient informationsflow5 

(vidensdeling) op og ned i SC’en, tætte samarbejdsrelationer der er bygget på gensidig respekt og 

tillid samt ligelig magtfordeling, der tilsammen integrerer eksterne såvel som interne processer. 

 

Den teoretisk optimale SC og SCM differerer markant med virkeligheden, hvor utallige 

kompleksiteter forekommer i form af forskellige interesser, relationer, magtfordelinger, behov, 

løbende ændringer i markedet, mv. Det er derfor vores overbevisning, at den teoretisk optimale SC 

ikke eksisterer i virkeligheden, men kun dele af den i forskellige udstrækninger.  

På baggrund af dette har skrivere opsat en definition af SCM, der anvendes som gældende gennem 

den resterende del af afhandlingen: ”SCM retter fokus mod de processer der eksisterer i SC’en, 

der strækker sig fra råvarematerialet til slutkunden for at producere et færdigt produkt/service. 

Samtidig søger SCM at optimere interne og eksterne processer gennem integration og 

koordination således, at hvert led tilføjer værdi til det endelige produkt/service.” 

 

Dette afsnit fastlagde skriveres definition af SC og SCM- begrebet. Dette har relevans for 

                                                
5 Efficient informationsflow hentyder til, at der findes en høj grad af åben informationsdeling mellem aktørerne i SC’en, 

f.eks. åben information omkring salg eller lagerhåndtering.   
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afhandlingens videre færden, samt for at forklare vores indgangsvinkel og forståelse af SC og SCM. 

Følgende diskuterer elementerne i SC og SCM gennem forskellige forfatteres synsvinkler, for at 

opnå en helheds forståelse af SC og SCM. 

  

2.2.2 SC og SCM 

Interessen for SC’s opstod grundet tilførslen af potentielle løsninger til eventuelle problemer, der 

kan opstå på forskellige markeder gennem duplikation og responsiveness [Skjøtt-Larsen et al., 

2007, kap.1]. Efterfølgende steg interessen for selve ledelsen af SC'en og SCM begrebet var hermed 

dannet. SCM betegnes som værende en egenskab til at styre (have kontrol over) det flow af 

materialer, produkter, information og finansielle ressourcer der forekommer fra kilde til bruger. Det 

betyder, at SC'en strækker sig fra råmaterialet, til den endelige distribution af det færdige produkt 

[Bechtel and Jayaram; 1997]. Samtidig dækker SCM over mange forskellige områder og aspekter af 

systemledelse, men handler konkret om ledelse af hele SC’en. SCM kan ses som en lineær sekvens 

af forskellige operationer, der sammen er koncentreret omkring flowet af materialer og 

informationer op og ned i SC’en. SCM gælder endvidere om at have et holistisk perspektiv eller et 

systemperspektiv6, hvor virkeligheden forstås som et system bestående af en række gensidigt 

forbundne enheder, der sammen arbejder mod ét fælles mål. Fokus er rettet mod koblingerne, som 

sker der hvor materialer og informationer overgår fra en virksomhed til en anden i forsyningskæden 

[Gammelgaard; 2002]. 

 

Vonderembse et al. [2006] omtaler videre SCM som et værktøj der designer, organiserer og udfører 

SC aktiviteter, da SCM integrerer leverandører, producenter, distributører og kunder gennem 

informationflows og teknologi, med forventningen om at imødekomme slutkundernes behov.  

De forskellige aspekter i SCM bør således ikke anskues separate, men som en integreret helhed eller 

et samspil, som tilsammen fører til en højere nytteværdi af den overordnet SCM og danner et 

holistisk perspektiv.  

 

På trods af ovenstående, fremfører Fawcett and Magnan [2002] et mere kritisk syn på SCM og 

argumenterer for, at der i praksis er få eller ingen virksomheder, som har fuld SC integration. 

                                                
6  Systemet er i fokus, filosofisk konceptualisering - sætter SCM i relation til overordnede samfundsmæssige 

tendenser [Gammelgaard; 2002] 
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Argumentet for den manglende eksistens af SCM i praksis bygger på fund om, at SCM koncentrerer 

sig hovedsageligt om integrationen mellem den fokale virksomhed og deres vigtigste leverandører 

og kunder. Når det kommer til second-tiers og videre op og ned i SC’en, er det ikke ualmindeligt at 

kontrollen overlades til first-tiers, hvorpå integrationen af fuld SCM fejler. Denne begrænsede 

integration betegner Mentzer [2001] som værende en basis SC, hvor den extended SC bevæger sig 

endnu et led ud og den ultimate SC involverer alle virksomhederne fra den oprindelige leverandør 

til den endelige slutkunde. Afhandlingen tager afsæt i en ultimate SC’s, fordi fokus rettes mod de 

primære aktører der eksisterer fra råvarematerialet og videre ud til slutkunden. 

 

Hermed blev vores forståelse af SC og SCM beskrevet. Ud fra dette findes implikationen for 

afhandlingen, som ligger i de organisatoriske koblinger i SC’en, der integrerer aktører, aktiviteter 

og ressourcer. Hertil inkluderes udviklingen af ERP-systemer og dens betydning for SCM, hvorfor 

følgende afsnit har sin relevans. 

 

2.2.3 SCM og ERP-systemer 

Det kan diskuteres om i hvilken udstrækning ERP-systemer og SCM har en effekt på hinanden. Det 

er efter vores overbevisning, at SCM har udviklet sig gennem anvendelsen og udviklingen af ERP-

systemer i sådan en grad, at SCM ville eksistere i mindre grad uden brugen af ERP-systemer. 

Modsat er vi af den overbevisning, at ERP-systemer ikke ville kunne udvikles uden en 

gennemgående forståelse for SCM og den pågældende SC. Nedenstående tekst har til formål at 

diskutere denne påstand, for derved at klarlægge interaktionerne. 

  

Begrebet SCM har gennem årene oplevet en voksende interesse7. Mouritsen et al. [2003] 

argumenterer for, at globaliseringen har forsaget, at det ikke længere er virksomhed versus 

virksomhed, men SC versus SC. Dette stiller hermed større krav til SCM, hvis tankegang i dag er 

mere mulig end for bare 10 år siden på grund af globaliseringen, teknologiens fremskridt og dens 

udvikling af ERP-systemer, der er i stand til at sammenkoble virksomhedernes processer. Dette 

fremmer virksomhedernes muligheder for at kommunikere og koordinere, samt danne et fundament 

for SCM-teoriens udformning omkring integration og samarbejde i SC'en. Endvidere har brugen af 

ERP-systemer gjort virksomheder bedre rustet til at reagere på markedets behov og ændringer, fordi 

                                                
7 Supply Chain Magasinet [2004]; http://www.scm.dk/hg/sc/artikel.nsf/0/MHEG6W8JZS  
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data omkring salg, slutkunders købs adfærd, mv. er blevet lettere tilgængeligt.  

Et væsentligt bidrag, som udviklingen af ERP-systemer har medført er derfor selve synligheden af 

datatransmission og deling af den gennem SC'en, ligesom ERP-systemer gør det muligt at 

kontrollere og overvåge, hvor det ikke tidligere var muligt, samt forøge koordinationen imellem 

afdelinger, hvorfor data korrekthed også bliver vigtigere [Skjøtt-Larsen et al., 2007, kap. 4].  

Der kan derfor argumenteres for, at SCM i høj grad eksisterer igennem ERP-systemer, som derfor 

er blevet en integreret forankring i hele SCM tankegangen. Dette kommer til udtryk gennem 

følgende citat: ”It underpins the operations of individual companies, ties together far-flung supply 

chains, and increasingly links businesses with the customers they serve. It permeates 

manufacturing, wholesaling, retailing, and business services; it's found in executive offices and on 

factory floors, in R&D labs and in the homes of customers” [Carr; 2004; s. 3]. Her forklares 

hvordan SC’s kan forbindes med hinanden gennem ERP-systemer, som omfatter de fleste 

operationer der foregår i den enkelte virksomhed. Carr [2004] argumenterer videre, at SCM 

udelukkende har ændret sig, fordi lederes tankegang omkring anvendelse af ERP-systemer som 

værende en del af deres strategi har ændret sig. Ledere har i stigende grad anerkendt ERP-systemer 

som værende et nyttigt værktøj til at styrke deres konkurrencefordele, fordi de simplificerer 

operationer og processer gennem integration, information og koordination. Endvidere har ERP-

systemer altid været dyre samt enormt ressource- og tidskrævende. Store, pengestærke 

virksomheder har tidligere erhvervet dyre ERP-løsninger, som de mindre virksomheder ikke har 

haft økonomi til, hvilket har resulteret i en ulig balance på konkurrencedelen.  

 

Der er i midlertidigt sket et skift, hvor ERP-systemer ikke længere har den samme betydning for at 

opnå konkurrencefordele, fordi tilgængeligheden for gode, integrerede ERP-systemer er vokset 

samtidig med anerkendelsen af alternative måder at sælge ERP-løsninger på [Kaplan; 2005]. Dette 

skyldes, at det nu er muligt at ”lease” ERP-systemer for et mindre beløb, hvilket uddybes yderligere 

i afsnittet omkring begrebet Software-as-a-Service.  

Nedenstående tabel sammenfatter effekten af ERP-systemer på SCM og omvendt: 

Tabel nr. 3 - SCM og ERP-systemer 

ERP-systemer   SCM SCM   ERP-systemer 

Lettere tilgængelig information og data, hvilket skaber En kompetent ledelse, der besidder egenskaberne til at 

håndtere ERP-systemerne og forstår at bruge dem 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

27 
 

værktøjet for: 

• Bedre koordinering, kommunikation og 

integration mellem aktørerne 

• Bedre gennemsigtighed og synlighed gennem 

SC’en, mulighed for at skabe en extended SC 

• Bedre kontrol og overvågning af SC’en, 

mulighed for højere datakorrekthed  

• Mindre afstand til konkurrenter og relationer. 

Bedre muligheder for at have flere relationer til 

rådighed 

rigtigt, bør anvende værktøjet til at: 

• Skabe et bedre overblik over SC’ens operationer 

og processer 

• Integrere og sammenkoble enhederne/ leddene i 

sådan en grad, at de sammen skaber en merværdi 

• Opdage og genkende nye muligheder i markedet, 

ændringer i kundepræferencer og behov og 

herved at anvende ERP-systemer som et redskab 

til at nå målet 

Kilde: Egen tilvirkning 

IT’ens udvikling gennem årene og dens betydning for SCM, er blevet diskuteret tidligere i afsnittet. 

Hertil er det vigtigt at anerkende den interaktion de har haft på hinanden, og det skift der hermed er 

sket fra SC til ”e-supply netværk” [Nøkkentved et al.; 2000]. Ved indførslen af ERP-systemer har 

SCM ændret sig markant, fordi virksomhedens evne til at integrere sine processer er blevet 

nemmere. E-supply netværk er derfor opstået på grund af ERP-systemers udvikling, og kendetegnes 

gennem et elektronisk-forbundet netværk, der samarbejder, deler information, udfører transaktioner 

og opererer som én organisation, der er synkroniseret til at møde kundernes efterspørgsel 

[Nøkkentved et al; 2000]. 

 

På trods af ovenstående argumentation, ligger der stadig en stor udfordring hos SCM. For at få de 

forskellige ERP-systemer til at kommunikere sammen eksternt og ikke udelukkende internt, er der 

således opstået et voksende behov for ét sprog, som kan kommunikeres på tværs af kontinenter. De 

ERP-systemer der findes i dag, er i stand til at modtage ordre elektronisk og inkorporere dem i 

produktionsplanlægningen, udsende automatiske indkøbsordre til leverandørerne, sende 

forsendelsesinformationer til slutkunden, samt indsamle data til senere performance måling og 

kontrol [Skjøtt-Larsen et al.; 2007; kap. 4]. Det ”interne” ERP-system har således forskellige 

funktioner, og er den daglige udførsel af generelle arbejdsopgaver, samt koordinationen mellem 

forskellige afdelinger (planlægning, optimering, performance måling og kontrol). Problematikken 

opstår, når en virksomhed med ét slags ERP-system skal sende noget til en anden virksomhed med 

et andet ERP-system, fordi ERP-systemer er udviklet i forskellige formater, og er således ikke i 
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stand til at kommunikere automatisk. Det essentielle for ERP-systemer er således at være i stand til 

at forbinde og koordinere de daglige transaktioner med hinanden, både de interne og de eksterne 

[Skjøtt-Larsen et al.; 2007; kap. 4]. 

 

Gennem dette afsnit blev SCM og ERP-systemer sidestillet, og en uddybelse af deres fælles 

interaktioner og betydning for hinanden blev diskuteret. Dette kom videre til udtryk gennem tabel 

nr. 2, hvor ERP-systemer fremstår som et værktøj der anvendes af SCM til at forbedre og lede 

SC’en. Hertil blev der tilføjet, at der gennem udviklingen af ERP-systemer er sket et skift fra SC’s 

til e-supply netværk. 

 

2.2.4 Delkonklusion 

Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittene 

omkring ERP-systemer og SCM: 

 

Tabel nr. 4 – Delkonklusion af ERP-systemer og SCM 

ERP-

systemer: 

Et ERP-system (Enterprise Ressource Planning System) er et IT-system, der har til formål at optimere 

de interne processer i virksomheden. Dette gøres ved hjælp af forskellige applikationer, der er koblet 

sammen således at, hvis en enhed sælges fra lageret til en slutkunde, så vil denne automatisk blive 

trukket fra i det samlede lagerregnskab, og dernæst blive indført i regnskabet som en solgt enhed. Hele 

virksomhedens processor hænger således sammen og er udviklet til at fungere automatisk 

Definition: ”SCM retter fokus mod de processer der eksisterer i SC’en, der strækker sig fra råvarematerialet til 

slutkunden for at producere et færdigt produkt/service. Samtidig søger SCM at optimere interne og 

eksterne processer gennem integration og koordination således, at hvert led tilføjer værdi til det 

endelige produkt/service” 

 

Anskuelse: 

ERP-

systemer 

ERP-systemer bør anskues som værende værktøjet der skal sikre bedre koordination, integration og 

kommunikation i SC’en. 

 

Dette tilgås gennem anvendelsen af ERP-systemer, hvorpå virksomhederne kan forstærke 

datakorrekthed, kontrol og overvågning. 

 

Anskuelse: 

SCM 

SCM anskues som værende dem der anvender værktøjet for at skabe et bedre overblik over SC’ens 

operationer og processer ved at designe, organisere og udføre SC aktiviteter.  

 

Herigennem er det eminent, at individerne bag SCM besidder de egenskaber og evner der skal til for at 

bruge og forstå værktøjet bedst muligt.  
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SCM eksisterer hovedsageligt gennem anvendelsen af ERP-systemer, som er blevet en integreret forankring i hele 

SCM tankegangen. SCM ville ikke have samme rækkevidde i form af relationer, informationsdeling, integration osv. 

uden anvendelsen af ERP-systemer. Ligeledes influerer SCM ERP-systemer, der ville miste værdi og indflydelse, hvis 

ikke virksomhederne forstod at anvende dem nyttigt. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittene omkring ERP-systemer og SCM blev gengivet i form af ovenstående tabel. 

Efterfølgende afsnit retter fokus mod én af de mange begreber SCM-teorien strækker sig over, 

hvilket er netværksteorien, der efterfølgende forklares og anvendes til at forklare de interaktioner 

der ligger til grund for de senere hen opstillede ERP-SC’s. På denne baggrund introduceres 

netværksteorien i følgende afsnit.  

 

2.3 Netværksteori 
I forrige afsnit blev ERP-systemer beskrevet, samtidig med at SCM tankegangen blev diskuteret. 

Dette føres videre i form af følgende afsnit, der har til formål at klarlægge forskellige aspekter af 

netværksteorien. Samtidig indrammer afsnittet forskellige aspekter inden for netværksteoriens 

vidde, hvor relationer, tillid og magtfordeling diskuteres i henhold til teori. Afslutningsvis 

sammenkobles netværksteori med SCM og ERP-systemer. Netværksteoriens hovedelementer vil 

senere blive anvendt som et værktøj til at omramme analysen omkring interaktionerne mellem de 

opstillede ERP-SC’s for her at skabe en ensartethed, hvilket efter vores overbevisning gør det 

muligt at sammenligne fundne resultater bedre.  

 

2.3.1 Netværksstruktur 

En SC fungerer både som et system og et netværk. Netværket består af en række sekvenser af 

koblinger mellem organisatoriske enheder for produkter/services og informationflows, hvor 

systemets karakteristika er afhængige af aktiviteter, organisationer og processer [Skjøtt-Larsen et 

al.; 2007, kap. 1]. Netværksstrukturen lægger vægt på hvilke af SC'ens væsentligste medlemmer der 

skal sammenkædes processer med, såvel som den relation parterne har til hinanden. Det vil således 

ikke være optimalt at fokusere på et netværk, der inkluderer alle parterne i netværket, da det vil 

være alt for komplekst og kompliceret, samtidig med at et netværk ofte ændrer struktur. Derudover 

findes det relevant at rette opmærksomhed mod de relationer der er af strategisk betydning for den 
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fremtidige konkurrencedygtighed [Skjøtt-Larsen et al; 2007; kap. 2]. Afhandlingen inkluderer 

således ikke alle parterne i netværket, men begrænser sig til de mest centrale aktører i ERP-SC’en. 

 

Netværk kan være af både ekstern- og intern karakter, hvor afhandlingen tager sit afsæt i eksterne 

netværk. Det skyldes interessen for de inter-organisatoriske processer en ERP-SC består af, og der 

kigges derfor på den vertikale SC og ikke den horisontale.  

2.3.2 Netværk 

Netværksteorien antager, at virksomheder er afhængige af ressourcer, som andre virksomheder 

kontrollerer. Teorien har mange ligheder med SCM, da begge fokuserer på at styre virksomhederne 

i et netværk, for herved at producere produkter/services til slutkunderne. Skjøtt-Larsen et al. [2007; 

kap. 3] inddeler netværk i det industrielle og det sociale. Det industrielle relaterer virksomheder, 

ressourcer og handlinger der samles sammen i ét sæt af netværk. Det sociale relaterer til 

organisationer eller individuelle, der investerer i selve relationen med andre spillere, for at tillægge 

sig yderligere viden og fysiske egenskaber fra deres partnere i netværket. Afhandlingen tager 

hovedsageligt afsæt i det industrielle netværk, til trods for at aspekter fra det sociale netværk 

inddrages. Endvidere defineres det industrielle netværk gennem følgende citat; ”an industrial 

network consists of actors, interrelated by the fact that they perform complementary or competitive 

industrial activities resulting in value being added to resources through the consumption of other 

resources.” [Gadde & Haakansson; 1993; s. 80]. Dette indikerer, at aktørerne i et industrielt 

netværk søger at tilføje mere værdi til det endelige produkt/service, gennem brug af andre 

ressourcer, hvilket kommer til udtryk i afhandlingen gennem relationerne til andre aktører i 

netværket. 

Netværksteoriens tilgang er således opbygget af tre komponenter [Haakansson & Snehota; 1995]: 

 

• Aktiviteter (virksomheders funktionelle aktiviteter, der er forbundet af det fysiske flow og 

informations flowet) 

• Aktører (individuelle eller organisationer) 

• Ressourcer (håndgribelige (arbejdskraft) eller uhåndgribelige (viden))  

 

Disse er illustreret gennem nedenstående figur, der viser netværksteoriens tre komponenter i en SC: 

 

Figur nr. 4 - The Network Approach 
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Kilde: Managing the Global Supply Chain [2007] s. 72-73 fra Haakansson & Snehota [1995] 

 

Oven for er en illustration af hvilke komponenter netværksteorien er opbygget af. Disse bør anskues 

som et samspil, der er linket sammen enten direkte eller indirekte. Denne kortlægningsmetode vil 

blive anvendt som en del af netværksteoriens værktøj til senere at analysere de opstillede ERP-

SC’s, hvor vi analyserer hvilke aktører, aktiviteter og ressourcer der her er til stede. 

 

I netværksperspektivet medfører koblingerne både muligheder samt begrænsninger, hvor 

mulighederne der tidligere blev nævnt, ofte betyder bedre ressourceudnyttelse. Begrænsningerne 

forekommer, fordi virksomheder ikke udelukkende er afhængige af deres egne og partnernes 

operationer, men samtidig deres partneres partnere. Der er derfor samtidig en vis afhængighed 

mellem parterne i et netværk der skabes, fordi den enkelte virksomhed koncentrerer sig om at 

udføre sine kernekompetencer. Gennem denne fokusering bliver virksomheden i større grad 

afhængig af deres ressourcer, som den får fra andre virksomheder. Virksomheden kan derfor kun få 

adgang til ressourcerne gennem interaktion med andre virksomheder, hvilket er grunden til at 

afhængigheden skabes. Her er koordinationen, relationen og informations flowet specielt vigtigt. 

Andre begrænsninger, som koblingerne i netværksperspektivet medfører, er at desto mere en 

virksomhed investerer i et netværk, desto mere frihed mister det, fordi dens ageren i høj grad er 

påvirket af partnerne i netværket [Skjøtt-Larsen et al; 2007; kap. 3]. 

 

Et netværk strækker sig gennem hele SC'en, samtidig med at en virksomhed ligeledes kan være en 

del af flere netværk. Netværk konkurrerer mod hinanden, og kan anskues som et stort spind af 

virksomheder, der er en del af forskellige netværk, der interagerer med hinanden. Der vil være 

forskel på hvert enkelt netværks styrke, struktur, vidde eller længe. Neden for ses en illustration af 
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et netværks omfang: 

 

Figur nr. 5 - Eksempel på et netværks omfang 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

 

Modellen bruges til at illustrere, hvordan et netværk eksempelvis kan se ud. Som der vises deler 

hver enkelt prik sig fra fokal virksomheden i form af nye netværk, der igen deler sig i andre 

netværk. Herved opstår der under-netværk til de forrige netværk, som samtidig fungerer som 

undernetværk til andre netværk, osv. Gennem afhandlingens videre færden er det alt for kompliceret 

at fokusere på hele netværket, hvorfor det er nødvendigt at begrænse sig alt efter relevans for 

afhandlingen. Det netværk afhandlingen videre vil tage udgangspunkt i strækker sig fra 

råvarematerialet i form af TLP’en (Technology and License Provider) og 2-3 led frem til 

slutkunden. Dette forklares yderligere senere i afhandlingen. 

 

En SC kan i sig selv anses for værende et netværk i form af de interaktioner der forekommer 

mellem aktører, ressourcer og aktiviteter [Haakansson & Snehota; 1995]. Gennem denne 

interaktion giver det SC’s mulighed for at udvikle sig gennem disse interaktioner, der derved bliver 

under-netværk i sig selv [Skjøtt-Larsen et al; 2007]. Grundet dette står virksomhederne ofte 

stærkere i form af et solidt netværk til at imødekomme nye muligheder såvel som udfordringer, der 

kan opstå i markedet. Kombineret med andre aktører skabes der et forbundet netværk, der 

tilsammen gør det muligt at nå opsatte mål. Formålet med at indgå i et netværk for en virksomhed 

skyldes, at det i mange henseender gør den enkelte virksomhed mere konkurrencedygtig, samtidig 
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med, at der kan tilføjes mere værdi til virksomheden, hvis den indgår i et netværk med andre 

aktører, end hvis den agerede alene [Dyer et al; 1998] 

 

Som ovenstående forklarer, afhænger netværk utrolig meget af relationer og deres interaktion, 

hvorfor relationer uddybes nærmere i følgende afsnit. Netværksteorien kommer samtidig ind på 

andre områder, hvor teorier så som principal-agent teorien (PAT) og transaktions omkostnings 

teorien (TCA), kan anvendes til refleksion. Afhandlingen vil ikke berøre disse to teorier, men tager 

udgangspunkt i netværksteoriens tilgang/syn på relationer, hvor begreberne tillid og magt bliver 

diskuteret gennem følgende. 

 

2.3.3 Relationer 

Ordet relationer spænder bredt i form af forskellige betydninger. Derfor definerer Lambert et al. 

[1998] fem forskellige former for relationer, der er at finde i en netværksstruktur: 

•  Relationer, der med virksomheden i fokus ønsker at lede og koordinere – relationer til 

system leverandører og kunder i SC'ens næste led. 

•  Relationer, der i sig selv ikke er kritiske, men essentielle for operationerne og stadig bør 

overvåges som en del af netværket (transport og lager/varehus aktiviteter). 

•  Relationer, der involverer rutineprocesser af standardiserede enheder fra en eller flere 

leverandører, og kan derfor håndteres inden for håndgribelig radius, hvor der ikke er 

bevæggrund for at overvåge. 

•  Relationer til andre SC's. En virksomhed kan levere til flere konkurrerende SC's. Disse 

relationer er ikke en del af den interne SC, men kan influere SC'ens effektivitet og 

konkurrencedygtighed. Samtidig kan det at sælge til andre SC's resultere i, at leverandører 

forbliver innovative og konkurrencedygtige. 

•  Relationer til konkurrenter. Virksomheder der har en eller anden for leverandør-relation til 

nogle produkter kan samtidig være i direkte konkurrence på andre produkter, hvilket skaber 

nye relationer også kaldet co-opetition. 

 

Ovenstående viser, at der findes mange forskellige former og typer af relationer, der varierer alt 

efter graden af interaktion og funktion mellem parterne samt tilstedeværende interesser.  

I et netværk forekommer ligeledes forskellige slags bånd mellem aktørerne, der kan lede til 

langvarigt samarbejde. Disse inddeles i: tekniske bånd, som er knyttet til processer tilføjet af 
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virksomhederne; sociale bånd, der er etableret gennem personlig tillid; administrative bånd, som er 

et resultat af administrative rutiner og systemer; og lovlige bånd som stammer fra kontrakter 

mellem virksomheder [Haakansson & Johanson; 1990]. 

 

De forskellige former for relationer og bånd kommer senere til udtryk i afhandlingen gennem det 

rammeværktøj der anvendes til at analysere de opstillede ERP-SC’s fremadrettet. Her diskuterer og 

analyserer skrivere disse i henhold til ovenstående teori. 

 

Til trods for forskellige relationer og bånd, synes begrebet tillid ligeledes at spille en afgørende rolle 

for interaktionerne i SC’en, da tillid har en indvirkning på samtlige relationer og kan derfor bindes 

sammen med dem alle. Tillid er ligesom relationer eller bånd i stand til at antage forskellige former, 

samtidig med at forståelsen af hvad tillid indbefatter ikke fuldstændig gennemsigtig, hvorfor 

følgende afsnit har sin relevans. 

  

2.3.4 Tillid 

”Trust relationships are a necessary condition in supply chain management. Without it, partners 

will not share information or commit to specific high-risk investments.” [Skjøtt-Larsen et al.; 2007; 

kap. 3; s. 93]. 

Ovenstående citat understreger vigtigheden af begrebet tillid, og hvorfor det er så vigtigt i SCM 

sammenhænge. Det er vigtigt, fordi nøgleordet i hele SCM tankegangen er samarbejde, hvilket 

reflekterer tilbage på graden og typen af tillid der er til stede i en pågældende situation. 

Skjøtt-Larsen et al. [2007; kap. 2] argumenterer for, at et højt niveau af tillid til hinanden i 

relationen tillader parterne, at udveksle følsom information og til at stole på uformelle aftaler og 

ukomplette kontrakter. Til dette er det efter vores overbevisning, at det er formelle aftaler og 

konkrete kontrakter der er med til at skabe tilliden, fordi de involverede parter er klar over hvilke 

retningslinjer der er skabt. Hermed ikke fastsat at en kontrakt der ikke ændres i forløbet er et tegn 

på tillid, for det ville være misvisende. Det ville tværtimod findes naturligt hvis kontrakten ændrer 

form gennem forløbet. Essensen er selve samarbejdet mellem parterne, og hvordan nye ændringer 

og udfordringer håndteres. 

  

Begrebet tillid er således et vigtigt element i den værktøjskasse afhandlingen anvender i form af 

SCM- og netværks-teori, fordi tillid i høj grad har en indvirkning på SC’ens opbygning af relationer 
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og interaktioner. Samtidig er det vigtigt at anerkende, at tillid udvikler sig over tid gennem tidligere 

erfaringer omkring modpartens evner og gentaget godt samarbejde. Tillid kan inddeles i tre 

kategorier [Sako; 1992]: 

 

• Kontraktuel tillid – parterne der handler forventer skrevne eller sagte løfter der skal 

overholdes 

• Kompetence tillid – der er tiltro til modpartens evner og ressourcer til at fuldføre specifikke 

opgaver 

• Goodwill tillid – en form for vilje til at gå bag om formelle aftaler til at gøre hvad der er 

nødvendigt for at tilfredsstille slutkunden 

 

Ligesom foregående afsnit omkring relationer, findes der mange forskellige former for tillid, der er 

attraktive og værdifulde at besidde. Problematikken opstår, hvis der sker et tillidsbrud, eller at der 

på et givent tidspunkt ikke længere er det tillidsforhold som der behøves. Her er det svært at ændre 

et netværk hurtigt, og kan derfor være med til at gøre de involverede virksomheder mindre 

fleksible, når de er i et netværk, end hvis de stod uden for og ikke havde hindringer ved at skifte 

leverandører eller kunder. Gennem afhandlingens opstillede ERP-SC’s, er det vores mening at søge 

at definere hvilken form for tillid der forekommer mellem de forskellige led i ERP-SC’en. Dette 

findes relevant, fordi formen af tillid giver en indikation omkring, hvordan den pågældende ERP-

SC ser ud, og er således nødvendig at inkludere. 

 

Ovenstående afsnit havde til formål at give en overordnet forståelse af begrebet tillid og dens 

indvirkning på relationer. Samtidig er tillid af stor betydning for netværkstilgangen, fordi tillid 

skaber relationer. Ligeledes har magtforhold en vigtig forankring i netværksteorien, og det er 

fordelagtigt for den enkelte virksomhed at være bevidst om den magtfordeling der er i SC'en, for 

bedre at kunne forstå aktørernes roller og interesser. 

 

2.3.5 Magt 

Magt er endnu et væsentligt element i netværksteorien, fordi magt influerer de enkelte aktørers 

roller og positioner i SC'en. Selve magtstrukturen omhandler, hvorvidt en enkelt eller flere 

virksomheder har magten i SC'en, og hvorvidt magten bliver udnyttet til egen fordel eller til SC'ens 

som en helhed [Skjøtt-Larsen et al.; 2007; kap. 2]. Magt kan ifølge Reve et al. [1979] defineres dels 
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som værende evnen til at påvirke en anden virksomhed til at gøre noget der oprindelig ikke var 

tiltænkt, dels den antagende eller faktiske kontrol et medlem af virksomheden udøver over et givent 

element i det andet medlems marketing strategi. Dette finder skrivere interessant, fordi det giver en 

indikation om SC’ens forskellige roller. Ændrer magtfordelingen sig, er det med stor sandsynlighed 

at rollerne ligeledes ændrer sig, hvilket er yderst relevant for afhandlingens problemstilling. 

Selve virksomhedens position i et netværk er afhængigt at tre faktorer [Thorelli; 1986]: 

 

• Virksomhedens position i andre netværk  

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre virksomheder i netværket  

 

Ved at analysere hvordan en virksomheds position er i andre netværk, kan det give en indikation 

om, hvordan virksomhedens position vil se ud i det netværk der fokuseres på, da der her kan drages 

paralleller. Virksomhedens rolle i SC’en er samtidig yderst relevant, fordi den ligeledes giver en 

indikation omkring graden af afhængighed og magt der forekommer. Besidder den pågældende 

virksomhed aktører, aktiviteter eller ressourcer, der er nødvendige for andre virksomheder i SC’en, 

vil dette afspejles gennem en central position i SC’en. Af dette udspringer den grad af magt den 

pågældende virksomhed har over andre i netværket. Er den pågældende virksomheds rolle yderst 

central for hele netværket, vil graden af magt være høj, og omvendt, er virksomhedens rolle mindre 

central vil graden af magt være lavere. Denne betragtning findes brugbar senere i afhandlingen til at 

analysere de opstillede ERP-SC’s. 

  

Endvidere har magtforhold med varierende styrke betydning for virksomhedens position i 

netværket, som er influeret af; virksomhedens økonomiske situation (likvide situation og 

markedsandele), teknologi (produktudvikling, procesudvikling, agilitet, mv.) og tillid (baseret på ry 

og erfaringer) [Thorelli; 1986]. Virksomhedens økonomiske situation har betydning, fordi en 

positiv økonomi styrker virksomhedens position i netværket, og fordi denne således vil fremstå 

mere attraktiv end konkurrenter med mindre positiv økonomi. Samtidig foretrækker leverandører at 

handle med en virksomhed der har en god likvid situation, sådan at de er sikre på at få betaling og 

eventuelt sikre sig en fremtidig betalingsdygtig kunde. Teknologien er på samme tidspunkt af 

betydning, fordi den afspejler virksomhedens grad af konkurrencedygtighed. Sidste element der har 

betydning for virksomhedens position i netværket er tillid, der blev diskuteret i foregående afsnit. 
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Tillid baseres på tidligere erfaringer og virksomhedens omdømme, sammen med positivt 

samarbejde over tid. Disse tre elementer har alle sammen en indvirkning på hinanden; f.eks. vil en 

negativ likvid situation komme til udtryk gennem teknologien, da der med stor sandsynlighed ikke 

ville blive udviklet i samme omfang som hvis en positiv likvid situation var gældende. Disse tre 

elementer anvendes ligeledes senere i afhandlingen til at analysere de opstillede ERP-SC’s. 

 

Endvidere definerer Cox [2001] fire forskellige magtforhold, der ligeledes anvendes fremadrettet til 

at analysere magtforholdene i de opstillede ERP-SC’s. Disse er gengivet i form af nedenstående 

figur: 

 

Tabel nr. 5 – Attributes of buyer and supplier power 

BUYER DOMINANCE  INTERDEPENDENCE  

•  Few buyers/many suppliers 

•  Buyer has high  % share of total market for 

supplier 

•  Supplier is highly dependent on buyer for 

revenue with limited alternatives 

•  Supplier switching costs are high 

•  Buyers switching costs are low 

•  Buyers account is attractive to supplier 

• Supplier offerings are commoditized and 

standardized 

• Buyer search costs are low 

• Supplier has no information asymmetry 

advantages over buyer  

•  Few buyers/few suppliers 

•  Buyer has relatively high  % share of total 

market for supplier 

•  Supplier is highly dependent on buyer for 

revenue with few alternatives 

•  Supplier switching costs are high 

•  Buyers switching costs are high 

•  Buyers account is attractive to supplier 

• Supplier offerings are  not commoditized and 

customized 

• Buyer search costs are high 

• Supplier has significant information asymmetry 

advantages over buyer  

INDEPENDENCE  SUPPLIER DOMINANCE  

• Many buyers/many suppliers 

•  Buyer has relatively low  % share of total 

market for supplier 

•  Supplier is not dependent on buyer for revenue 

and has many alternatives 

•  Supplier switching costs are low 

•  Buyers switching costs are low 

•  Buyers account is not particularly attractive to 

• Many buyers/few suppliers 

•  Buyer has low  % share of total market for 

supplier 

•  Supplier is not at all dependent on  the buyer for 

revenue and has many alternatives 

•  Supplier switching costs are low 

•  Buyers switching costs are high 

•  Buyers account is not attractive to the supplier 
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supplier 

• Supplier offerings are commoditized and 

standardized 

• Buyer search costs are relatively low 

• Supplier has only limited information 

asymmetry advantages over buyer  

• Supplier offerings are not commoditized and 

customized 

• Buyer search costs are very high  

• Supplier has high information asymmetry 

advantages over buyer  

Kilde: Cox [2001]; The Journal of supply chain management. 

 

Ovenstående figur viser de magtforhold der kan forekomme i en SC og hvilke forudsætninger der er 

for at de er gældende.  

 

Dette afsnit gennemgik elementer omkring magt, og hvordan dette interagerer i et netværk.  

 

2.3.6 Delkonklusion 

Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittet 

omkring netværksteorien: 

 

Tabel nr. 6 – Delkonklusion af netværksteorien 

Netværksteoriens 

tilgang opbygges af 

tre komponenter 

 

• Aktører 

• Aktiviteter   

• Ressourcer 

 

Her er der fokus på interaktionerne, som er et samspil der er sammenkoblet enten direkte 

eller indirekte. 

Graden af samarbejde sammensættes af relationen, tilliden og magten til parterne i netværket. 

Relationer og tillid:  Relationer og tillid udvikler sig begge over tid, hvor sidstnævnte opbygges gennem tidligere 

erfaringer omkring modpartens evner og gentaget godt samarbejde. 

Magt: Magten til andre parter kommer an på virksomhedens position i SC’en, som er under 

indflydelse af virksomhedens position i andre netværk, virksomhedens rolle i SC’en og 

virksomhedens magt over de andre virksomheder i netværket.  

 

Endvidere er virksomhedens position i netværket influeret af virksomhedens økonomiske 

situation, teknologi og tillid. 

 

Ligeledes inddeles magtforhold i værende; ”buyer dominance”, ”interdependence”, 
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”independence” og ”supplier dominance”. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittet omkring netværksteorien blev gengivet i form af ovenstående tabel. Følgende afsnit 

samler hele anden del af afhandlingen i form af en konklusion, hvorefter tredje del retter fokus mod 

udviklingen af ERP-systemer samt analyserer begrebet SaaS og dennes udvikling fremadrettet. 

 

2.4 Konklusion på 2. del 
Konklusionen af afhandlingens anden del gengives i form af nedenstående tabel, der opsumerer 

hovedpunkterne i teoriafsnittene omkring SCM - og netværksteorien. Denne anvendes og udbygges 

løbende gennem afhandlingen. 

 

Tabel nr. 7 – Konklusion på 2. del 
Vores definition 

på SCM: 

”SCM retter fokus mod de processer der eksisterer i SC’en, der strækker sig fra 

råvarematerialet til slutkunden for at producere et færdigt produkt/service. Samtidig søger SCM 

at optimere interne og eksterne processerne således, at hvert led tilføjer værdi til det endelige 

produkt/service.” 

SCM og ERP-

systemer: 

SCM eksisterer i dag gennem anvendelsen af ERP-systemer, som er blevet en integreret 

forankring i hele SCM tankegangen. 

ERP-systemer bør anskues som værende værktøjet der skal sikre bedre koordination, integration 

og kommunikation i SC’en. Modsat bør SCM anskues som værende dem der anvender værktøjet 

for at skabe et bedre overblik over SC’ens operationer og processer ved at designe, organisere 

og udføre SC aktiviteter. 

Netværk: Eksterne og interne netværk. Afhandlingen tager afsæt i eksterne netværk. 

Industrielle og sociale netværk. Afhandlingen tager afsæt i det industrielle netværk. 

Netværksteoriens 

tilgang opbygges 

af tre 

komponenter: 

• Aktører 

• Aktiviteter   

• Ressourcer 

Fem typer 

relationer: 

1. Relationer, der med virksomheden i fokus ønsker at lede og koordinere  

2. Relationer, der i sig selv ikke er kritiske, men essentielle for operationerne og stadig 

bør overvåges som en del af netværket  

3. Relationer, der involverer rutineprocesser af standardiserede enheder fra en eller flere 

leverandører 
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4. Relationer til andre SC's. 

5. Relationer til konkurrenter. 

Bånd mellem 

aktørerne; 

Tekniske-, Sociale-, Administrative- og Lovlige bånd 

Tillid inddeles i 

tre kategorier: 

Kontraktuel-, Kompetence - og Goodwill tillid 

“Tillid skaber relationer” 

Magt: ”Evnen til at påvirke en anden virksomhed til at gøre noget der oprindelig ikke var tiltænkt, dels 

den antagende eller faktiske kontrol et medlem af virksomheden udøver over et givent element i 

det andet medlems marketing strategi.” 

 

Magten til andre parter kommer an på virksomhedens position i SC’en, som er under indflydelse 

af virksomhedens position i andre netværk, virksomhedens rolle i SC’en og virksomhedens magt 

over de andre virksomheder i netværket. 

Influeret af: virksomhedens økonomiske situation, teknologi og tillid. 

Magtforholdene inddeles i; ”buyer dominance”, ”interdependence”, ”independence” og 

”supplier dominance”. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel indeholder de teoretiske aspekter der blev gennemgået i anden del af 

afhandlingen. Tredje del retter først et kort fokus mod udviklingen af IT og ERP-systemer generelt 

for herved at skabe en forståelse for de mere tekniske aspekter der ligger bag, der anvendes 

fremadrettet gennem afhandlingen. Efterfølgende retter fokus mod begrebet SaaS og dennes 

udvikling, for senere at opstille SaaS ERP-SC’en fremadrettet. 

   

3 del 

3.1 Udvikling og tendenser inden for ERP-systemer 
I dette afsnit vil udviklingen af ERP-systemer anvendes som en kort introduktion inden afsnittet 

omkring begrebet SaaS. Dette gøres ud fra den overbevisning, at det er relevant at redegøre for 

hvordan IT har udviklet sig, for herved at skabe en yderligere forståelse for ERP-systemer. 

Endvidere anvendes afsnittet til at forklare hvorledes ERP-systemer hovedsageligt er blevet solgt og 

leveret tidligere (traditionelt set). Dette skyldes, at der senere i afhandlingen opstilles en traditionel 

ERP-SC, hvorfor det er nødvendigt at forelægge en beskrivelse heraf.  
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Grundlæggende består IT (Information Technology) af tre komponenter; hardware, software og 

applikationer, hvilket er vist gennem nedenstående figur, der illustrerer samspillet mellem 

komponenterne [Interview; Køhler; 2010]: 

 

Figur nr. 6 – IT’ens tre komponenter 

 
Kilde; Egen tilvirkning  

 

Hardware er betegnelsen for de ressourcer, der skal være til stede for at køre softwaren og 

applikationerne. Denne består af CPU (Central Processing Unit/computerens regnekraft), RAM 

(Random Acess Memory/hukommelse), og Disk (diskplads). Alle ERP-programmer har brug for 

hardware for at fungere, hvorfor hardwaren er den grundlæggende kraft bag alt IT, da både 

applikationer og operative systemer har brug for hardware for at fungere. 

Software betegnes gennem et operativsystem (OS), der fungerer som bindeleddet mellem 

applikationer og hardware. Et OS kan f.eks. være Microsoft Windows, som er bindeleddet mellem 

hardwaren og de applikationer der køres på Microsoft Windows8. 

Applikationer er programmer som kører på det OS, hvilket betyder at det er programmer, som er 

lavet til at køre på et specifikt OS. Betegnelsen applikationer dækker derfor over den store mængde 

af programmer, som mange bruger i deres dagligdag9 

                                                
8 Webopedia.com [2010]; Operation System 
9 Webopedia.com [2010];  Application 
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3.2 Traditionel levering og salg af ERP-systemer 
For bedre at kunne forstå ERP-systemer og hvordan de har fungeret tidligere, er det relevant at 

kigge på hvordan de er blevet solgt og leveret. IT-branchen har siden de første lommeregnere altid 

været en meget innovativ branche, specielt i udviklingen af nye produkter, som konstant bliver 

forbedret og videreudviklet. Denne del af branchen har konstant været meget innovativ og hurtigt 

udviklende. Derimod har selve IT-branchen ikke udviklet sig i samme omfang i forhold til hvordan 

ERP-systemer leveres og købes [Kaplan; 2009; bilag 18]. 

 

Traditionelle ERP-systemer er blevet leveret og solgt ved at en slutkunde ønsker et ERP-system. 

Denne kontakter derfor en udvikler, som derefter udvikler det pågældende ERP-system efter den 

individuelle slutkundes behov. Slutkunden betaler ved opstart en betaling og opnår efterfølgende 

fuld ejerskab over det udviklede system. Hermed står slutkunden selv for vedligeholdelse og drift af 

ERP-systemet, hvilket betyder, at slutkunden selv erhverver den hardware der er nødvendig for at 

køre systemet (f.eks. servere). Dette eksekveres typisk gennem en IT-ansvarlig eller IT-afdeling.  

 

Denne traditionelle måde at sælge og levere ERP-systemer på har eksisteret i mange år uden at have 

ændret form. Der er i midlertidigt sket en udvikling, således at der er fremkommet et alternativ til 

den traditionelle tilgang. Trenden begynder at gå imod ikke at eje ERP-systemerne, men derimod at 

leje den i stedet. Dette skift fra at eje til at leje er en tendens der allerede er kommet til udtryk i 

mange andre brancher (leasing af biler, mobilabonnementer, lejeboliger, etc.). Dette er ofte 

forekommet gennem en naturlig overgang, hvor det har været muligt at leje et produkt frem for at 

eje det, og dermed betale for forbrug i stedet for alle de omkostninger der er forbundet fra start til 

slut. Det at leje et produkt er efterhånden blevet en forankret del i manges hverdag over en årrække, 

til trods for at dette ikke været et tilfælde i IT-branchen, der langsomt begynder at anerkende denne 

udvikling10.  

 

Ovenstående indikerer, at flere er af den overbevisning, at fremtiden går mod at leje software frem 

for at eje den. Carr [2003] sidestiller IT’ens udvikling med udviklingen inde for elektricitet. I 

starten af 1880, da elektricitet var en relativt ny innovation, havde virksomhederne ofte deres eget 

lille kraftværk. I løbet af det tyvende århundrede stoppede ideen med at have sit eget kraftværk, og i 

                                                
10 Bill Gates [2005]; Internet Software Services 
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stedet blev elektriciteten købt fra et stort lokalt kraftværk, der leverede strøm til flere kunder. Carr 

[2003] er af den overbevisning, at samme udvikling er gældende i IT-branchen. Dette vil medføre, 

at udviklingen går mod ikke at få udviklet og derefter eje egne ERP-systemer, men eksempelvis få 

adgang til disse ressourcer gennem Internettet samt leje dem gennem en udbyder.  

 

Afslutningsvis for dette afsnit bør det tilføjes, at vi er af samme overbevisning som Carr [2003], at 

måden at sælge samt levere traditionelle ERP-systemer på er under forandring. Denne holdning 

afspejles gennem afhandlingens problemstilling, der netop fokuserer på ændringerne herved. Som 

svar på denne udvikling der vil ske inden for salg og levering af ERP-systemer, nævnes 

forretningsmodellen Software-as-a-Service (SaaS) som et alternativ hertil. Begrebet introduceres i 

følgende afsnit. 

 

3.3 Software-as-a-Service (SaaS) 
Gennem afhandlingen vil begrebet SaaS blive brugt jævnligt, og det findes derfor relevant at 

opbygge en forståelse for begrebet og hvilke elementer det indeholder. Afsnittet har således til 

formål at give et indblik i forretningsmodellen SaaS, sådan at SaaS’ rolle og effekt på ERP-SC’en 

videre kan analyseres. Endvidere søger afsnittet at tilkendegive hvorfor SaaS er relevant for 

samtiden samt for fremtidens udformning af ERP-SC’s. Dette gøres med henblik på senere i 

afhandlingen at opstille SaaS ERP-SC’en fremadrettet, for herved at komme tættere på en 

besvarelse af afhandlingen problemstilling.  

 

3.3.1 Begrebsafklaring 

Inden introduktionen af SaaS’ koncept og ideologi findes det relevant at fastlægge enkelte 

retningslinjer for brugen af diverse termer og ord: 

 

• Applikationer; et system, der er kodet til at løse en specifik opgave, og bliver ”lagt” oven på 

det operative system (OS). Der kan tilføres flere applikationer på samme OS forudsat at 

applikationerne kodes specifikt til det pågældende OS (Office-pakken er et eksempel på en 

applikation der kører på Windows). 
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• Ressourcer; består af CPU-kraft (Central Processing Unit - regnekraften der er i en 

processor i en computer), RAM (Random Acess Memory) og Disk (disk-plads). 

• Perpetual licens; retten til den pågældende version i det antal enheder der er købt. 

• SaaS-tilbud; betegnes gennem afhandlingen som at være hele SaaS-pakken. Det inkluderer 

software, vedligeholdelse, reparation, konsulentbistand, mulighed for lagring af data off-

premises, global adgang til ERP-systemer under forudsætning af internetforbindelse, mv. 

• SaaS-løsning; betegnes som værende en del af et SaaS-tilbud. En SaaS-løsning henvender 

sig til hvordan SaaS leveres til den pågældende virksomhed, brugen af data, valg af ERP-

system, kontraktudformning, afregning af forbrug, måden hvorpå softwaren tilgås og 

konsulent bistand. En SaaS-løsning skal derfor ses som en sammensætning af de forskellige 

SaaS-elementer, som tilsammen bliver til en komplet løsning. Den indeholder standardiseret 

software, opgraderinger og vedligeholdelse, support, drift og typisk også hardware. 

• Standardiseret-løsning; betyder at alle brugere anvender samme version af det pågældende 

system. Dette betyder, at der ikke er mulighed for individuelle tilretninger. 

• En Host; betegnes som værende en virksomhed, der varetager andre virksomheders ERP-

systemer og data på egne interne servere. 

• Traditionelt ERP-tilbud; består af et ERP-system der købes fra en udvikler, således at 

slutkunden får et skræddersyet ERP-system. Slutkunden har derefter 100 % ejerskab over 

softwaren og licenserne, og står derefter selv for vedligeholdelse og reparation af servere, 

konsulentbistand, etc. 

• ERP-løsning; betegnes som værende det samme som en SaaS-løsning, foruden SaaS 

aspektet. En traditionel ERP-løsning, skal således ses som en sammensætning af de 

muligheder et traditionelt ERP-tilbud danner. Denne sammensætning skaber dermed selve 

løsningen. 
 

3.3.2 SaaS – koncept og ideologi 

Forklaring af begrebet SaaS søges gennem følgende definition:  

”Software-as-a-Service is a model of software deployment where applications built specifically for 

network delivery are hosted, provisioned and accessed by users over the Internet. The price for 

SaaS applications is typically an "all-in" fee which rolls up the usual application license cost, 

software maintenance cost, and the support costs (infrastructure and IT staff expenses associated 

with running, servicing, and provisioning the application) into a monthly per-user subscription fee” 
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[IDC; 2009; s. 2]11. 

Ovenstående forklarer, at SaaS er en model, hvor det er muligt at tilgå IT-applikationer gennem 

Internettet på abonnement basis, hvor vedligeholdelses- og reparations omkostninger er inkluderet i 

prisen. Hertil er alle opgraderinger samtidig tilgængelige. 

 

Til trods for ovenstående er det efter vores overbevisning, at der ikke findes én definition eller 

forretningsmodel for SaaS. Dette skyldes brugeres varierende interesser samt behov, der forsøges at 

matches med forskellige løsninger. Derudover findes der mange forskellige måder at levere SaaS-

løsninger på, hvorfor det er nødvendigt at uddybe skriveres definition af SaaS: 

”SaaS er en forretningsmodel, hvor brugere tilgår softwaren over Internettet gennem en 

abonnementsordning. Den købte software hostes derefter af en ekstern virksomhed off-premises, 

der kører flere brugere på samme server (multi-tenancy) ved hjælp af standardiserede løsninger.” 

Denne definition af SaaS tages der udgangspunkt i gennem afhandlingen og en nærmere beskrivelse 

af indholdet følger. Først vises nedenstående figur, der illustrerer vores definition af SaaS: 
 

Figur nr. 7 - Definition af SaaS 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figuren viser, at modsat traditionelle ERP-systemer, så installeres softwaren ikke direkte på 

virksomhedens computere, men gennem en abonnementsordning tilgås denne via en browser på 

                                                
11 Lam & Chee [2009]; SaaS in Hong Kong: Cost Saving Starts With Collaboration; IDC 
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Internettet, der ved hjælp af brugernavn og personlig kode gør softwaren tilgængelig. Et mere 

håndgribeligt eksempel på SaaS er gmail, (gmail hører ikke ind under forretnings IT, hvilket der er 

afgrænset til), hvor en browser åbnes og efter log in er websiden tilgængelig. Data lagres hos en 

Host, der kører flere brugere på den samme server grundet stor server-kapacitet og standardiserede 

ERP-løsninger. 

 

Dette afsnit definerede SaaS i henhold til vores overbevisning. En mere uddybende forståelse 

introduceres i følgende afsnit, som har til formål at analysere de grundprincipper der er ved SaaS.  

 

3.3.3 SaaS’ grundprincipper – beskrivelse og analyse 

For at skabe et overblik over hvad begrebet SaaS indeholder, bliver grundprincipperne beskrevet og 

analyseret herunder. Disse er opstillet på baggrund af vores vurdering og er som følger: 

• Abonnement 

• On/Off premises 

• Standardisering 

• Single/Multi-tenancy 

 

3.3.3.1 Abonnement 

Ideen bag ved SaaS er, at virksomheder ikke længere er nødsaget til at indkøbe det nødvendige 

ERP-systemer fra grunden af, men gennem SaaS har mulighed for at ”leje” softwaren via en 

abonnementsordning over en ubegrænset periode gennem ”perpetual” licenser. Duhon [2007; s. 1]12 

forklare dette gennem følgende: ”Rather than purchasing software and installing that software 

within your IT infrastructure, you rent access to an application over the Internet” Hermed binder 

slutkunden sig i realiteten ikke til softwaren i mere end den pågældende bindingsperiode, som 

typisk er seks måneder, samtidig med at investeringen er lavere end hvis ERP-systemerne købes 

traditionelt, hvilket kommer til udtryk gennem følgende citat; ”SaaS provides a more cost-effective 

alternative for enterprises to achieve their business objectives than traditional packaged 

applications” [Saugatuck; 2009; s. 3]. 

Samtidig betales SaaS-løsninger efter forbrug (on-demand), hvilket betyder, at der betales for hvad 

der konsumeres. Hertil er der mulighed for indgåelse af individuelle kontrakter og aftaler, hvor der 
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betales per logisk enhed, dvs. det der giver mening alt efter hvilken løsningen det drejer sig om. 

Eksempelvis kan betaling af mail-systemer udregnes per medarbejder/postkasse med et maksimalt 

pladsforbrug og/eller med en periode inkluderet. Betaling opgøres normalt på månedsbasis, til trods 

for at der er mulighed for at regulere dette efter behov (pr. kvartal eller efter et bestemt antal 

forbrug etc.) [Køhler; 2010]. 

 

SaaS har ingen store forhåndsbetalinger, hvilket findes attraktivt hos mindre virksomheder, der ikke 

har den fornødne kapital til at investere i et dyrt ERP-system [Duhon; 2007]. Gennem et 

abonnement binder slutkunden sig ikke til softwaren mere end selve bindingsperioden, og den kan 

derefter skiftes ud hvis behovet ændrer sig, eller hvis den pågældende service ikke findes 

tilfredsstillende. Det er derfor nemt og næsten omkostningsfrit at starte på at abonnerer på en SaaS-

løsning. Modsat bør omkostningerne ved at skifte leverandør overvejes inden køb, da det kan være 

svært at skifte udbyder efter bindingsperioden. Dette skyldes, at hele ERP-systemet er blevet 

implementeret og har infiltreret virksomheden, samtidig med at medarbejderne er blevet vant til at 

anvende disse systemer. Skal de flyttes kræver det oplæring i nye systemer, implementering og 

infiltrering af nye systemer samtidig med at data skal flyttes over i nye systemer.  

Et andet aspekt ved SaaS er betalingen, hvor virksomheden er i stand til at gøre omkostningerne 

variable, køre dem over driftsomkostningerne og på samme tid gøre SC'en mere fleksibel på den 

aktuelle efterspørgsel [Atkinson; 2008; Interview: Roulund; 2010]. 

 

3.3.3.2 On-premises og off-premises 

On-premises betyder, at data lagres internt hos virksomheden, hvorimod off-premises betyder, at 

data lagres på servere eksternt, f.eks. hos en Host i form af et datacenter.  Der vil i sammenhæng 

med et SaaS-tilbud altid blive tilbudt den enkelte virksomhed en mulighed for at få hosted den 

lejede software på nogle eksterne servere (off-premises), således at virksomheden ikke selv skal stå 

for køb, vedligeholdelse og reparation af serverne [Roberts; 2010]. Data tilgås derfor gennem 

Internettet, hvor programmerne er tilgængelige gennem en browser. 

 

Et af de omdiskuterede elementer i SaaS er aspektet omkring off-premises. Det faktum at ERP-

systemet ligger på eksterne servere skaber bekymring, fordi mange virksomheder føler, at de mister 

kontrol over deres data. Hertil supplerer elementet omkring data sikkerhed, fordi virksomhederne er 

meget følsomme over for specifikt data (eks. kunde- og salgskartotek), hvor det ville være yderst 
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uheldigt hvis disse blev synliggjort til konkurrenter [Interview; Toke; 2010]. Modargumenterne til 

disse bekymringer ligger i, at en Host har lagring af data som en af deres kernekompetencer, 

hvorfor data sikkerheden her med stor sandsynlighed er meget mere omfattende end hos den enkelte 

virksomhed. Dette kommer til udtryk gennem følgende: “They clearly understand the security and 

integrity risks surrounding that application better than their typical customer does” [Jainschigg; 

2008; s. 25]  

Neden for er en illustration over on- og off-premises: 

 

Figur nr. 8 – On/Off-premises 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ovenstående figur viser SaaS-løsninger on- og off-premises. Som definitionerne omkring SaaS i 

starten af afsnittet beskrev, så defineres SaaS gennem afhandlingen ved at der leveres og sælges off-

premises, hvorfor der tages udgangspunkt i dette aspekt gennem resten af afhandlingen. 

 

3.3.3.3 Standardisering 

SaaS-modellen er videre baseret på, at den software der bliver leveret er standardiseret løsninger, 

hvilket betyder, at den software der bliver solgt til én virksomhed vil ligne og bygge på de samme 

principper som den der bliver solgt til en anden virksomhed. Her tages der forholdsregler for, at alle 

virksomheder har forskellige behov, hvilket afspejles i deres præferencer og brug af ERP-

systemer13. Alligevel er der nogle dele af ERP-systemet, som størstedelen af alle virksomheder har 

                                                
13 Med dette menes, at de fleste virksomheder har brug for standard programmer som faktureringssystemer eller andre 

økonomisystemer. Derfor udvikles applikationerne på forhånd til at imødekomme det generelle behov- heraf 

standardiserede løsninger. 
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brug for at inkorporere (faktureringssystemer, demand planlægningssystemer, lagersystemer, etc.), 

hvilket gør det muligt for en SaaS-leverandør at bygge en standardiseret applikation, der er mindre 

skræddersyet end individuelt udviklede applikationer. 

 

Standardiserede løsninger kan sælges til multiple virksomheder, hvor virksomheden der hoster flere 

standardiserede ERP-løsninger har mulighed for at køre disse på samme server, hvilket resulterer i 

”economies of scale” [Davids; 2010]. Dette kommer videre til udtryk gennem følgende; “Many 

customers share one instance of the software” [Roberts; 2010; s. 58]. 

 

3.3.3.4 Single- og multi-tenancy 

Gennem standardiserede SaaS-løsninger er det muligt for Hosten at køre flere ERP-systemer fra 

flere virksomheder på én server [Di Bona; 2007] (multi-tenancy i stedet for single-tenancy). Dette 

sker i takt med teknologiens udvikling, der har udvidet kapaciteten af servere således, at flere 

virksomheders data kan placeres på samme server. Hermed stiger skalerbarheden samt agiliteten, og 

udvikleren, leverandøren og hosten kan herved opnå ”economies of scale” [Interview: Davids; 

2010]. Dette kommer videre til udtryk gennem følgende: “SaaS is build up from the ground for 

multi-tenant operations—meaning many customers share one instance of the software” [Roberts; 

2010; s. 88]. 

 

Figuren nedenfor viser forskellen mellem single- og multi-tenancy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 9 - Single- og Multi-tenancy 
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Kilde: Egen tilvirkning 
 

Gennem dette afsnit blev forskellige aspekter omkring begrebet SaaS søgt afdækket gennem fire 

grundprincipper, og en overordnet forståelse af konceptet er derfor at finde. Følgende afsnit har til 

formål at udpensle de primære fordele og problematikker omkring SaaS, hvilket findes relevant for 

at afdække begrebet yderligere.  

 

3.3.4 SaaS – fordele og ulemper 

De overordnede fordele der kan opnås ved SaaS-løsninger er listet gennem nedenstående punkter og 

inkluderer14,15: 

• Større ROI (Return On Investment) og omkostnings-effektivitet 

• Skalerbarhed, agilitet og ressource deling, ”pooling” 

• Nemmere administration og mindre krav til medarbejder support 

• Automatiske opdateringer og hurtigere/nemmere implementering af software 

• Forbedret anvendelighed, pålidelighed og ydeevne 

• Sammenlignelighed; alle brugere har (i teorien) samme version af software 

• Nemmere at samarbejde; alle brugere har (i teorien) samme version af software 

                                                
14 THINKstrategies White Paper [2009]; CIO’s Guide to Software-as-a-Service: A Primer for Understanding and 

maximizing the Value of SaaS Solutions 
15 Ellis S. [2010]; Software-as-a-Service ERP Versus On-Premise ERP Through the Lens of Total Cost of Ownership; 

IDC Manufacturing Insight 
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• Global tilgængelig grundet tilgang gennem Internettet 

 

De fleste af ovenstående punkter er allerede på nuværende tidspunkt blevet gennemgået. Den eneste 

som kan virke en anelse ny er det første punkt, der beskriver et større ROI og omkostnings-

effektivitet. Dette sker på baggrund af SaaS-modellens udformning, hvor der ikke er nogen 

forudbetalinger, som der ville være ved køb af traditionelle ERP-systemer. Dette bevirker, at 

investeringen ikke skal ”betales ud” over en årrække, men gennem konstante mindre beløb der 

eksempelvis betales hver måned, samtidig med at virksomhedens software konstant er opdateret 

med de nyeste opdateringer. Her er det muligt for virksomhederne at køre omkostningerne over 

driften, hvilket ofte kommer til udtryk gennem et større ROI16 og hermed et attraktivt element for at 

benytte SaaS-løsninger. Dette afspejles i følgende citat; ”Vi vil have en indtægt til at dække vores 

driftsomkostninger på lang sigt. Fonde vil gerne give til udvikling og ikke til drift, hvorfor det er 

attraktivt for os” [Interview: Roulund; 2010]. 

 

SaaS giver samtidig slutkunderne mulighed for at udnytte software funktionaliteten uden at skulle 

implementere, styre og kontrollere softwaren selv17, fordi ansvaret for opdateringer af applikationer 

og hardware tilfalder SaaS-leverandøren og Hosten, hvilket betyder, at den enkelte virksomhed har 

mulighed for at koncentrere sig omkring udvikling af kernekompetencer i stedet for at bruge 

ressourcer på vedligeholdelse og reparation af eksisterende ERP-systemer. Dette kommer til udtryk 

gennem følgende; “Most IT organizations spend 75-80% of their time reacting to problems, 

keeping systems and software up and running.They would prefer to focus on more strategic 

business initiatives” [Kaplan; 2009; slide 22; bilag 18]. Endvidere er det ”muligt for slutkunder at 

skrue op eller ned for omkostningerne alt efter behov. Det medfører en mere agil 

omkostningsstruktur end tidligere, hvilket findes meget attraktivt, specielt under den finansielle 

krise” [Køhler; 2010; Cloud event; slide 8; bilag 19], jf. i afsnittet omkring SMB’s og store 

virksomheder.  

 

                                                
16 Hertil bør det tilføjes, at hvis virksomheden køber et traditionelt ERP-system der f.eks. tager 10 år at tilbagebetale, 

kan bruges i 12 år og koster mindre end et SaaS-tilbud gør i 12 år, så har en SaaS-løsning i dette tilfælde ikke et 

større ROI.  
17 THINKstrategies White Paper [2009]; CIO’s Guide to Software-as-a-Service: A Primer for Understanding and 

maximizing the Value of SaaS Solutions	  
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De overordnede problematikker ved SaaS beskrives gennem følgende, og har til formål at 

tilvejebringe de aspekter i SaaS der bliver kritiseret mest. Dette gøres for at kunne forstå hvilke 

begrænsninger og udfordringer der ligger foran SaaS, for at kunne videreudvikle begrebet og blive 

en fremtidig anerkendt og konkurrencedygtig forretningsmodel. 

 

Følgende aspekter er gennem interviews og empiri fundet til at være de mest kritiske: 

 

• Valg af leveringsmodel samt udbyder 

• Teknologi og integration 

• Sikkerhed omkring datalagring 

 

3.3.4.1 Valg af leveringsmodel samt udbyder 

En af de første problematikker ved SaaS er selve opstarts fasen, hvor det kan være svært at skabe et 

overblik over det der udbydes på markedet, og derefter vurdere kvaliteten heraf. Fra tidspunktet af 

hvor en virksomhed begynder at overveje SaaS-løsninger til de i realiteten vælger dem, bør der 

således ligge en række relevante overvejelser til grund for udformningen af løsningen der beskrives 

af Saugatuck [2009]. Endvidere at de passer til den pågældende virksomheds behov og 

arbejdsprocesser. 

 

3.3.4.2 Teknologi og integration 

Den teknologiske udvikling er et aspekt som både muliggør, men også begrænser udviklingen af 

SaaS. Dette skal forstås som, at der på nuværende tidspunkt ikke er udviklet ét format, der gør det 

muligt for forskellige ERP-systemer at kommunikere. Det betyder, dataoverførslen overføres 

manuelt, hvis ERP-systemerne ikke har de samme formater. Her kommer betydningen af integration 

til udtryk, som er en vigtig faktor for at kunne sammenkoble processer, funktioner, afdelinger, mv. 

Det er efter vores overbevisning, at desto højere integration der er til stede internt såvel som 

eksternt i og mellem ERP-systemer, desto højere nytteværdi vil der tilføres virksomheden. 
 

3.3.4.3 Sikkerhed omkring datalagring 

Off-premises modellen bliver mødt af flere kritikere. En del litteratur sætter spørgsmålstegn 
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omkring sikkerheden og back-up ved en off-premises aftale og om den er stabil [Atkinson; 2008; Di 

Bona; 2007]. Kritikken ligger i, at virksomhederne ikke har deres servere internt og derfor ikke selv 

har styr på i hvor stor en grad deres system er sikret. Mange virksomheder er således bange for at 

miste kontrollen over deres data, hvis de ”outsourcer” dem til anden part. Dette har resulteret i, at 

virksomheder der anvender SaaS-løsninger stadig beholder deres mest kritiske data on-premises- 

resten lægges ud hos en Host [Interview; Roulund; 2010].  

 

Denne kritik kan imødekommes på den måde, at kernekompetencerne hos en host blandt andet 

ligger i datasikkerheden18, og er ofte sikret betydeligt bedre hos en Host end hos den enkelte 

virksomhed [Murphy; 2009;]. Dette argument er overvejende SaaS-brugere begyndt at tage til sig, 

hvilket afspejles gennem Murphy’s [2009; s.46] interview med Ben Pivar; Vice President i 

CapGemini; ”the SaaS industry as a whole has been aware of this concern, and responding well 

enough to the demand that outsourcing data to another company's center might be safer in the long 

run than keeping everything in house”. 

 

Aspekter omkring SaaS bliver yderligere analyseret i følgende afsnit, der forklarer SMBs og store 

virksomheders forskellige incitamenter til at anvende SaaS-løsninger. Det findes relevant, fordi det 

er efter vores overbevisning, at SMBs har de største incitamenter til at gå forrest i denne udvikling, 

hvorfor det kunne tænkes at fremtidens ERP-SC i begyndelsen hovedsageligt henvender sig til 

SMBs. Dette undersøges i følgende afsnit. 

 

3.3.5 SaaS i SMBs og store virksomheder 

Følgende afsnit har til formål at sidestille SMBs med store virksomheder, for herved at fastlægge 

hvilke slags virksomheder der har det største incitament til at benytte SaaS-løsninger. Dette er 

relevant for at fastlægge hvem slutkunderne i SaaS ERP-SC’en typisk er, samt hvordan denne 

udvikling er fremadrettet.  

 

Nedenstående tabel lister en række fordele og ulemper i henholdsvis SMBs og store virksomheder, 

der er indsamlet gennem funden empiri og foretagne interviews: 

 

                                                
18 Plex online [2009]; Plex Systems Infrastructure: The SaaS Advantage 
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Tabel nr. 8 - Incitamenter for SaaS-løsninger i SMBs og store virksomheder 

 SMBs Store virksomheder 

Fordele • Har ikke råd eller kapacitet til IT-

afdelinger 

• Har hverken behov eller råd til dyre 

ERP-systemer der skal udvikles 

specifikt til den enkelte virksomhed 

• Mulighed for at nedbringe 

omkostninger og gøre dem variable i 

stedet for faste - samtidig kan de køres 

over driften 

• Opnå en fleksibel løsning og der kan 

skabes agilitet og skalerbarhed 

• Få de nyeste opdateringer og 

applikationer 

• Behøver ikke længere at tænke på IT-

delen, men kan i stedet koncentrere sig 

om deres kernekompetencer 

• Behøver ikke længere at tænke på 

vedligeholdelse og reparation, men 

overlade det til andre som har 

kompetencerne. Herved er det muligt at 

nedbringe IT-afdelingers enkelte 

personaleomkostninger  

• Mulighed for at nedbringe deres 

omkostninger og gøre dem variable i 

stedet for faste - samtidig kan de køres 

over driften 

• Opnå en fleksibel løsning og der kan 

skabes agilitet og skalerbarhed 

• Mulighed for at få ryddet ud i 

systemer og andre gamle 

applikationer, og samtidig få de nyeste 

opdateringer og applikationer 

• Behøver ikke længere at tænke på IT-

delen, men kan i stedet koncentrere sig 

om deres kernekompetencer 

• Behøver ikke længere at tænke på 

vedligeholdelse og reparation, men 

overlade det til andre som har 

kompetencerne. Herved er det muligt 

at nedbringe IT-afdelingers enkelte 

personaleomkostninger 

 

Ulemper 

• Manglende integration mellem SaaS 

ERP-systemer 

• Ingen muligheder for kundetilpasning- 

udelukkende standardiserede produkter 

• Manglende integration mellem SaaS 

ERP-systemer 

• Mange har ikke lyst til at miste 

”kontrollen”. De vil have data in-

house 

• Sikkerhedsaspekter 

• Har brug for nogle standardiserede 

systemer, men samtidig en vis grad af 

customization 

• Gamle ERP-systemer er for integreret 

eller er ikke betalt ud endnu. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel viser, at begge typer virksomheder vil kunne opnå en række fordele gennem 
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implementering af SaaS-løsninger. Til trods for dette, kan der argumenteres for, at SaaS først og 

fremmest har det største incitament hos SMBs, eftersom det ofte er disse der opnår den største 

økonomiske fordel på kort sigt. Dette udtrykkes gennem følgende;”Companies, especially SMBs, 

are likely to look to SaaS ERP to help them minimize upfront capital IT expenditures” [Panorama 

Consulting; 201019]. Langt størstedelen af alle SMBs har hverken kapaciteten, evnerne eller behovet 

for en IT-afdeling eller omfattende skræddersyede ERP-systemer, og vil derfor have større 

incitament til at tage SaaS til sig [Atkinson; 2008]. SMBs har ofte brug for forskellige standard 

applikationer, hvilket en SaaS udbyder stiller til rådighed gennem en platform. På samme tid giver 

SaaS-løsninger en større fleksibilitet, der ikke bare skaber agilitet på omkostningsdelen, men giver 

samtidig virksomhederne mulighed for at skrue forbruget op eller ned alt efter kapaciteten, 

efterspørgslen eller udviklingen af selve virksomhedens størrelse. Samtidig er SMBs hurtigere til at 

kunne udskifte systemerne og applikationerne, hvorfor de også hurtigere vil opnå værdi.  

 

Stilles SMBs og store virksomheder over for hinanden, er mange af fordelene listet i ovenstående 

tabel komplementære. Den største distinktion er det økonomiske aspekt samt behovet for 

standardiserede eller traditionelle ERP-løsninger. Sammenlagt for SMBs og store virksomheder 

opsummeres de overordnede fordele ved SaaS til udtryk gennem følgende citat; “SaaS business 

solutions are advantageous in many ways. They are more affordable and implemented more 

quickly. The modular functionality of SaaS solutions is fairly easy to extend, modify, and integrate 

with on-premise vendor software in the current generation of SaaS. Because SaaS subscription 

pricing includes all of the underlying data center infrastructure, and the upgrades and new 

releases, you can focus on your business with the confidence that everything is being managed for 

you. All you need is a browser and access to the Internet” [Saugatuck; 2009]. 

 

På baggrund af både ovenstående er det efter vores overbevisning, at SaaS først vil blive accepteret 

og vinde indpas i SMBs, senere efterfulgt af store virksomheder. Dette skyldes SMBs hurtigere 

omstillingsevne, der gør dem i stand til hurtigere at opnå værdi. Slutkunderne i SaaS ERP-SC’en 

henvender sig således hovedsageligt til SMBs. 

  

Begrebet SaaS og elementerne heri blev hermed beskrevet. Det findes samtidig relevant at 

fastlægge dokumentation og argumentation for, at SaaS vil udvikle sig i fremtiden. På baggrund af 
                                                
19 Panorama Consulting Group [2010]; 2010 ERP Survey: Do You Want to Know What the ERP Market Looks Like?  
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dette tilføjes følgende afsnit. 

 

3.3.6 Hvorfor nu? 

SaaS har været et kendt fænomen i over 20 år, og det kan derfor skabe undren hvorfor SaaS ikke 

tidligere har vundet indpas i IT-branchen20, Følgende afsnit søger at analysere dette. 

 

Hype-modellen fra Gartner Group [2009] viser hvorledes nye ideers synlighed udvikler sig over tid, 

fra de er helt nye til de bliver mere modne. Grunden til at denne model bliver inddraget skyldes, at 

den forklarer en af grundene til, hvorfor SaaS ikke er blevet adopteret tidligere. Nedenstående figur 

illustrerer hype-modellen: 

 

Figur nr. 10 – Hype-modellen 

 
Kilde: Gartner Group [2009]; Gartner Hype Cycle 
 

Ovenstående figur illustrerer, at efter at en ny ide udvikles vil den ofte blive meget synlig og få en 

masse opmærksomhed, men at nyhedsværdien derefter vil falde og dermed blive mindre interessant. 

Herefter vil der komme en periode hvor ideen skal gå fra at være en illusion til at blive accepteret 

som værende en reel og fungerende praktisk ide. 

 

Denne udvikling kan sammenlignes med den udvikling som SaaS som koncept har gennemgået. 

                                                
20 Klingsheim, G. [2010]; Ezine Artikles; SaaS – History and a Look Ahead  
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Selv om konceptet har været kendt i flere år og har været anset som en spændende ide, så har det 

alligevel taget flere år for IT-branchen at anerkende den. Nu er SaaS som koncept af flere blevet 

anskuet til at være nået til ”slope of enlightenment”21. dvs. det stadie hvor ideen begynder at virke i 

praksis, og at flere er begyndt at tage den til sig. Hermed har SaaS bevæget sig fra at være en ny ide 

til at være et fungerende koncept i praksis. Modellen kan derfor være med til at forklare, hvorfor 

SaaS ikke tidligere er blevet adopteret, på den baggrund, at alle gode ideer har brug for en 

modningsproces, hvori ideen gennemgår en udvikling fra ide til et praktisk redskab. Derudover kan 

modellen samtidig give en indikation om hvor udviklingen af SaaS er på vej hen. 

 

Faktum er, at der er opstået en voksende interesse for SaaS-løsninger inden for de seneste år, hvilket 

der kan være flere grunde til. Kaplan [2009]22 kalder kombinationen af de forskellige grunde for 

”the perfect storm”. The perfect storm bygger på tre dele; the economy, enabling technologies og 

shifting attitudes. Ifølge Kaplan er det disse tre komponenter, som tilsammen skyldes at SaaS er ved 

at vinde indpas og accept i IT-branchen. Neden for er en illustration af the perfect storm: 

 

Figur nr. 11 – The perfect storm 

 

Kilde: THINKstrategies, Inc. [2009] 

 

The Economy 

De fleste virksomheder har efter finanskrisens indtræden oplevet en markant ændring i økonomien, 

hvorfor besparelser og omkostningsminimering er kommet i højsæde. Derudover er likviditeten i 

mange virksomheder samtidig blevet væsentlig forringet, hvilket har bevirket, at store 

forudbetalinger kan være svære at godtgøre. Fokus har således været rettet mod at nedbringe TCO's 

                                                
21 All, A. [2010]; How to Keep SaaS out of Trough of Disillusionment; IT Business Edge 
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(total cost of ownership) samtidig med at få ROI til at stige [Carr; 2005]23. Dette kommer videre til 

udtryk gennem følgende: ”the harsh economic climate will actually accelerate the growth 

prospects for the software-as-a-service” [Service-now.com; 2009; s. 4]24. Dette har tilsammen 

bevirket, at IT-budgetterne er blevet strammet ind, og at investeringer i f.eks. nye ERP-systemer 

udsættes grundet det omkostningsmæssige omfang. 

 

Disse begrænsninger er SaaS i stand til at imødekomme, eftersom den enkelte virksomhed ikke skal 

betale en stor betaling på forhånd, men eksempelvis betale en månedlig ydelse pr. bruger af 

systemet [Duhon; 2007]. Dette udtrykkes gennem følgende; “Low integration costs and a very 

reasonable monthly charge meant massive savings” [Jainschigg; 2008; s. 22]. Udover 

besparelserne på software er udgifterne til servere og andet hardware samtidig reduceret. Dermed 

mindskes slutkundens TCO, eftersom de ikke erhverver sig noget (ejer), men derimod ”lejer” de 

pågældende services25. Dette bevirker, at virksomhederne som køber SaaS-løsninger får løbende 

udgifter i form af variable omkostninger, hvor der betales efter forbrug, i stedet for at have store 

investeringer liggende internt i form af hardware og software. De variable omkostninger kan køres 

over driften, og er et attraktivt element, fordi det er nemmere at budgettere og godtgøre over for 

ledelsen. Dette kommer til udtryk gennem følgende; “It's always easier to obtain capital funding 

than operational funding, though you can control expenses far better with a fixed monthly cost" 

[Jainschigg; 2007; s. 27] 

 

Enabling technologies 

Udviklingen af bredbåndsbredden og den trådløse adgang er samtidig en del af the perfect storm. 

SaaS konceptet bygger som tidligere nævnt på, ERP-systemerne gøres tilgængelige gennem 

Internettet. Det teknologiske niveau har i midlertidigt ikke været udviklet nok til, at det har kunnet 

lade sig gøre tidligere. I løbet af de sidste par år er bredbåndsbredden blevet betydeligt større, og nu 

har alle virksomheder en så god internetforbindelse, at de uden problemer kan bruge de programmer 

som udbydes via Internettet. Den teknologiske infrastruktur har derved ændret sig markant, hvilket 

                                                
23 THINKstrategies White Paper [2009]; CIO’s Guide to Software-as-a-Service: A Primer for Understanding and 

maximizing the Value of SaaS Solutions 
24 Service-now.com [2009]; A Brief History of SaaS 
25Ellis, S. [2010]; Software-as-a-Service ERP Versus On-Premise ERP Through the Lens of Total Cost of Ownership; 

IDC Manufacturing Insight 
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er med til at fremme udbredelsen af SaaS. 

 

Shifting customer attitudes 

Som den sidste komponent i the perfect storm, argumenterer Kaplan [2009] for, at også markedet er 

begyndt at anerkende fordelene ved SaaS. Dette kommer til udtryk gennem en undersøgelse 

foretaget af Cutter Consortium [Kaplan; 2008; Bilag 2008]. Undersøgelsen viser i bilag 20, at 

antallet af virksomheder, der anvender SaaS-løsninger er steget markant fra 2007 til 2008. Med en 

procentsats på 32 % i 2007 over virksomheder der anvender SaaS-løsninger til 63 % i 2008, er der 

forekommet en vækst på næsten 50 %, hvilket underbygger argumentationen om at SaaS er begyndt 

at vinde indpas og anerkendelse i virksomhederne.  

 

Tilsammen danner miljøet, teknologien og skiftende kundepræferencer det som Kaplan [2009] 

betegner the perfect storm. Han argumenterer for, at disse tre elementer gennem de sidste to år er 

begyndt at komplementerer hinanden i sådan en grad, at SaaS-løsninger i fremtiden vil infiltrere IT-

markedet og måden at sælge ERP-løsninger på, og bliver derved et fremtidigt alternativ til 

traditionelle ERP-tilbud. Dettet kommer til udtryk gennem Gartner Group Reseach [2007] der 

vurderer, at SaaS vil vækste 22,1 % indtil 201126. 

 

Igennem dette afsnit blev begrebet SaaS analyseret, efterfulgt af en argumentation for, at markedet 

er begyndt at acceptere SaaS-løsninger som et reelt alternativ til den traditionelle tilgang. Afsnittet 

har dermed argumenteret for, at SaaS vil have en påvirkning på IT-branchens måde at sælge og 

levere ERP-systemer på fremadrettet.  

 

3.4 Delkonklusion 
Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittene 

omkring udviklingen af ERP-systemer og SaaS: 

 

Tabel nr. 9 – Delkonklusion af udviklingen af ERP-systemer og SaaS 

                                                
26 ComputerWorld; New Zealand [2007]; Strong Growth for SaaS Gartner; IT Busniess Edge 
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Information 

Technology (IT) består 

af:  

• Hardware  

• Software 

• Applikationer 

Traditionel levering og 

salg af IT:  

 

100 procent ejerskab, udviklet individuelt gennem kundetilpasning og 

forudbetalinger. Slutkunden står for omkostningerne ved implementering, hosting 

(servere), vedligeholdelse og reparation 

Udviklingen er gået fra at eje  til at leje 

SaaS defineres:  

 

”SaaS er en forretningsmodel, hvor brugere tilgår softwaren over Internettet gennem 

en abonnementsordning. Den købte software hostes derefter af en ekstern virksomhed 

off-premises, der kører flere brugere på samme server (multi-tenancy) ved hjælp af 

standardiserede løsninger.” 

SaaS’ 

grundprincipper:  

 

• Abonnement 

• On/Off-premises 

• Standardisering 

• Single/Multi-tenancy 

Fordele ved SaaS:  • Større ROI (Return On Investment) og omkostnings-effektivitet 

• Skalerbarhed, agilitet og ressource deling, ”pooling” 

• Nemmere administration og mindre krav til medarbejder support 

• Automatiske opdateringer og hurtigere/nemmere implementering af 

software 

• Forbedret anvendelighed, pålidelighed og ydeevne 

• Sammenlignelighed; alle brugere har (i teorien) samme version af software 

• Nemmere at samarbejde; alle brugere har (i teorien) samme version af 

software 

• Global tilgængelig grundet tilgang gennem Internettet 

Problematikker:  • Valg af leveringsmodel samt udbyder 

• Teknologi og integration 

• Sikkerhed omkring datalagring 

SMBs og store 

virksomheder:  

 

SaaS har det største incitament hos SMBs, fordi de opnår den største økonomiske 

fordel på kort sigt. Dette skyldes SMBs hurtigere omstillingsevne, der gør dem i stand 

til hurtigere at opnå værdi, hvor store virksomheder er mere fastlåste, eftersom de 

allerede har traditionelle ERP-systemer integreret i virksomheden. SaaS henvender 

sig således både til SMBs og store virksomheder, til trods for at SMBs vil rykke først 

i denne udvikling, senere efterfulgt af store virksomheder 

Hvorfor SaaS nu? Der er opstået en voksende interesse for SaaS-løsninger inden for de seneste år, 

hvilket skyldes ”the perfect storm”, der bygger på tre dele; the economy, enabling 

technologies og shifting attitudes 
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SaaS anerkendelse:  Markedet er begyndt at tage SaaS mere til sig, og udviklingen går hen imod en 

fremtidig bredere forståelse og accept af SaaS 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittet omkring udviklingen af ERP-systemer og SaaS blev gengivet i form af ovenstående tabel. 

Efterfølgende afsnit retter fokus mod udviklingen af SaaS fremadrettet, som kommer til udtryk 

gennem begrebet Cloud Computing (CC). Dette findes relevant med henblik på senere at opstille 

SaaS ERP-SC’en fremadrettet. 

 

3.5 Cloud Computing (CC) 
Forrige afsnit viste, at SaaS allerede har haft en effekt på ERP-SC’en. Derudover blev der 

argumenteret for, at der er opstået en tendens til, at flere virksomheder har implementeret SaaS-

løsninger eller overvejer at gøre det. Dette har medført en ændring hos udviklere og distributører, 

som er begyndt i større og mindre grad at udbyde SaaS-løsninger, jf. SaaS afsnittet. Samtidig ses en 

tendens til, at det ikke udelukkende er software der bliver solgt og leveret på baggrund af en ”as-a-

service” tankegang, men ligeledes hardware og infrastruktur.  

 

Grundet denne ændring, synes SaaS som koncept ikke længere at være dækkende for at besvare 

problemstillingen. SaaS inkluderer udelukkende software, og der er således brug for at udbygge 

begrebsrammen. SaaS ERP-SC’en fremadrettet vil ikke udelukkende levere SaaS, men ligeledes 

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) og PaaS (Platform-as-a-Service). Sammen danner disse rammen 

for Cloud Computing (CC), jf. senere. Af de tre elementer er SaaS den mest udbredte, da SaaS-

leverandører står for 65 % af den totale omsætning inden for CC [Interview; Justin; 2010] 

 

Tidligere i afhandlingen under forrige afsnit omkring udvikling og tendenser inden for ERP-

systemer blev det nævnt, at Carr [2003] forudser og sidestiller denne med udviklingen inde for 

elektricitet, hvilket vil resultere i en centralisering af ressourcer. I starten af 1880 da elektricitet var 

et nyt fænomen, havde de virksomheder der havde brug for strøm deres eget kraftværk. I løbet af 

det tyvende århundrede stoppede ideen med at have sit eget kraftværk og i stedet købe elektriciteten 

fra et stort og centraliseret kraftværk, som leverede strøm til flere slutkunder. Dermed gik 

udviklingen fra at have små individuelle kraftværker til at have store centrale kraftværker, som 
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leverede et standardiseret produkt til et stort antal slutkunder [Carr; 2003]. Skiftet fra at levere fra 

individuelle små kraftværker til et centralt kraftværk til en stor mængde, bør anskues som værende 

den udvikling der er begyndt at ske i IT-branchen, hvilket omrammes gennem begrebet CC.  

 

Dette afsnit beskrev hvordan udviklingen fra SaaS er gået over mod begrebet CC, som udover SaaS 

samtidig danner rammen for begreberne IaaS og PaaS. På baggrund af dette, vil følgende afsnit 

definere og analysere begrebet CC, således at det senere i afhandlingen vil være muligt at 

tilkendegive hvorledes CC vil påvirke ERP-SC’en fremadrettet. 

 

3.5.1 Begrebsafklaring 

Inden introduktionen af CC’s koncept og ideologi, findes det relevant at fastlægge enkelte 

retningslinjer for brugen af diverse termer og ord. Begrebsafklaringen bygger videre på 

begrebsafklaringen der er at finde i foregående afsnit omkring SaaS. 

• Cloud-tilbud: Inkluderer ligesom i begrebsafklaringen omkring SaaS hele cloud-pakken, der 

indeholder software, vedligeholdelse, konsulentbistand, etc. Dette omfatter alle udbyderens 

løsninger og services. 

• Cloud-løsning: Indeholder dele af et CC-tilbud, og henvender sig til hvordan CC leveres til 

slutkunden. Dette betyder selve sammensætningen af ERP-systemer og services som 

tilsammen bliver til en komplet løsning.  

• Cloud-service: Henvender sig til den måde CC anvendes på i form af forskellige ydelser, der 

stilles til rådighed fra udbyderen til slutkunden. Dette inkluderer global tilgængelighed 24/7, 

adgang til alle ressourcer i ”skyen”, implementering, vedligeholdelse, reparation, etc. 

• Skyen: Når der refereres til skyen henvises der til det engelske begreb Cloud, der henviser til 

det netværk af virksomheder hvis ressourcer tilsammen danner fundamentet for CC. 

 

3.5.2 Cloud Computing - koncept og ideologi 

CC har gennem de seneste år oplevet en markant voksende interesse, hvorfor flere har defineret 

begrebet, til trods for at CC ikke synes at tage en enkelt form, men varierer, fordi den afhænger af 

individet bag definitionen og hvilken position, viden og interesse denne besidder. På baggrund af 
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dette er det vores intention at forelægge egen definition af CC, der bliver anvendt gennem den 

resterende del af afhandlingen. Det betyder, at når CC nævnes i opgaven, så refereres der til denne 

definition og anskuelsen heraf. For at være i stand til at udlede definitionen, findes det nødvendigt 

at sammenligne forskellige definitioner med hinanden, for herved at opstille et mere retvisende 

billede omkring elementerne i CC.  

“Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool 

of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) 

that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider 

interaction. This cloud model promotes availability and is composed of five essential 

characteristics, three service models, and four deployment models”[NIST; 2009]27.  

Ovenstående citat lægger vægt på, at CC er en model, der tilbyder netværksadgang efter behov til 

en samling af forskellige sammenlignelige ressourcer, som kan tilgås gennem mindst mulig 

interaktion. Dette er efter vores overbevisning et af de vigtigste elementer, da CC i høj grad handler 

om deling af ressourcer i skyen. Derudover fastlægger citatet, at CC er opbygget gennem en række 

karakteristika, leveringsmodeller og indsættelsesmodeller. Det er efter vores overbevisning en god 

måde at tilgå de forskellige aspekter i CC på, hvorfor denne bliver anvendt til at omramme 

grundprincipperne i CC.  

 

En anden udlægning af CC forekommer gennem Forrester Research [2008], der definerer CC som; 

"A cloud is a pool of highly scalable, abstracted infrastructure that hosts your application, and is 

billed by consumption” [Ynema Mangum; 2008]28. Her inkluderes nogle af de attraktive aspekter 

der også forekommer i SaaS, hvor skalerbarhed, håndtering og vedligeholdelse af infrastruktur, 

samt betaling efter forbrug fremhæves som nogle af de primære karakteristika. Gartner Group 

[2009] skriver videre om CC; “A style of Computing where scalable and elastic IT capabilities are 

provided as a service to multiple customers using Internet technologies”29. Også her fremhæves 

skalerbarhed som et vigtigt element. Andre karakteristika er fleksible/elastiske IT-kapaciteter til 

multiple slutkunder.   

 
                                                
27 National Institute of Standards and Technology [2009]; NIST Definition of Cloud Computing v15 
28 Mangum; Y. [2008]; The Human Cloud 
29 Gartner Group; Plummer, D. [2009]; Experts Define Cloud Computing: Can we get a Little Definition in our 

definitions? 
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På baggrund af ovenstående definitioner, har vi sammensat egen definition af CC, der tager 

udgangspunkt i flere af de definitioner der allerede er refereret til; ”CC er en produktionsmodel, 

som bygger på et fleksibelt og skalerbart netværk (skyen), der tilgås gennem Internettet efter 

behov af multiple brugere, og består af en samling af IT-ressourcer (netværk, servere, lager, 

applikationer og services) der deles i skyen).” Denne definition af CC tages der udgangspunkt i 

gennem afhandlingen og en nærmere beskrivelse af indholdet følger. Først vises nedenstående figur, 

der illustrerer definitionen af CC: 

 

Figur nr. 12 - Definition af CC 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figuren visualiserer nederst forskellige virksomheder, og hvordan de gennem Internettet tilgår de 

ressourcer der ligger i skyen når der er behov for det (samtidigt hvis det er nødvendigt). Derudover 

kommer skalerbarheden til udtryk dels gennem skyen (jf. senere) og dels gennem multi-tenancy, 

som betød flere brugere til de samme systemer. Videre er der on- og off-premises aspektet i CC, 

hvor det i realiteten er muligt at have servere on-premises og stadig være i stand til at tilgå skyen. 

Vi har valgt at definere CC gennem off-premises, fordi denne ligeledes var forudsætningen i 

definitionen af SaaS, samtidig med at konceptet omkring ressourcedeling i skyen sker under 

forudsætning af, at bl.a. servere er allokeret ud i skyen. Derfor er off-premises aspektet efter vores 

overbevisning en forudsætning for definitionen af CC. 
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Dette afsnit fastlagde vores egen definition på CC, som vil blive anvendt gennem afhandlingen når 

der refereres til CC. En mere uddybende forståelse introduceres i følgende afsnit, som har til formål 

at beskrive og derefter analysere grundprincipperne ved CC. 

 

3.5.3 Cloud Computing’s grundprincipper – beskrivelse og analyse 

For at skabe et overblik over hvad begrebet CC indeholder, bliver grundprincipperne beskrevet og 

analyseret herunder. Disse er opstillet med udgangspunkt i NIST’s inddeling af elementerne i CC 

fra 200930, og derefter udbygget efter egen vurdering. Disse er opdelt i 3 kategorier; karakteristika 

samt leverings- og indsættelses-modeller og kommer til udtryk gennem nedenstående tabel: 

 

Tabel nr. 10 - Elementerne i CC 

          Primære Karakteristika    Klassiske leveringsmodeller  CC indsættelsesmodeller 

• Efterspørgselsdrevet selvbetjening 

• Deling af ressourcer 

• Skalerbarhed og fleksibilitet 

• Målbare services 

• Netværk 

• Software-as-a-Service 

(SaaS) 

• Platform-as-a-Service 

(PaaS) 

• Infrastructure-as-a-Service 

(IaaS) 

• Offentlige Clouds 

• Private Clouds 

• Community Clouds 

• Hybride Clouds 

Kilde: NIST [2009] samt egen tilvirkning 

 

Når en slutkunde køber en Cloud-løsning, modtager denne ikke den fysiske adgang til produktet 

gennem hardwaren eller øvrige ressourcer, men får leveret en service via Internettet, uden at 

slutkunden behøver at forholde sig til de aspekter der ligger bag for egentlig at få leveret Cloud-

løsningen. Internettet bør ligeledes anskues som værende mellemleddet til udveksling af enhver 

Cloud-service, men ikke skyen, jf. senere. Et eksempel på dette er elektricitet. Når stikkontakter 

tændes og slukkes tænker forbrugerne ikke på hvordan strømmen er kommet dertil, men går ud fra 

at den er tilgængelig konstant, og at virksomheden bag har de fornødne evner til at levere det 

forventede produkt til den forventede kvalitet [Interview; Pirie; 2010]. 

                                                
30 National Institute of Standards and Technology [2010]; Cloud Computing 
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3.5.3.1 Primære Karakteristika 

Efterspørgselsdrevet selvbetjening 

En slutkunde kan uafhængigt af udbyderen fastlægge Cloud-løsningens kapaciteter automatisk og 

efter behov (server tid, netværksopbevaring, etc.. Det betyder, at hvis slutkunden oplever perioder 

hvor yderligere kapacitet er nødvendig, er disse tilgængelige gennem skyen og kan skrues op og ned 

efter behov [Interview; Davids; 2010]. Dette betyder i realiteten, at slutkunden ”lejer” sig ind i en 

sky, hvor et bredt antal af forskellige ressourcer er til rådighed og til direkte afbenyttelse. 

Afregningen af denne ydelse sker på baggrund af hvilke ressourcer der forbruges og dets antal (pay-

per-logical-unit) [Interview; Davids; 2010]. 

 

Deling af ressourcer 

Deling af ressourcer er det element, der efter vores overbevisning er det mest gennemtrængende i 

CC, fordi det er det der kendetegner skyen og de fordele der herved forekommer. Ressourcerne kan 

både være håndgribelige (CPU, RAM og Disk) eller uhåndgribelige (viden og kompetencer), og 

deling af ressourcer omfatter derfor begge aspekter [Owens; 2010]. Deling af ressourcer har en 

markant indflydelse på de resterende grundprincipper, hvor efterspørgselsdrevet selvbetjening af 

Cloud-services ikke ville være en realitet, hvis ikke deling af ressourcer eksisterede. Det skyldes, at 

alle de delte ressourcer, som ligger tilgængelige i skyen i form af datalagring, servere, ERP-

systemer, applikationer, kompetencer, etc. er nødvendige for at oprette en efterspørgselsdrevet 

selvbetjening af Cloud-services.  

Deling af ressourcer betyder i CC sammenhænge, at forskellige virksomheder med forskellige 

kompetencer og ressourcer agerer sammen i form af et netværk, der samler de tilstedeværende 

ressourcer i en sky. Skyen kan derefter tage forskellige former og størrelser, selv om 

grundprincippet omkring deling af ressourcer i skyen er de samme [Wyld; 2010]. 

Nedenstående figur illustrerer hvordan deling af ressourcer kan se ud i skyen: 
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Figur nr. 13 – Eksempel på deling af ressourcer i skyen 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur viser hvordan en sky er opbygget af forskellige ressourcer fra forskellige 

virksomheder, der deles i den forstand, at de alle gøres tilgængelige gennem skyen for Slutkunden. 

Her er det samtidigt muligt for en virksomhed at tilføje flere ressourcer end én enkelt til skyen. 

Skyen illustrerer tydeligt, at hvis en Cloud-løsning skal fungere, så er det vigtigt at de enkelte 

aktører i skyen forstår at arbejde sammen og hermed levere ét samlet produkt. Dette drager 

paralleller til SCM- og netværksteorien omkring samarbejde gennem relationer, tillid og magt for 

herved at opnå en større værdi samlet end muligt individuelt. 

 

Skalerbarhed og fleksibilitet 

Fleksibilitetselementet i Cloud-løsninger forsyner slutkunderne med den mulighed, at kunne holde 

deres IT-omkostninger variable. Det skyldes den samme ”abonnementsform” som ved SaaS, hvor 

det er muligt at skrue op og ned for ydelsen alt efter forbrug [Owens; 2010]. Derudover har 

slutkunderne en fleksibel adgang til ydelserne (global adgang døgnet rundt) der forudsætter en 

Internetforbindelse. Dette kommer til udtryk gennem følgende: ”Basically, the reason that SaaS 

and cloud computing are good is because of agility not because of cost” [Interview; Pirie; 2010]. 

På udbydernes side er det i midlertidigt ikke den samme fleksibilitet, der er gældende. Udbyderne 
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skal konstant sørge for, at den pågældende service er tilgængelig. Det betyder, at udbyderne i peak-

perioder skal have den fornødne kapacitet for at være i stand til at opretholde kvalitet samt 

tilgængelighed og samtidig efterkomme efterspørgslen [Fischer; 2009]31. Udbydernes ressourcer 

skal derfor have en konstant stor kapacitet, der kan bære de krævende perioder. Dette betyder, at der 

vil være perioder, hvor kapaciteten hos udbyderne ikke udnyttes fuldt, og udbyderne opnår derfor 

ikke den samme form for fleksibilitet som slutkunderne, fordi fleksibiliteten i denne sammenhæng 

sker på baggrund af innovation og evnen til at tilpasse løsningerne til ændringer i behov, regler, 

arbejdsgange, organisation, etc. [Hvidbog; 2003]32. 

Endvidere kan udbydere ligeledes drage nytte af skalerbarhed, som kendetegnes gennem et systems 

evne til at håndtere et øget forbrug af dets ressourcer [Interview; Davids; 2010]. Det betyder, at et 

system er skalerbart hvis dets ydeevne forbedres efter at der er tilføjet hardware og proportionalt 

tilført kapacitet. Dette kommer til udtryk gennem følgende: ”Ingen kæde er stærkere end det 

svageste led og i komplekse IT-løsninger er det vigtigt at alle elementer understøtter den 

nødvendige og tilstrækkelige skalering til at sikre robusthed.” [Hvidbog; 2003]6. Citatet forklarer 

vigtigheden af at kunne opretholde både funktionaliteten og effektiviteten når efterspørgslen ændrer 

sig, således at der ikke skabes flaksehalse.  

Neden for er opstillet tre fiktive eksempler, der har til hensigt at illustrere sammenhængen mellem 

kapacitet og efterspørgsel: 

Figur nr. 14 - Sammenhæng mellem kapacitet og efterspørgsel 

A B C  
Kilde: Armbrust, M. et al. [2009] 

 

Figur A illustrerer, at slutkundens efterspørgsel på kapacitet i peak perioder stemmer overens med 

den kapacitet udbyderen stiller til rådighed. Hertil bør det tilføjes, at selvom kapaciteten i peak 

                                                
 
32 Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling [2003], Hvidbog om IT-arkitektur 
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perioder er korrekt beregnet, vil der stadig fremkomme spild af ressourcer hvis skalerbarhed og 

fleksibilitet ikke er til stede. Figur B illustrerer et eksempel på når efterspørgslen og kapaciteten 

ikke stemmer overens, hvilket betyder, at der i dette tilfælde ikke er nok kapacitet til rådighed for at 

imødekomme peak perioderne. På baggrund af dette ofres potentiel indtægt fra brugere. Figur C 

viser til sidst hvilke konsekvenser Figur B’s scenarie kan medføre. Her opsiger nogle af 

slutbrugerne deres ”abonnement” efter at have oplevet en ringe service, hvilket resulterer i et fald af 

total efterspørgsel hos udbyderen og et permanent tab af indtjening. 

 

Målbare services 

Som tidligere nævnt bliver de services der udbydes i skyen tilbudt gennem en pay-as-you-go model, 

hvilket betyder, at slutkunderne betaler ud fra hvor meget de reelt forbruger af de forskellige 

tilgængelige services [Højhastighedskomiteen; 2010]. Gennem CC er det muligt at måle hvor meget 

hver enkelt slutkunde benytter sig af, hvilke systemer der anvendes mest, hvornår peak perioderne 

på baggrund af historik forekommer, etc. Muligheden for at måle forbrug samt forbrugsvaner 

skaber dermed en stor grad af gennemsigtighed, både for slutkunden og for udbyderen. Hertil er 

slutkunden i stand til konstant at holde øje med det samlede forbrug og dermed også 

omkostningerne hertil forbundet, hvilket er med til at forebygge uforudsete udgifter 

[Højhastighedskomiteen; 2010]. Gennemsigtighed er et element der drager paralleller til SCM-

teorien, fordi gennemsigtighed øger muligheden for større udfoldelse af SCM. 

 

Netværk 

Gennem vores definition af CC fremkom det, at CC er et netværk sammensat af forskellige aktører, 

aktiviteter og ressourcer, der sammensættes gennem forskelligt samarbejde og relationer. CC 

”samler” forskellige virksomheder (aktører) i skyen gennem alliancer og aftaler omkring produkter, 

fremtidigt samarbejde, etc. (aktiviteter), der sker på vegne af de attraktive egenskaber, kompetencer 

eller faciliteter de pågældende virksomheder besidder (ressourcer). Det er derfor muligt at drage 

relevante paralleller fra CC  CC som værende et netværk. Derudover beskrev tidligere afsnit 

omkring netværksteorien, hvad det er der kendetegner et netværk. Her blev et netværk beskrevet 
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som bestående af en række sekvenser af koblinger mellem organisatoriske enheder for 

produkter/services og information flows, hvor systemets karakteristika er afhængige af aktiviteter, 

organisationer og processer [Skjøtt-Larsen et al.; 2007; kap. 1]. Dette passer over på elementerne i 

CC, fordi der her ligeledes eksisterer en række interaktioner mellem forskellige enheder, der er 

afhængige af aktiviteter, aktører og ressourcer. Videre er CC afhængig af ressourcer, som andre 

virksomheder kontrollerer, fordi skyen agerer som en helhed, hvor virksomhederne i den kun 

kontrollerer nogle af ressourcerne i skyen. Det betyder, at CC ligesom i et netværk søger at tilføje 

mere værdi til det endelige produkt/service gennem brug af andre ressourcer [Fisher; 2009]. 

Endvidere, at virksomhederne i skyen oftest står stærkere i form af et solidt netværk til at 

imødekomme markedets ændringer og udfordringer. 

Dette afsnit forklarede de primære karakteristika i CC. Følgende afsnit fokuserer på hvordan CC 

bliver leveret. 

 

3.5.3.2 Klassiske leveringsmodeller 

CC er opbygget af tre leveringsmodeller; SaaS, PaaS og IaaS, som er hovedelementerne i et CC 

netværk. De tre komponenter bør anskues som værende gensidig afhængige af hinanden, fordi en 

CC-løsning ikke eksisterer uden at indeholde alle tre komponenter. Disse gennemgås i form af 

følgende tekst, og deres indbyrdes relation analyseres afslutningsvis: 

 

Figur nr. 15 – Leveringsmodeller 

Kilde: Egen tilvirkning 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

71 
 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 

IaaS bliver ofte refereret til som Hardware-as-a-Service (HaaS). Dette skyldes, at IaaS dækker over 

virksomheder, der dels administrerer hosting relateret services og dels leverer hardware ressourcer 

til skyen i form af CPU, RAM og datalagring [Wyld; 2010]. Dette bliver endvidere forklaret 

gennem Owens [2010; s. 50]; “The capability provided to the consumer is to provision processing, 

storage, networks, and other fundamental computing resources”. Virksomheder behøver derfor 

ikke at investere i eget hardware, men derimod leje sig til det der er nødvendigt gennem skyen og 

dennes IaaS-udbydere. Skalerbarheden gør det muligt for IaaS-udbyderne at tilbyde en næsten 

ubegrænset mængde af ressourcer, hvilket resulterer i en bedre omkostningsstruktur [Interviews; 

Hambueckers; 2010]33. IaaS er grundstenen for CC, og hvis de fysiske ressourcer ikke er til stede 

vil det ikke være muligt at få hostet applikationerne i skyen.  

Virksomheder anvender IaaS til at opbygge nye versioner af web-løsninger eller applikationer, uden 

at være nødsaget til at bestille ny hardware, og derefter vente på at det bliver leveret og 

implementeret. IaaS afregnes som de andre CC leveringsmodeller gennem en pay-as-you-go model. 

 

Platform-as-a-Service (PaaS) 

PaaS er den platform som udviklerne af applikationer bygger videre på. Dette kommer til udtryk 

gennem Iyer [2010; s. 118]; “This level provides a higher level of abstraction that allows 

developers to build applications”. Gennem denne leveringsform stilles en udviklings-, hosting- og 

drifts- platform tilgængelig i form af én service. Det betyder, at slutkunden ikke skal koncentrere 

sig om hverken skalerbarhed, kapacitet samt allokering af ressourcer, fordi udbyderen er ansvarlig 

for at levere en fuldstændig platform [Durkee; 2010]. Der vil være forskel på udbydernes 

performance, ressourcer, kapacitet, sikkerhedsstandarder, mv., hvilket kommer til udtryk gennem 

udbydernes anvendte infrastruktur [Wyld; 2010]. 

 

 

                                                
33 Cloud Tweaks [2010]; Cloud Computing – Demystifying SaaS, PaaS and IaaS 
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Software-as-a-Service (SaaS) 

Afhandlingen har tidligere taget udgangspunkt i SaaS, som er den ene af de tre klassiske 

leveringsmodeller der er for CC. På SaaS-stadiet bliver applikationerne bygget over den platform 

der er valgt, og det er de applikationer som senere bliver solgt til slutkunden. Dette afsnit har dog 

udelukkende til opgave at fastsætte, at SaaS er en leveringsmodel til CC, som udelukkende 

fokuserer på aspektet omkring software.  

 

3.5.3.3 CC indsættelses-modeller 

CC deles ind i fire forskellige indsættelsesmodeller i form af ”Clouds”. 

Offentlige Clouds er åbne skyer, som alle kan få adgang til gennem Internettet, hvilket forklares 

gennem følgende: ”The cloud infrastructure is made available to the general public” [Wyld; 2010]. 

Adgangen gøres tilgængelig ved at skabe en forbindelse til en udbyder, som dermed leverer den 

ønskede service [Iyer; 2010]. 

 

Private Clouds kendetegnes ved, at det kun er udvalgte slutkunder, der har adgang til skyen og 

dennes ressourcer. Denne ”lukkede” sky vil derfor ofte være dedikeret til en enkelt slutkunde, 

som har valget mellem selv at hoste data internt eller lægge den ud til tredje part [Wyld; 2010]. 

Denne form øger data sikkerheden, og bruges ofte hvis slutkunden ønsker øget kontrol og 

sikkerhed over data og netværk. Dette kommer til udtryk gennem Iyer [2010; s. 119]; “Lack of 

technological maturity and security concerns about public clouds have led some companies to 

implement private clouds”. 

 

Community clouds er en samling af flere Private Clouds, der deler information med hinanden, 

f.eks. en fælles Offentlig Cloud eller flere virksomheder inden for samme industri, der deler 

information [Wyld; 2010]. Endvidere kendetegnes en Community Cloud f.eks. som værende en 

sky, som flere afdelinger har adgang til og som rummer en stor database med persondata. 
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Hybride clouds er en blanding af en Offentlig-, Privat- og Community Cloud [Wyld; 2010]. 

Herigennem er det muligt at fokusere på de fordele de forskellige skyer leverer. Dette bliver 

forklaret yderligere gennem Iyer [2010; s. 120]; “Most large companies will face difficulties with a 

single cloud, and their legacy systems and unique needs will mandate a hybrid solution”. 

Figuren nedenfor illustrerer de forskellige skyer og deres sammenhæng: 

Figur nr. 16 - De forskellige skyer 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figuren viser de fire forskellige skyer, og at den Hybride Cloud er en sammensætning mellem de tre 

andre. De forskellige indsættelses-modeller anvendes senere til at give en indikation omkring ERP-

SC’ens udvikling fremadrettet.  

 

3.5.4 Cloud Computing – fordele og ulemper 

På baggrund af, at SaaS er en del af CC, er de fordele og problematikker der blev listet i afsnittet 

omkring SaaS ligeledes gældende her. Alle findes ikke relevante at gentage, udelukkende dem, der 

efter vores overbevisning er de mest markante. De overordnede fordele der kan opnås gennem CC 

er listet gennem nedenstående punkter og inkluderer [Højhastighedskomiteen; 2010], [Fischer; 

2009], [Interview; Frederiksen; 2010]: 

 

• Reducering af overkapacitet, omkostninger til IT-ressourcer og infrastruktur, IT-

medarbejdere samt mindre administrationsomkostninger 

• Mindre eller ingen investering ved opstart  
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• Adgang til den nyeste teknologi og infrastruktur  

• Skalerbarhed og strategisk fleksibilitet 

• Fokus på kernekompetencer 

 

En undersøgelse foretaget af Mimecast [2009; bilag 17] underbygger disse fordele. Herigennem 

fremkom det, at slutkunderne finder de største fordele ved at rykke deres applikationer op i skyen til 

at være lavere omkostninger (54 %) samt agilitet og skalerbarhed (49 %), efterfulgt af effektivitet, 

nemmere administration og pålidelighed. Dette sker som et resultat af, muligheden for at erhverve 

skalerbar serverkapacitet efter behov, kraftigt vil reducere overkapacitet af servere og anden 

infrastruktur. Gennem CC er slutkunden i stand til at tilføje yderligere kapacitet online inden for en 

enkelt dag, og hertil køre omkostningen der er forbundet over virksomhedernes operationelle 

budget [Smith; 2009]. 

 

Grundet ”abonnementsformen” der ligesom SaaS er gældende ved CC, optræder der mindre eller 

ingen yderligere investeringer ved opstart af cloud-løsninger. Dette findes som tidligere nævnt 

yderst attraktivt for SMBs, der oftest ikke besidder de økonomiske ressourcer der skal til for at 

erhverve traditionelle ERP-systemer. Derudover er der en defineret løbende omkostning, hvilket 

betegnes som værende en yderligere fordel for SMBs [Højhastighedskomiteen; 2010]. 

 

Andre fordele ved CC er, at CC giver enhver slutkunde adgang til den nyeste teknologi samt 

infrastruktur [Iyer; 2010]. Derudover er ”alt” inkluderet i form af en komplet løsning, der ikke alene 

udbyder software, men ligeledes hardware, lagring, databehandling, transmission af data, etc. 

Endvidere giver CC, som tidligere nævnt, mulighed for at benytte en række IT-ressourcer og 

services, der kan skaleres op og ned efter behov [Ross & Westerman; 2004]. Dette tilfører 

skalerbarhed og fleksibilitet til virksomheden, hvilket kommer til udtryk gennem følgende citat, der 

forklarer hvordan det er muligt at tilføje eller reducere kapaciteten alt efter behovet. ”Cloud 

computing is dynamically scalable. Businesses can draw as much computing power as is necessary 

on an hourly basis. As demand from internal users or external customers grows and shrinks, the 

necessary computer, storage and network capacity can be added or subtracted on an hourly basis. 

Most service providers leave this provisioning up to the customer, although automating this is a 

valuable advantage that is being pursued by those following in Amazon’s wake” [Smith; 2009; s. 
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67]. Samtidig fjerner CC opmærksomheden og koncentrationen omkring vedligeholdelse, 

reparation og daglig drift af IT-ressourcer, således at slutkunderne er i stand til bedre at fokusere på 

deres individuelle kernekompetencer, som er det der differentierer og gør dem konkurrencedygtige 

[Cloud-magazine; 2010].  

 

De overordnede ulemper ved CC beskrives gennem følgende, og har til formål at tilvejebringe de 

aspekter i CC der bliver kritiseret mest. Dette gøres for at kunne forstå hvilke begrænsninger og 

udfordringer der ligger foran CC, og er listet nedenfor: 

 

• Udskiftning af udbyder 

• Sikkerhedshåndtering 

• Kvalitet og performance 

• Planlægning af kapacitet 

 

Cloud-løsninger besidder ligesom SaaS den ulempe, at udskiftning af udbyder kan være 

kompliceret, omkostningsfuldt og tidskrævende. Opstartsfasen kræver mindre eller ingen 

investering, og mange overser derfor de problematikker der er forbundet med udskiftning af 

udbyderen [Interview; Lunding; 2010]. Problematikkerne opstår fordi systemet i mange tilfælde 

kodes specifikt til én bestemt platform, hvilket gør det besværligt at skifte mellem forskellige 

udbydere. Derudover er ERP-systemer ofte integreret i virksomhederne i sådan en grad, at hvis der 

skulle skiftes udbyder ville det være nødvendigt at skifte hele ERP-systemet ud, implementere det 

nye og få konsulentbistand til at undervise medarbejderne i hvordan de skal anvende systemerne, 

mv. [Interview; Køhler; 2010]. 

 

Håndtering af datasikkerhed gør, at mange virksomheder tøver med at hoste deres interne data på en 

ekstern server, der samtidig kunne hoste en anden konkurrerende virksomheds applikationer [Smith; 

2009]. Modargumentet er, at hostens datacenter er mere sikkert end slutkundens, fordi det er 

datasikkerhed hosten specialiserer sig i. Dette kommer til udtryk gennem følgende; ”Big Internet 

service providers have not only better processes but also management and administration tools 

that, almost like magic, can spread applications across thousands of servers and scale them 
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quickly” [Smith; 2009; s. 67]. 

 

Uanset efterspørgsel forventer slutkunden, at ERP-systemerne er tilgængelige når de har brug for 

dem. Hertil forventer de samtidig, at kvalitet og ydeevne er stabil. Kritikken falder her på, at 

slutkunder har oplevet svingninger i kvaliteten og ydeevnen af deres applikationer der køres i 

skyen. Det skyldes, at virksomhederne ikke er klar over hvem de deler ressourcer med. Hvis en 

slutkunde aftager en stor del af ressourcerne vil det efterlader mindre rum for de andre 

virksomheder, hvorfor deres applikationer vil køre langsommere [Smith; 2009]. 

 

Det er på baggrund af ovenstående vores overbevisning, at der er mange fordele såvel som 

problematikker ved CC. Det som er sammenfattende er, at hver enkelt virksomhed bør tage sig tid 

til at undersøge markedet, udbyderne og alle de aspekter der kan forekomme fra start til slut. Det 

står derefter klart, at de virksomheder der formår at drage fordel af CC’s innovationer og samtidig 

kan reducere omkostninger, overkapacitet, rette fokus på kernekompetencer samt tilføje 

skalerbarhed og fleksibilitet til deres virksomhed gennem CC er dem, der har de største muligheder 

for en positiv udvikling fremadrettet.  

 

Følgende afsnit analyserer udviklingen af CC, for herved at give en indikation om hvorledes 

begrebet vil påvirke ERP-SC’en fremadrettet.  

 

3.5.5 Cloud Computing – nuværende stadie og udviklingen fremadrettet 

Gartner Group udsender hvert år en ”Hype Cycle”, der viser hvor på udviklingsstadiet forskellige 

innovative ideer og koncepter er placeret ifølge deres analyser. Denne anvendes som indikator for 

CC’s nuværende stadie. Nedenstående figur illustrerer Gartner Group’s Hype Cycle [2009]:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 17 – Gartner Group’s Hype Cycle; 2009 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

77 
 

Kilde: Gartner Group [2009]; Gartner Hype Cycle 
 

Ovenstående figur fra 2009 viser, at CC ligger på toppen af kurven, hvilket betyder, at CC har været 

ét af de mest omdiskuterede emner inde for IT-branchen i 2009. Som det fremkommer af den 

markering CC har fået tildelt, forudser Gartner Group, at CC vil blive et bredt accepteret koncept i 

løbet af de næste 2-5 år. Modellen giver et visuelt godt billede af hvor CC befinder sig, og hvor CC 

er på vej hen i fremadrettet. Gartner Group [2009] forudser endvidere, at der vil ske en vækst inden 

for CC, hvor omsætningen på markedet for CC i 2009 var ca. 56,3 milliarder dollars, hvilket var en 

stigning på 21,3 % i forhold til 2008. Her estimerer Gartner Group en omsætning i 2013 på marked 

for CC på ca. 150,1 milliard dollars. Det betyder en forøgelse på 93,8 milliarder og en procentvis 

forøgelse på 166,6 %. 

 

Samtidig bør det tilføjes, at CC ikke udelukkende henvender sig til ERP-systemer, men ligeledes 

inkluderer e-mail, kalendere, sikkerhed, mv. hvorfor ovenstående estimering fra Gartner Group 

[2009] ikke hentyder til markedet for Cloud ERP-systemer men for CC-markedet generelt. Dette 

kommer til udtryk gennem nedenstående figur, der viser den procentvise inddeling af Cloud 

baserede applikationer: 

 

 

 

 

 

Figur nr. 18 – Applications moved to the Cloud 
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Kilde: Mimecast Survey [2009; bilag 17] 

 

Ovenstående figur viser, at ERP-systemer der de applikationer der mindst er blevet overført til 

skyen. Dette giver en indikation om, at slutkunderne endnu ikke er begyndt at tage Cloud ERP-

systemer til sig, hvilket bl.a. skyldes, at store virksomheder der har behovet for ERP-systemer 

allerede har erhvervet dem gennem den traditionelle tilgang, hvorfor de ikke er interesseret i at 

udskifte dem. Samtidig er der SMBs, der har behovet for nogle af funktionerne i et ERP-system, 

men at der endnu ikke er mange udbydere for ERP-systemer til SMBs, hvorfor det samme er 

gældende for Cloud ERP-systemer for SMBs. 

  

Gennem afsnittet omkring CC er der i midlertidigt blevet argumenteret for, at denne udvikling er 

undervejs, og vil have en betydning for udviklingen af ERP-SC’en fremadrettet.   

 

3.5.6 Delkonklusion 

Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittet 

omkring CC: 

 

Tabel nr. 11 – Delkonklusion af CC 

CC Defineres: ”CC er en produktionsmodel, som bygger på et fleksibelt og skalerbart netværk (skyen), 

der tilgås gennem Internettet efter behov af multiple brugere, og består af en samling af 

IT-ressourcer (netværk, servere, lager, applikationer og services) der deles i skyen”. 

 

CC 

Primære Karakteristika: 

• Efterspørgselsdreve

Klassiske leveringsmodeller: 

• Software-as-a-

CC 

 indsættelsesmodeller: 
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t selvbetjening 

• Deling af ressourcer 

• Skalerbarhed og 

fleksibilitet 

• Målbare services 

• Netværk 

Service (SaaS) 

• Platform-as-a-Service 

(PaaS) 

• Infrastructure-as-a-

Service (IaaS) 

• Offentlige Clouds 

• Private Clouds 

• Community Clouds 

• Hybride Clouds 

Fordele: 
• Mindre omkostninger 

• Mindre eller ingen investering ved opstart 

• Adgang til den nyeste teknologi og infrastruktur  

• Skalerbarhed og strategisk fleksibilitet 

• Fokus på kernekompetencer 

Problematikker: 

• Udskiftning af udbyder 

• Sikkerhedshåndtering 

• Kvalitet og performance 

• Planlægning af kapacitet 

Som et resultat af SaaS er CC begyndt at vokse, og vil fortsætte denne fremgang gennem de næste år i følge Gartner 
Group [2009]. Endvidere er få ERP-systemer flyttet op i skyen, hvorfor der er blevet argumenteret for denne udvikling 
fremadrettet. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittet omkring CC blev gengivet i form af ovenstående tabel. Følgende afsnit samler hele tredje 

del af afhandlingen i form af en konklusion, hvorefter fjerde del retter fokus mod at udforme og 

analysere henholdsvis den traditionelle ERP-SC, SaaS ERP-SC’en og ERP-SC’en fremadrettet, der 

således kommer til udtryk gennem en Cloud baseret ERP-SC. 

 

3.6 Konklusion på 3. del 
Konklusionen af afhandlingens tredje del gengives i form af nedenstående tabel, der opsumerer 

hovedpunkterne i afsnittene omkring SaaS og CC. 

 

Tabel nr. 12 – Konklusion på 3. del 
Traditionel 

levering og 

salg af ERP-

systemer:  

100 procent ejerskab, udviklet individuelt gennem kundetilpasning og forudbetalinger. Slutkunden 

står for omkostningerne ved implementering, hosting (servere), vedligeholdelse og reparation 

 Software-as-a-Service (SaaS) Cloud Computing (CC) 
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Definitioner: ”SaaS er en forretningsmodel, hvor brugere tilgår 
softwaren over Internettet gennem en 
abonnementsordning. Den købte software hostes 
derefter af en ekstern virksomhed off-premises, der 
kører flere brugere på samme server (multi-tenancy) 
ved hjælp af standardiserede løsninger.” 

”CC er en produktionsmodel, som bygger 
på et fleksibelt og skalerbart netværk 
(skyen), der tilgås gennem Internettet efter 
behov af multiple brugere, og består af en 
samling af IT-ressourcer (netværk, servere, 
lager, applikationer og services) der deles 
i skyen”. 

Udviklingen er gået fra at eje  til at leje 

 

SaaS 

Grundprincipper: 

• Abonnement 

• On/Off-premises 

• Standardisering 

• Single/Multi-tenancy 

 

Problematikker: 

• Valg af leverings-

model samt udbyder 

• Teknologi og 

integration 

• Sikkerhed omkring 

datalagring 

Fordele: 

• Større ROI (Return On Investment) og omkostnings-

effektivitet 

• Skalerbarhed, agilitet og ressource deling, ”pooling” 

• Nemmere administration og mindre krav til medarbejder 

support 

• Automatiske opdateringer og hurtigere/nemmere 

implementering af software 

• Forbedret anvendelighed, pålidelighed og ydeevne 

• Sammenlignelighed; alle brugere har (i teorien) samme 

version af software 

• Nemmere at samarbejde; alle brugere har (i teorien) 

samme version af software 

• Global tilgængelig grundet tilgang gennem Internettet 

SaaS har det største incitament hos SMBs, fordi de opnår den største økonomiske fordel på kort sigt. Dette skyldes 

SMBs hurtigere omstillingsevne, der gør dem i stand til hurtigere at opnå værdi, hvor store virksomheder er mere 

fastlåste, eftersom de allerede har traditionelle ERP-systemer integreret i virksomheden. SaaS henvender sig således 

både til SMBs og store virksomheder, til trods for at SMBs vil rykke først i denne udvikling, senere efterfulgt af store 

virksomheder 

Der er opstået en voksende interesse for SaaS-løsninger inden for de seneste år, hvilket skyldes ”the perfect storm”, 

der bygger på tre dele; the economy, enabling technologies og shifting attitudes 

Markedet er begyndt at tage SaaS til sig, og udviklingen af SaaS går hen i mod CC. 

 
 
CC 

Primære Karakteristika: 

• Efterspørgselsdrevet 
selvbetjening 

• Deling af ressourcer 
• Skalerbarhed og fleksibilitet 
• Målbare services 
• Netværk 

Klassiske leveringsmodeller: 

• Software-as-a-
Service (SaaS) 

• Platform-as-a-Service 
(PaaS) 

• Infrastructure-as-a-
Service (IaaS) 

CC indsættelsesmodeller: 

• Offentlige Clouds 

• Private Clouds 
• Community 

Clouds 
• Hybride Clouds 

 Fordele: 
• Mindre omkostninger 

• Mindre eller ingen investering ved opstart 

Problematikker: 

• Udskiftning af udbyder 

• Sikkerhedshåndtering 
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• Adgang til den nyeste teknologi og infrastruktur  

• Skalerbarhed og strategisk fleksibilitet 

• Fokus på kernekompetencer 

• Kvalitet og performance 

• Planlægning af kapacitet 

Som et resultat af SaaS er CC begyndt at vokse, og vil fortsætte denne fremgang gennem de næste år i følge Gartner 

Group [2009].  

 

Udvikllingen af SaaS går således hen imod CC. Det betyder, at udviklingen af SaaS ERP-SC’s fremadrettet går over 
mod en Cloud baseret ERP-SC. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel opsummerer tredje del af afhandlingen gennem en konklusion. Fjerde del retter 

fokus mod at opstille henholdsvis den traditionelle ERP-SC, SaaS ERP-SC’en og Cloud ERP-

SC’en. Denne struktur er valgt, fordi overgangen fra den traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC’en 

giver nogle indikationer om hvor udviklingen af Cloud ERP-SC’en er på vej hen, samt hvilke 

ændringer og udfordringer der herved forekommer for aktørerne heri. Det udledte anvendes 

fremadrettet til at analysere Cloud ERP-SC’en. 

 

4 del 

4.1 Traditionel ERP-SC 
Dette afsnit har til hensigt at analysere hvorledes den traditionelle ERP-SC typisk er udformet. 

Denne er opstillet på baggrund af foretagne interviews samt artikler, og er relevant fordi den 

illustrerer hvorledes ERP-systemer er blevet leveret og solgt før SaaS baserede ERP-systemer blev 

tilgængelige. Dette gøres med henblik på senere i afhandlingen at sidestille den traditionelle ERP-

SC med SaaS ERP-SC’en, og herved udlede de ændringer, der er mellem dem. Disse anvendes 

efterfølgende til at give en indikation, om hvorledes ERP-SC’en vil udforme sig fremadrettet. 

 

I dette afsnit er fokus rettet mod den traditionelle ERP-SC, der bliver analyseret i henhold til 

tidligere gennemgået SCM- og netværksteori. 

 

I tidligere afsnit omkring SaaS blev der argumenteret for, at SMBs vil rykke først i denne udvikling, 

efterfulgt af store virksomheder. Dette er modsat i den traditionelle ERP-SC, hvor ERP-systemer 
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hovedsageligt henvender sig til store virksomheder, fordi de har økonomien og behovet for at få 

dem udviklet. De traditionelle ERP-systemer vil således være 100 % kundetilpasset til den 

individuelle slutkunde, og henvender sig på baggrund af dette til store virksomheder [Interview; 

Køhler; 2010]. 

 

Inden gennemgang af den traditionelle ERP-SC struktur, findes det relevant at belyse de begreber 

og forkortelser der vil blive anvendt fremadrettet. Følgende afsnit har således sin relevans. 

 

4.2 Begrebsafklaring 
Videre gennem afhandlingen vil der blive anvendt forskellige begreber og forkortelser. De mest 

anvendte begreber vil kort blive forklaret i følgende afsnit: 

 

• TLP (Technology and License Provider); Virksomheder der leverer og sælger software og 

hardware til ISV’en. TLP’en sælger den platform, som softwaren kører på, der efterfølgende 

anvendes af ISV’en til at udvikle deres produkter ovenpå.  

• ISV (Independant Software Vendor); En softwareleverandør, der udvikler systemerne 

oven på platformen fra TPL’en. Det er dermed ISV’en, som producerer hovedparten af det 

system, som synliggøres for slutkunden. 

• Intermediate; En mellemmand, der videresælger applikationer og systemer. Dette er en 

fælles betegnelse for en partner, VAR og trusted advisor (sidstnævnte rolle jf. senere i 

afsnittet omkring SaaS ERP-SC’en). 

• Distributør; En Intermediate, der står for pengetransaktionerne mellem ISV’en og 

partneren eller VAR’en. Sælger ISV’ens produkter til et netværk af Intermediates og 

opkræver betaling på vegne af ISV’en. Distributøren tilfører ingen værdi. 

• VAR (Value Adding Reseller); En Intermediate, som kundetilpasser de udviklede systemer 

fra ISV’en, således at de stemmer overens med slutkundens behov. Her tillægges systemerne 

en yderligere værdi, enten ved at kombinere forskellige systemer med hinanden, eller tilføje 

systemerne yderligere funktioner. 

• Partner; En Intermediate, som videresælger de udviklede systemer for enten TLP’en eller 

ISV’en gennem et samarbejde. En partner er således ofte bindeleddet mellem TLP’en eller 

ISV’en og slutkunden. 
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• Host; En virksomhed med et datacenter, der leverer servere og anden form for fysiske 

ressourcer på basis af off-premises strukturen. Disse står dermed for vedligeholdelse, 

reparation, sikkerhed, etc. af data. 

 

4.3 Traditionel ERP-SC struktur 
Udformningen af den traditionelle ERP-SC foregik over en periode, hvor foretagne interviews og 

anvendt empiri blev samlet sammen og herefter analyseret for herigennem at opstille den 

traditionelle ERP-SC. Her blev det udledt, at den traditionelle ERP-SC typisk fremkommer i to 

versioner, hvilket gengives i form af nedenstående figur:  

 

Figur nr. 19 - Traditionel ERP-SC 

Figur I – Direkte traditionel ERP-SC          Figur II – Indirekte traditionel ERP-SC 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående figurer tager sit udspring længst up-stream i SC’en, hvilket betyder, at figurerne læses 

fra venstre til højre, til trods for at SCM typisk starter ved slutkunden. Dette gøres ud fra den 

betragtning, at det vil hjælpe til forståelsen af figurerne, og herved skabe et overblik over ERP-

SC’en. Dette er ligeledes gældende fremadrettet i afhandlingen. 

 

Figur I viser en direkte traditionel ERP-SC, hvor der fra venstre side er TLP’en, der typisk 

kendetegnes gennem virksomheder som Microsoft og IBM34. Her er det store og kendte IT-

virksomheder, der befinder sig på dette niveau. Fælles for dem er, at de leverer råmaterialerne til 

videre brug gennem ERP-SC’en i form af den teknologi og de licenser, som ISV’en bygger videre 

                                                
34 Lehto, B. [2007] 
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på. I denne kategori er blandt andet hardware, software, forskellige IT-platforme, licenser, 

teknologi, mv.  

ISV’en sælger og leverer herefter ERP-systemet direkte til slutkunden. Slutkunden henvender sig 

typisk selv til ISV’en for at få udviklet ERP-systemet til virksomheden. Herefter bliver der indgået 

en kontrakt, hvortil slutkunden betaler en forhåndsbetaling for at få systemet individuelt udviklet og 

implementeret. Slutkunden har derefter fuldt ejerskab over den udviklede software, og står 

efterfølgende selv for omkostningerne ved vedligeholdelse og reparation, samt driften af hardwaren 

[Interview: Mærsk; 2010]. 

 

Nederst i figuren er en pil, der strækker sig fra TLP’en og til slutkunden. Denne illustrerer den 

push-effekt der er til stede i den traditionelle ERP-SC. Her bliver ERP-systemerne ”skubbet” ud til 

slutkunden, der efterfølgende ikke har mulighed for at ændre på leveringsformen, betalingsformen 

eller på det grundlæggende system [Interview: Pirie; 2010]. Dette underbygges videre af Holm 

[2010] gennem følgende: ”Vi kigger nu efter behovene. Kunderne begyndte at efterspørge nogle 

ting, hvor det tidligere var omvendt.” Citatet indikerer, at det som ISV’en i den traditionelle ERP-

SC producerer af systemer, er det der er tilgængeligt i markedet og det slutkunderne kan købe. Der 

bliver dermed fra ISV’ens side ikke produceret systemer, som kan leveres eller sælges på anden 

måde end den traditionelle on-premises måde. Måden hvorpå slutkundernes efterspørgsel bliver 

tilset på, er gennem den kundetilpasning som Intermediaten står for, jf. i figur II. 

 

Figur II viser en indirekte traditionel ERP-SC, hvor TLP’en leverer råvarematerialet til ISV’en, 

som på baggrund af dette udvikler deres eget produkt. Fra ISV’en og til slutkunden er der tilført to 

yderligere led i SC’en, som er Distributøren og Intermediaten [Interview: Køhler; 2010].  

En Distributør står for pengetransaktionen mellem ISV’en og Intermediaten, fordi den sælger 

ISV’ens produkter til Intermediaten. Distributøren tilfører således ingen værdi til produktet, men 

har ansvaret for at betalingen fra Intermediaten modtages [Interview: Køhler; 2010].  

Intermediaten udvikler oven på ISV’ens produkter, således at det bliver kundetilpasset efter 

slutkundens behov. Ofte vil slutkunden gøre brug af en Intermediate når der skal indkøbes et 

traditionelt ERP-system [Interview: Davids; 2010].  

 

ISV’en vil i den indirekte ERP-SC således ikke have nogen kontakt med slutkunden, fordi denne 

tilfalder Intermediaten. Kontakten mellem Intermediaten og slutkunden forekommer ofte på 
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baggrund af, at slutkunden kontakter Intermediaten vedrørende køb af software [Lunding; 2010] 

Dermed foretager Intermediaten typisk ikke det opsøgende salg, men fokuserer primært på at 

udvikle tekniske kompetencer.  

 

Pull-effekten er ligeledes gældende i den indirekte ERP-SC, hvilket skyldes, at det stadig er ISV’en 

som har indflydelse på hvilke ERP-systemer der bliver solgt og leveret til slutkunden. 

 

Dette afsnit analyserede en traditionel ERP-SC struktur. Denne struktur og opdeling af markedet for 

ERP-systemer har eksisteret i samme form i mange år [Interview: Lunding; 2010]. I følgende afsnit 

tages der udgangspunkt i tidligere gennemgået netværksteori, hvor netværksteoriens tre 

komponenter anvendes som rammeværktøj til yderligere analyse af den traditionelle ERP-SC. 

 

4.4 Netværksteoriens tre komponenter 
Tidligere i afhandlingen fremkom det, at netværksteoriens tilgang er opbygget af tre komponenter. 

Disse er kort gengivet i form af nedenstående tabel og vil blive anvendt efterfølgende til at drage 

paralleller til den traditionelle ERP-SC: 

 

Tabel nr. 13 - Netværksteoriens tre komponenter 

Netværksteoriens tre komponenter: 

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 

Kilde: Haakansson & Snehota [1995] 

 

De tre komponenter anvendes gennem dette afsnit til at analysere de aktører der er i ERP-SC’en, 

samt hvilke handlinger de udfører, og hvilke ressourcer de besidder. 

 

4.4.1 Aktører 

Aktørerne i den traditionelle ERP-SC er henholdsvis TLP’en, ISV’en, Distributøren, Intermediaten 

og slutkunden. Disse analyseres gennem følgende: 
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TLP’en 

TLP’en er typisk få, men store, internationale virksomheder, og inkluderer bl.a. Microsoft, IBM og 

Oracle. Disse aktører udvikler den grundlæggende teknologi for de operative systemer, som ISV’en 

bygger deres ERP-systemer ovenpå.  

 

ISV’en 

ISV’en består ligeledes af store virksomheder, der besidder en monopol lignende rolle på det 

traditionelle ERP-marked [Interview: Toke; 2010]. Praktiske eksempler på ISV’ere er SAP, 

Navision (Microsoft), Oracle og Infor35.  

 

Distributøren 

Distributøren er både SMBs og store virksomheder, der sælger licenser og teknologi på vegne af 

ISV’en. Endvidere har denne ansvaret for at modtage betalingen fra Intermediaten, og herefter 

overdrage en procentdel af denne til ISV’en. 

 

Intermediaten 

En Intermediaten anvendes typisk af slutkunden til at finde det ERP-system der stemmer bedst 

overens med det der efterspørges, hvorfor mange konsulenthuse og IT-konsulenter optræder som 

Intermediates [Interview: Lunding; 2010]. Endvidere er Intermediaten ofte partner med en ISV’er, 

hvilket betyder, at Intermediaten anvender ISV’ens ERP-system til at videreudvikle mere 

kundetilpassede ERP-systemer på. I praksis er konsulentvirksomheder som Accenture, Capgemini 

eller andre IT-rådgivningsvirksomheder eksempler på Intermediates [Interview: Køhler; 2010]. 

 

Slutkunden 

Slutkunderne er ofte mellem store eller store virksomheder, eftersom virksomheden skal have en 

hvis størrelse for at have behovet for et ERP-system, samt økonomien til at erhverve det.  

 

4.4.2 Aktiviteter 

TLP’en 

TLP’ens aktiviteter ligger i at producere platforme i form at teknologi og licenser, som ISV’en kan 

                                                
35 http://www.infor.com/company/webcasts/systemiarchive1/systemiarchive-rwct/sysifuturebpcslx 
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bygge videre på [Interview: Davids; 2010]. Samtidig forekommer det, at nogle TLP’ere ligeledes 

antager form som ISV’ere, hvilket forekom i Microsoft, der bl.a. købte Navision, og herigennem 

blev i stand til at sælge og levere ERP-systemer. 

 

ISV’en 

ISV’ens aktiviteter er at udvikle hele ERP-systemer på baggrund af TLP’ens teknologi og licenser. 

Gennem en direkte ERP-SC varetager ISV’en her salget og levering af ERP-systemerne. 

 

Distributøren 

Distributørens aktiviteter ligger i at sælge ISV’ens produkter videre til Intermediaten, på vegne af 

ISV’en. Her varetager Distributøren betalingerne fra Intermediaten, hvor en procentdel videreføres 

til ISV’en. Distributørens aktiviteter ligger derfor i at modtage betaling fra Intermediaten samt at 

sælge ISV’ens produkter. 

 

Intermediaten 

Intermediaten udvikler ERP-systemet, således at det passer til slutkundens efterspørgsel. I en 

indirekte ERP-SC er det således Intermediaten, der udvikler den sidste del af ERP-systemerne. 

Intermediatens aktivitet er derfor af teknisk karakter og vil ofte være specialiseret inden for 

kundetilpasning af nogle bestemte ISV’eres ERP-systemer. F. eks kan en Intermediate være en 

SAP-partner, hvilket betyder, at Intermediatens kompetencer ligger i at udvikle kundetilpasningerne 

udelukkende oven på SAP’s ERP-systemer.  

Intermediaten står i flere tilfælde samtidig for implementeringen af ERP-systemerne og løbende 

opdateringer. 

 

4.4.3 Ressourcer  

TLP’en 

Grundet TLP’ens størrelse besidder denne typisk en stor økonomisk ressource, der bevirker, at der 

er mulighed for at investere i udvikling af nye teknologier og licenser. TLP’ens ressource ligger 

således i at udvikle platforme, som skal fungere som grundlag for ISV’ens videre udvikling af ERP-

systemer. En anden ressource kommer til udtryk gennem TLP’ens erfaringer inden for IT-markedet, 

hvor de har oparbejdet et bredt netværk. 
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ISV’en 

ISV’ens primære ressource består i udviklingen af ERP-systemerne. 

ISV’en har endvidere ofte et samarbejde med flere Intermediates, hvorfor der er en række partnere 

der sælger ISV’ens produkter [Interview; Smith; 2010]. Det at have et bredt netværk af partnere 

betegnes sammen med kompetente medarbejdere her som en vigtig ressource [Interview: Køhler; 

2010] 

 

Distributøren 

Distributørens ressourcer ligger ligeledes i, at de har et stort netværk til Intermediates, som køber 

ISV’en produkter. 

 

Intermediaten 

Intermediatens primære ressource ligger i den direkte kontaktflade med slutkunden, samt 

Intermediatens tekniske forståelse af et givent ERP-system. Intermediates har grundet kontaktfladen 

til slutkunden samt de tekniske kompetencer, således en stor indsigt samt forståelse for hvilke 

muligheder der findes på markedet for ERP-systemer [Interview; Køhler; 2010] 

Intermediatens tekniske ressourcer inden for udvikling af forskellige ERP-systemer, kommer til 

udtryk gennem Intermediatens medarbejderes kompetencer. Disse anvendes til at foretage den 

nødvendige kundetilpasning til slutkunden og er derfor ligeledes en vigtig ressource. 

 

Hermed blev de tre komponenter i netværksteorien analyseret for den traditionelle ERP-SC. 

Følgende afsnit tager ligeledes afsæt i netværksteorien, hvor fokus rettes mod at analysere de 

relationer der er til stede i en traditionel ERP-SC.  

 

4.4.4 Relationer og bånd 

Dette afsnit retter fokus mod de relationer og bånd der er til stede i en traditionel ERP-SC. Hertil 

bør det nævnes, at nedenstående er udledt gennem foretagne interviews og indsamlet empiri, og der 

kan derfor forekomme andre tilfælde for relationer og bånd i den traditionelle ERP-SC, end dem der 

er os bekendte. 

 

Ved gennemgangen af netværksteorien blev forskellige relationer og bånd listet i henhold til teori. 

Disse er kort gengivet i form af nedenstående tabel, og vil blive anvendt efterfølgende til at drage 
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paralleller til den traditionelle ERP-SC: 

 

Tabel nr. 14 - relationer og bånd 
Relationer Bånd 

• Relationer til systemleverandører og kunder  

• Relationer, der er essentielle for operationerne og bør overvåges som en 

del af netværket  

• Relationer, der involverer rutineprocesser af standardiserede enheder fra 

en eller flere leverandører 

• Relationer til andre SC's.  

• Relationer til konkurrenter.  

• Tekniske bånd 

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd  

 

Kilde: Lambert et al. [1998]   

 

Gennem den traditionelle ERP-SC forligger mange af de relationer og bånd, som er listet i 

ovenstående tabel. De mest markante søges frembragt gennem følgende:  

 

TLP’en 

Fra ISV’en til TLP’en forekommer et teknisk bånd, grundet ISV’ens afhængighed af TLP’ens 

teknologier og licenser for at kunne udvikle ERP-systemet. Dette kommer til udtryk gennem 

følgende: ”ISV’erne er afhængige af den platform der bliver leveret” [Interview: Ekelund; 2010]. 

TLP’en er samtidig afhængig af ISV’ens interesse i at bygge videre på deres platforme, hvilket 

betyder, at TLP’en har relationer til næste led i ERP-SC’en, og at dette er en essentiel relation for 

TLP’ens operationer. Dernæst har TLP’en relationer til andre SC’s samt konkurrenter grundet en 

bred produktportefølje. 

 

ISV’en 

ISV’en har relationer til systemleverandører og kunder i form af den dirkete og den indirekte ERP-

SC. Endvidere bygger ISV’ens og Distributørens relation på nogle standardiserede rutine processer, 

som indebærer videre salg af ISV’en produkter og pengeoverførelser. Som tidligere skrevet, står 

Distributøren for pengetransaktionen mellem Intermediaten og ISV’en, hvorfor der her forekommer 

et administrativt bånd. ISV’en har en relation til TLP’en, som er essentiel for ISV’s operationer, da 

det ikke vil være muligt at producere deres ERP-systemer uden TLP’ens platform. 

 

ISV’en og Intermediaten har ikke et direkte bånd til hinanden i en indirekte ERP-SC, eftersom 
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Distributøren står for salget af licenserne. På trods af dette har begge en interesse i, at slutkunden 

køber ERP-systemet og samtidig får nytte af systemet. På baggrund af dette arrangerer ISV’en ofte 

kurser for Intermediaten således, at de danner et bredt kendskab til det grundlæggende ERP-systems 

tekniske egenskaber [Interview: Køhler; 2010; Pirie: 2010]. ISV’erne har ifølge interviewet med 

Pirie [2010] sværere ved at have tætte relationer til deres Intermediates, eftersom der er mange og 

det derfor er svære at danne et socialt bånd. Derudover sælger ISV’en deres systemer efter en ”fire 

and forget” model, hvilket betyder, at når de har solgt deres system igennem en Distributør, som har 

solgt det videre til en Intermediate, så har ISV’en ikke længere noget med systemet at gøre (f.eks. 

implementering og opdateringer). 

 

Distributøren 

Ligesom i relationen mellem ISV’en og Distributøren, så bygger denne relation ligeledes på 

rutineprocesser af standardiserede enheder, eftersom Distributøren leverer et allerede sammensat 

produkt, som skal videresælges. Produktet Distributøren sælger, er det samme som det de får leveret 

fra ISV’en, hvilket gør salgsprocessen enkel og rutinepræget. Distributøren har ligeledes relationer 

til andre ERP-SC’s, da Distributøren sælger forskellige produkter til flere slutkunder. 

 

Intermediaten 

Intermediaten har relationer til system leverandører og til kunder, hvor relationen mellem 

Intermediaten og slutkunden bygger på en kombination mellem sociale - og tekniske bånd. 

Intermediaten er nødsaget til at skabe et socialt bånd til slutkunden, for at denne vil vælge 

Intermediatens produkter. Intermediaten kan skaber denne relation igennem deres netværk, 

kampagner eller kanvas [Interview: Mærsk; 2010]. Det sociale bånd opbygges over tid, og er svært 

for andre Intermediates at bryde [Interview: Lunding; 2010]. Slutkundens forventninger til 

Intermediaten bygger endvidere på, at denne har de rette kompetencer samt viden der skal til for at 

imødekomme deres behov bedst muligt, hvilket kommer til udtryk gennem et teknisk bånd.  

For Intermediaten er relationen til ISV’en essentiel for operationerne, fordi Intermediaten ikke har 

mange valgmuligheder omkring valg af andre ISV’ere. 

 

Som tidligere nævnt findes der typisk to slags bånd i den traditionelle ERP-SC, som er de sociale - 

og tekniske bånd. De tekniske bånd kommer typisk til udtryk up-stream i SC’en, hvorimod de 

sociale bånd typisk forekommer down-stream i SC’en. Grunden til dette ligger bl.a. i aktørernes 
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størrelser, hvor de mindre aktører i højere grad er i stand til at opbygge sociale bånd til deres 

leverandører og kunder, idet de ikke har så mange samarbejdspartnere som SC’ens store aktører. 

 
Dette afsnit analyserede de relationer og bånd der er til stede mellem de forskellige led i den 

traditionelle ERP-SC. Gennem dette fremkom det, at relationerne ofte er influeret af graden af tillid 

der er til stede og omvendt, fordi et godt netværk eller gode relationer skaber tillid i ERP-SC’en 

[Interview; Lunding; 2010]. Følgende afsnit omkring tillid findes på baggrund af dette relevant at 

inddrage. 

 

4.4.5 Tillid 

Dette afsnit retter fokus mod de former for tillid der er til stede i en traditionel ERP-SC. Ved 

gennemgangen af netværksteorien blev begrebet tillid diskuteret i henhold til teori. Hertil blev tre 

former for tillid gennemgået, og er kort gengivet i form af nedenstående tabel. Disse vil blive 

anvendt efterfølgende til at drage paralleller til den traditionelle ERP-SC: 

 

Tabel nr. 15 - Former for tillid 
Tillid baseret på: 

• Kontrakter; parterne der handler forventer skrevne eller sagte løfter der skal overholdes 

• Kompetencer; der er tiltro til modpartens evner og ressourcer til at fuldføre specifikke opgaver 

• Goodwill; en form for vilje til at gå bag om formelle aftaler til at gøre hvad der er nødvendigt for at 

tilfredsstille kunden 

Kilde: Sako [1992] 

 

Ud af de tre ovenstående former for tillid synes tillid baseret på kontrakter og kompetencer at være 

de mest dominerende i den traditionelle ERP-SC’en. 

 

Kontrakter 

Mellem TLP’en og ISV’en forekommer en kombination af tillid baseret på kontrakter og 

kompetencer. Den kontraktuelle tillid kommer til udtryk ved, at ISV’en vil være sikker på at 

TLP’en leverer den nødvendige teknologi samt licenser, da disse er kritiske ressourcer for ISV’en. 

Endvidere vil ISV’en have svært ved at skifte platform, fordi deres systemer er designet til at 

fungere på bestemte platforme. Valget af platform vil på baggrund af dette bygge på en stor 

mængde af tillid baseret på kompetencer til TLP’en. 
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ISV’en og slutkundens relation bygger ligeledes på kompetencer og kontraktuel tillid. Dette 

forekommer som et resultat af, at der bliver indgået en kontrakt inden udarbejdelsen af ERP-

systemet omkring forventningerne til det færdige resultat, hvorfor der er en stor grad af kontraktuel 

tillid til stede mellem disse aktører. 

 

Imellem ISV’en og Distributøren og mellem Distributøren og Intermediaten forekommer ligeledes 

tillid der er baseret på kontrakter [Interview: Køhler; 2010]. Dette sker på baggrund af, at relationen 

mellem disse aktører er baseret på nogle standardiserede rutine processer, der bliver bestemt ud fra 

en kontrakt. F.eks. Intermediaten køber rettighederne til en licens for en specifik periode af ISV’en. 

Når perioden ophører, må Intermediaten købe en ny af ISV’en [Interview: Køhler; 2010]. 

 

Kompetencer 

I den indirekte SC, bygger Intermediaten deres kundetilpasning oven på ISV’ens ERP-system, som 

købes igennem Distributøren. Dette betyder, at der i denne relation er tillid fra Intermediaten til 

ISV’ens kompetencer. Dette sker som et resultat af, at hvis ikke ISV’ens ERP-system 

grundlæggende lever op til slutkundens forventninger, vil det have en negativ effekt på, hvordan 

slutkunden opfatter Intermediaten. Endvidere vil det samtidig have en negativ effekt på slutkundens 

opfattelse af ISV’en, for hvis ERP-systemet ikke virker som forventet, så vil det typisk ligeledes 

falde tilbage på ISV’en, eftersom det er ISV’ens system der er blevet bygget på [Interview: Køhler; 

2010]. 

 

For at sikre produkternes kvalitet udformes kontrakter mellem ISV’en og Intermediaten. Dette 

kommer videre til udtryk gennem interviewet med Mærsk [2010] der forklarer, at Progrator 

Gatetrade har en god relation til deres Intermediates, grundet kontraktuelle forhold. Der findes 

derfor på baggrund af dette ligeledes en kontraktuel tillid mellem ISV’en og Intermediaten. 

I den direkte ERP-SC mellem ISV’en og slutkunden, har slutkunden en stor tillid til ISV’ens 

kompetencer, eftersom slutkunden vælger ISV’en til at udvikle deres ERP-system. Det sker på 

baggrund af, at det ikke er muligt at udarbejde en kontrakt der fuldstændigt beskriver, hvor effektivt 

et ERP-system skal være, da slutkunden typisk ikke ville vide om det system de har fået, kunne 

have været mere effektivt, hvis det var sat op på en anden måde [Interview; Køhler; 2010]. Der vil 

således være en stor mængde af tillid baseret på kompetencer fra slutkunden til Intermediaten.  
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Hermed blev tillidsforholdet mellem de forskellige led i den traditionelle ERP-SC analyseret. Til 

dette er det efter vores overbevisning, at incitamenterne omkring revenue og vækst samtidig skaber 

en afhængighed til nogle af aktørerne i ERP-SC’en, hvilket reflekterer den enkelte aktørs 

magtposition i ERP-SC’en. Dette analyseres i følgende afsnit. 

 

4.4.6 Magt 

Dette afsnit retter fokus mod de magtforhold, der er til stede i en traditionel ERP-SC. Hertil drages 

der paralleller i henhold til tidligere gennemgået netværksteori omkring magt. Til dette blev der 

gennemgået hvad det er der skaber magt, samt hvad denne er influeret af. Dette er gengivet i form 

af nedenstående tabel, og vil blive anvendt efterfølgende til at drage paralleller til den traditionelle 

ERP-SC: 

 

Tabel nr. 16 - Magt 
Magt og afhængighed kommer an på: 

 
Magt er influeret af: 

• Virksomhedens position i andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre 

virksomheder i netværket 

• Virksomhedens økonomiske situation 
• Teknologi 
• Tillid 

  

Magtforhold inddeles i værende; ”buyer dominance”, ”interdependence”, ”independence” og ”supplier dominance”. 

Kilde: Thorelli [1986] 

 

TLP’en 

Som tidligere nævnt er TLP’en store virksomheder, som samtidig agerer i andre ERP-SC’s, hvilket 

giver TLP’en en grad af magt i ERP-SC’en. Endvidere har TLP’en en stor indflydelse på hele IT-

branchen, fordi de besidder råvarematerialet. TLP’en besidder således en essentiel rolle inden for 

store dele af markedet, eftersom de er store og opererer inden for flere markeder samt har en stor 

teknologisk base. TLP’erne har således en række ressourcer i form af kapital, teknologi og erfaring, 

der influerer dennes magtposition i ERP-SC’en. 

 

Som tidligere nævnt er TLP’erne få men store virksomheder, hvorfor ISV’en ikke har mange andre 
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valgmuligheder ved valget af en TLP’er. Dette medvirker, at ISV’en i en vis grad er afhængige af 

TLP’en i form af dens teknologi og licenser. Derudover er ISV’en samtidig bundet af deres valg af 

platform fremadrettet, fordi et skift af platform er forbundet med store økonomiske-, tekniske- og 

tidsmæssige omkostninger for ISV’en [Interview: Køhler; 2010].  

I relationen mellem TLP’en og ISV’en forekommer endvidere et ”interdependence” magtforhold, 

fordi der her er få udbydere og købere, samtidig med at udbyderens ”switching costs” er høje og 

udbydernes produkter ikke er kundetilpasset [Cox; 2001]. 

 

ISV’en 

I interviewet med Toke [2001] forklarer han, at den traditionelle ERP-SC har været domineret af 

SAP og Oracle, der har haft en form for monopol på markedet for ISV’erne. En monopol lignende 

position vil medføre, at ISV’en får en central position i ERP-SC, samt en dominerende magt over 

Distributøren, Intermediaten og slutkunden, fordi de ikke har andre muligheder end at vælge nogle 

af de store ISV’ere [Cox; 2001]. Dette giver ISV’en i en central position i ERP-SC’en, hvor de er i 

stand til at styre hvad slutkunderne skal have mulighed for at købe (Push-effekt). Samtidig vil et 

monopol ofte betyde øgede priser, grundet den manglende konkurrence, hvilket også har været 

grunden til de høje omkostninger ved at erhverve ERP-systemer. 

 

Disse magtforhold hos ISV’en stemmer endvidere overens med det som Cox [2001] kendetegner 

som ”supplier dominance”. Dette skyldes, at der er mange købere men få udbydere, hvorfor 

udbyderne ikke er afhængige af den enkelte køber. Ligeledes er købers ”switching costs” høje, 

udbyderens produkter er ikke kundetilpasset (det er de i den direkte ERP-SC) og købere har således 

en lille markedsandel. Denne dominerende magtposition som ISV’en besidder i den traditionelle 

ERP-SC kommer videre til udtryk gennem følgende: “I would say actually the ISV’s held lots and 

lots of power I the old days” [Interview; Pirie; 2010].  

 

Distributøren 

Distributøren besidder den mindste grad af magt i ERP-SC’en, fordi den ikke tilføjer produktet 

nogen værdi, og dennes aktiviteter kan således skiftets ud med en anden distributør. Den magt 

distributøren besidder kommer til udtryk gennem dens netværk, hvor den herigennem kan øge dens 

værdi for ISV’en. Ifølge Cox [2001] vil distributøren således have et ”supplier dominance” forhold 

til ISV’en. 
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Intermediaten 

Intermediaten har foruden dens slutkunder typisk ikke aktiviteter i andre SC’s i form af andre 

ISV’ere, hvorfor der her forekommer en afhængighed til ISV’en. Den magt Intermediaten besidder 

kommer til udtryk gennem deres direkte kontakt til slutkunden, hvorfor dette giver Intermediaten en 

stærkere position i ERP-SC’en. Endvidere kommer Intermediatens magt til udtryk gennem 

kundetilpasningerne, hvor de tilføjer værdi til produktet. På baggrund af ovenstående har 

Intermediaten ligeledes et ”supplier dominance” forhold til ISV’en [Cox; 2001]. 

 

Slutkunden 

Når en slutkunde har valgt et traditionelt ERP-system fra en ISV’er eller Intermediate, så er det ikke 

muligt at integrere systemet med et system fra en anden ISV’er eller Intermediate, på baggrund af 

tekniske begrænsninger, hvorfor det vil være svært for slutkunden af skifte til en anden udbyder 

[Interview: Løhde; 2010]. Dette medfører, at slutkunden er teknisk og økonomisk bundet til den 

udbyder som der er valgt. Dette er således endnu et element der bidrager til ISV’ens dominerende 

magtposition, der ligeledes kendetegnes gennem ”supplier dominance” [Cox; 2001]. 

 

Ovenstående afsnit analyserede de magtforhold der er gældende i en traditionel ERP-SC. Her 

fremkom det, at ISV’en sidder på den dominerende magtposition i ERP-SC’en, grundet deres 

monopol lignende tilstand, samtidig med at de har et stort netværk af Distributører og Intermediates 

som sælger deres produkter. Derudover så har de gennem en direkte ERP-SC’en den direkte 

kundekontakt til de største og vigtigste kunder, hvilket sikrer dem mod at miste kontakten til 

slutkunderne. 

 

Netværksteorien er hermed blevet anvendt til at analysere de elementer en traditionel ERP-SC 

indeholder. Tillagte informationer anvendes yderligere i følgende afsnit til at forklare SCM 

sammenhængene i den traditionelle ERP-SC.  

 

4.4.7 SCM i den traditionelle ERP-SC 

Der har ikke været en høj grad af samarbejde til stede mellem de forskellige led i den traditionelle 

ERP-SC. Ofte er ISV’en stor og sælger til så mange Intermediates igennem Distributører, at de ikke 

har mulighed for at opbygge en høj grad af sociale relationer til dem alle sammen. Dette begrundes 
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med, at der gennem foretagne interviews samt indsamlet empiri ikke er fundet eksempler på, at 

TLP’erne og ISV’erne samarbejder på et højere plan. 

 

På trods af dette forekommer en grad af vidensdeling mellem ISV’en og Intermediaten, eftersom 

Intermediaten laver de sidste kundetilpasninger. Kundetilpasningen kræver en forståelse af 

systemet, og det tekniske aspekt bag det, hvorfor ISV’en ”underviser” deres Intermediaten i, 

hvordan deres ERP-systemer fungerer og kan viderebygges [Interview: Pirie; 2010]. Her søger 

ISV’en at tillægge Intermediaten en række kompetencer, således at de kan levere et bedre produkt 

til slutkunden. 

 

Gennem analysen af ERP-SC’en er der ligeledes ikke fundet eksempler på, at de forskellige aktører 

har en større tillid til hinanden udover kompetence- og kontraktuel tillid. I interviewet med Ekelund 

[2010] forklarer han, at ”IBM har stukket os i ryggen så mange gange og solgt direkte til kunden”. 

Dette eksempel viser, at der er nogle aktører i ERP-SC’en som føler, at de mere magtfulde 

virksomheder udnytter magten til at undertrykke de mindre. 

 

Ovenstående betyder, at den traditionelle ERP-SC ikke har været præget af et gensidigt samarbejde 

eller gennemsigtighed i form af kommunikation mellem aktørerne i ERP-SC’en, hvilket er vigtige 

elementer i SCM-teorien. 

 

Afslutningsvis for dette afsnit blev der draget paralleller til SCM teori. Afsnittet efter 

delkonklusionen retter fokus på at analysere en SaaS ERP-SC, hvor der ligeledes drages paralleller 

til SCM- og netværksteorien.  

 

4.5 Delkonklusion 
Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittet 

omkring den traditionelle ERP-SC: 

 

Tabel nr. 17 – Delkonklusion af den traditionelle ERP-SC 
Den traditionelle ERP-SC henvender sig hovedsageligt til store virksomheder 
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Netværksteoriens tilgang opbygges af tre 

komponenter:  

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 

• TLP’en, ISV’en, Distributøren, Intermediate og 

slutkunden. 

• TLP’en: Udvikler platforme. 

ISV’en: Udvilker ERP-systemet. 

Distributøren: Videresælger produkterne fra ISV’en til 

Intermediaten. Står for at opkræve betalingen fra 

Intermediaten. 

Intermediaten: Kundetilpasser ISV’ens produkter til 

slutkundens individuelle behov. 

• TLP’en: Økonomiske ressourcer, bredt netværk og erfaring 

samt teknologi og licenser. 

ISV’en: Tekniske kompetencer inden for udvikling og 

bredt partner netværk. 

Distributøren: Bredt netværk af Intermediates. 

Intermediaten: Tekniske kompetencer inden for 

kundetilpasning af ISV’ens produkter samt den direkte 

kontaktflade til slutkunden. 

Fem typer relationer:    

1. Relationer til system leverandører og kunder i 

SC'ens næste led. 

2. Relationer, der er essentielle for operationerne og 

bør overvåges som en del af netværket. 

3. Relationer, der involverer rutineprocesser. 

4. Relationer til andre SC's. 

5. Relationer til konkurrenter. 

TLP’en: Relationer til systemleverandører i ERP-SC’ens 

næste led, relationer til andre SC’s og til konkurrenter. 

ISV’en: Relationer til systemleverandører og kunder i 

SC’ens næste led. Relationer der er essentielle for 

operationerne til TLP’en. Relationer til Distributøren, der 

består af rutineprocesser. 

Distributøren: Rutineprocesser til både ISV’en og 

Intermediaten samt relationer til andre ERP-SC’s. 

Intermediaten: Relationer til systemleverandører og kunder 

i SC’ens næste led samt relation der består af 

rutineprocesser til Distributøren. 

Bånd mellem aktørerne: 

•  Tekniske bånd  

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd 

TLP ’en  ISV’en; Tekniske bånd 

ISV’en Distributøren; Administrative bånd 

Distributøren Intermediaten; Administrative bånd 

ISV’en  Intermediaten; Tekniske bånd 

Intermediatne slutkunden; Tekniske og sociale bånd 

Tillid inddeles i tre kategorier: 

1. Kontraktuel 

2. Kompetencer 

3. Goodwill trust 

TLP’en ISV’en; Kontraktuel- og kompetence tillid 

ISV’en Intermediaten; Kontraktuel og kompetence tillid 

ISV’en Distributøren; Kontraktuel tillid 

Dristributøren Intermediaten; Kontraktuel tillid 

Intermediatenslutkunden; Kontraktuel - og kompetence 
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tillid 

Magt og afhængighed kommer an på: 

• Virksomhedens position i andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre 

virksomheder i netværket 

 

Influeret af: virksomhedens økonomiske situation, 

teknologi og tillid. 

 

Magtforhold inddeles i værende; ”buyer dominance”, 

”interdependence”, ”independence” og ”supplier 

dominance”. 

TLP’en: Høj grad af magt som et resultat af positioner i 

andre netværk og rolle i ERP-SC’en. Har et 

”interdependence” magtforhold til ISV’en. 

ISV’en: Dominerende magtposition, som resultat af 

virksomhedens position i netværket og andre netværk, samt 

magten over andre aktører i ERP-SC’en. Har et 

”interdependence” magtforhold til TLP’en og har et 

”supplier dominance” magtforhold over Distributøren og 

Intermediaten. 

Distributøren; Svage relationer, der resulterer i en mindre 

grad af magt. Ligger under for ”supplier dominance” fra 

ISV’en. 

Intermediaten: Direkte kundekontakt giver en grad af magt 

i ERP-SC’en. Har typisk ingen positioner i andre netværk, 

hvilket skaber en afhængighed til netværket. Ligger under 

for ”supplier dominance” fra ISV’en. 

 

SCM 

Mindre grad af samarbejde til stede mellem de forskellige 

aktører i den traditionelle ERP-SC.  

 

En grad af vidensdeling mellem ISV’en og Intermediaten. 

 

Den traditionelle ERP-SC er ikke præget af et gensidigt 

samarbejde eller gennemsigtighed i form af 

kommunikation mellem aktørerne i ERP-SC’en. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittet omkring den traditionelle ERP-SC blev gengivet i form af ovenstående tabel. Følgende 

afsnit retter fokus mod at udforme og analysere SaaS ERP-SC’en, for herved at udlede nogle 

indikationer om hvorledes ERP-SC’en udvikler sig fremadrettet. 

 

4.6 SaaS ERP-SC 
Forrige afsnit analyserede den traditionelle ERP-SC. Dette afsnit retter fokus mod, hvordan en SaaS 

ERP-SC typisk er udformet, og interaktionerne heri analyseres ligeledes i henhold til gennemgået 
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SCM- og netværks-teori. Dette findes relevant for til sidst i dette afsnit at analysere de ændringer, 

der er mellem den traditionelle ERP-SC og den SaaS baserede ERP-SC, for herved at give en 

indikation om, hvordan ERP-SC’en vil udforme sig fremadrettet. 

 

I tidligere afsnit omkring SaaS blev der argumenteret for, at SMBs ville rykke først i denne 

udvikling, og slutkunderne i SaaS ERP-SC’en er således ofte SMBs til forskel fra den traditionelle 

ERP-SC, hvor slutkunderne er store virksomheder [Interview; Køhler; 2010; Interview; Vanting; 

2010]. Det skyldes, at store virksomheder ofte allerede har integrerede ERP-systemer, og det er 

således nemmere for SMBs at begynde at anvende SaaS baserede ERP-systemer. Samtidig har 

mange SMBs ikke tidligere haft økonomien til at anskaffe sig ERP-systemer, men gennem de 

omkostningsfordele der er ved SaaS får SMBs nu mulighed for at få disse værktøjer stillet til 

rådighed (jf. afsnit omkring SaaS i SMBs og store virksomheder). Dette kommer til udtryk gennem 

interview med Hambueckers, [2010] der forklarer at der er et stort vækstpotentiale inden for SaaS, 

eftersom alle virksomheder pludselig får adgang til alle features, nye kapaciteter, samtidig med at 

nye sofistikerede værktøjer bliver tilgængelige. En SaaS ERP-SC henvender sig således 

hovedsageligt til SMBs, hvilket medregnes i nedenstående afsnit, der beskriver hvorledes en SaaS 

ERP-SC er opbygget. 

 

4.7 SaaS ERP-SC struktur 
Dette afsnit har til hensigt at forklare, hvorledes en SaaS ERP-SC er opbygget. Hertil findes det 

relevant at tilføje, at SaaS baserede ERP-systemer typisk ikke sælges som et ”helt” ERP-system. 

Dette betyder, at der er få aktører der udbyder hele SaaS ERP-systemer på niveau med traditionelle 

ERP-systemer, men derimod mange aktører der udbyder dele af et SaaS ERP-system, der typisk er 

standardiseret, f.eks. CRM- eller FRM-systemer [Interview; Køhler; 2010]. Det skyldes, at SaaS 

ERP-systemer hovedsageligt henvender sig til SMBs, som ikke har behovet for et helt ERP-system, 

men udelukkende mindre dele af det [Interview; Køhler; 2010]. Samtidig er der ikke mange 

virksomheder der har kompetencerne til at udbyde hele systemet [Interview; Ekelund; 2010]. SaaS 

baserede ERP-systemer leveres og sælges således på nuværende tidspunkt typisk i mindre 

standardiserede dele. 

 

Udformningen af SaaS ERP-SC’en foregik over en periode, hvor foretagne interviews og anvendt 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

100 
 

empiri blev samlet sammen og herefter analyseret for herigennem at opstille SaaS ERP-SC’en. Her 

blev det udledt, at SaaS ERP-SC’en typisk fremkommer i to versioner, hvilket gengives i form af 

nedenstående figur: 

 

Figur nr. 20 - SaaS ERP-SC 

Figur I- Direkte SaaS ERP-SC   Figur II- Indirekte SaaS ERP-SC 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

Figur I viser en direkte SaaS ERP-SC, hvor der fra venstre side er TLP’en, der eksempelvis kunne 

være Microsoft (Azure)36, IBM (Lotus notes)37, Amazon (EC2)38, Google (app engine)39 eller 

Oracle (VM)40. De besidder den teknologi og de licenser der er nødvendige for ISV’en (f.eks. SAP, 

Progrator Gatetrade eller E-conomic) til at kunne udvikle deres applikationer ovenpå. ISV’en køber 

således en række teknologi og licenser af TLP’en til at kunne udvikle på, hvor TLP’en har selve 

råvarematerialet, der anvendes videre gennem SC’en [Interview; Ekelund; 2010; Interview; Davids; 

2010]. Dette kommer videre til udtryk gennem følgende: ”Vi udvikler baseret på nogle standard 

komponenter, hvor Microsoft stiller et udviklingsapparat til rådighed, og med udgangspunkt i det 

koder vores udviklere fra bunden. Det bliver derefter konstrueret og testet og lagt op som SaaS, 

som kunder kan kigge på.” [Interview; Mærsk; 2010] 

 

De udviklede applikationer er ofte standardiserede, og sælges derefter direkte til slutkunden. Her 

                                                
36 Microsoft [2010]; Windows Azure Platform, http://www.microsoft.com/windowsazure/ 
37 IBM [2010]; Lotus Notes 08, http://www-01.ibm.com/software/dk/lotus/wdocs/notes-domino8/hannover.html 
38 Amazon [2010]; Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Web Services, 

http://aws.amazon.com/ec2/ 
39 Google Code [2010]; Google App Engine, Google, http://code.google.com/intl/da-DK/appengine/ 
40 Oracle [2010]; Oracle VM, http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/index.html 
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forekommer der en vedvarende service mellem ISV’en og slutkunden i den periode slutkunden 

”lejer” SaaS ERP-systemet eller dele af det hos ISV’en. De vedvarende services fra ISV’en kommer 

til udtryk gennem implementering af systemet, vedligeholdelse, reparation, etc. 

  

Figuren viser videre en pil fra ISV’en til en Host. Denne fungerer som et datacenter, hvor ISV’ens 

slutkunders data og software køres. Når ISV’en sælger en SaaS-løsning til en slutkunde, får denne 

altid muligheden for at få deres data hostet off-premises af ISV’en. Ofte har ISV’en ikke 

kapaciteten til selv at hoste denne data, hvorfor en tredjepart i form af en Host kommer ind over. 

Eksempel på en Host er ATEA, der er specialister inden for IT-infrastruktur41, eller Progrator 

Gatetrade, som inden for det næste år gerne vil stå for al hosting af deres slutkunder. 

 

Nederst i figuren er en pil der strækker sig fra TLP’en og hen til slutkunden. Denne illustrerer den 

push- og pull effekt der er til stede samtidig i ERP-SC’en. TLP’en anvender push-strategi for at 

”skubbe” produkterne ud i SC’en, og derved få virksomhederne til at forbruge produkterne 

[Interview; Hambueckers; 2010]. Ideen med at sælge direkte er således at der opnås en pull-effekt. 

Dette kommer til udtryk gennem følgende:”By selling direct you create a pull effect in the SC” 

[Interview; Pirie; 2010]. Pirie [2010] forklarer videre, at det er nødvendigt at gøre begge dele for at 

skabe ”channel-pull”, for hvis ikke udviklerne selv kan sælge det, så kan Intermediaten heller ikke. 

Hambueckers [2010] underbygger dette ved at forklare, at push-to-market er godt, men at der også 

er brug for at skabe noget pull. Derfor er der brug for at kigge på kundebehovene og konvertere det 

slutkunderne efterspørger til det deres produkter og services skal kunne. Hertil er det vigtigt, at der 

er de rette strategier til at gå ind på markedet med. Dette kommer videre til udtryk gennem 

følgende: ”Vi kigger nu efter behovene. Kunderne begyndte at efterspørge nogle ting, hvor det 

tidligere var omvendt.”[Interview; Holm; 2010]. 

 

Figur II viser en indirekte SaaS ERP-SC, hvor der fra venstre ligeledes vises hvordan TLP’en 

leverer råvarematerialet til ISV’en, som på baggrund af dette udvikler deres eget produkt. I denne 

figur er der ligeledes en pil fra ISV’en og hen til Hosten. Fra ISV’en og til slutkunden er der i 

SaaS ERP-SC’en tilført et yderligere led, som er en Intermediate. Intermediaten er en 

mellemmand, som videresælger applikationer og systemer fra ISV’en til slutkunden [Interview; 

Ekelund; 2010]. Denne betegnes enten som værende en ISV partner, en slutkundes trusted advisor, 
                                                
41 ATEA; http://www.atea.dk/  
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reseller eller en VAR (Value Adding Reseller) [Interview; Køhler; 2010; Interview; Lunding; 

2010]. Intermediaten står således for salget og leveringen til slutkunden, samt de vedvarende 

services der følger med en SaaS-løsning. Endvidere sælges der indirekte, hvis produkter fra ISV’en 

har brug for kundetilpasning el. andre features. Intermediaten fungerer således som et supermarked, 

hvor slutkunderne selv kan vælge mellem de forskellige produkter Intermediaten har på hylderne.  

Videre er en pil, der forbinder Hosten med Intermediaten. Det skyldes, at Intermediaten afhængigt 

af kapacitet, størrelse, mv. i nogle tilfælde vælger at anvende en Host, frem for at få det hosted 

igennem ISV’en [Interview; Køhler; 2010]. 

 

Push og pull effekten er ligeledes gældende i den indirekte SaaS ERP-SC. Udover tidligere 

beskrevet skyldes dette, at flere virksomheder gør brug af både den direkte og indirekte SaaS ERP-

SC grundet virksomhedernes produktportefølje. Her kræver nogle produkter at gå gennem en 

Intermediate, mens andre kan sælges direkte [Interview; Mærsk; 2010]. 

 

Dette afsnit analyserede hvorledes en SaaS ERP-SC er struktureret enten som værende direkte eller 

indirekte. Oftest vælger ISV’en at sælge indirekte gennem en Intermediate, ellers sælges der direkte 

til slutkunden [Interview; Pirie; 2010]. 

I følgende afsnit tages der udgangspunkt i tidligere gennemgået netværksteori, hvor 

netværksteoriens tre komponenter anvendes som rammeværktøj til yderligere at analysere SaaS 

ERP-SC’en. 

 

4.8 Netværksteoriens tre komponenter 
Tidligere i afhandlingen blev det forelagt, at netværksteoriens tilgang er opbygget af tre 

komponenter. Disse er kort gengivet i form af nedenstående tabel og vil blive anvendt efterfølgende 

til at drage paralleller til SaaS ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 18 - Netværksteoriens tre komponenter 
Netværksteoriens tre komponenter: 

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 
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Kilde: Haakansson & Snehota [1995] 

De tre komponenter anvendes gennem dette afsnit til at analysere de led der er i ERP-SC’en, samt 

hvilke handlinger de udfører, og hvilke ressourcer de besidder. 

 

4.8.1 Aktører 

Aktørerne i den nuværende SaaS ERP-SC er henholdsvis TLP’en, ISV’en, Hosten, Intermediaten 

og slutkunden. 

 

TLP’en 

TLP’en er få, men store internationale virksomheder, der sælger en række teknologier og licenser 

videre til ISV’erne gennem en ”platform”. Denne er tilgængelig for ISV’en, som herved kan tilgå 

en bred portefølje af TLP’ens produkter til at udvikle videre på [Interview; Løhde; 2010]. 

 

ISV’en 

ISV’en er både SMBs og store virksomheder. Der er SMBs, der udvikler få applikationer eller 

systemer og som grundet økonomi, manglende kapacitet, kompetencer, el. lign. ikke i stand til at 

levere et helt ERP-system, men udelukkende dele af det. På baggrund af dette er SMBs typisk mere 

nicheorienteret, og fokuserer således i stedet på specifikke områder inden for ERP-systemet 

(Intelliglobe A/S eller E-conomic). Store ISV’ere har ofte økonomien til at udvikle en bredere 

produktportefølje (Progrator Gatetrade, Netsuite42 eller plex.com43), og leverer således flere dele af 

et SaaS ERP-system i form af flere forskellige ERP-løsninger. Hertil skal det tilføjes, at nogle 

TLP’ere samtidig er begyndt at agerer som ISV’ere, hvilket er et resultat af deres størrelse og 

kompetencer (Googles (myERP.com) eller Amazons (OpenBravo)44). 

 

Hosten 

En Host besidder en række kompetencer og kapaciteter, der er nødvendige for at opsætte og køre et 

datacenter, samtidig med at kvaliteten og ydeevnen skal opretholdes. Dette kræver en stor 

                                                
42 NetSuite [2010]; http://www.netsuite.com/portal/home.shtml  
43 Plex [2010]; www.plex.com  
44Amazon Web Services [2010]; Amazon Elastic Compute Cloud; 

Http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry!default.jspa;jsessionid=B62F4737019BEBA02B870206150E6

0BB?categoryID=101&externalID=751&fromSearchPage=true  
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investering, hvorfor de fleste Hosts er relativ store virksomheder, der både har økonomien og 

kompetencerne til at opretholde kvalitet og ydeevne. Nogle ISV’ere eller Intermediates 

kompenserer ved at hoste en del af deres slutkunders data selv, resten ligger hos en tredjepart, som 

er Hosten. Dette afhænger af virksomhedens størrelse, kompetencer, fokusområde og om det i 

realiteten giver mening for dem at hoste selv. Dette kommer til udtryk gennem interview med 

Mærsk [2010] der forklarer, at Progrator Gatetrade er begyndt at blive ret store, og de har desuden 

deres eget datacenter i Birkerød. På baggrund af dette vil de derfor insource driften af deres 

løsninger, fordi de mener, at de selv kan gøre det billigere og bedre. Samtidig kan de herved 

ekskludere et af deres led i SC: ”Vi ligger i top 10 over de største danske IT installations 

virksomheder. Derfor kan det betale sig for os at insource, ellers ville det ikke. Der vil være få 

store, så de kan hoste det selv. Alle andre vil have stordriftsfordele ved at have deres data i skyen.” 

[Interview; Mærsk; 2010]. 

  

Intermediaten 

Intermediaten har den endelige kontakt til slutkunden, og antager roller som en partner, trusted 

advisor eller en VAR. Partneren arbejder sammen med enten TLP’en eller ISV’en, og sælger deres 

løsninger til slutkunden. Den trusted advisor er en slags IT-rådgiver, der rådgiver slutkunden om 

hvilken udbyder samt systemer der bør indkøbes. En VAR sammensætter forskellige løsninger 

således, at der tilføjes yderligere værdi til slutproduktet. Intermediaten kan antage alle tre roller i 

varierende grad [Interview; Køhler; 2010]. 

 

Slutkunden 

Slutkunden er den sidste aktør i kæden, og er den der forbruger SaaS ERP-systemerne. Denne 

kendetegnes ofte i en nuværende SaaS ERP-SC som værende SMBs. 

 

4.8.2 Aktiviteter 

TLP’en 

TLP’en leverer i dag ikke udelukkende licenser og teknologi til ISV’en, men er som tidligere nævnt 

begyndt selv at rette fokus mod at udvikle SaaS baseret platforme for ERP-systemer, som de 

videresælger gennem deres partnere (Google eller Amazon). Dette begrundes af Hambueckers 

[2010] der i interviewet forklarer, at de udvikler på deres eget styresystem, således at deres time-to-

market bliver mindre, og at der derfor mere jævnligt sker opgraderinger. I SCM sammenhænge 
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giver ovenstående en mulighed for at opnå skalerbarhed [Interview; Davids; 2010], samtidig med at 

time-to-market reduceres, hvilket kan resultere i konkurrencefordele, fordi produkterne hurtigere 

kommer gennem SC’en. At fokus rettes mod SaaS samtidig med at TLP’en oplever nogle 

forandringer kommer til udtryk gennem følgende: ”Mange af de store er også begyndt at udvikle 

SaaS-løsninger, hvilket kan ses som, at de også tror på SaaS tankegangen” [Interview; Toke; 

2010]. Endvidere bekræftes dette gennem Hambueckers [2010], der forklarer, at Microsoft er i gang 

med en evolutionær proces, hvor de ændrer sig. Dette understøttes videre af Løhde [2010] der 

forklarer, at SaaS ERP-systemer er et nyt paradigme i Microsoft. 

 

ISV’en 

TLP’en er ikke den eneste der er begyndt at skifte eller udvide deres roller i SaaS ERP-SC’en. Der 

ses en overordnet tendens mod at alle rollerne i SC’en er ved at ændre karakter, hvilket sker i takt 

med at markedet for SaaS vokser. Dette kommer til udtryk gennem følgende: ”Det vil blive 

forventet af ISV’en, at de kan levere en SaaS-løsning. Hvis du spørger dem fra USA, så er der kun 

en rigtig måde at levere SaaS på, og det er med multi tenancy i clouden. Kunderne er ligeglade med 

hvad deres software kører på, så længe det bare fungerer. Specielt de etablerede ISV’ere er mere i 

fare end de nye, eftersom de har bygget deres forretningside op omkring nogle andre værdier”.” 

Enten tilpasser man sig markedet eller også må man forsvinde” [Interview; Køhler; 2010]. 

 

Denne ændring kommer videre til udtryk gennem ISV’en, som i nogle henseende ikke udelukkende 

udvikler, men samtidig påtager sig rollen som Intermediate. Det betyder, at ISV’en her sælger 

direkte til kunden, og samtidig påtager sig de samme funktioner som en Intermediate. Her 

sammensætter ISV’en den endelige løsning, leverer, implementerer og vedligeholder. Dette 

kommer til udtryk gennem interview med Roulund [2010] der forklarer, at de tidligere købte direkte 

fra deres Intermediate, men efter at de gik konkurs, køber de nu direkte fra udvikleren, og supplerer 

derefter med yderligere ydelser. Til trods for dette synes den direkte tilgang at afhænge af det 

pågældende produkt. Nogle produkter kan sælges direkte, mens andre er afhængige af kontakten til 

Intermediaten [Interview; Mærsk; 2010].  

 

Hosten 

Hostens aktiviteter gå ud på at opretholde kontraktuelle krav, der ofte er baseret på standarder 

omkring, kvalitet, sikkerhed, ydeevne, etc. Hosten har således til funktion at drive og vedligeholde 
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et datacenter. En hosts eksistens er ikke fremkommet som et resultat af SaaS, men har eksisteret i en 

anden form siden 60’erne. Her hed det servicebureauer, der løste en specifik opgave og intet andet. 

Ud af dette kom ASP45 og siden hen SaaS [Interview; Køhler; 2010]. 

 

Intermediaten 

Intermediaten oplever samtidig et rolleskift i ERP-SC’en som et resultat af SaaS, hvor 

Intermediaten bliver en mellemmand, der har til funktion at formidle og overskue markedet samt 

dets muligheder for slutkunden. Det betyder en slags IT-rådgiver, der rådgiver kunden om hvilke 

udbydere og systemer der er at foretrække. Disse besidder en vigtig position i SC’en, hvilket 

kommer til udtryk gennem følgende: ”They touch the customers. They are making the pitch on the 

consultancy services or additional servers they offer on-premises” [Interview; Hambuecker; 2010], 

jf. senere i afsnittene omkring magt og SCM i SaaS ERP-SC’s. 

 

4.8.3 Ressourcer 

TLP’en 

TLP’en besidder en række ressourcer, hvor den første er selve det fundament ISV’erne udvikler på. 

Denne kræver at både håndgribelige og uhåndgribelige ressourcer til netop dette område er til stede, 

hvilket kommer til udtryk gennem f.eks. arbejdskraften og den viden der her ligger bag. TLP’en 

danner således fundamentet for ERP-SC’en i form af råvarematerialet, hvorfor det er vigtigt at det 

bagerste led i SC’en fungerer, ellers vil det påvirke SC’en længere fremme negativt [Interview; 

Køhler; 2010]. 

 

TLP’en har grundet dens størrelse desuden ofte en kapital, der gør dem i stand til at forske og 

udvikle nye produkter. Et element som TLP’en mangler er det faktum, at TLP’en sjældent har 

fundamentet for at sælge SaaS ERP-systemer. Det samme gælder for den traditioenlle ISV’er, fordi 

de begge oprindeligt har startet med at levere og sælge traditionelle ERP-systemer, hvorfor deres 

forretning er bygget op omkring denne tilgang. Ulempen ligger således i når TLP’en eller ISV’en 

(som tidligere producerede traditionelle ERP-systemer) påtager sig rollen til at udvikle SaaS ERP-

systemer, fordi deres SC ikke er bygget op til det [Interview; Roulund; 2010; Interview; Vanting; 

2010; Interview; Køhler; 2010].  

                                                
45 Application Software Provider 
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ISV’en 

ISV’ere så som E-conomic har således en markant fordel, fordi de har bygget deres forretningside 

op omkring SaaS, og er derfor omstillingsparate og bedre i stand til at imødekomme slutkundernes 

behov. Her tager det længere tid for TLP’en og ISV’en, der tidligere solgte og leverede traditionelle 

ERP-systemer, at omstille deres ERP-SC’s til SaaS. Dette kommer til udtryk gennem følgende: 

”Der skal laves nogle tilretninger, dvs. udvikles IT-mæssigt således, at det kan fungere at 

standardisere produkter. Der er få der har udviklet SaaS-løsninger fra bunden, dvs. fundamentet 

ofte ikke er lavet til SaaS-løsninger” [Interviw; Roulund; 2010]. 

 

De primære ressourcer ISV’en besidder er den egenskab at udvikle applikationer og systemer. 

Hertil betegnes viden omkring udvikling som kernekompetencer, hvortil det bør tilføjes, at 

ISV’erne har forskellig viden omkring udvikling, hvorfor deres kernekompetencer er varierende. 

Dette kommer til udtryk gennem Hambueckers [2010] der forklarer, at ISV’erne har de 

intellektuelle rettigheder, fordi de tilføjer deres individuelle features eller applikationer.  

 

Hosten 

Hostens primære ressource kendetegnes gennem dennes datacenter samt fysiske hardware 

ressourcer, der skal vedligeholde og varetage slutkundens data.  

 

Intermediaten 

Intermediatens ressourcer ligger i den direkte kontaktflade de har til slutkunderne [Interview; 

Køhler; 2010]. På den måde er Intermediaten bekendt med hvad det er slutkunderne efterspørger, 

samtidig med at Intermediaten rådgiver slutkunden om hvilke ERP-løsninger der er fordelagtige. 

Intermediaten har således indflydelse på hvilken udbyder slutkunden vælger. 

På trods af dette betegnes Intermediatens primære ressource til at være den værdi de er i stand til at 

pålægge et pågældende produkt. Dette understøttes gennem følgende: ”Proactive adder værdi til 

produktet, hvilket er vores vigtigste kompetence. Det er sammensætningen der er vigtig.”[Interview; 

Lunding; 2010]. 

 

Hermed blev de tre komponenter i netværksteorien analyseret for SaaS ERP-SC’s. Følgende afsnit 

tager ligeledes afsæt i netværksteorien, hvor fokus rettes mod at analysere de relationer der er til 
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stede i en SaaS ERP-SC.  

4.8.4 Relationer og bånd 

Dette afsnit retter fokus mod de relationer og bånd der er til stede i en SaaS ERP-SC. Hertil bør det 

nævnes, at nedenstående er udledt gennem foretagne interviews, og der kan derfor forekomme 

andre tilfælde for relationer og bånd mellem aktørerne i ERP-SC’en, end dem der er os bekendte. 

 

Ved gennemgangen af netværksteorien blev forskellige relationer og bånd listet i henhold til teori. 

Disse er kort gengivet i form af nedenstående tabel, og vil blive anvendt efterfølgende til at drage 

paralleller til SaaS ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 19 - Relationer og bånd 

Relationer Bånd 

• Relationer til system leverandører og kunder  

• Relationer, der er essentielle for operationerne og bør overvåges som en del af 

netværket  

• Relationer, der involverer rutineprocesser af standardiserede enheder fra en 

eller flere leverandører 

• Relationer til andre SC's.  

• Relationer til konkurrenter.  

• Tekniske bånd 

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd  

 

Kilde: Lambert et al. [1998] 

Gennem SaaS ERP-SC’en forligger mange af de relationer og bånd, som er listet i ovenstående 

tabel. De mest markante søges frembragt gennem følgende:  

 

TLP’en – ISV’en 

I starten af ERP-SC’en er TLP’en, der som nævnt tidligere kunne være Microsoft, IBM, SAP, 

Google, mv. Disse synes at have en meget stærk relation til deres partnere, som ifølge interviewet 

med Løhde [2010] inkluderer både ISV’erne og Intermediaterne. Løhde [2010] forklarer videre, at 

Microsoft har et forum, hvor partnerne kan fremlægge hvilke tiltag de godt kunne tænke sig der 

skulle foretages yderligere på eksisterende Microsoft produkter. Dette skyldes, at Microsoft ikke har 

fat i slutkunderne på samme måde som deres partnere, fordi de er placeret bagest i ERP-SC’en. 

Gennem dette forum kommer de tættere på slutkunden, samtidig med at de finder ud af hvad disse 

efterspørger. Hertil drages der paralleller til teori omkring SCM, hvor det er vigtigt at vide, hvad det 

er slutkunderne efterspørger således, at der ikke bare produceres uden at det kan sælges. Fokus er 
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derfor rettet mod slutkunderne, hvor det kommer an på hvilke slutkunder det drejer sig om. Til trods 

for dette er alle deres kerneaktiviteter med slutkunden i fokus [Interview; Hambueckers; 2010]. 

Microsoft gør dette for at opretholde kontakten og samtidig opbygge en relation til partnere 

(relationer til systemleverandører og kunder). 

 

Informationsflowet og relationen mellem TLP’en og dens partnere (ISV’en og Intermediaten) synes 

således for TLP’en til at være godt. Holdes denne synsvinkel op imod andre foretagne interviews, 

giver dette en mere varierende holdning. I interviewet med Lunding [2010] forklarede han, at han 

havde en kontaktperson i TLP’en, hvor de har en dialog løbende omkring hvad slutkunderne 

efterspørger: ”Vi får ikke mange leads, men en god dialog om hvad kunderne efterspørger. 

Microsoft har fat i den lange ende - kæmpe godt netværk og konsulenter der kan kommunikeres med 

for at gøre det hele bedre” [Interview; Lunding; 2010]. Dette understøtter ovenstående om at 

TLP’en søger at have slutkunden i fokus. Modsat forklarer Ekelund [2010] i interviewet, at der ikke 

hverken er nogen kontakt eller relation til TLP’en. Ekelund [2010] er selv en SMB ISV’er. Han 

mener således, at fordi deres virksomhed er lille, så har de ingen indflydelse på TLP’en. Interviewet 

med Mærsk [2010] underbygger denne påstand med at forklare, at i starten af ERP-SC’en med 

Microsoft og andre der forhandler software findes der ingen relation. Endvidere er der et teknisk 

bånd som binder TLP’en med ISV’en i den forstand, at TLP’en har systemerne som ISV’en 

udvikler på. 

 

ISV’en - Intermediaten 

Fra ISV’en til Intermediaten forekommer der ligeledes en variation af de relationer og bånd der er 

til stede. Ekelund [2010] forklarer i interviewet, at de ikke har en særlig stor kontakt til deres 

reseller, men at de har nogle partnere, hvor alle sælger hinandens systemer [Interview; Ekelund; 

2010]. Det at små ISV’ere sælger hinandens produkter er udtryk for et samarbejde, der søger at 

opnå større resultat samlet end hvad der var muligt individuelt [Interview; Ekelund; 2010]. 

 

Små ISV’ere danner således partnerskaber for at kunne levere en mere komplet ERP-løsning, 

hvorimod store ISV’ere danner partnerskaber for at udvide deres netværk gennem partnere 

(Intermediates). Relationen fra store ISV’ere til deres partnere er stærk, og ISV’en laver en række 

tiltag for at opretholde dette bånd.  
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Partnerne har den direkte relation til slutkunden, hvorfor de er vigtige for ISV’en [Interview; 

Løhde; 2010; Interview; Hambueckers; 2010; Interview; Køhler; 2010]. Relationen mellem ISV’en 

og partnere beskrives således som værende en relation til systemleverandører (og kunder), 

relationer til andre SC’s (andre netværk) og relationer til konkurrenter (virksomheder der har en 

eller anden form for supply relation til nogle produkter, kan samtidig være i direkte konkurrence på 

andre produkter, hvilket skaber nye relationer også kaldet co-opetition46). 

  

De små virksomheder er på baggrund af ovenstående knyttet dels gennem sociale - og tekniske 

bånd. Relationen fra store ISV’ere til Intermediate (hvis de er partnere) synes ligeledes at bestå af 

sociale- og tekniske bånd. 

 

ISV’en – Hosten og Intermediaten 

Relationer, der er essentielle for operationerne og bør overvåges som en del af netværket, kommer 

til udtryk gennem relationen fra enten ISV’en eller Intermediaten til Hosten. Her kendetegnes de 

bånd der binder relationen som værende både tekniske og lovlige [Interview; Holm; 2010]. 

Progrator Gatetrade har et stabilt samarbejde med ATEA, som har hostet deres samt deres 

slutkunders data de sidste 6 år. Om denne relation forklares der, at mellem dem og Hosten er der et 

tæt forhold, som er etableret gennem en række kontrakter (lovlige bånd) om hvad Hosten skal 

levere til dem og omvendt [Interview; Mærsk; 2010]. 

 

Relationen fra enten ISV’en eller Intermediaten til slutkunden kommer til udtryk gennem de 

vedvarende services der foreligger i SaaS. Her er relationen opbundet gennem en god 

kommunikation fra ISV’en eller Intermediaten og slutkunden. Dette kommer til udtryk gennem 

interviewet med Roulund [2010] der forklarer, at de har et godt forhold til deres leverandør, hvor de 

modtager månedlige rapporter samt har en direkte hotline de kan kontakte. 

 

Overordnet set er der videre en række lovlige bånd der forbinder hele SC’en.  

ISV’erne har nogle standarder som TLP’en skal opfylde, hvilket imødekommes gennem kontrakter. 

Hosten har samtidig kontrakter i form af Service Level Agreements (SLAs), og ISV’en eller 

                                                
46 ”Co-opetition er en forretningsstrategi, der er baseret på en kombination mellem samarbejde (cooperation) og 

konkurrence (competition). Den er af den forståelse, at forretningskonkurrenter kan drage fordele af at arbejde 

sammen. http://searchcio.techtarget.com/sDefinition/0,,sid182_gci348622,00.html 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

111 
 

Intermediaten har ligeledes standarder der skal overholdes i forhold til slutkunden. Dette kommer til 

udtryk gennem interviewet med Roulund [2010] der forklarer, at DI har oprettet en række 

kontrakter i form af hosting-, sikkerheds- og vedligeholdelses-aftaler gennem deres IT-leverandør. 

Grundet deres kontrakter stoler DI på dem, samtidig med at de har deres individuelle log in. 

 

Dette afsnit analyserede de relationer og bånd der er til stede mellem de forskellige led i SaaS ERP-

SC’en. Gennem dette fremkom det, at relationerne ofte er influeret af graden af tillid der er til stede 

og omvendt, fordi et godt netværk eller gode relationer skaber tillid i ERP-SC’en [Interview; 

Lunding; 2010]. Følgende afsnit omkring tillid findes på baggrund af dette relevant at inddrage. 

 

4.8.5 Tillid 

Dette afsnit retter fokus mod de former for tillid der er til stede i en SaaS ERP-SC. Ved 

gennemgangen af netværksteorien blev begrebet tillid diskuteret i henhold til teori. Hertil blev tre 

former for tillid gennemgået, disse er kort gengivet i form af nedenstående tabel, og vil blive 

anvendt efterfølgende til at drage paralleller til SaaS ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 20 - Former for tillid 
Tillid baseret på: 

• Kontrakter; parterne der handler forventer skrevne eller sagte løfter der skal overholdes 

• Kompetencer; der er tiltro til modpartens evner og ressourcer til at fuldføre specifikke opgaver 

• Goodwill; en form for vilje til at gå bag om formelle aftaler til at gøre hvad der er nødvendigt for at 

tilfredsstille kunden 

Kilde: Sako [1992] 

 

Ud af de tre ovenstående former for tillid synes tillid baseret på kontrakter og kompetencer at være 

de mest dominerende i SaaS ERP-SC’en. På trods af dette forekommer alle tre i SC’en: 

 

Kontrakter 

Den kontraktuelle tillid præger alle aktørerne i kæden og kommer tydeligst til udtryk gennem 

ISV’en eller Intermediaten og til slutkunden. Denne tillid bygger på de kontrakter der er udformet, 

og skaber samtidig en form for sikkerhed for at udbyderen opfylder de kontraktuelle krav. Tilliden 

kommer til udtryk gennem interviewet med Roulund [2010] som forklarer, at DI stoler på deres 
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leverandører grundet kontrakter. Frederiksen [2010] forklarer videre i interviewet, at tilliden fra 

ISV’en direkte til slutkunden efter hans mening ikke er særlig stor. Måden hvorpå man kan komme 

denne mistillid til livs vil være ved at arbejde sammen med en form for trusted advisor. 

 

Endvidere er der som nævnt tidligere i relationer udformet kontrakter, der forbinder hele kæden 

gennem lovlige bånd til at udføre bestemte processer. TLP’en har et ansvar for at levere et godt 

produkt til ISV’en, som igen skal levere et godt produkt til Intermediaten, der her sælger den 

pågældende løsning til slutkunden. ISV’en eller Intermediaten er samtidig kunder hos Hosten, 

hvortil der også er udformet specifikke kontrakter omkring forskellige forhold.  

 

 

Kompetencer 

Tillid baseret på kompetencer kommer til udtryk flere steder i ERP-SC’en. ISV’erne anvender 

TLP’ens produkter, fordi de stoler på at kvaliteten bag produktet er i orden. ISV’en har 

kompetencerne til at udvikle oven på disse systemer, og enten Intermediaten eller slutkunden har 

ligeledes tilliden til produktets kvalitet. Denne tillid til aktørernes kompetencer er opbygget gennem 

tidligere erfaringer, samt andre aktørers tidligere erfaringer, der kommer til udtryk gennem den 

pågældende virksomheds netværk, der her anbefaler en bestemt udbyder [Interview; Mærsk; 2010; 

Interview; Lunding; 2010]. F.eks. En ISV’er anbefaler en TLP’er, eller en slutkunde anbefaler i 

deres netværk en Intermediate. Samme form for tillid er gældende for Hosten. Her er tidligere 

erfaringer omkring den pågældende Hosts kompetencer tilgængelige over Internettet eller gennem 

et netværk. Dette er med til at give den overvejende slutkunde et billede af, om Hosten har de 

kompetencer der ønskes. 

 

Goodwill 

Intermediaten har som den eneste aktør i SaaS ERP-SC’en mulighed for at skabe tillid baseret på 

goodwill. Dette kan Intermediaten opnå ved at tage form som en trusted advisor. Det er langt fra 

alle Intermediates, der kan opnå denne rolle, fordi det kræver et længere kendskab og forbindelse til 

den pågældende virksomhed den er trusted advisor for. En Intermediate kan ligeledes opnå en 

trusted advisor rolle ved at der gives anbefalinger fra personer, som andre virksomheder stoler på, 

dvs. gennem netværket [Interview; Lunding; 2010]. 
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På baggrund af ovenstående er det således udledt, at det er eminent at have et godt netværk i en 

SaaS ERP-SC. For at opbygge dette blev det gennem foretagne interviews tydeliggjort, at både 

TLP’erne og ISV’erne søger mod at opbygge netværket gennem partnerrelationer [Interview; 

Løhde; 2010; Interview; Hambueckers; 2010; Interview; Holm; 2010]. Dette kommer endvidere til 

udtryk gennem følgende: ”Det gælder virkelig om at have et godt netværk eller kundesegment. 

Kodeordet er trusted advisor, dvs. at være den foretrukne. Folk skifter næsten aldrig deres rådgiver 

ud, det sker enormt sjældent. Selv hvis du bruger direkte kanvas eller annoncerer næsten gratis 

produkter over mail, hjælper det ikke, fordi de stoler nemlig ikke på dig - det er ikke nok” 

[Interview; Lunding; 2010]. 

 

Et andet element der kombinerer relationer og tillid er selve incitamentet til at indlede et 

partnerskab. Hambuecker [2010] forklarer i interviewet, at tillid skabes til deres partnere, fordi alle 

der er en del af netværket er med til at drage fordel af et samarbejde. Det betyder, at der er en række 

incitamenter der driver partnerne til enten TLP’en eller ISV’en. Et af incitamenterne er, at partnerne 

får muligheden for at scale, hvilket udtrykkes gennnem følgende; ”Partners find us attractive if 

they can skin the milk” [Interview; Hambueckers; 2010]. Dette kræver fremragende produkter, 

hvilket giver partnerne endnu en mulighed for at udvikle deres forretningsmodel. Det giver dem 

derved en mulighed for at tjene penge gennem enten TLP’en eller ISV’en, hvilket er endnu et 

”incentives to stay and grow” [Interview; Hambueckers; 2010]. Tillid til partnerne opbygges 

således videre gennem en række forskellige incitamenter, der læner sig op af et højere revenue, 

samtidig med at partnerne kan imødekomme slutkundernes efterspørgsel med TLP’ens eller 

ISV’ens produkter.  

 

Dette afsnit analyserede de former for tillid, der er repræsenteret i en SaaS ERP-SC. Hertil blev der 

tilføjet, at forskellige incitamenter er med til at skabe både relationer og tillid. Til dette er det efter 

vores overbevisning, at incitamenterne omkring revenue og vækst samtidig skaber en afhængighed 

til nogle af aktørerne i ERP-SC’en, hvilket reflekterer den enkelte aktørs magtposition. Dette 

analyseres i følgende afsnit. 

 

4.8.6 Magt 

Dette afsnit retter fokus mod de magtforhold der er til stede i en SaaS ERP-SC. Hertil drages der 

paralleller i henhold til tidligere gennemgået netværksteori omkring magt. Til dette blev der 
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gennemgået hvad det er der skaber magt, samt hvad denne er influeret af. Dette er gengivet i form 

af nedenstående tabel, og vil blive anvendt efterfølgende til at drage paralleller til SaaS ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 21 – Magt i SaaS ERP-SC’en 
Magt og afhængighed kommer an på: 

 
Magt er influeret af: 

• Virksomhedens position i andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre 

virksomheder i netværket 

• Virksomhedens økonomiske situation 
• Teknologi 
• Tillid 

  

Magtforhold inddeles i værende; ”buyer dominance”, ”interdependence”, ”independence” og ”supplier dominance”. 

Thorelli [1986] 

 

TLP’en og ISV’en 

Gennem foretagne interviews fremkom det, at den ”store” ISV’er ofte har en høj grad af magt i 

SaaS ERP-SC’en. Dette forekommer som et resultat af, at den ”store” ISV’er typisk besidder 

essentielle tekniske ressourcer samt knowhow til at udvikle ERP-systemerne. ISV’en har på trods af 

dette ikke den samme magt som i den traditonelle ERP-SC, da flere mindre ISV’ere begynder at 

opstå, samtidig med at nogle TLP’ere begynder at påtage sig rollen som ISV’er.  

Det betyder, at de TLP’ere der ligeledes er ISV’ere (TLP/ISV’ere) ofte har en dominerende position 

i ERP-SC’en, der hænger sammen med, at de har mulighed for selv at udvikle oven på deres egen 

platform, samtidig med at de har et stort netværk samt råvarematerialet i form af teknologi og 

licenser. Dette kommer videre til udtryk gennem følgende: ”Microsoft har magten i hele DK. Der 

er ikke rigtig andre udbydere. De købte Damgaard og Navision, og siden er de blevet de eneste på 

det danske marked. I Norden har de ellers andre alternativer, men ikke i DK.” [Interview; Holm; 

2010].  

Endvidere underbygges denne ændring I magtforholdene gennem følgende: ”Det monopol de store 

har haft, såsom Oracle og SAP er ved at skride en lille smule, dog er der så mange bindinger 

imellem de forskellige led, at det er svært at komme ind på markedet.” [Interview; Toke; 2010]. 

 

TLP/ISV’ens magt over de andre aktører i netværket er på baggrund af ovenstående stor, og 

TLP/ISV’en har således ofte en central rolle i SC’en. Dette skyldes deres likvide situation og 
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markedsandele, teknologi i form af produktudvikling, agilitet, mv. samt netværket og den tillid der 

er til stede mellem de involverede partnere. Ifølge Cox’s [2001] figur vedrørende ”buyer and 

supplier power”, så opfylder TLP/ISV’en mange af de elementer som gør, at denne opnår en 

”supplier dominance”. Dette skyldes, at der er få udbydere og mange købere, at det er dyrt for køber 

at skifte produktet ud med et andet, og at udbyderen ikke er direkte afhængig af køberen, da der er 

andre. Disse elementer giver hermed TLP/ISV’en ofte en stor magt i forhold til Intermediaten. 

 

Intermediaten 

Intermediaten er både afhængig af TLP’en og ISV’en, og graden af denne afhængighed afspejler 

således graden af Intermediatens magtposition i ERP-SC’en. Denne afhænger af Intermediatens 

størrelse og netværk, samt kompetencer til at sammensætte et produkt, således at det passer til det 

slutkunderne efterspørger, samt evner til at tilføje mere værdi til produktet. Endvidere har 

Intermediaten ofte den direkte kontakt til slutkunden [Interview; Køhler; 2010], hvilket i sig selv 

giver en vigtig position i netværket [Thorelli; 1986]. Intermediatens magtposition øges desuden 

markant, hvis denne er i stand til at antage rollen som trusted advisor. Som trusted advisor har 

Intermediaten stor indflydelse, på hvilke løsninger eller systemer der skal indkøbes i forskellige 

virksomheder. Her søger TLP’en og ISV’en at danne partnerskaber med den trusted advisor, således 

at denne anbefaler deres produkter fremadrettet [Interview; Lunding; 2010]. Dette kommer til 

udtryk gennem følgende; ”Sammen med en ekstern konsulent fik vi denne anbefaling fra vores IT-

leverandør” [Interview; Roulund; 2010].  

 

Grundet ovenstående er Intermediaten ikke lige så magtfuldt positioneret som TLP’en eller ISV’en, 

til trods for at den spiller en central rolle i SaaS ERP-SC’en [Interview; Køhler; 2010].  

 

Netværksteoriens elementer er hermed blevet anvendt til at analysere hvilke elementer en SaaS 

ERP-SC indeholder. Tillagte informationer anvendes yderligere i følgende afsnit til at analysere 

SCM sammenhængene i SaaS ERP-SC’en.  

 

4.8.7 SCM i SaaS ERP-SC’s 

Gennem ovenstående afsnit er nogle af aspekterne i SCM-teorien blevet berørt løbende. Dette afsnit 

søger afslutningsvis at drage paralleller til tidligere gennemgået SCM-teori, for efterfølgende at 

opstille ændringerne mellem den traditionelle ERP-SC og SaaS ERP-SC’en. 
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Drages der paralleller til SCM-teori er integration samt samarbejde nogle af nøgleordene. 

Integrationen kommer til udtryk gennem det tekniske aspekt i ERP-systemet [Interview; Holm; 

2010], hvor systemerne oplever kommunikationsvanskeligheder grundet forskellige udbydere, hvis 

systemer er kodet forskelligt [Interview; Lunding; 2010]. Er systemerne ikke i stand til at blive 

integreret, skaber dette en række problematikker, hvorfor SaaS ERP-SC’ens gennemsigtighed 

mindskes. Endvidere tager processerne længere tid at udføre, fordi der skal afsættes tid til at 

overføre data fra et system til et andet. Integrationsproblematikken medvirker således, at der er en 

mindre god kommunikation mellem leddene i ERP-SC’en. Denne integrationsproblematik er i 

midlertidigt begyndt at blive imødekommet, hvilket f.eks. ses gennem E-conomics, der koder åbne 

systemer, således at de kan lægges oven på hvilken som helst udbyder, i hvilket som helst format 

[Interview; Vanting; 2010]. Samtidig ses dette hos Progrator Gatetrade, hvor integrationsaspektet er 

en vigtig del af deres kernekompetencer som et resultat af deres teknologi. Dette kommer til udtryk 

gennem følgende: ”Vi er rigtig gode til integration mellem systemer. Vi kan lægge vores 

applikationer over på alle platforme eller styresystemer - denne egenskab er essentiel for vores 

forretning.” [Interview; Holm; 2010].  

 

Ovenstående lægger op til muligheder for bedre kommunikation og integration i ERP-SC’en. 

Derudover kommer informationsflowet samt aspektet omkring vidensdeling til udtryk gennem 

relationen til TLP’ens og ISV’ens partnere. De søger at fastholde relationen til Intermediaten, 

således at de i højere grad er i stand til at forstå hvad slutkunderne efterspørger, og der er derfor ofte 

et informationsflow mellem disse aktører både up-and downstream i SaaS ERP-SC’en. Endvidere 

opstår god integration på baggrund af et samarbejde, som kommer enten til udtryk mellem TLP’en 

eller ISV’en og til deres partnere [Løhde; 2010; Holm; 2010], eller gennem den relation mellem 

mindre ISV’ere, der tidligere blev nævnt. Her gik mindre ISV’ere sammen og solgte hinanden 

produkter, for derved at opnå en større værdi samlet end individuelt [Ekelund; 2010]. 

 

SCM retter yderligere fokus mod at optimere processer, hvilket kommer til udtryk gennem en 

direkte SaaS ERP-SC, hvor der gennem nogle standardiserede produkter er mulighed for at 

eliminere mellemmanden i form af Intermediaten. 

 

Afslutningsvis for dette afsnit blev der draget paralleller til teori omkring SCM. Afsnittet efter 
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delkonklusionen retter fokus mod de ligheder samt forskelle der er mellem henholdsvis den 

traditionelle ERP-SC og SaaS ERP-SC’en. Dette gøres med henblik på at give en indikation om, 

hvorledes ERP-SC’en fremadrettet udformer sig, samt hvilke udfordringer det skaber for aktørerne. 

 

4.9 Delkonklusion 
Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittet 

omkring SaaS ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 22 – Delkonklusion af SaaS ERP-SC’en 

SaaS ERP-SC’en henvender sig hovedsageligt til SMBs 

Netværksteoriens tilgang opbygges af tre 

komponenter:  

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 

• TLP’en, ISV’en, Hosten, Intermediaten og slutkunden. 

• TLP’en: udvikler en platform.  

ISV’en: udvikler hele eller dele af ERP-systemet oven på 

TLP’ens platform. 

Hosten: hoster dens slutkunders data. 

Intermediaten: antager roller som en partner, trusted 

advisor eller en VAR. Partneren arbejder sammen med 

enten TLP’en eller ISV’en, og sælger deres løsninger til 

slutkunden. Den trusted advisor er en slags IT-rådgiver, 

der rådgiver slutkunden om hvilken udbyder samt systemer 

der bør indkøbes. En VAR sammensætter forskellige 

løsninger således, at der tilføjes yderligere værdi til 

slutproduktet. 

• TLP’en: Økonomiske ressourcer, bredt netværk og erfaring 

samt teknologi og licenser. 

ISV’en: Tekniske kompetencer inden for udvikling og 

bredt partner netværk. 

Hosten: datacenter samt fysiske hardware ressourcer, der 

skal vedligeholde og varetage slutkundens data.  

Intermediaten: direkte kontaktflade til slutkunden, samt 

egenskaberne til at tilføje et produkt mere værdi (VAR’en). 

Fem typer relationer:    

1. Relationer til system leverandører og kunder i 

SC'ens næste led. 

2. Relationer, der er essentielle for operationerne og 

TLP’en  ISV’en kendetegnes som værende relationer til 

systemleverandører og kunder samt andre SC’s. 

ISV’en  Intermediaten kendetegnes som værende 

relationer til systemleverandører og kunder, samt til andre 
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bør overvåges som en del af netværket. 

3. Relationer, der involverer rutineprocesser. 

4. Relationer til andre SC's. 

5. Relationer til konkurrenter. 

SC’s og konkurrenter.   

ISV’en eller Intermediaten  Hosten kendetegnes som 

værende en relation der er essentiel for operationerne og 

bør overvåges som en del af netværket. 
Bånd mellem aktørerne: 

•  Tekniske bånd  

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd 

TLP’en ISV’en: tekniske bånd 

ISV’en  Intermediaten: tekniske bånd og aspekter af det 

sociale bånd.  

 

Lovlige bånd kommer til udtryk gennem hele SaaS ERP-

SC’en. 
Tillid inddeles i tre kategorier: 

4. Kontraktuel 

5. Kompetencer 

6. Goodwill trust 

ISV’en  Intermediaten: kontraktuel tillid 

ISV’en  TLP’en: kompetence tillid 

Slutkunden  Intermediaten  ISV’en: kompetence tillid 

Intermediaten Slutkunden: goodwill under forudsætning, 

at denne formår at pådrage sig rollen som en trusted 

advisor. 

 

Incitamentet for partnerskaber sker på baggrund af 

revenue, og muligheder for fremtidig udvikling gennem 

enten TLP’en eller ISV’en.   
Magt og afhængighed kommer an på: 

• Virksomhedens position i andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre 

virksomheder i netværket 

 

Influeret af: virksomhedens økonomiske situation, 

teknologi og tillid. 

 

Magtforhold inddeles i værende; ”buyer dominance”, 

”interdependence”, ”independence” og ”supplier 

dominance”. 

I SaaS ERP-SC’en er der sket et skift, hvor ISV’en er 

blevet mindre magtfuld i takt med at TLP’en ligeledes 

begynder at påtage sig rollen som ISV’er.  

 

TLP/ISV’en er ofte dominerende og vil således have en 

”supplier dominance” i forhold til Intermediaten. 

  

Intermediaten besidder en vigtig position i ERP-SC’en, da 

denne har den direkte kontakt til slutkunden og samtidig 

tilføjer mere værdi til produktet, hvilket ligeledes styrker 

dennes position i ERP-SC’en.  

 

SCM 

Integrationen mellem forskellige ERP-systemer er mindre 

god. Denne problematik gør, at der er en mindre god 

kommunikation mellem leddene i ERP-SC’en, til trods for 

at der arbejdes mod en løsning. 

 

Informationsflow og vidensdeling i relationen mellem 
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TLP’ens og ISV’ens partnere. 

 

Optimering af processer gennem en direkte SaaS ERP-SC, 

hvor der gennem nogle standardiserede produkter er 

mulighed for at eliminere mellemmanden i form af 

Intermediaten. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittet omkring SaaS ERP-SC’en blev gengivet i form af ovenstående tabel. Følgende afsnit 

retter fokus mod at udlede de ændringer der er forekommet mellem overgangen fra den traditionelle 

ERP-SC til SaaS ERP-SC, for herigennem at uddrage indikationer om ERP-SC’ens udvikling 

fremadrettet. 

 

4.10 Fra den traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC’en 
Følgende afsnit retter fokus mod de ændringer der er forekommet mellem overgangen fra den 

traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC’en. Dette gøres ved at stille henholdsvis den traditionelle 

ERP-SC og SaaS ERP-SC’en over for hinanden og herefter udlede de ændringer der er forekommet. 

Ændringerne gengives i form af nedenstående tabel: 

 

Tabel nr. 23 – Ændringerne fra den traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC’en 
Henvender sig til ikke længere til store virksomheder, men primært SMBs 

Netværksteoriens tilgang opbygges 

af tre komponenter:  

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer  

• Distributøren er forsvundet, mens Hosten og den trusted 

advisor (under Intermediaten) er kommet til. 

• Intermediatens aktiviteter er begyndt at bevæge sig mod at 

blive mere rådgivende fra at have været teknisk-orienterede. 

• Intermediaten begynder at besidde nogle mere salgs orienteret 

ressourcer. 

Fem typer relationer:    

1. Relationer til system leverandører 

og kunder i SC'ens næste led. 

2. Relationer, der er essentielle for 

operationerne og bør overvåges som 

en del af netværket. 

3. Relationer, der involverer 

ISV’en  Intermediaten: Da Distributøren forsvinder, opstår her en ny 

relation. Denne kendetegnes som værende relationer til systemleverandører 

og kunder, samt til andre SC’s og konkurrenter.   

 

ISV’en eller Intermediaten  Hosten kendetegnes som værende en relation 

der er essentiel for operationerne og bør overvåges som en del af netværket. 
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rutineprocesser. 

4. Relationer til andre SC's. 

5. Relationer til konkurrenter. 

Bånd mellem aktørerne: 

•  Tekniske bånd  

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd  

Båndet mellem ISV’en og Intermediatene er blevet tættere i form af en grad 

af sociale bånd, men er forsat af en teknisk karakter.  

 

Båndet mellem Intermediaten og slutkunden er blevet mere socialt, eftersom 

Intermediaten har indtaget en mere rådgivende rolle. 

 

De administrative bånd som distributøren varetog i SaaS ERP-SC’en er 

fordelt internt mellem de resterende aktører. 

Tillid inddeles i tre kategorier: 

• Kontraktuel 

• Kompetencer 

• Goodwill trust 

Intermediaten Slutkunden: goodwill under forudsætning, at denne formår 

at pådrage sig rollen som en trusted advisor. 

Magt og afhængighed kommer an 

på: 

• Virksomhedens position i 

andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over 

de andre virksomheder i 

netværket 

 

Influeret af: virksomhedens 

økonomiske situation, teknologi og 

tillid. 

 

Magtforhold inddeles i værende; 

”buyer dominance”, 

”interdependence”, ”independence” 

og ”supplier dominance”. 

TLP’en og ISV’en har stadig en ”supplier dominance” i ERP-SC’en, til trods 

for at denne forekommer i mindre grad i SaaS ERP-SC’en.  

 

TLP’en der ligeledes antager rollen som ISV’er indtager en dominerende 

position i SaaS ERP-SC’en i form af  ”supplier dominance” i forhold til 

Intermediaten. 

 

Intermediaten har en højere grad af magt, eftersom de har fået en større 

kundekontakt, samt en rådgivende rolle i form af den trusted advisor. 
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SCM 

Større fokus på hvad slutkunden efterspørger. 

 

Bedre kommunikation, integration og kommunikation i SaaS ERP-SC’en. 

 

Gennem eliminering af Distributøren forekommer en optimering af 

processer. 

 

Samarbejde mellem mindre ISV’ere, for herigennem at opnå en større værdi. 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående tabel analyserede de ændringer i ERP-SC’en, der er forekommet mellem overgangen 

fra den traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC. Disse resultater anvendes i efterfølgende afsnit til at 

udlede og analysere ERP-SC’en’s udvikling fremadrettet, samt hvilke ændringer og udfordringer 

dette skaber for aktørerne. 
 

5 del  

5.1 Cloud ERP-SC 
Tidligere i afhandlingen blev begrebet SaaS analyseret og gennemgået. Heraf fremkom det 

efterfølgende, at SaaS er en del af begrebet CC, og at udviklingen af SaaS ERP-systemer 

fremadrettet bevæger sig mod Cloud baserede ERP-systemer.  

 

ERP-SC’ens udvikling fremadrettet kommer således til udtryk gennem en Cloud ERP-SC, og 

betegnelsen Cloud ERP-SC anvendes således gennem resten af afhandlingen som værende 

betegnelsen på ERP-SC’en fremadrettet. 

 

Følgende afsnit er opbygget omkring SCM- og netværksteorien, og afspejler således samme 

opbygning som anvendt i tidligere afsnit omkring den traditionelle ERP-SC og SaaS ERP-SC’en. 

Dette findes relevant for herigennem at besvare afhandlingens problemstilling.  

 

Inden rammeværktøjet til analysen af Cloud ERP-SC’en tages i brug, findes det relevant at 

argumentere for den udvikling ERP-SC’en bevæger sig hen imod. Følgende afsnit analyserer dette. 
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5.2 Udviklingen af Cloud ERP-SC’en 
Gennem afsnittene omkring SaaS og CC blev hype-modellen fra Gartner Group [2009] anvendt 

som indikator for, hvor begreberne bevæger sig hen mod i fremadrettet. Ifølge interviewet med Pirie 

[2010] mener han, at CC efter hans overbevisning vokser, og går fra at være en del af hype-

modellen til at blive et adopteret begreb. Denne udvikling kommer endvidere til udtryk gennem 

følgende: ”Inden for 3 år begynder den IT-ansvarlige at få øjnene op for CC. Vi ser det allerede så 

småt nu. Alle der skal købe noget nyt køber ikke udelukkende CC. Der er mange afhængigheder - 

nogle køber softwaren men beholder serveren fordi den er god og var dyr eller omvendt. Men der 

går en tendens over i mod denne udvikling. 2012-2013 vil min. 25 % skifte over til CC ifølge 

Gartner 2010” [Interview: Lunding; 2010].  

 

Udover at CC vil vinde større indpas fremadrettet, kommer det til udtryk i interviewet med Pirie 

[2010], at SMBs efter hans overbevisning vil adoptere CC først, eftersom de har de mindste IT-

investeringer. I tidligere afsnit omkring SaaS ERP-SC’s blev der argumenteret for, at dennes 

slutkunder typisk var SMBs. Denne tendens synes ligeledes at fortsætte i en Cloud ERP-SC, og 

kommer til udtryk gennem følgende: “I believe that the SMBs will be the 1st to adopt CC services. 

They will adopt it in whole sales divisions. SMBs are least worried about security and control but 

the most worried about functionality” [Interview: Pirie; 2010]. Overbevisningen om, at CC vil blive 

adopteret af SMBs først kom til udtryk gentagne gange gennem foretagne interviews. I interviewet 

med Løhde [2010] forklarer han, at Microsoft formodentlig ligeledes først vil henvende sig til 

SMBs. Endvidere ifølge interviewet med Holm [2010] underbygges denne fremtidige tendens ved 

at han forklarer, at SAP i starten af september lancerer en fuldt ud integreret Cloud ERP-løsning til 

SMBs. Det betyder, at SAP ligeledes er af den overbevisning, at SMBs først vil adoptere CC. 

Endvidere lancerede Google i marts 2010 myERP.com, som er en hel ERP-løsning, der ligeledes 

henvender sig til SMBs47.  

 

Ovenstående viser således en tendens mod at Cloud ERP-SC’en henvender sig til SMBs. Dette 

fremkommer på baggrund af foretagne interviews, samtidig med at dette underbygges af store 

virksomheder som SAP og Google, der på nuværende tidspunkt allerede har fokus rettet mod Cloud 

                                                

47 Google; http://googlecode.blogspot.com/2010/05/full-erp-in-cloud-with-gwt-and-google.html  
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ERP-løsninger, der udelukkende henvender sig til SMBs. Dette kommer til udtryk gennem 

følgende: ”Den nye SaaS/CC tankegang åbner op for nogle muligheder. Mange af de store er også 

begyndt at udvikle SaaS/CC-løsninger, hvilket kan ses som at de også tror på SaaS/CC 

tankegangen” [Interview: Toke; 2010]. 

 

Overgangen fra den traditionelle ERP-SC til Cloud ERP-SC’en er således under udvikling, hvilket 

medfører en række forandringer i ERP-SC’en. Rollerne i ERP-SC’en er derfor ved at forandre sig, i 

takt med at måden at sælge og levere ERP-systemer på ændrer form. Dette sker som et resultat af 

evolution, som er en udvikling der foregår over tid, hvor det gælder for virksomhederne om at 

anerkende forandringen og indordne sig herefter, for ikke at miste deres eksistens [Interview: 

Køhler; 2010]. At ERP-SC’en er under forandring kommer videre til udtryk gennem følgende: ”In 

three to 5 years I think it will have changed fundamentally for everybody” [Interview: Davids; 

2010]. Citatet underbygger argumentationen om, at der inden for de næste 5 år vil ske en markant 

ændring i leveringsmodellen for alle ERP-SC’ens aktører. Løhde [2010] understreger i interviewet 

endvidere evolutionen ved at forklare, at SaaS og CC skaber et nyt paradigmeskifte for Microsoft, 

eftersom de ikke længere vil være i stand til at sælge deres software på samme måde som de har 

gjort tidligere. 

 

Ovenstående argumenterer således for, at der er ved at ske en evolution over mod CC, hvorfor 

SC’en vil forandre sig, og aktørerne er på baggrund af dette nødsaget til at omstille sig og dermed 

påtage sig andre roller. Dette kommer til udtryk gennem følgende: ”Partners have to adjust and 

finding new rolles” [Interview: Hambueckers; 2010]. Gennem denne proces vil der være aktører, 

der ikke er interesseret i at hverken SaaS eller CC vokser, eftersom disse aktører dermed kan miste 

deres eksistens [Interview: Løhde; 2010]. Dette skyldes, at traditionelle TLP’ere eller ISV’ere her 

oplever en form for kannibalisering af egne produkter, fordi disse bliver ”udkonkurreret” gennem 

evolutionen. Dette underbygges gennem følgende: Rollerne skifter, og de bliver overflødige. Nogle 

finder ud af at de bliver nødt til at omskole sig, andre har problemer.” [Interview: Lunding; 2010]. 

 

Udviklingen fra den traditionelle levering og salg af ERP-systemer til Cloud ERP-systemer er 

gengivet i form af nedenstående figur: 

 

Figur nr. 22 - Fra den traditionelle ERP-SC til Cloud ERP-SC’en 
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Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ovenstående figur viser overgangen fra den traditionelle ERP-SC til SaaS ERP-SC’en til Cloud 

ERP-SC’en. Denne evolution medfører en række forandringer i SC’en, hvorfor aktørerne er 

nødsaget til at ændre deres individuelle roller. 

 

På baggrund af ovenstående henvender en Cloud ERP-SC sig primært til SMBs, samtidig med at 

denne er under forandring. Dette medregnes fremadrettet, og inkluderes ligeledes i nedenstående 

afsnit, der analyserer hvorledes en Cloud ERP-SC er opbygget. 

 

5.3 Cloud ERP-SC struktur 
Dette afsnit har til hensigt at analysere, hvorledes en Cloud ERP-SC er opbygget. Hertil findes det 

relevant at tilføje, at denne tager udgangspunkt og bygger videre på de resultater, der blev udledt i 

foregående afsnit omkring SaaS ERP-SC’en. Dette skyldes, at SaaS som tidligere nævnt er en del af 

CC, hvorfor der her forekommer en overgang fra SaaS til CC. 

 

Udformningen af Cloud ERP-SC’en foregik over en periode, hvor foretagne interviews og anvendt 

empiri blev samlet sammen og herefter analyseret for herigennem at opstille Cloud ERP-SC’en. Her 

blev det udledt, at denne ligeledes fremkommer i to versioner, hvilket gengives i form af 

nedenstående figur: 

 

Figur nr. 23 - Cloud ERP-SC 

Figur I – Direkte Cloud ERP-SC  Figur II – Indirekte Cloud ERP-SC 
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Kilde: Egen tilvirkning 
Figur I viser en direkte Cloud ERP-SC, hvor der fra venstre side er TLP’en og ISV’en, der er gået 

sammen i form af TLP/ISV’en, og ISV’en der optræder i samme form som i SaaS ERP-SC’en. 

TLP/ISV’en er typisk store virksomheder, der både har teknologien og licenserne, samtidig med at 

de ligeledes udvikler. ISV’en udvikler oven på TLP/ISV’ens teknologi og licenser, og omfatter 

både SMBs og store virksomheder. Fra TLP/ISV’en og ISV’en er der en pil op til Hosten, der 

stadig fungerer som datacenter, hvor TLP/ISV’ens eller ISV’ens slutkunders data og software køres.   

TLP/ISV’en og ISV’en sælger direkte til slutkunden, og står således for de vedvarende services der 

forekommer både i en SaaS og CC-løsning. Den direkte SC vil fremadrettet have en tendens til at gå 

hen imod at sælge og levere online, i takt med at systemerne i den direkte ERP-SC bliver mere 

standardiserede. Dette kommer til udtryk gennem interviewet med Løhde [2010], der forklarer, at 

salgskanalen efter hans overbevisning bliver online i fremtiden. På den måde bliver salgsprocessen 

lettere for både slutkunden og udbyderen. Samtidig underbygger E-conomic’s forretningskoncept 

dette, da dennes strategi udelukkende bygger på, at slutkunderne køber E-conomic’s 

bogføringssystem over Internettet [Interview: Vanting; 2010]. Efterspørgslen efter en direkte online 

salgskanal kommer endvidere til udtryk gennem interviewet med Frederiksen [2010], der forklarer, 

at den ideelle situation efter hans overbevisning ville være, at slutkunderne selv ville komme til 

deres website og købe systemerne gennem denne slagskanal. Modsat viser interviewet med Lunding 

[2010], at han ikke er af samme overbevisning. Han mener, at det er svært at sælge gennem 

Internettet, fordi virksomhederne ikke bare skifter deres systemer ud, men at der er en masse 

afhængigheder.  

Til trods for dette er E-conomic et belæg for, at det er muligt at sælge et standardiseret produkt 
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gennem en direkte online salgskanal, hvilket efter vores overbevisning bliver mere udbredt 

fremadrettet. Hertil tilføjes det, at den direkte Cloud ERP-SC ikke udelukkende bliver online, men 

at der samtidig er mulighed for andre salgskanaler end den der er online, til trods for at der på 

baggrund af ovenstående er en efterspørgsel efter at denne bliver mest fremtræden. Andre 

salgskanaler forekommer i den direkte ERP-SC typisk ved salg af hele Cloud ERP-systemer til 

store virksomheder i stedet for SMBs. 

  

Videre i figuren er en dobbeltrettet pil mellem slutkunden og en trusted advisor. En trusted 

advisor blev introduceret i forrige afsnit omkring en SaaS ERP-SC i form af en Intermediate. Den 

trusted advisor vil blive mere fremtræden fremadrettet, hvorfor denne træder ud af rollen som 

Intermediate og indtager en selvstændig rolle i Cloud ERP-SC’en. Den trusted advisor har en 

rådgivende rolle over for slutkunden, og har således indflydelse på slutkundens valg af udbyder, jf. 

senere i afsnittet omkring aktører. 

 

Nederst i figuren er en pil, der strækker sig fra TLP/ISV’en eller ISV’en og hen til slutkunden. 

Denne illustrerer den fremtidige pull-effekt, der er fremtræden i Cloud ERP-SC’en. Dette betyder, 

at der er sket en overgang fra en fremtræden push-effekt i den traditionelle ERP-SC til en 

fremtræden pull-effekt i Cloud ERP-SC’en. Pull-effekten forekommer som et resultat af et øget 

fokus på slutkunden [Interview: Holm; 2010], samtidig med at der sælges direkte, hvilket kommer 

til udtryk gennem følgende: ”By selling direct you create a pull-effect in the SC” [Interview: Pirie; 

2010]. Pull-effekten kommer således til udtryk gennem et øget fokus mod kundebehovene, samtidig 

med at være i stand til at konvertere det slutkunderne efterspørger til det der reelt produceres 

[Interview: Hambueckers; 2010]. Hertil tilføjes det, at der samtidig er en push-effekt til stede i 

Cloud ERP-SC’en, til trods for at denne ikke er fremtræden. Denne kommer til udtryk gennem nye 

produkter, der bliver ”skubbet” ud til slutkunderne af TLP/ISV’en eller ISV’en, fordi de ønsker, at 

slutkunden skal begynde at forbruge og derved tage de nye produkter til sig. 

 

Figur II viser en indirekte Cloud ERP-SC, hvor der fra venstre side ligeledes vises TLP/ISV’en 

eller ISV’en, hvor der er en pil op til Hosten. Fra TLP/ISV’en eller ISV’en og over til slutkunden 

er der her tilført yderligere et led i ERP-SC’en, som tidligere i SaaS ERP-SC’en blev kendetegnet 

gennem en Intermediate. Her blev det forklaret, at Intermediaten er en mellemmand, som kan 

antage form som en trusted advisor, partner eller VAR. Fremadrettet vil der være et større skel 
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mellem det der kendetegner en trusted advisor, en partner eller en VAR, hvilket betyder, at disse i 

en Cloud ERP-SC ikke bør have den samme betegnelse i form af en Intermediate, jf. i afsnittet 

omkring aktører. 

 

Pull-effekten er ligeledes fremtræden i den indirekte Cloud ERP-SC. Udover tidligere nævnt 

skyldes dette et øget fokus på slutkunden, der gennem en partner eller en VAR, giver TLP/ISV’en 

eller ISV’en en mulighed for at sælge deres produkter gennem partnerens netværk, samtidig med at 

kundebehovene yderligere kan imødekommes gennem VAR’ens kundetilpasninger. Ligeledes er 

push-effekten til stede i den indirekte Cloud ERP-SC under samme forudsætninger som tidligere 

beskrevet i den direkte ERP-SC. 

 

Direkte og indirekte Cloud ERP-SC 

Ovenstående analyserede hvorledes en Cloud ERP-SC er struktureret enten som værende direkte 

eller indirekte. Fremadrettet vil en TLP/ISV’er eller ISV’er både sælge direkte og indirekte, til 

trods for at den indirekte tilgang vil være fremtræden. Den direkte ERP-SC vil typisk forekomme 

gennem en online salgskanal, der sælger og leverer et standardiseret produkt, eller hvis slutkunden 

er en stor virksomhed, der efterspørger et ”helt” Cloud ERP-system. Gennem den indirekte ERP-SC 

sælges og leveres der enten standardiserede produkter gennem en partner, eller gennem en VAR, 

hvor produkterne er kundetilpasset.  

 

Den indirekte Cloud ERP-SC vil således fremadrettet være den der er mest fremtræden, til trods for 

at der er fordele ved begge. Gennem den direkte ERP-SC er det muligt for ISV’en at optimere deres 

processer ved at eliminere et led i ERP-SC’en [Interview: Mærsk; 2010], samtidig med at 

salgskanalen gennem partnerne er vigtig for at tilgå nye netværk og slutkunder. Foretagne 

interviews samt indsamlet empiri har vist en fremadrettet tendens, der går mod at ISV’erne både 

sælger direkte og indirekte. Dette kommer til udtryk gennem interviewet med Mærsk [2010] der 

forklarer, at Progrator Gatetrade fremadrettet vil fortsætte med direkte salg til kunderne, og 

samtidig have en salgskanal der fungerer, hvor de danner partnerskaber. Dette kommer endvidere til 

udtryk gennem interview med Vanting [2010] der forklarer, at E-conomic’s strategi fremadrettet er 

at sælge direkte for at være skalerbare, samtidig med at de herved varetager den direkte kontakt til 

slutkunden. På trods af dette anvendes ligeledes den indirekte salgskanal i form af de revisorer der 

anvender E-conomic’s produkt, jf. interviewet med Vanting [2010].  
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Anvendelsen af den direkte eller den indirekte SC synes således at afhænge af de produkter ISV’en 

vælger at sælge, samt de partnere der er en del af netværket. Det betyder, at desto bredere 

produktportefølje ISV’en har, desto større sandsynlighed er der for at denne anvender både den 

direkte og den indirekte ERP-SC. 

 

Ovenstående afsnit analyserede hvorledes en Cloud ERP-SC er struktureret. Gennem følgende 

afsnit tages der udgangspunkt i tidligere gennemgået netværksteori, hvor netværksteoriens tre 

komponenter anvendes som rammeværktøj til yderligere analyse af Cloud ERP-SC’en. 

 

5.4 Netværksteoriens tre komponenter 
Tidligere i afhandlingen blev det forelagt, at netværksteoriens tilgang er opbygget af tre 

komponenter. Disse er kort gengivet i form af nedenstående tabel og vil blive anvendt efterfølgende 

til at analysere Cloud ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 24 - Netværksteoriens tre komponenter 
Netværksteoriens tre komponenter: 

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 

Kilde: Haakansson & Snehota [1995] 

 

De tre komponenter anvendes gennem dette afsnit til at analysere aktørerne i Cloud ERP-SC’en, 

samt hvilke handlinger de udfører, og hvilke ressourcer de besidder. 

 

5.4.1 Aktører 

Aktørerne i Cloud ERP-SC’en fremkom gennem ovenstående afsnit, og inkluderer henholdsvis 

TLP/ISV’en, ISV’en, Hosten, den trusted advisor, partneren, VAR’en og slutkunden. Endvidere 

blev der i starten af afsnittet omkring udviklingen af Cloud ERP-SC’en argumenteret for, at ERP-

SC’en er under udvikling, hvorfor rollerne i SC’en er under forandring. Dette vil ligeledes blive 
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analyseret gennem følgende: 

 

TLP/ISV’en og ISV’en 

TLP/ISV’en er som tidligere nævnt store, men få virksomheder, der har bevæget sig fra 

udelukkende at være en TLP’er, der forsynede ERP-SC’en med råvarematerialet, til samtidig at 

udvikle og dermed tage form som en ISV’er. ISV’en vil fremadrettet omfatte både SMBs og store 

virksomheder, således at der fortsat er et marked for SAP, Google og andre store ISV’ere, mens der 

også vil være plads til de mindre [Interview: Frederiksen; 2010]. Her vil der være en tendens til, at 

store ISV’ere sælger og leverer hele ERP-systemer (SAP og Google), hvorimod de mindre ISV’ere 

stadig sælger og leverer dele af ERP-systemet (E-conomic og Progrator Gatetrade). De mindre 

ISV’ere vil på baggrund af at de sælger dele af et ERP-system, være nødsaget til at blive mere 

nicheorienteret, således at de adskiller sig fra den store ISV’er, der typisk har et større netværk, 

større produktportefølje og kapital, og dermed større udviklingsmuligheder end de mindre ISV’ere 

[Interview: Lunding; 2010]. Dette kommer videre til udtryk gennem interviewet med Vanting 

[2010] der forklarer, at E-conomic i fremtiden aldrig vil udvikle CRM-systemer eller lignende, men 

udelukkende udvikle deres bogføringssystem fremadrettet og fokusere på det. 

 

Fra overgangen fra den traditionelle ERP-SC til Cloud ERP-SC’en er det ifølge interviewet med 

Køhler [2010] specielt de etablerede ISV’ere, der er mere i fare fremadrettet end de nyere, eftersom 

de har bygget deres forretnings ide op omkring nogle andre værdier, jf. i afsnittet omkring 

aktiviteter. 

 

Hosten 

Gennem foretagne interviews samt indsamlet empiri fremgår det, at der fremadrettet vil forekomme 

en reduktion i antallet af Hosts. Dette kommer til udtryk gennem interviewet med Køhler [2010] der 

forklarer, at der igennem economies of scale vil ske nogle ændringer i ERP-SC’en, hvorfor der i 

fremtiden vil ske en konsolidering inden for udbydere af hosting. Economies of scale hos den store 

Host vil betyde, at denne fremadrettet vil være i stand til at mindske omkostningerne gennem 

skalerbarhed (multi-tenancy), og således udbyde disse services billigere end det vil være muligt for 

mindre Hosts. På baggrund af dette vil mindre Hosts fremadrettet være nødsaget til enten at 

specialisere sig eller påtage sig en ny rolle i ERP-SC’en. På trods af dette fremkom Mærsk [2010] i 

interviewet med et modsatrettet argument. Her forklarer han, at det er Progrator Gatetrade’s hensigt 
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at hoste alt internt i fremtiden, hvilket skyldes deres størrelse og det faktum at de allerede har deres 

eget datacenter i Birkerød. På den baggrund er Progrator Gatetrade af den overbevisning, at de 

igennem economies of scale selv er i stand til at gøre det bedre og billigere end andre Hosts, hvorfor 

der her er en mulighed for at ekskludere et led i SC’en. 

 

På baggrund af ovenstående er det muligt, at en ISV’er ligeledes påtager sig rollen som Host, til 

trods for at der er en fremtræden tendens til at mindre Hosts vil være nødsaget til at ændre deres 

roller, hvorfor der fremadrettet vil være få, men store Hosts. 

 

Trusted advisor 

Som tidligere nævnt vil den trusted advisor fremadrettet påtage sig en mere fremtrædende rolle i 

Cloud ERP-SC’en, hvis funktion er at rådgive slutkunderne om hvilke udbydere eller produkter på 

markedet, der er at foretrække [Interview: Holm; 2010, Lunding; 2010]. Typisk vil den trusted 

advisor blive mere fremtræden for de virksomheder, der ikke har et bredt kendskab til IT, fordi den 

trusted advisor fremadrettet vil gå ind og hjælpe slutkunderne med at få mere ud af deres løsninger. 

Det betyder, at denne aktør påtager sig en rolle, hvorpå de kan forstå produkterne, og derfor være i 

stand til at rådgive omkring dem [Interview: Davids; 2010]. En trusted advisor er således af stor 

betydning, til trods for at det bør være synligt hvilke værdier denne tilfører virksomheden 

[Interview: Løhde; 2010]. Ifølge interviewet med Lunding [2010] vil konsulenthuse som Proactive 

søge at påtage sig rollen som en trusted advisor, fordi de er gode til at skabe værdi for kunden, 

samtidig med at de lever af at rådgive.  

 

Partneren 

Partneren vil typisk være forbundet til en bestemt TLP/ISV’er eller ISV’er, og sælger og leverer 

således udelukkende dennes produkter, der typisk vil være standardiserede (nogle partnere har 

kapacitet til at levere, andre har ikke). Partneren har derfor et fremadrettet fokus på at erhverve 

fremtidige slutkunder, der primært vil være SMBs, som har et behov for standardiserede løsninger. 

Partnerrollen ænder sig således fremadrettet fra at have været mere teknisk orienteret i den 

traditionelle ERP-SC, til at blive mere salgsorienteret i Cloud ERP-SC’en [Interview: Pirie; 2010]. 

Dette kommer til udtryk gennem følgende; “Resellers need to change the way their businesses 

work; they need to be more like consultants. Most SaaS products don’t need that much 

configurations” [Interview: Pirie; 2010]. 
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Overgangen fra det tekniske aspekt til det mere salgsorienterede aspekt er en afgørende faktor for, 

hvordan partnernes ydeevne er fremadrettet. Her er traditionelt orienterede partnere således 

nødsaget til at udvikle sig, og herved ændre deres roller i SC’en. Er partnerne ikke i stand til at 

opretholde deres værdi, mister de deres eksistens [Interview: Hambueckers; 2010]. 

 

VAR’en 

VAR’en vil have et fremadrettet fokus på salg og levering af kundetilpasset produkter og løsninger, 

der typisk vil henvende sig til større slutkunder, der har behovet for det VAR’en tilbyder [Interview; 

Køhler; 2010] Hertil vil det forekomme, at VAR’en samtidig er en partner, hvilket betyder, at 

VAR’en kundetilpasser løsninger ud fra én udbyders produkter [Interview; Køhler; 2010]. 

5.4.2 Aktiviteter 

TLP/ISV’en og ISV’en 

Aktiviteterne der foregår i Cloud ERP-SC’en kommer til udtryk i starten af ERP-SC’en gennem 

TLP/ISV’en og ISV’en, hvis primære funktion er at udvikle hele eller dele af et ERP-system. 

Endvidere er der afdelinger i TLP/ISV’en og ISV’en, der har til funktion at sælge og implementere 

løsningen. I denne direkte ERP-SC varetager TLP/ISV’en eller ISV’en således den direkte kontakt 

til slutkunden, hvorimod disse funktioner varetages enten af partneren eller VAR’en gennem en 

indirekte ERP-SC. Gennem den direkte ERP-SC udvikler TLP/ISV’en eller ISV’en oven på deres 

egne systemer, således at time-to-market reduceres. [Interview: Hambueckers; 2010]. 

 

Hosten 

Hostens aktiviteter har ikke ændret karakter siden forrige afsnit omkring SaaS ERP-SC’en, hvorfor 

denne ikke analyseres yderligere fremadrettet i dette afsnit omkring Cloud ERP-SC’en. 

 

Trusted advisor 

Den trusted advisor’s aktiviteter vil fremadrettet blive mere fremtrædne, fordi de i højere grad er 

med til at påvirke en given virksomheds valg af fremtidig udbyder. E-conomic har anerkendt denne 

vigtige rolle i Cloud ERP-SC’en, hvorfor en række fordele tilfalder de revisorer, der anbefaler E-

conomic’s bogføringssystem til deres kunder [Interview: Vanting; 2010]. En revisor er en form for 

trusted advisor, fordi denne i forvejen varetager den pågældende virksomheds regnskaber, hvilket 

forudsætter en foregående grad af tillid. Anbefaler revisoren f.eks. E-conomic’s bogføringssystem, 
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er der stor sandsynlighed for at anbefalingen findes troværdig, hvorfor den pågældende virksomhed 

begynder at anvende E-conomic. 

 

I tidligere afsnit omkring SaaS ERP-SC’en blev det nævnt, at den trusted advisor er en rolle, der 

først har vundet indpas i de senere år. Dette kommer til udtryk gennem interviewet med Lunding 

[2010] der videre forklarer, at slutkunden fremadrettet vil vælge den rådgivning de føler sig mest 

trygge ved. På trods af dette er det svært at få en helt objektiv rådgivning, fordi rådgiverne ofte 

samarbejder med f.eks. Microsoft eller andre partnere. Det bevirker, at når de rådgiver, så rådgiver 

de inden for den sektor der f.eks. hedder Microsoft [Interview: Lunding; 2010].  

En trusted advisor kan være en konsulentvirksomhed i den potentielle slutkundes netværk, hvis 

kompetencer og rådgivning der er tillid til, eller en personlig ven til personen bag den endelige 

beslutning om, hvilken udbyder der er at foretrække. Sammenfattende for en trusted advisor er 

således tilliden til, at den rådgivning der modtages er bedst mulig for den pågældende virksomhed. 

En trusted advisor henviser derefter til enten en partner, en VAR eller direkte til TLP/ISV’en eller 

ISV’en. Hertil tilføjes det, at en trusted advisor samtidig kan agere som en partner eller en VAR i et 

eller flere netværk. Det er således en række afhængigheder, der gør det svært at nå en status som 

trusted advisor, fordi afhængighederne farver objektiviteten [Interview: Lunding; 2010].  

I interviewet med Lunding [2010] forklarer han videre, at der fremadrettet vil være rådgivere, der 

forsøger at blive ren objektive. Dette vil udelukkende være store virksomheder, typisk store 

konsulenthuse, der har råd til at have denne slags rådgivning. Denne betragtning gøres ud fra den 

anskuelse, at en rådgiver vil have svært ved at overskue både produkterne fra SAP, Microsoft, 

Amazon, Google, etc., da markedet er for omfattende. Denne form for trusted advisor vil være mere 

uafhængig end en partner eller en VAR, da denne ikke er underlagt en TLP/ISV’er eller ISV’er. 

  

Partneren og VAR’en 

Partnerens aktiviteter vil fremadrettet fokusere på salg af TLP/ISV’ens eller ISV’en produkter. 

Denne vil således fungere som en salgskanal, og vil i nogle tilfælde samtidig være i stand til at 

antage rollen som en trusted advisor. 

 

Gennem foretagne interviews samt indsamlet empiri forekom en fremtidig tendens mod, at 

partnerstrategier vil blive yderligere udbredt fremadrettet. Dette underbygges gennem interviewet 

med Hambueckers [2010] der forklarer, at der vil ske ændringer i ERP-SC’en, hvor de store 
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ISV’ere vil være til stede i markedet sammen med deres partnere. Endvidere forklarer både Løhde 

[2010] og Holm [2010] gennem interviews, at de ligeledes vil have et øget fokus på deres partnere 

fremadrettet, for herigennem at opbygge et solidt netværk, der videresælger deres produkter. 

 

VAR’en vil fremadrettet fokusere på kundetilpasninger, der bygger på TLP/ISV’ens eller ISV’ens 

udviklede systemer. Denne vil være nødsaget til at specialisere sig således, at VAR’en ikke mister 

dens værdi. Er TLP/ISV’en eller ISV’en i stand til at udvikle det samme som VAR’en, vil disse 

således foretrække en direkte SC, hvorfor VAR’en hermed elimineres.  

 

Yderligere aktiviteter - private clouds og integration 

Gennem foretagne interviews samt indsamlet empiri forekommer tendenser mod yderligere 

aktiviteter end ovenstående. Disse analyseres gennem følgende: 

 

Den første aktivitet der vil være fremtræden fremadrettet er en tendens mod private Clouds. Disse 

blev analyseret i tidligere afsnit omkring CC, og kendetegnes ved at det kun er udvalgte brugere, 

der har adgang til skyen og dennes ressourcer. En privat sky vil derfor ofte være dedikeret til en 

enkelt slutkunde. 

På trods af at CC-tankegangen lægger op til at ”alt” lægges op i skyen, vil store virksomheder 

typisk fortsat søge at holde deres forretningskritiske data internt. Det betyder, at større 

virksomheder fremadrettet enten vil anvende CC-løsninger, samtidig med at der anvendes et on-

premises system, eller lægge softwaren ud i private skyer, fordi det typisk er mere fordelagtigt 

[Interview: Frederiksen; 2010]. Dette underbygges endvidere gennem interviewet med Ekelund 

[2010] der forklarer, at nogle applikationer vil blive holdt i skyen, mens andre applikationer vil 

blive holdt på interne servere, som f.eks. forretningskritiske data.  

Gennem private skyer er det muligt for virksomhederne stadig at bevare kontrollen over 

forretningskritiske data, samtidig med at besparelserne ved at lægge data op i skyen opnås. Store 

virksomheder vil således danne private skyer fremadrettet, fordi de stadig vil foretrække data i en 

kontrolleret form [Interview: Vanting; 2010]. Dette kommer videre til udtryk gennem interviewet 

med Toke [2010] der forklarer, at han mærker, at kunderne stadig holder lidt igen med at købe 

Cloud ERP-applikationer, eftersom de ikke er meget for at slippe den fuldkomne kontrol over dem.  

 

En anden tendens der foreligger i aktiviteterne fremadrettet er egenskaberne til at integrere ERP-
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systemer med hinanden, således at de er i stand til at kommunikere. Problemet i dag er, at mange 

slutkunder har forskellig software, som ikke er i stand til at kommunikere. Grunden til dette er, at 

når slutkunden træffer en beslutning om et nyt system, så bliver det der er billigst ofte vægtet højere 

end det faktum om de forskellige systemer kan kommunikere. Derfor ender mange virksomheder 

med forskellige systemer, der ikke er integrerede [Interview: Ekelund; 2010]. På baggrund af dette 

forklarer Ekelund [2010] endvidere i interviewet, at der i fremtiden vil ligge en stor opgave i at 

integrere de forskellige systemer med hinanden, således at de er i stand til at kommunikere. Dette 

udtrykker han i interviewet gennem følgende: ”I fremtiden vil systemerne blive mere integrerede. 

Det man kigger på nu er problematikken i at de forskellige systemer ikke kan snakke sammen”. 

Denne fremadrettede udfordring kommer endvidere til udtryk gennem følgende: ”Dog er der ikke 

så mange der kan integrere programmerne med hinanden lige som det ser ud nu, men i fremtiden 

kommer det nok til at ske. Problemet er, at de IT-virksomheder der er i marked i dag ikke er i stand 

til at lave denne integration, hvorfor det kommer til at tage tid før den bliver opbygget [Interview: 

Frederiksen; 2010]. Dette underbygges endvidere i interviewet med Toke [2010] der forklarer, at 

fremtiden efter hans overbevisning vil byde på, at der vil være en efterspørgsel efter virksomheder, 

der kan konvertere data fra ét ERP-system til et andet, således at to virksomheder der bruger to 

forskellige ERP-systemer kan kommunikere.  

 

Udfordringen omkring integration og kommunikation mellem forskellige ERP-systemer er således 

en aktivitet, der vil blive fokuseret på fremadrettet. Til trods for den store efterspørgsel, vil der her 

være få virksomheder, der er i stand til at enten at integrere eller konvertere fra et ERP-system til et 

andet. Det betyder, at de virksomheder der enten formår at lave sine systemer åbne gennem 

integration eller konvertering, vil have en fremtræden rolle i Cloud ERP-SC’en. To af de 

virksomheder interviewpersonerne var tilknyttet havde på nuværende tidspunkt fokus på integration 

og kommunikation mellem forskellige ERP-systemer (Progrator Gatetrade og E-conomic). 

 

På baggrund af ovenstående blev det udledt, at forskellige ERP-systemer på nuværende tidspunkt 

ikke er integrerede. Udover at virksomheder fremadrettet enten vil udvikle åbne systemer eller være 

i stand til at konvertere fra et ERP-system til et andet, vil der være en mulighed for, at flere mindre 

ISV’ere vil gå sammen med hver deres system. Dette samarbejde vil betyde, at en mindre ISV’er 

kan anvende dele fra de forskellige andre mindre ISV’eres produkter, og dermed få nogle dele af et 

ERP-system der arbejder sammen, fordi de efter aftale er udviklet på samme formater [Interview: 
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Frederiksen; 2010]. 

 

De aktører i Cloud ERP-SC der fremadrettet vil tage sig af integrationen mellem ERP-systemer vil 

typisk være ISV’ere, der besidder egenskaberne til at udvikle. En anden kandidat ville være 

VAR’en, der grundet ændringerne i ERP-SC’en vil være nødsaget til at skifte rolle i Cloud ERP-

SC’en. Hertil blev det nævnt, at denne bliver mere nicheorienteret, hvorfor specialisering i at 

konvertere eller integrere ERP-systemer med hinanden ville være en mulighed, fordi VAR’en 

allerede er teknisk orienteret.  

 

 

 

5.4.3 Ressourcer 

TLP/ISV’en og ISV’en 

Ressourcerne der blev nævnt i tidligere afsnit omkring SaaS ERP-SC’en synes ligeledes at være 

gældende i en Cloud ERP-SC. TLP/ISV’en sidder ligeledes på teknologien og licenserne, der 

sammen med ISV’en udvikler ERP-systemerne. Bag dette er typisk en stor kapital samt viden 

omkring udvikling. Udover dette synes den største ressource TLP/ISV’en og ISV’en besidder at 

være partnerne, der sælger TLP/ISV’ens og ISV’ens produkter.  

 

Trusted advisor 

Den vigtigste ressource den trusted advisor besidder er tillidsbåndet til slutkunden. Det bevirker, at 

slutkunden har fuld tiltro til den rådgivning der modtages i forbindelsen med anskaffelse af et ERP-

system. Den trusted advisor har således indflydelse på den pågældende virksomheds endelige 

beslutning omkring valg af udbyder. 

 

Partneren og VAR’en 

Partnernes vigtigste ressource fremadrettet er den direkte kontaktflade til slutkunderne, til trods for 

at andre aktører ligeledes besidder denne ressource (TLP/ISV’en og ISV’en gennem en direkte SC, 

eller VAR’en.) Til trods for dette har partneren netværket, samtidig med at de samlet er bedre i 

stand til at nå ud til slutkunden end den enkelte TLP/ISV eller ISV [Interview: Davids; 2010]. 

VAR’ens vigtigste ressource kommer til udtryk gennem kundetilpasningen til slutkunden. Hertil 

blev det tidligere nævnt, at VAR’en er nødsaget til at specialisere sig yderligere, hvorfor graden af 
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specialisering afspejler den individuelle VAR’s ressourcer fremadrettet. Er VAR’en endvidere i 

stand til at integrere eller konvertere ERP-systemer fremadrettet, vil denne ressource blive 

fremtræden. 

 

Hermed blev de tre komponenter i netværksteorien analyseret for Cloud ERP-SC’s. Følgende afsnit 

tager ligeledes afsæt i netværksteorien, hvor fokus rettes mod at analysere de relationer der er til 

stede i en Cloud ERP-SC.  

 

5.4.4 Relationer og bånd 

Dette afsnit retter fokus mod de relationer og bånd der er til stede i en Cloud ERP-SC. Ved 

gennemgangen af netværksteorien blev forskellige relationer og bånd listet i henhold til teori. Disse 

er kort gengivet i form af nedenstående tabel og vil blive anvendt efterfølgende til at analysere 

Cloud ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 25 - Relationer og bånd 

Relationer Bånd 

• Relationer til system leverandører og kunder  

• Relationer, der er essentielle for operationerne og bør overvåges som en del af 

netværket  

• Relationer, der involverer rutineprocesser af standardiserede enheder fra en 

eller flere leverandører 

• Relationer til andre SC's.  

• Relationer til konkurrenter.  

• Tekniske bånd 

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd  

 

Kilde: Lambert et al. [1998] 

 

Gennem Cloud ERP-SC’en forligger mange af de relationer og bånd, som er listet i ovenstående 

tabel. Størstedelen af dem blev analyseret i forrige afsnit omkring SaaS ERP-SC, og er ligeledes 

gældende i en Cloud ERP-SC. Følgende vil således ikke rette fokus mod de relationer igen, men i 

stedet fokusere på de relationer der har forandret sig fra SaaS ERP-SC’en til Cloud ERP-SC’en. 

Dette er frembragt gennem følgende: 

 

TLP/ISV’en og ISV’en (og partneren) 

Som tidligere nævnt vil TLP/ISV’en eller ISV’en ligeledes rette fokus mod fremtidigt samarbejde 
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og alliancer i form af partner-relationer. Her søger TLP/ISV’en og ISV’en at opbygge en tæt 

relation, der foruden at bestå af tekniske og lovlige bånd, ligeledes består af sociale bånd. 

TLP/ISV’en og ISV’en vil således forsøge at bygge yderligere relationer og tillid til deres partnere 

[Interview: Pirie; 2010], hvilket betegnes som værende relationer til systemleverandører og kunder, 

samt relationer til andre SC’s, der kommer til udtryk gennem partnernes netværk. Dette skyldes, at 

der fremadrettet vil komme mange mindre virksomheder, og det vil således ikke være Microsoft der 

sælger direkte til slutkunden, men i stedet vil det være partnerne [Interview: Løhde; 2010]. 

 

I forrige afsnit omkring SaaS ERP-SC’s fremkom det kort, at mindre ISV’ere vil gå sammen i form 

af fremtidigt samarbejde og alliancer. I takt med at de mindre ISV’ere bliver mere nicheorienteret, 

vil de se sig nødsaget til at oprette en række samarbejdsrelationer til andre mindre ISV’ere, for 

samlet at udbyde en bredere Cloud ERP-løsning. Her vil de udvikle og kode delene af ERP-

systemet efter samme formater, således at de kan kommunikere og dermed blive integreret med 

hinanden [Interview; Frederiksen; 2010]  

De relationer der her er gældende er dels til systemleverandører (og kunder), men samtidig 

relationer der er essentielle for operationerne, fordi de mindre ISV’ere vil stå svagere individuelt. På 

baggrund af dette vil der opstå relationer til andre SC’s, og i nogle tilfælde ligeledes til 

konkurrenter. Gennem disse relationer vil det være de tekniske og sociale bånd, som vil opstå på 

grund af længerevarende samarbejde, der binder de mindre ISV’ere sammen og således samtidig 

skaber en indbyrdes afhængighed. 

 

Relationen mellem TLP/ISV’en eller ISV’en og slutkunden vil gennem en direkte Cloud ERP-SC 

være bundet af tekniske og lovlige bånd, hvorimod den indirekte ERP-SC typisk vil være bundet af 

tekniske-, lovlige- og sociale bånd. Dette sker som et resultat af, at partnerne varetager 

kontaktfladen og salget til slutkunden, hvilket vil være deres kompetencer fremadrettet. 

 

Trusted advisor, partneren og VAR’en 

En trusted advisor har en tæt tillids-relation til slutkunden, der typisk er opbygget over længere tid 

gennem erfaringer, eller opnået gennem andre i den pågældende slutkundes netværks’ erfaringer. 

Her er relationen præget af tillid til kompetencer, samtidig med at de sociale bånd er fremtrædne. 

Relationen mellem TLP/ISV’en eller ISV’en og den trusted advisor er varierende. Fremadrettet vil 

enkelte virksomheder søge at blive objektive i deres rådgivning, til trods for at der vil være 
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virksomheder, der påtager sig rollen som en trusted advisor, og samtidig er tilknyttet en TLP/ISV’er 

eller ISV’er, hvorfor denne således ikke er objektiv. 

 

Opbyggelse af netværk og relationer vil fremadrettet være en afgørende faktor for, hvorledes 

aktørerne i Cloud ERP-SC’en klarer sig, fordi berøring af kundefladen er vigtig. Stoler slutkunderne 

ikke på den pågældende virksomhed skifter de udbyder, eller vælger en anden udbyder til at starte 

med. Dannelsen af partnerskaber er således et vigtigt værktøj fremadrettet til at opbygge netværk og 

relationer, hvorfor der vil være en fremtræden tendens til at skabe alliancer i form af skyer, der hver 

enten bidrager med en del af et Cloud ERP-system eller bidrager til det totale salg af hele Cloud 

ERP-systemer. 

 

VAR’ens fremtidige relation til TLP/ISV’en eller ISV’en forekom ikke gennem foretagne 

interviews eller indsamlet empiri, hvorfor denne ikke kommenteres yderligere. 

 

Ovenstående afsnit analyserede de relationer og bånd der er til stede i en Cloud ERP-SC, foruden 

dem der tidligere blev nævnt i afsnittet omkring en SaaS ERP-SC. Gennem dette fremkom det, at 

relationerne ofte er influeret af graden af tillid der er til stede og omvendt. Følgende afsnit omkring 

tillid findes på baggrund af dette relevant at inddrage. 

 

5.4.5 Tillid 

Dette afsnit retter fokus mod de former for tillid der er til stede i en Cloud ERP-SC. Ved 

gennemgangen af netværksteorien blev begrebet tillid diskuteret i henhold til teori. Hertil blev tre 

former for tillid gennemgået, hvorfor disse kort er gengivet i form af nedenstående tabel, og vil 

blive anvendt efterfølgende til at analysere Cloud ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 26 - Former for tillid 
Tillid baseret på: 

• Kontrakter; parterne der handler forventer skrevne eller sagte løfter der skal overholdes 

• Kompetencer; der er tiltro til modpartens evner og ressourcer til at fuldføre specifikke opgaver 

• Goodwill; en form for vilje til at gå bag om formelle aftaler til at gøre hvad der er nødvendigt for at 

tilfredsstille kunden 

Kilde: Sako [1992] 
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Gennem Cloud ERP-SC’en forligger mange af de former for tillid mellem aktørerne som blev 

analyseret i forrige afsnit omkring SaaS ERP-SC’en. Følgende vil således ikke rette fokus mod de 

former for tillid igen, men i stedet fokusere på de former for tillid der har forandret sig eller 

tilkommet fra en SaaS ERP-SC til en Cloud ERP-SC. Dette er frembragt gennem følgende: 

 

TLP/ISV’en og ISV’en andre ISV’ere eller til slutkunden 

Det er tidligere blevet nævnt, at mindre ISV’ere vil gå sammen i form af et fremadrettet samarbejde. 

For at opfylde dette, er det nødvendigt for de mindre ISV’ere imellem at opbygge en grad af tillid, 

der typisk bygger på kompetencer og sociale relationer, samtidig med at der skabes en indbyrdes 

afhængighed til hinandens produkter. 

Tilliden fra TLP/ISV’en eller ISV’en direkte til slutkunden er baseret på kontrakter og 

kompetencer. På trods af dette er tilliden mellem disse aktører ikke omfattende, og måden hvorpå 

denne mistillid kan komme til livs er ved at arbejde sammen med en trusted advisor [Interview: 

Frederiksen; 2010]. 

 

TLP/ISV’en og ISV’en  partnerne 

TLP/ISV’ens eller ISV’ens tillid til partnerne er bygget op omkring kompetencer og kontrakter, der 

sikrer, at TLP/ISV’en eller ISV’en videregiver deres produkter til partnere, der derefter sælger disse 

videre gennem deres netværk på vegne af TLP/ISV’en eller ISV’en. Hertil skal der være tillid til, at 

partnerne har kompetencerne til at sælge TLP/ISV’ens eller ISV’ens produkter i overensstemmelse 

med dens funktioner, hvilket imødekommes ved at TLP/ISV’en eller ISV’en afholder kurser for 

deres partnere, således at disse opbygger de kompetencer der er nødvendige for at sælge 

produkterne. 

 

Trusted advisor slutkunden 

Den trusted advisor er den rolle i Cloud ERP-SC’en, der besidder den største grad af tillid fra 

slutkunden. Tilliden til en trusted advisor kommer til udtryk gennem følgende: ”Folk skifter næsten 

aldrig deres rådgiver ud, det sker enormt sjældent. Selv hvis du bruger direkte kanvas eller 

annoncerer næsten gratis produkter over mail, hjælper det ikke- de stoler nemlig ikke på dig - det er 

ikke nok” [Interview: Lunding; 2010]. Slutkunden har en tillid til den trusted advisors rådgivning, 

der hverken er bygget op omkring kontrakter eller kompetencer, men i højere grad op omkring 
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goodwill. 

 

Graden af tillid der er til stede mellem de resterende aktører i Cloud ERP-SC’en synes ikke at have 

ændret karakter fra det udledte i afsnittet omkring SaaS ERP-SC’en, hvorfor disse ikke vil blive 

kommenteret yderligere.  

 

Dette afsnit beskrev de former for tillid, der er repræsenteret i en Cloud ERP-SC. Ud af de tre 

ovenstående former for tillid, synes tillid baseret på kontrakter og kompetencer ligeledes at være de 

mest dominerende i Cloud ERP-SC’en. Derudover er der fremkommet en yderligere form for tillid, 

hvilket kommer til udtryk gennem en trusted advisor. Her er tilliden opbygget på vegne af 

erfaringer samt anbefalinger fra personer der er tillid til, hvorfor tilliden her er baseret på goodwill. 

 

Følgende afsnit retter fokus mod de magtforhold der er til stede i Cloud ERP-SC’en. 

 

5.4.6 Magt 

Dette afsnit retter fokus mod de magtforhold der er til stede i en Cloud ERP-SC. Hertil drages der 

paralleller i henhold til tidligere gennemgået netværksteori omkring magt. Dette er gengivet i form 

af nedenstående tabel, og vil blive anvendt efterfølgende til at analysere ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 27 - Magt 

Magt og afhængighed kommer an på: 

 
Magt er influeret af: 

• Virksomhedens position i andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre 

virksomheder i netværket 

• Virksomhedens økonomiske situation 
• Teknologi 
• Tillid 

  

Magtforhold inddeles i værende; ”buyer dominance”, ”interdependence”, ”independence” og ”supplier dominance”. 

Thorelli [1986] 

 

Gennem Cloud ERP-SC’en forligger mange af de magtforhold mellem aktørerne, som blev 

analyseret i forrige afsnit omkring SaaS ERP-SC. Følgende vil således ikke rette fokus mod de 

former for magt igen, men i stedet fokusere på de magtforhold der vil forandre sig eller tilkomme 
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Cloud ERP-SC’en fremadrettet. Dette er frembragt gennem følgende: 

 

TLP/ISV’en og ISV’en 

TLP/ISV’en og den store ISV’er har den mest dominerende magtposition i Cloud ERP-SC’en. 

Dette kommer som et resultat af, at disse sidder på selve de systemer der bliver udviklet og anvendt 

af de resterende aktører i ERP-SC’en. De resterende aktører i ERP-SC’en er således afhængige af 

TLP/ISV’ens eller den store ISV’ers produkter, hvorfor magten opstår. Endvidere har TLP/ISV’en 

og den store ISV’er typisk en god økonomisk situation, samtidig med at teknologien til stede er med 

til at skabe magtforholdene [Thorelli, 1986]. 

Foruden af have en dominerende rolle i ERP-SC’en, så agerer TLP/ISV’en og den store ISV’er 

grundet deres partnere i mange forskellige netværk, hvorfor TLP/ISV’en og den store ISV’er ikke 

er afhængige af den enkelte partner, til trods for at den enkelte partner typisk er afhængig af 

TLP/ISV’en og den store ISV’er, hvilket bidrager til en øget magtposition. TLP/ISV’en besidder 

således flere af de elementer der skal til for at have en ”supplier dominance” over de andre aktører 

[Cox; 2001]   

 

Som tidligere nævnt skaber CC en række ændringer i ERP-SC’en fremadrettet. Dette betyder, at 

TLP/ISV’erne og ISV’erne imellem ligeledes oplever en række forandringer. Blandt TLP/ISV’erne 

og ISV’erne findes de aktører der ligeledes optrådte i afsnittet omkring den traditionelle ERP-SC, 

samtidig med at nye ISV’ere er opstået.  

 

På baggrund af ovenstående vil TLP/ISV’ere eller ISV’ere som Microsoft, Google og Amazon være 

dominerende fremadrettet, da det er dem der har selve platformen, teknologien og licenserne til at 

udvikle på. Derudover vil ISV’ere som E-conomic, der har bygget deres fundament op omkring 

SaaS og CC, typisk have en fordel i forhold til andre ISV’ere, hvis fundament bygger omkring den 

traditionelle måde at sælge og levere ERP-systemer på. Fremadrettet vil denne fordel typisk 

udlignes, fordi de ISV’ere, der tidligere har solgt og leveret traditionelle ERP-systemer på et givent 

tidspunkt er blevet så erfarne, at de kan gå i direkte konkurrence med de resterende ISV’ere 

[Interview: Vanting; 2010]. Der vil altså opstå en større intern konkurrence inden for ISV’erne, da 

de mindre ISV’ere vil have nemmere mulighed for, at levere systemer til Intermediaten og 

slutkunden. Dette vil betyde, at der er flere udbydere end tidligere, hvilket vil mindske ”supplier 

dominance” [Cox; 2001]. Dernæst, er der tidligere blevet beskrevet hvorledes systemerne kan blive 
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intergreret med hinanden, hvilket bevirker at ”switching cost” for køberen bliver mindre. Dette 

resulterer i, at ISV’ens ”supplier dominance” i forhold til Intermediaten og slutkunden mindskes 

yderligere [Cox; 2001]. Forholdet mellem TLP/ISV’en eller ISV’en og Intermediaten vil således 

bevæge sig hen i mod et ”independence” forhold, hvor der er mange leverandører og mange 

udbydere. 

 

Trusted Advisor 

Den trusted advisor er blevet fremhævet adskillige gange i afsnittet omkring Cloud ERP-SC’en, 

hvilket skyldes, at den trusted advisor fremadrettet vil opnå en mere dominerende position i Cloud 

ERP-SC’en. Dette kommer til udtryk gennem interviewet med Lunding [2010] der forklarer, at 

magten oprindeligt i den traditionelle ERP-SC har været hos TLP/ISV’en og den store ISV’er, og at 

den er nu gået over mod den rådgivende rolle i form af en trusted advisor. Ifølge interviewet med 

Lunding [2010] skyldes dette, at den rådgivende rolle bliver mere dominerende, fordi de er i stand 

til at komme ind og overskue markedet bedre. Dette kommer til udtryk gennem følgende: ”Det er 

ham (den trusted advisor) der kan det her der kommer til at vinde. Og ham der kommer til at sidde 

på magten. Det er svært at komme ind på markedet, fordi det ikke bare kan sælges på nettet - det er 

gennem ens relationer eller trusted advisors anbefaling” [Interview: Lunding; 2010]. 

 

På baggrund af ovenstående vil den trusted advisor fremadrettet indtage en vigtig magtposition i 

Cloud ERP-SC’en, på baggrund af den tillid der er repræsenteret mellem den trusted advisor og 

slutkunden. På trods af dette er det ikke en forudsætning, at den trusted advisors økonomiske 

situation er god eller at denne er præget af et teknologisk aspekt, hvorfor dette influerer 

magtpositionen i Cloud ERP-SC’en i en variende grad [Thorelli; 1986]. Endvidere er det ikke en 

forudsætning, at den trusted advisor i et netværk ligeledes fungerer som en trusted advisor i et 

andet, hvilket ligeledes har en indflydelse på den trusted advisor’s magtposition.  

 

Partneren 

Partnernes magtposition i Cloud ERP-SC’en er varierende alt efter hvilken størrelse denne har, 

hvilke funktioner denne udfører, samt hvilke netværk denne er en del af. Typisk har partneren ikke 

meget magt i Cloud ERP-SC’en, fordi de sælger en udbyders produkter, hvorfor afhængigheden 

skabes. Den magt, som partnerne kan tillægge sig opnås gennem et bredt netværk af relationer, 

samtidig med at partneren har den direkte kontaktflade til slutkunden.  
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Alle partnerne ville samlet indtage en dominerende magtposition i SC’en, fordi de fungerer som 

salgskanalen for TLP/ISV’en eller ISV’en, og er derfor nødvendig for dennes eksistens. Vigtighed 

af partnere kommer til udtryk gennem følgende: ”approximately 96 % of our revenues come with 

our partners- its massive ” [Interview: Hambueckers; 2010]. På trods af dette står partnerne ikke 

samlet som én enhed i praksis, og deres individuelle magtposition i Cloud ERP-SC’en kommer 

således til udtryk i en mindre grad [Thorelli; 1986] 

 

VAR’en 

VAR’en udvikler oven på TLP/ISV’ens eller ISV’ens systemer, hvilket skaber en afhængighed fra 

VAR’en til TLP/ISV’en eller ISV’en. VAR’ens grad af magt opnås gennem kundetilpasningerne, 

der fremadrettet skal være nicheorienteret. Formår VAR’en at specialiserer sig opnås derved en 

magt i Cloud ERP-SC’en, fordi VAR’en, grundet dens specialisering, er i stand til at udbyde et 

produkt som meget få eller ingen andre på markedet er i stand til. I sådanne en situation vil VAR’en 

have en betydelig større magtposition i Cloud ERP-SC’en. Denne form for specialisering kunne 

komme til udtryk gennem evnerne til at integrere eller konvertere et ERP-system til et andet. Dette 

ville betyde, at slutkunden i højere grad ville gå igennem VAR’en, der her ville være i stand til at 

sammensætte forskellige dele af ERP-systemer, for til sidst at udbyde en løsning der er 

kundetilpasset den enkelte slutkundes efterspørgsel. Gennem dette tekniske aspekt ville VAR’en 

således opnå en vigtig position i netværket, hvilket reflekterer graden af magt.    

 

5.4.7 SCM i Cloud ERP-SC’en 

Gennem ovenstående afsnit er nogle af aspekterne i SCM-teorien blevet berørt løbende. Dette afsnit 

søger afslutningsvis for afsnittet at drage paralleller til tidligere gennemgået SCM-teori.  

 

Forrige afsnit omkring SaaS ERP-SC’s gennemgik de fordele der opstår som et resultat af SaaS, 

hvilket ligeledes er gældende for CC, da denne indeholder begrebet SaaS. Her fremkom 

integrationsaspektet i relation til SCM-teori, hvor der på nuværende tidspunkt ligger en fremadrettet 

udfordring i at integrere eller konvertere forskellige ERP-systemer. Tidligere blev der argumenteret 

for, at det fremadrettet vil blive muligt at integrere og konvertere forskellige ERP-systemer. For 

SCM betyder dette, at processerne ved at overføre data fra et system til et andet bliver nemmere, 

samtidig med at slutkunderne får mulighed for at kombinere forskellige udbyderes produkter, 

således at de stemmer overens med den enkelte slutkundes efterspørgsel. Endvidere bliver markedet 
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for ERP-systemer mere åbent, hvorfor mindre ISV’ere opstår, fordi de har mulighed for at udvikle 

enkelte nicheorienterede dele af et Cloud ERP-system. 

 

Endvidere retter Cloud ERP-SC’en et fremadrettet fokus på slutkunden, hvilket kommer til udtryk 

gennem TLP/ISV’en eller ISV’en og deres partnere. For SCM betyder dette, at der gennem 

netværkets relationer er et informationsflow mellem TLP/ISV’en eller ISV’en og dennes partnere, 

således at TLP/ISV’en eller ISV’en ikke mister kontaktfladen til deres slutkunder, som de typisk 

opnår gennem partnerne. 

 

Fremadrettet vil der ligeledes være et øget fokus mod standardiserede produkter, hvorfor 

muligheden for at opnå economies of scale vil være mere fremtræden. For SCM betyder dette 

optimering af processer. 

 

Afslutningsvis for dette afsnit blev der draget paralleller til teori omkring SCM. Afsnittet 

efterfølgende er en delkonklusion, der har til formål at opsummere de resultater der blev udledt i 

afsnittet omkring Cloud ERP-SC’en. 

 

5.5 Delkonklusion 
Ovenstående gengives i form af nedenstående tabel, der opsummerer hovedpunkterne i afsnittet 

omkring Cloud ERP-SC’en: 

 

Tabel nr. 28 - Delkonklusion af Cloud ERP-SC’en 

ERP-SC’ens udvikling fremadrettet kommer til udtryk gennem en Cloud ERP-SC, fordi begrebet CC vil udvikle sig og 

vinde større indpas fremadrettet. 

SMBs vil først adoptere Cloud ERP-systemer, efterfulgt af store virksomheder. 

Overgangen fra den traditionelle ERP-SC SaaS ERP-SC’en Cloud ERP-SC’en har medført en række ændringer i 

ERP-SC’en. 

 

Fremadrettet vil en TLP/ISV’er eller ISV’er både sælge direkte og indirekte, til trods for at den indirekte tilgang vil 

være fremtræden. 

 

I Cloud ERP-SC’en er samtidig en fremtræden pull-effekt, til trods for at push-effekten ligeledes er repræsenteret. 
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Netværksteoriens tilgang 

opbygges af tre komponenter:  

• Aktører 

• Aktiviteter 

• Ressourcer 

• TLP’en, ISV’en, Hosten, Partneren, VAR’en, den trusted advisor og 

slutkunden. 

• TLP’en begynder at udvikle, hvorfor denne tager form som en TLP/ISV’er: 

store virksomheder der udvikler platforme samt Cloud ERP-systemer. 

ISV’en: omfatter SMBs og store virksomheder, hvor SMBs er nødt til at 

specialisere sig. 

Hosten: Antallet af Hosts vil reduceres fremadrettet, således at der er få 

men store. 

Trusted advisor: Rådgiver omkring hvilken udbyder der er at foretrække. 

Partner: sælger og leverer standardiserede produkter på vegne af 

TLP/ISV’en eller ISV’en. 

VAR’en: fokuser på kundetilpasning. 

 

Yderligere aktiviteter er en tendens mod private Clouds, hvor slutkunden har kontrol over forretningskritiske data, 

samtidig med at besparelserne ved off-premises aspektet opnås.  

 

Anden aktivitet der rettes fokus mod fremadrettet er evnerne til at integrere eller konvertere forskellige ERP-systemer, 

således at de er i stand til at kommunikere. 

  

• TLP/ISV’ens eller ISV’en: partnerne, der fungerer som salgskanal 

Trusteds advisor: tilliden fra slutkunden. 

Partneren: direkte kontaktflade til slutkunden, samt deres netværk.  

VAR’en: evnen til at lave kundetilpasninger. 

Fem typer relationer:    

1. Relationer til system leverandører og kunder i 

SC'ens næste led. 

2. Relationer, der er essentielle for operationerne og 

bør overvåges som en del af netværket. 

3. Relationer, der involverer rutineprocesser. 

4. Relationer til andre SC's. 

5. Relationer til konkurrenter. 

TLP/ISV’en og ISV’en (og partneren): relationer til 

systemleverandører og kunder, samt relationer til andre 

SC’s. 

 

Mindre ISV’ere imellem: systemleverandører (og kunder); 

relationer der er essentielle for operationerne, relationer til 

andre SC’s, og i nogle tilfælde til konkurrenter. 

Bånd mellem aktørerne: 

•  Tekniske bånd  

• Sociale bånd 

• Administrative bånd 

• Lovlige bånd 

Den direkte Cloud ERP-SC er fremadrettet bundet sammen 

gennem tekniske – og lovlige bånd, hvorimod den indirekte 

er bundet sammen gennem tekniske -, lovlige - og sociale 

bånd.  

 

Tilliden i Cloud ERP-SC’en er typisk baseret på baggrund 
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af kompetencer og kontrakter, til trods for at der mellem 

den trusted advisor og slutkunden er mulighed for at opnå 

tillid der er baseret på goodwill. 

 

TLP/ISV’en og ISV’en (og partneren): tekniske-, lovlige- 

og sociale bånd. 

Mindre ISV’ere; tekniske og sociale bånd. 

ISV’en eller ISV’en og slutkunden: tekniske-, lovlige- og 

sociale bånd. 

Tillid inddeles i tre kategorier: 

• Kontraktuel 

• Kompetencer 

• Goodwill trust 

Trusted advisor slutkunden: kompetence- og goodwill 

TLP/ISV’en og ISV’en andre ISV’ere eller til 

slutkunden: kontrakter og kompetencer 

Mindre ISV’erne imellem: kompetencer 

TLP/ISV’en og ISV’en partneren: kontrakter og 

kompetencer  

Magt og afhængighed kommer an på: 

• Virksomhedens position i andre netværk 

• Virksomhedens rolle i SC’en 

• Virksomhedens magt over de andre 

virksomheder i netværket 

 

Influeret af: virksomhedens økonomiske situation, 

teknologi og tillid. 

 

Magtforhold inddeles i værende; ”buyer dominance”, 

”interdependence”, ”independence” og ”supplier 

dominance”. 

TLP/ISV’en og den store ISV’er har en ”supplier 

dominance” position i Cloud ERP-SC’en, til trods for at 

den trusted advisor fremadrettet vil have større indflydelse 

på slutkundens valg af udbyder, hvilket styrker den trusted 

advisor’s magtposition.  

 

De mindre ISV’ere og mindre Intermediates vil have et 

”independence” forhold til hinanden, og der vil ikke være 

en stor magtforskel. 

 

Partnerne har en mindre grad af magt, der kan styrkes 

gennem et bredt netværk samt den direkte kontaktflade til 

slutkunden. Er VAR’en i stand til at specialisere sig opnås 

en yderligere magt i Cloud ERP-SC’en, fordi VAR’en 

således er i stand til at holde dens værdi ved at udbyde et 

produkt få eller ingen andre virksomheder er i stand til. 

 

SCM 

Højere grad af integration mellem forskellige Cloud ERP-

systemer. 

 

Yderligere fokus på slutkunden, hvilket kommer til udtryk 

gennem TLP/ISV’en eller ISV’en og deres partnere. 

Betyder et informationsflow mellem TLP/ISV’en eller 

ISV’en og dennes partnere. 
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Fokus mod standardiserede produkter, hvorfor muligheden 

for at opnå economies of scale vil være mere fremtræden. 

For SCM betyder dette optimering af processer. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Afsnittet omkring Cloud ERP-SC’en blev gengivet i form af ovenstående tabel. Følgende afsnit er 

afhandlingens konklusion. 

 

6 Konklusion 
På baggrund af udledte resultater udformes afhandlingens konklusion i form af nedenstående tabel: 

 

Tabel nr. 29 - Konklusion 

Definition af SaaS: Gennem afhandlingen blev begrebet Software-as-a-Service (SaaS) defineret som en 

forretningsmodel, hvor brugere tilgår softwaren over Internettet gennem en 

abonnementsordning. Den købte software hostes derefter af en ekstern virksomhed off-

premises, der kører flere brugere på samme server (multi-tenancy) ved hjælp af 

standardiserede løsninger.  

SaaS henvender sig både til SMBs og store virksomheder, til trods for at SMBs vil rykke først i denne udvikling, 

senere efterfulgt af store virksomheder. 

Der er opstået en voksende interesse for SaaS-løsninger inden for de seneste år, hvilket skyldes ”the perfect storm”, 

der bygger på tre dele; the economy, enabling technologies og shifting attitudes. 

 

Endvidere er markedet begyndt at tage SaaS mere til sig, og udviklingen går hen imod en bredere forståelse og accept 

af SaaS fremadrettet. 

Det betyder, at der er ved at ske en overgang fra den traditionelle måde at sælge og levere ERP-systemer på, der 

karakteriseres gennem at en slutkunde ønsker et ERP-system. Denne kontakter derfor en udvikler, som derefter 

udvikler det pågældende ERP-system efter den individuelle slutkundes behov. Slutkunden betaler ved opstart en 

betaling, og opnår efterfølgende fuld ejerskab over det udviklede system. Hermed står slutkunden selv for 

vedligeholdelse og drift af ERP-systemet, hvilket betyder, at slutkunden selv erhverver den hardware der er nødvendig 

for at køre systemet. 

Denne udvikling af SaaS kommer til udtryk gennem begrebet Cloud Computing (CC). 

 

Definition af CC: Gennem afhandlingen blev begrebet Cloud Computing (CC) defineret som en 

produktionsmodel, som bygger på et fleksibelt og skalerbart netværk (skyen), der tilgås gennem 
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Internettet efter behov af multiple brugere, og består af en samling af IT-ressourcer (netværk, 

servere, lager, applikationer og services) der deles i skyen”. 

Som et resultat af SaaS vil CC vokse. Det betyder, at SaaS’ indflydelse på ERP-SC’en fremadrettet kommer til 

udtryk gennem en Cloud ERP-SC, hvilket skaber en række ændringer og udfordringer for ERP-SC’ens 

aktører. 

 

For at udlede de ændringer og udfordringer der fremadrettet vil være for Cloud ERP-SC’ens aktører, analyserede vi 

den overgang der er mellem den traditionelle ERP-SC og SaaS ERP-SC’en i henhold til SCM- og netværksteori. Af 

dette fremkom indikationer om hvordan Cloud ERP-SC’en vil udvikle sig fremadrettet. 

Heraf fremkom det, at ERP-SC’en ikke længere henvender sig til store virksomheder men primært SMBs. 

• Distributøren er forsvundet, mens Hosten og den trusted advisor er kommet til. 

• Intermediatens aktiviteter er begyndt at bevæge sig mod at blive mere rådgivende fra at have været teknisk 

orienterede. 

• Intermediaten begynder at besidde nogle mere salgs orienterede ressourcer. 

 

SCM 

Større fokus på hvad slutkunden efterspørger. 

 

Bedre kommunikation, integration og kommunikation i SaaS ERP-SC’en. 

 

Gennem eliminering af Distributøren forekommer en optimering af processer. 

 

Samarbejde mellem mindre ISV’ere, for herigennem at opnå en større værdi. 

 

SMBs vil først adoptere Cloud ERP-systemer, efterfulgt af store virksomheder. 

Der er en fremtræden pull-effekt, til trods for at push-effekten ligeledes er repræsenteret. 

• TLP’en, ISV’en, Hosten, Partneren, VAR’en, den trusted advisor og slutkunden. 

• TLP’en begynder at udvikle, hvorfor denne tager form som en TLP/ISV’er. 

ISV’en: omfatter SMBs og store virksomheder, hvor SMBs er nødt til at specialisere sig. 

Hosten: Antallet af Hosts vil reduceres fremadrettet, således at der er få men store. 

Trusted advisor: Rådgiver omkring hvilken udbyder der er at foretrække. 

Partner: sælger og leverer standardiserede produkter på vegne af TLP/ISV’en eller ISV’en. 

VAR’en: fokuser på kundetilpasning. 

• TLP/ISV’ens eller ISV’en: partnerne, der fungerer som salgskanal. 

Trusteds advisor: tilliden fra slutkunden. 

Partneren: direkte kontaktflade til slutkunden, samt deres netværk. 

VAR’en: evnen til at lave kundetilpasninger. 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

149 
 

 

SCM 

Højere grad af integration mellem forskellige Cloud ERP-systemer. 

 

Yderligere fokus på slutkunden, hvilket kommer til udtryk gennem TLP/ISV’en eller ISV’en og 

deres partnere. Det betyder et informationsflow mellem TLP/ISV’en eller ISV’en og dennes 

partnere. 

 

Fokus mod standardiserede produkter, hvorfor muligheden for at opnå economies of scale vil være 

mere fremtræden. For SCM betyder dette optimering af processer. 

 

Overgangen fra den traditionelle ERP-SC  SaaS ERP-SC’en  Cloud ERP-SC’en har på baggrund af 

ovenstående medført en række ændringer i ERP-SC’en. Ud af dette fremkom ligeledes en række ændringer og 

udfordringer for aktørerne fremadrettet, som gengives i form af nedenstående punkter: 

 

1. Naturlig evolution 

Overgangen fra den traditionelle ERP-SC til Cloud ERP-SC’en skaber en række ændringer for aktørerne, fordi 

måden at sælge og levere ERP-systemer på har ændret sig. Aktørerne er således nødsaget til at anerkende 

denne udvikling for stadig at bibeholde deres individuelle værdi. 

2. Direkte- og indirekte Cloud ERP-SC 

Både den direkte- og indirekte Cloud ERP-SC vil anvendes i varierende grad fremadrettet. Det betyder, at 

partneren eller VAR’en bør være bevidste omkring hvordan de bringer en værdi til produktet, der fortsat er af 

sådan en karakter, at TLP/ISV’en eller ISV’en ikke udelukkende kan sælge og levere ERP-systemer direkte til 

slutkunden. Dette er en forudsætning for ikke at udgå fra Cloud ERP-SC’en. 

3. Private clouds 

Der ses endvidere en tendens mod private Clouds, hvor virksomhederne i stedet for at have servere on-premises 

flytter deres data op i private Clouds, hvorfor der vil ske en ændring i hvorledes data lagres. Dette betyder, at 

de aktører der henvender sig mod at sælge hardware i form af servere, etc. mister deres eksistens. 

4. Samarbejde og partnerstrategier 

Endvidere er et øget fokus på samarbejde og partnerstrategier i Cloud ERP-SC’en. Dette skyldes, at 

TLP/ISV’en eller ISV’en har anerkendt mulighederne ved at skabe et samarbejde til partneren, fordi et bredt 

netværk af partnere kan skaffe flere slutkunder samlet, end hvad der ville være muligt for TLP/ISV’en eller 

ISV’en selv. Et øget fokus på samarbejde med partnere skaber derved en mulighed for partnerne til at 

bibeholde deres værdi i en varierende grad.   

5. Integration og kommunikation 
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Et fremadrettet fokus mod integration eller konvertering af forskellige ERP-systemer, betyder en ændring i 

magtforholdene i Cloud ERP-SC’en. Det skyldes, at de aktører der vil være i stand til at integrere eller 

konvertere forskellige ERP-systemer, vil indtage en central position mellem forskellige Cloud ERP-SC’s, fordi 

denne aktør vil være i stand til at forbinde dem. Dette vil endvidere betyde, at dele fra forskellige ERP-systemer 

kan sammensættes til nye produkter, hvorfor der derved skabes en mulighed for bl.a. VAR’en til at bibeholde 

deres værdi i en varierende grad. 

6. Fundamentet for SaaS og CC 

De aktører der har leveret traditionelle ERP-systemer og er begyndt at udbyde SaaS ERP-systmer, oplever en 

række ændringer i deres interne SC fremadrettet. Det skyldes, at disse aktører ikke har bygget deres 

fundament op omkring SaaS eller CC. Her oplever de bl.a. en kannibalisme af eksisterende produkter i takt 

med at SaaS og CC integreres hos dem. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel udledte afhandlingens konklusion. 

 

6.1 Perspektivering 
Dette afsnit drager paralleller til andre fokusområder end dem afhandlingen omhandler, der ville 

have været interessante for afhandlingens udformning. 

Det ville have været interessant at fokusere på én enkelt aktør i ERP-SC’en, således at dennes 

funktion, position og fremadrettet udvikling i Cloud ERP-SC’en kunne være blevet analyseret. 

Dette ville have mindsket fokusområdet, og herved givet et mere snævert billede af det enkelte led i 

ERP-SC’en. Det ville have givet de forskellige aktører i dette led en indikation om, hvordan de 

skulle agere i forhold til ændringerne i ERP-SC’en. På trods af dette ville det ikke have givet det 

samme overordnede billede af hele ERP-SC’en, som denne afhandling har gjort. 

 

Igennem afhandlingen har det vist sig, at begreberne SaaS og CC indeholder en masse aspekter for 

videre analyse. F.eks. Ville det være spændende at inddrage den ”Ressource baseret teori”, for 

herigennem at analysere, hvorledes aktørerne i ERP-SC’en agerer i henhold til teorien. CC lægger 

op til, at de forskellige aktører (i teorien), kun fokuserer på deres kernekompetencer, hvorfor det her 

ville være spændende at udlede, hvilke paralleller der kunne drages mellem aktørerne i en SaaS 

eller Cloud ERP-SC og den ”ressource baseret teori”. Dette kunne blandt andet lede til en indikation 

om, hvordan deling af ressourcer i skyen ville forekomme fremadrettet. 
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Der ligger ligeledes et interessant aspekt i at udlede en analyse af, hvordan slutkunden kan få mest 

muligt ud af kombinationen mellem SaaS eller CC og ERP-systemer. Det betyder en afhandling, 

hvor slutkunden er mere fremtræden, fordi der gennem arbejdsprocessen er fundet flere eksempler 

på elementer, som kan medføre, at slutkundens økonomiske situation og ydeevne efter 

implementeringen af SaaS eller CC ERP-systemer påvirkes positivt. I henhold til SCM’s teori 

omkring agilitetsprincippet, kunne det i forlængelse heraf ligeledes have været spændende at 

inddrage, hvorledes SaaS og CC kan hjælpe slutkunden med at blive mere agile og responsive. 

Dette kunne både analyseres i forhold til omkostninger og i henhold til produktiviteten.  

 

6.2 Bilag 
 
Bilag 1: Interviewrammen (Interviewrammen er udformet på engelsk, da nogle af 
interviewpersonerne ikke var danske) 
 

• What is your current business title? 

• What experiences do you have with Software-as-a-Service (SaaS) and Cloud Computing 

(CC)? 

 

As previously mentioned, our master thesis has its main focus around SaaS and Cloud computing, 

where we have a keen interest in looking at the future development of SaaS and CC, and what 

changes this creates for the involved parties in the supply chain. In order to do that, we need to look 

at the following: 

 

Traditional ERP-SC: 

• Please draw or explain your version of a traditional ERP-supply chain? (please explain who 

the actors are and what resources and activities they hold) 

• What relations are present? (Technological, Social, Administrative, Legal, etc.) 

• What kind of trust between the involved parties is present? (Contractual, Competence, 

Goodwill, etc.) 

• Who of the involved parties hold the power? And why? 
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SaaS ERP-SC: 

• How would you define SaaS? (in keywords) 

• What advances do you see in SaaS? What are the limitations? 

  

• Please draw or explain your version of an ERP-supply chain where SaaS is included? 

(please explain who the actors are and what resources and activities they hold) 

• What relations are present? (Technological, Social, Administrative, Legal, etc.) 

• What kind of trust between the involved parties is present? (Contractual, Competence, 

Goodwill, etc.) 

• Who of the involved parties hold the power? And why? 

 

Cloud ERP-SC: 

• How would you define Cloud Computing? (keywords) 

• What advances do you see in CC? What are the limitations? 

 

• Please draw or explain your version of an ERP-supply chain where CC is included? (Please 

explain who the actors are and what resources and activities they hold). Purely hypothetical, 

how do you think it will look like? 

• What relations are present? (Technological, Social, Administrative, Legal, etc.) 

• What kind of trust between the involved parties is present? (Contractual, Competence, 

Goodwill, etc.) 

• Who of the involved parties hold the power? And why? 
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Bilag 2: Interview; Alon Ekelund; Medstifter af Intelliglobe A/S. ISV’er. 

 

Ekelund har 3-4 års erfaring inden for SaaS-branchen. 

Intelliglobe er et software-hus, som har et CRM-system der bygger på Lotus og Notes. De er gået 

sammen med et netværk af konsulenter i form af et partnerskab, hvor de hjælper hinanden med at 

sælge deres systemer. Intelliglobe støtte ind i CC og SaaS da notes markedet begyndte at gå ned, og 

de blev nødt til at tænke out of the box.  

 

De sammenarbejder i et netværk, hvor de har nogle eksterne konsulenter, som implementerer deres 

applikationer. Den eneste måde de kan komme ud til en stor nok kundekreds er igennem partnerne, 

som er tættere på slutkunderne end de selv er. De går således ud sammen med partneren for at være 

med til at rådgive slutkunden om hvordan deres system kan hjælpe dem bedst muligt. Derudover 

går de ud og sælger ERP-systemer med andre ISV’ere, der laver nogle andre systemer end dem. 

Således bliver der skabt større værdi for slutkunden og de opnår selv et større salg. 

 

Deres problem er, at der er så mange der bruger Office, og det er derfor sværere at sælge et system 

der bygger på Notes (IBM). På baggrund af dette begyndte de at tænke lidt ud af boksen, og endte 

så med at hoste deres system i skyen. 

 

Deres problem er, at IBM ikke stiller nogle servere til rådighed, således at Notes baseret software 

ikke kan blive kørt som en cloud-løsning. IBM har været meget langsomme i forhold til Microsoft. 

”Du kan sagtens køre en SaaS-løsning og så stadig lave kundetilpasning”.  

Du kan dele SC’en op i små og store, hvor de store bla. er SAP og Oracle. I DK er det ofte mindre 

ISV’ere, der leverer software til de mindre virksomheder. 

  

De bygger på en platform som de får fra IBM og Microsoft, og derefter producerer de så deres eget 

produkt oven på og sælger det til en slutbruger igennem en partner. En af de grunde til at de nu har 

valgt også at bruge Microsoft er, at de har hele pakken, dvs. at de kan levere både en platform, en 

host, mv. Det er vigtigt at slutkunden ikke skal bekymre sig om platformen nu også virker. 

 

”IBM har stukket os i ryggen så mange gange og solgt direkte til kunden”. 

De går med ud sammen med partneren og sælger produktet. ”selv om alt vil være i skyen, så vil der 
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altid være noget kundetilpasning, derfor skal der være en partner, som laver denne 

kundetilpasning”. 

 

”I fremtiden vil markedet blive mere splittet og, de små vil hurtigst flytte op i skyen. I fremtiden vil 

systemerne blive mere integrerede. Det man kigger på nu er problematikken i at de forskellige 

systemer ikke kan snakke sammen.” Nogle applikationer vil blive holdt i skyen, mens andre 

applikationer vil blive holdt på interne servere, som f.eks. deres forretningskritiske data 

applikationer” 

 

Kunderne kigger på sikkerhed og økonomi. Det bliver mere gennemsigtigt med en cloud-løsning. Jo 

nemmere det er for en kunde at skifte fra deres nuværende system til et andet, jo nemmere vil det 

være at sælge en cloud-løsning. Man skal nemt kunne få sine data ind på det nye system fra det 

gamle. 

 

De har intet at sige i forhold til IBM og Microsoft, dertil er de for små. Det har således ingen 

relation til dem. 

 

Problemet nu er, at mange slutkunder har en masse forskellige software, som ikke rigtig kan snakke 

sammen. Grunden til dette er, at når kunderne træffer en beslutning om et nyt system, så bliver det 

der er billigst vægtet højere end det faktum om de forskellige programmer kan snakke sammen. 

Derfor ender mange virksomheder med mange forskellige systemer, der ikke kan snakke sammen. 

På baggrund af dette tror Ekelund, at der i fremtiden vil ligge en stor opgave i at få de forskellige 

programmer til at snakke sammen.  

 

Det er vigtigt at man kan integrere softwaren med de forretnings kritiske data og software.  

 

Google og Amazon har rigtig meget fart på, og kan blive nogle rigtig store spillere inden for 

software- og platform- markedet.  

 

ISV’erne er afhængige af den platform der bliver leveret, derfor er det vigtigt at de bygger deres 

programmer på en troværdig platform, og en platform hvor SaaS-applikationerne nemt kan blive 

hostet. 
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Når du køber en traditionel løsning, så er det en investering. Med SaaS er det en running cost, 

derfor er det nemmere at købe/leje SaaS. SaaS er billigt, og det er hurtigt at komme i gang med. 

Derudover er beslutningsprocessen blevet kortere. Det er simpelthen nemmere, fordi man som 

kunde ikke føler at man er blevet bundet til noget længerevarende. 

 

Et problem med SaaS er, at man som kunde har svært ved at se hvilke ISV’ere der er seriøse og 

hvilke der useriøse. Derudover er der en fare ved at man kun kan komme ind på systemet gennem 

Internettet. Dette betyder, at hvis slutkundens Internet går ned i et par timer, så er det ikke muligt at 

tilgå softwaren. 
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Bilag 3: Interview; Christian Frederiksen; Ansvarlig for salg i Manage My Complaints. 

ISV’er. 

 

Han har beskæftiget sig med det i mellem 6-7 år. Han startede med at få kendskab til SaaS og CC 

gennem hans arbejde i Microsoft. Der arbejdede han med at levere SaaS i nogle år. Derefter startede 

han sin egen konsulent virksomhed. 

 

Han arbejder i et firma som tilbyder en SaaS-løsning til SMBs virksomheder. 

De leverer en løsning som bruges til at finde ud af hvad kunderne synes om det produkt de sælger. 

 

De programmerer således deres eget program, hvor de hertil har to typer af viden. De har en viden 

om hvordan man laver softwaren, men også hvordan den viden bruges som kunden får ud af deres 

produkter. 

 

De leverer direkte til kunden igennem deres website, ”det er meningen at alt skal køre via den 

website, på samme måde som salesforce.com”. Det er samme forretningsmodel. Deres ønske 

situation ville være, at beslutningstagerne selv ville komme til deres website og købe det gennem 

den slagskanal.  

 

”Fra kundens side er det ligegyldigt hvem der egentlig hoster”. De betaler altså ikke kun for 

softwaren, men også hardwaren og det at få det hostet.  

 

De sælger ikke en 100 % standardiseret løsning, da der altid vil være en mindre kundetilpasning 

efterfølgende. Dog bygger alle applikationerne på den samme platform, hvilket gør opgraderinger 

og vedligeholdelse mere effektivt. Det er på den baggrund at de opnår economies of scale. 

”Jeg synes ikke der er sket særlig meget, eller der er ikke sket nok. Der hvor der er sket mest er på 

den teknologiske side. Hele SaaS forretningsmodellen er stadigvæk ikke udnyttet særlig meget. Det 

er jo typisk markedsdrevet og grunden til at det ikke er mere udbredt har noget at gøre med, at 

viden omkring hvad der er muligt ikke er til stede i markedet.” 

 

”Specielt de sidste 5 år er kendskabet til SaaS vokset meget, men det er stadig ikke udbredt nok.” 
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Den udvikling vil begynde at gå hurtigere og hurtigere. Han synes ikke at virksomhederne er gode 

nok til at udnytte de muligheder der ligger i SaaS. 

 

”Når man snakket om SaaS, er det muligt pludselig at prisfastsætte på en helt anden måde, 

eftersom man kan måle det centralt, f.eks. antal kliks, antal brugere, antal megabyte”. 

 

Tilliden fra ISV’en direkte til slutkunden er ikke særlig stor. Den måde man kan komme denne 

mistillid til livs er ved at arbejde sammen med en form for trusted advisor. Dette kunne evt. være en 

der allerede har en kontakt med slutkunden og som kunden allerede har en tillid til. 

 

Den mindre virksomhed vil ofte købe SaaS ERP-systemer ud fra den betragtning, at det er billigere, 

hvor i mod de større virksomheder typisk vil købe SaaS ERP-systmer pga. forretningsfordele. SaaS 

vil helt sikkert vokse uanset størrelsen på virksomheden. Man kunne forstille sig, at større 

virksomheder både vil bruge SaaS-løsninger samtidig med at de bruger et on-premises system. 

”Dog er der ikke så mange der kan integrere programmerne med hinanden lige som det ser ud nu, 

men i fremtiden kommer det nok til at ske. Problemet er, at de IT-virksomheder der er i marked i 

dag ikke er i stand til at lave denne integration, hvorfor det kommer til at tage tid før den bliver 

opbygget”.  

 

I sidste ende handler det om for en organisation om at få det rigtige software udviklet og driftet på 

den bedste måde. Det skift der er ved at ske i dag er, at virksomhederne ikke længere har alt IT 

inden for i huset, men at det er mere fordelagtigt at lægge softwaren ud i nogle private skyer i 

stedet.  

 

Typisk så hænger de forskellige SaaS-løsninger ikke særlig godt sammen, og de er således ikke 

særlig godt integreret.  

Det der kommer til at ske på et eller andet tidspunkt er, at det godt kunne tænkes, at flere små 

virksomheder vil gå sammen med hver deres programmer, således at en virksomhed, kan tage 

applikationer fra de forskellige virksomheder, og dermed få nogle programmer der arbejder 

sammen.  

Der vil være et marked for både de store og små virksomheder, således at der er et marked for SAP 

og de andre store, mens der også vil være plads til de mindre. 
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Bilag 4: Interview; Hanne Roulund; Projektleder i Dansk Institut (DI). Slutbruger og 

overvejende ISV’er. 

 

Hanne Roulund har været projektleder i DI siden 2007, hvor ideen omkring portalen de lancerede 

sidste år opstod.  

DI overvejer at sælge nogle af deres licenser, og deres portal skal således sælges videre, evt. som 

SaaS-løsninger. Hosting af DI’s egne data køres på Amazon gennem en cloud-løsning. ”Sammen 

med en ekstern konsulent fik vi denne anbefaling fra vores IT-leverandør. Vi valgte at anvende 

Amazon grundet deres professionalisme og deres globale fylde, fordi portalen netop er global (18 

lande) og her skal den virke konstant. Her er det nemt at justere ændringer gennem Internettet, i 

stedet for at gå gennem en udbyder.” DI kendte ikke til CC før deres IT-leverandør introducerede 

dem for det. 

  

DI betaler for dataoverførslen/trafikken og for at have den til rådighed konstant. DI har faktisk 

været yderst tilfredse med denne løsning, bortset fra et enkelt nedbrud, hvor strømmen gik i det 

område i USA hvor dataen lå. Testserveren kom meget hurtigt op at køre igen, hvorimod 

hovedserveren ikke virkede. Først om natten valgte de at lægge det hele over på en ny server, fordi 

de ikke turde vente. DI blev forsinket ca. en halv dags tid. 

 

De har oprettet en række kontrakter; hostingaftale (SLAs) og vedligeholdelsesaftale, gennem deres 

IT-leverandør. Selve back-up’en ligger hos en af Amazons underleverandører. Dette skyldes, at 

deres IT-leverandør er specialiseret i at udvikle i stedet for at hoste. De har derfor sendt det videre 

ud til nogen som har bedre kompetencer (har faktisk en host til at formidle deres cloud gennem 

amazon.) Får en rapport hver måned, hvor de kan tage beslutninger omkring hvorvidt de skal skrue 

op eller ned for deres systemer. Har desuden en hotline hvis der er spørgsmål, og kontrakter 

omkring hvor hurtigt systemet kan reagere. 

 

Deres egen IT-afdeling er ikke interesseret i at røre dette, fordi de ikke har nogen erfaring med 

Amazon eller CC, samtidig med at de ikke har ressourcerne. Videre har de kun en portal, hvorfor 

det ikke giver mening for dem at investere i CC.  Derfor overlader DI hosting osv. til andre. Tænker 

ikke på om det er on- eller off-premises. Grundet kontrakt stoler DI på dem, samtidig med at de har 

deres individuelle log in. ”Vores forrige IT-leverandør gik konkurs, hvorfor alle efterfølgende fik 
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individuel adgang, således at vi har kopier liggende af det vigtigste.” Kontrakterne er meget 

omfattende, og de står således stærkt juridisk- også et krav fra staten som er medejer. 

 

DI har ikke lagt kritiske data i clouden, såsom løn data, personnumre, mv. fordi de ikke tør. I så fald 

skulle de i hvert fald rådgives yderligere. DI har specifikke krav om, at disse informationer IKKE 

kommer ud, men skal lagres manuelt i 10 år. 

 

SaaS forklares ved; ”I stedet for at have det på en server i hjørnet, har man det på en server hvor 

man går gennem Internettet. Man leger fysisk noget plads et eller andet sted i verden, som vi ikke 

ved hvor ligger. Men der er let adgang. Ulempen er at hvis der sker noget er det rigtig svært at 

komme i kontakt med dem.” Hanne har global adgang til systemerne, så længe der er en 

internetforbindelse. 

 

DI købte tidligere direkte fra deres it-konsulent/rådgiver, men efter at de gik konkurs køber DI nu 

direkte fra udvikleren og supplere derefter med yderligere ydelser. DI betaler selv regningen fra 

Amazon. ”Det giver en højere pris at købe det gennem en anden, men man opnår samtidig en 

større sikkerhed, f.eks. ikke usikkerheden omkring udsving på kurser. Budgetmæssigt at det mere 

sikkert førhen. I dag er det mere usikkert, fordi omkostningerne varierer. Her tager vi selv både 

omkostningerne og besparelserne.” 

”Hvis vi havde en fast ydelse ville vi have en rolle som udbyder, som dermed ikke kan give den sikre 

indsigt. Så det vil ikke give os den sikkerhed, men køberen.” Her skifter rollen fra at være aftager til 

udbyder. 

DI ser flere fordele ved SaaS-løsninger end traditionelle-løsninger. Fordelene er: ”Indtægt ved 

traditionelt up front betalinger og ikke på længere sigt. Vi vil have en indtægt til at dække vores 

driftsomkostninger på lang sigt. Fonde vil gerne give til udvikling og ikke til drift, hvorfor det er 

attraktivt for os.” En anden årsdag er, ved at udlevere deres licenser udviser de deres kildekode. 

”Gennem SaaS er der en løbende indtægt, der kan indtjene vores driftsomkostninger og minimere 

risikoen for udlevering af kildekoder.”  

DI mener at SaaS/CC er billigere på lang sigt. Dette ”resultat” er de kommet frem til ved at læse en 

del omkring emnet, og gennem et møde med en IT-rådgiver og deres IT-leverandør. Besluttes det 

endeligt at skulle køres videre skal der laves forhåndsundersøgelser. 
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Ulemperne ved SaaS/CC: ”Der skal laves nogle til retninger, dvs. udvikles IT-mæssigt således, at 

det kan fungere at standardisere produkter. Der er få der har udviklet SaaS-løsninger fra bunden, 

dvs. fundamentet ofte ikke er lavet til SaaS-løsninger. Der er mange tiltag der skal foretages.”  

 

DI vil gerne tilbyde ”hele pakken” på nuværende tidspunkt, ikke kun programmerne. Forestiller sig 

her at opnå stordriftsfordele, selvom det ikke er deres kernekompetencer. ”Vi tænkte egentligt først 

på portalen og ikke på at blive udbyder. Der er sket et kæmpe rolleskift. Alle skal være med på 

ideen. Det er ikke sådan lige at beslutte sådanne noget.” 

Ifølge Hanne er tidslinjen rigtig ubekendt, grundet de mange ubekendte variabler. Portalen har ikke 

til formål at høste penge. I så fald ville pengene gå til udbetaling af nye funktionaliteter. ”Den 

organisatoriske struktur vi sidder i har modstridende holdninger; Skal vi få andre 

konkurrenter/lande til at udnytte portalen? Danske skattekroner er blevet brugt til at opbygge den- 

skal de hjælpe andre lande? Beslutningsprocessen er derfor rigtig lang, fordi den ikke bare handler 

om at tjene penge.” Portalen indeholder over 300 profiler fra skoler, universiteter, myndigheder, 

kommuner og regioner, og om hvad de kan på klima området. Gennem portalen kan de oprette 

løsninger/erfaringer omkring projekter, cases, event, nyheder, linke dem, etc. Profilen kører separat, 

men som bruger kan man kontakte slutbrugeren. Det er hovedsageligt udlandet der kigger på 

portalen, 80-85 % af de besøgende er fra udlandet.  

 

Afslutningsvis udtaler Hanne: ”Alt det med SaaS og CC er så teknisk, og man skal derfor bare have 

en garanti for at det virker. Ofte er man ikke inde i den verden og det er heller ikke af nogen 

interesse.” 
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Bilag 5: Interview; Jeff Kaplan; Managing Director i THINKstrategies samt 

konsulent/intermediate og thoughtleader inden for området SaaS og CC. 

 

Han er været IT konsulent siden 2001 

 

Beskriver SaaS som; en tredjeparts levering af softwareapplikationer, som lejes på basis af et 

abonnement, således at man ikke ejer softwareapplikationerne, men ”kun” lejer dem.   

 

Fordelene ved SaaS er, at det er hurtigt at implementere, betalingen sker på en “pay as you go” 

princip, der er løbende vedligeholdelse og opdates og SaaS indebærer også en lov risiko. 

 

De ulemper der er ved SaaS er: Kundebegrænsninger, manglende customization muligheder og en 

afhængighed af tredjepart.  

 

Cloud computing bliver defineret som værende; meget elastisk, der er on-demand computer 

ressourcer og CC inkluderer ikke bare SaaS, men også PaaS og IaaS. 

 

Fordelene ved CC er, at applikationerne er meget fleksible og at de er let tilgængelige. Derudover så 

er der en ubegrænset adgang til computer ressourcer, eftersom denne ressource bliver afholdt hos en 

host.  

Dernæst er CC også anderledes fra SaaS, ved at CC ud fra definitionen både leverer hardware, 

platform og software på én gang. 

 

Jeff Kaplan svarede på vores interview over mail. Ovenstående er resultatet af tilsendte mail. 
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Bilag 6: Interview; Jens Toke; Director of Solutions Management i Progrator Gatetrade. 

ISV’er, Intermediate og Host. 

 

6 års erfaring indenfor SaaS og IT. Han har tidligere siddet i en indkøbs-afdeling, der har indkøbt 

IT. 

 

Fordelene ved SaaS er, at det er let tilgængeligt, webbaseret og forbundet med en forholdsvis lille 

investering. Ulemperne ved SaaS er, at det kan være svært at overføre data fra en SaaS applikation 

til det store ”hoved” ERP-system. 

 

De udvikler både på Microsoft og Oracle. ”SaaS-løsningerne er meget mere fleksible. Selve 

funktionaliteten i de webbaserede løsninger er mere fleksible end hvad jeg har været vant til at se. 

Du får en højere grad af connectivity og du vil dermed kunne ramme en bredere mængde af 

kunder.”  

 

Der er ved at ske en rokering i de roller som de forskellige aktører har. Han mærker, at kunderne 

stadig holder lidt igen med at købe ERP-applikationer, eftersom de ikke er meget for at slippe den 

fuldkomne kontrol med deres applikationer. Der er mange kunder som har brug for at det bliver 

dokumenteret, at de kan håndtere deres data sikkert. Adgang er en primær bekymring og samtidig 

det med at de føler at de mister kontrollen over deres applikationer og data. 

 

Progrator Gatetrade har indgået nogle partnerrelationer således, at de laver en stor del af 

salgsarbejdet. De går ud og tilbyder deres partnere at sælge nogle af deres produkter. Derefter går 

partnerne så ud og prøver at sælge det.  

 

Det monopol de store har haft, såsom Oracle og SAP er ved at skride en lille smule, dog er der så 

mange bindinger imellem de forskellige, at det er svært at komme ind på marked. ”Den nye 

SaaS/CC tankegang åbner op for nogle muligheder. Netværkstankegangen som jeg ser den om 

nogle år vil få en meget større indflydelse.  Mange af de store er også begyndt at udvikle SaaS/CC-

løsninger, hvilket kan ses som at de også tror på SaaS/CC tankegangen”.  

 

”Cloud computing er bare et pop’et begreb af SaaS”. Toke forklarer, at han ser at fremtiden vil 
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byde på, at der vil være brug for virksomheder der kan konverterer data fra ét ERP-system til et 

andet, således at to virksomheder der bruger to forskellige ERP-systemer kan snakke samme. F.eks. 

vil et supermarkeds ERP-system kunne snakke med Arlas ERP-system. Man kunne godt forstille 

sig, at Arla brugte deres webbaserede ERP-system til en del af deres indkøbs-løsninger, men stadig 

bruger deres eget ERP-system til resten af deres indkøbsprocesser.  

 

Progrator Gatetrade er faktisk i stand til at konvertere fra Oracle til SAP og dermed lave denne 

integration. De har flere der sidder og laver applikationerne en smule om, således at den ene 

applikation kan forstå den anden, selvom de kommer fra to forskellige platforme. Det sker allerede i 

dag at der er flere der bruger forskellige ERP-systemer.  
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Bilag 7: Interview; Justin Pirie; Thoughtleader & Director of Communities and Content 

i Mimecast. ISV’er 

 

Han har arbejdet med SaaS i ca. 5 år og arbejder for en af verdens største SaaS-leverandører. Han 

driver selv en af verdens største SaaS communities. 

 

65 % af Cloud computings revenue stammer fra SaaS baserede løsninger. Han kender godt til IaaS 

og PaaS, men det er ikke noget han fokuserer på.  

 

Der er to forskellige slags SC’s, der er den direkte og den indirekte, dette afhænger typisk af 

produktet. Typisk så sælger ISV’en til en Reseller, ellers sælger han direkte til slutkunden.  

 

I den nutidige ERP-SC sælges der igennem to kanaler; direkte eller indirekte gennem en Reseller, 

Ideen med at sælge direkte er, at man opnår en pull effekt. ” By selling direct you create a pull 

effect in the SC”. Man er nødt til at gøre begge dele, for herved at skabe ”channel pull”, for hvis 

man ikke selv kan sælge det, så kan en Reseller heller ikke.  

 

Grundet at det er et SaaS produkt har man ifølge Pirie en bedre kontakt til slutkunden, eftersom der 

både sælges direkte og indirekte. Det er ikke ligesom i gamle dage hvor man kun solgte til en 

Reseller. Reselleren installerer og konfigurerer, dog det er ikke særlig let at konfigurere således at 

de tilføjer en stor værdi. De sælger en ”offering” (Reseller).  

 

Mimecast gøre deres bedste for at have en godt forhold til deres Resellers, men det er svært at gøre i 

stor skala, eftersom der er så mange Resellers. De afholder møder, træning i software brug og 

efterfølgende mad og drinks. Der bliver også udsendt et newsletter til alle i kæden. De prøver at 

skabe trust til resellers. 

 

Den største fordel er, at provideren skal stå for vedligeholdelsen af både software og hardware. De 

behøver ikke at tænke på om softwaren kører eller hvordan den gør det. Fuldstændig lige som 

elektricitet, hvor ingen ved hvor det bliver produceret, det er der bare når der tændes for kontakten. 

Der sker updateringer hver weekend eller hver måned. 
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Pirie mener, at den økonomiske fordel ved SaaS/CC er overplayed. ”Basically the reason that saas 

and cloud computing are good is because of agility not because of cost”. Det giver dem en lagt 

større grad af fleksibilitet på den produktionsmæssige side. Samtidig kan kunderne justere sine 

forretningsprocesser, og man kan få nye programmer ”on the fly”. ”You can aligne yourself to the 

business.” 

 

“The power lies definitely at the vendor nowadays, I would say actually the ISV’s held lots and lots 

of power I the old days. Resellers need to change the way their businesses work, they need to be 

more like consultants. Most SaaS products don’t need that much configurations”. Resellers skal 

rette deres fokus på at være mere business orienteret. I stedet for at være tekniske skal de være 

bedre til at sælge produkter. SaaS og CC konceptet har taget en masse værdi ud af produktet. 

 

CC er IaaS, SaaS og PaaS. Fordelene ved IaaS og PaaS er helt anderledes end fordelene ved SaaS.  

 

Fremtidens CC: Det bliver større. Det går fra at være kun hype til at blive adoptet. (Gartner hype 

curve). “I believe that the SMB’s will be the 1st to adopt CC services. They will adopt it in whole 

sales divisions.” SMBs vil adoptere det først, eftersom de har de mindste IT investeringer. ”SMB’s 

are least worried about security and control but the most worried about functionality”. Det vil tage 

tid før at man vil tiltro en 3rd part til at opbevare sine kritiske data. Det vil handle om track record, 

teknologi og sales proces for at få dem til at tro på sikkerheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

166 
 

Bilag 8: Interview; Jörg Hambueckers; Cloud Computing specialist i Microsoft. TLP’er. 

 

Jörg arbejder inden for kommunikationssektoren hos Microsoft - de er en gruppe der kigger efter 

interesserne hos forskellige hosts, kabel operatører, service providers og media. Gruppen har 

eksisteret de sidste 8 år, og leder Microsoft diskussionen omkring cloud computing.  

 

De opdagede, at der var et behov, hvorfor deres gruppe blev startet. Hovedformålet var, at 

forbrugere skulle stoppe med at tænke på licenserne, dvs. en integreret oplevelse, hvor de ville 

tilbyde det hele. Han sidder nu med ca. 600 partnere der bruger Microsoft services og løsninger. De 

er ved en evolutionær proces, hvor Microsoft ændrer sig og samtidig noget af deres SC. De forsøger 

at ændre CC kapaciteter. Microsoft har været en CC spiller i 15 år. Der hed det ikke cloud og var 

slet ikke så aktuelt som det er nu. Der sker en evolution hvor de tilretter deres kapacitet. Det er en 

meget spændende tid for dem at være med til at bygge disse SaaS kapaciteter med partnere. 

 

Fokus på slutkunder; Kommer an på hvilke slutkunder det drejer sig om. Til trods for dette er alle 

deres kerne aktiviteter med slutkunden i fokus. Forsøger at skabe et marked med push. Det betyder 

at bygge noget og derefter skubbe det på markedet sådan at de har en efterspørgsel efter det, og at 

forbrugerne derefter forbruger det. Push-to-market er godt, men har nu også brug for at skabe pull. 

Derfor har de brug for at kigge på kundebehovene og konvertere det de tænker til det deres 

produkter og services skal kunne. Vigtigt at de har de rette strategier til at gå ind på markedet med. 

Microsoft er inde i hele clouden; Iaas, Paas og Saas, enten sammen med interne partnere eller med 

de Microsoft partner hostere de har kloden rundt.  

 

Strategi fremover: Svært at forudse- “we are learning on the go!” vision om hvor de vil hen. 3 

kategorier de fokuserer på; mobil devices, pc, og tv, – ”it becomes a playing field”. De koder på 

deres eget styresystem, sådan at deres time-to-market bliver mindre og der sker derfor mere 

jævnlige opgraderinger end tidligere, ”the SC’s are getting cut short!”. Her er det vigtigt at 

oplevelsen på disse produkter samtidig er den samme. Microsoft er her meget unikke positioneret. 

Har alle aspekterne i CC, så er i stand til at levere utallige løsninger. Microsoft har de traditionelle 

software partnere, der er software leverandører (licenser), value added resellers, og så er der de 

trusted advisors- ”they touch the customers. They are making the pitch on the consultancy services 

or additional servers they offer on premises.” ISV’ere har de intellektuelle rettigheder, fordi de har 
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deres egne features eller applikationer. ”We have a broad partner network.”  

 

Tillid skabes, fordi alle der er med i netværket er med til at drage fordele af at samarbejde. Alle skal 

tilvende sig de kontinuerlige ændringer der sker - ligesom at cloud er en forstyrrende faktor. 

”Partners have to adjust and finding new rolles”. Der sker en naturlig evolution i behovet, dvs. en 

naturlig proces at behovene ændrer sig. ”If you are selling chesse and discovers that the customers 

are demanding meat, then you sell meat. You have the critical and dominant role, because it is your 

store and you are therefore their main supplier.” Det betyder en stor magt i SC’en. ”approximately 

96% of our revenues come with our partners- its massive.” Kæmpe fordel i forhold til konkurrenter. 

 

Cc er simpelt fortalt i teorien ”unlimited capacity”. ”No restrictions (det var der før), connectivity 

issues (not that much anymore in the western world).” “Factor by factor has been eliminated. 

Unlimited resources are available for you. Utilize that capacity at any point of time. You can 

provide it as a service.”  

 

Fordelene er, at slutkunden tidligere var vant til, at power var en begrænset ressource – ”power 

used to be a limited ressource. Now it is at any house all the time when needed like a power plug.”  

 

Jörg kan ikke se mange problemer der ikke kan imødekommes. ”It will take time and there will be 

shifts and adjustments. Like the dvd player, it is becoming an additional item in the future to 

consume.” Alle er fokuseret på Iass, Saas og Paas- egentlig finder kunden det irrelevant hvilken en 

der anvendes, så længe kunden får servicen. ”At a restaurant, you expect the food to be good along 

with the quality; you do not care about how the kitchen is structured.” 

 

Tillid; For at holde deres tætte relation til partnere har de brug for at scale. ”Partners find us 

attractive if they can skin the milk.” Dette kræver fremragende produkter, hvilket giver partnerne 

mulighed for at udvikle deres forretningsmodel. Giver dem simpelthen en mulighed for at tjene 

penge gennem Microsoft- ”incentives to stay and grow.” Bygger således tillid til partnere gennem 

revenue og at de kan imødekomme slutkunders behov og efterspørgsel med Microsoft løsninger. 

Det er en kombination. 

 

Fremtiden; Der vil ske SC ændringer; de store er der med deres partnere, hvor de fleste af disse 
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bliver nødt til at udvikle sig og herved ændre deres roller i SC’en- ligesom et ecosystem. Det er ikke 

en vendor, en supplier eller lignende de skal tænke på. Men hvem er det de henvender sig til? Kan 

de ikke holde den specielle værdi mister deres eksistens.  

Reseller: de fleste af deres partnere har endnu ikke nået rollen som trusted advisors. Men der er 

andre faktorer der driver deres kunder til dem. 

 

I fremtiden vil der være mindre spillere på markedet, men dem der er til stede vil være store. Go-to-

market og hvordan kunden skal adresseres er vigtigst. Det skal forbindes med den rette leverandør- 

deres partners hostes eller service providers. 

”The way we are going to utilize the internet is going to change.” Hjemmesider forsvinder og der 

kommer en masse internet rettigheder. Vi ser nok ikke særlig meget adskillelse mellem disse 

services. ”More seamless experience when you move to this virtuel environment.” Eks. sociale 

netværk- her begynder man at bruge forskellige applikationer, men man kan også bruge denne 

applikation i andre netværk. Det bliver en rejse omkring sikkerhed, etc. Også et politisk perspektiv 

for at definere det for den Europæiske Union- hvad skal blive kontrolleret eller ikke. Forskellige 

retningslinjer. Der er et stort vækstpotentiale- pludselig får alle virksomheder adgang til alle 

features, nye kapaciteter, og nye sofistikerede værktøjer bliver nu tilgængelige. 
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Bilag 9: Interview; Mark Davids; Head of Professional Services & Channel Manager i 

Cobweb Solutions. ISV’er.  

  

Davids har været i SaaS og CC branchen i 9 år. Han snakker med distributører og resellers for at få 

dem aktiveret inden for CC og SaaS området. 

 

Den traditionelle SC ville ofte være, at slutkunden går til en distributør, som dermed henviser til en 

udvikler hvor produktet så bliver produceret. 

De leverer både en multi tenancy løsning og en dedikeret løsning. Det er op til slutkunden at 

bestemme hvad de vil have. De kan vælge begge dele. 

 

Microsoft leverer platformen, hvor de derefter bygger videre på den og lægger deres 

standardiserede program oven på denne platform (multi tenancy). Den anden metode er, at kunden 

bliver draget ind i processen, således at det der bliver programmeret efter det individuelle behov 

eller ønsker kunden har. De er på denne måde et slags supermarked. Cobweb sælger typisk direkte 

til kunden. 

 

Cobweb kan have 55.000 bruger på en multi tenancy løsning, hvor de alle sammen bruger det 

samme program. Det er meget mere standardiseret og de opnår således ”economies of scale”. 

 

Slutkunden skal have en internetforbindelse, som er valid samtidig med at de skal have mulighed 

for at få support konstat, hvis der skulle gå noget galt. Slutkunden skal have endvidere have 

mulighed for at have en direkte forbindelse til deres datacenter, således at de kan ændre løbende 

efter behov. 

 

Cobweb gør hvad de kan for at få bygget et godt tillidsbånd med kunden. De har nogle standarder 

de skal leve op til, og dermed kan de gå ud til kunden og fortælle hvad de har gjort for at leve op til 

dem. Derudover mener Davids, at man hurtigt bygger trust til de kunder man har haft igennem en 

længere tid, hvis man altså kan holde de standarder der er blevet aftalt. De bygger trust igennem 

erfaringer og oplevelser. 

 

SLAs er næsten irrelevant, eftersom alle kan levere en SLA på 99,99, så dermed er der ikke så 
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meget at hente der. Alle kan levere det samme på det punkt. 

 

SaaS er at tage en applikation og ikke bare levere den, men levere noget mere end bare 

applikationen. Det er svært at komme væk fra service delen. SaaS er hele den løsning der er pakket 

rundt om servicen. Det er meget mere end bare software, ”its is a solusion”. 

 

Fordelene ved SaaS er, at det er betydeligt billigere at levere det eksternt end internt for kunderne. 

Det er mere robust, fordi det er mere sikkert hvad angår sikkerhed, men også hvad angår back-up. 

Derudover er der economies of scale, eftersom der er så mange der bruger det samme program, 

hvilket samtidig gør det billigere for kunden.  

SaaS løsningerne er utrolig skalerbare, og jo flere der bruger programmerne, jo billigere er det og 

detso nemmere er det for kunden at skrue op og ned for hvor mange ressourcer de vil have adgang 

til. Det er meget cost effective. Endvidere giver det kunden mulighed for at fokusere deres 

kernekompetencer, i stedet for at koncentrere sig om at deres servere kører ordentligt. ”you will 

never be able to delivere what we deliver internally”. 

 

Det skrøbelige element ved SaaS er, at man SKAL have connectivity, ellers er der intet der virker. 

 

CC og SaaS er næsten det samme, der synes ikke at være den store forskel mellem disse to termer. 

 

Davids tror ikke, at de selv vil være der i fremtiden, hvert fald ikke på den måde som de er der nu. 

Fremtiden vil bestå af de store aktører såsom Google og Amazon, og de vil handle direkte med 

slutkunden, som køber deres produkt gennem Internettet. Folk vil ikke købe applikationer i 

fremtiden, men derimod vil de streame applikationen i en browser, og dermed betale for f.eks. antal 

timer, antal megabyte eller anden form for logisk afregningsenhed. Dermed undgår slutbrugeren at 

skulle eje programmet, og dermed de omkostninger der følger med.  

 

I fremtiden vil dem som skriver programmerne levere direkte til kunderne, og dermed vil reseller’s 

nok ikke have de store chancer. De vil i fremtiden hjælpe kunderne med at få mere ud af deres 

løsninger, dvs. en der kan forstå programmerne og dermed hjælpe slutkunden med at anvende dem. 

Dermed vil de være i større kontakt med kunderne og således kunne opbygge en grad af trust, 

hvorfor denne kan gå hen og blive en trusted advisor. 
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Google og Microsoft vil være de stærke i fremtiden, eftersom de allerede kan alt i hele SC’en. 

Specielt Google. 

 

Indenfor de næste 3-5 år vil leveringsmodellen være drastisk ændret for alle akøtørerne. ”In three to 

5 years I think it will have changed fundamentally for everybody”. 

 

Grunden til at MS ikke bare sælger direkte til skutkunden i dag skyldes, at de ikke har den 

nødvendige kontakt med dem, som, f, eks Cobweb har. Derfor sidder Cobweb stadig på en del af 

magten i SC’en, ”at the moment we acually have more power than Microsoft”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

172 
 

Bilag 10: Interview; Michael Holm, Salgschef for E-procurement i Progrator Gatetrade. 

ISV’er, Intermediate og Host. 

 

Michael Holm har 12 års erfaring omkring SaaS og CC fra SAP. 

 

Progrator Gatetrade går over mod standardiserede produkter, og bevæger sig dermed væk fra de 

customiserede, fordi de er for dyre.  

Deres relationer og bånd er bundet sammen gennem kontrakter og teknologi. Teknologien er med til 

at gøre dem rigtig gode til integration, som Michael mener nøgleordet er for dem. ”Vi er rigtig gode 

til integration mellem systemer! Vi kan lægge vores applikationer over på alle platforme eller 

styresystemer - denne egenskab er essentiel for vores forretning.” 

 

Michael fortalte videre, at SAP i starten af september lancerer fuldt ud integrerede cloud ERP-

løsninger til SMBs. De giver dem en pc og en internetadgang, og så ligger alt andet ude i skyen.   

 

Michael mener, at der er mange økonomiske fordele. Det koster ca. 8 kr. at sende en faktura. 

Gennem deres system koster det ca. 1 kr. ”Sikkerheden er ikke rigtig et tema længere mener vi- det 

er faktisk kun blevet en god ting. Vi har sikkerhedssystemer for flere millioner kroner, hvorfor vores 

er bedre end den normale virksomhed.” En anden ulempe er ifølge Michael, at virksomhederne 

ikke bare kan skifte fra den ene leverandør til den anden, fordi det er for dyrt at skifte. Dette ses 

som en klar en ulempe. 

 

Ifølge Michael er Saas og CC egentlig det samme. ”Forskellen fra CC er nok, at du får leveret en 

komplet løsning. Ligesom den de vil tilbyde fra SAP.” 

 

Progrator Gatetrade har deres grundsystemer fra Microsoft. Har desuden en del partnere, som de 

satser på at anvende yderligere i fremtiden til at hjælpe dem med at udvide deres markeder. De har 

lige implementeret hele deres faktureringssystem; InFak i Økonomistyrelsen. 8.000 institutioner 

skal have deres system og derefter følger flere grundet netværket. ”Vi er anerkendte på markedet og 

folk ved det.” 

 

Magt: ”Microsoft har magten i hele DK. Der er ikke rigtig andre udbydere. De købte Damgaard og 
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Navision, og siden er de blevet de eneste på det danske marked. I Norden har de ellers andre 

alternativer, men ikke i DK.”  

 

”CC, det er fremtiden, det er helt sikkert! Der er der udviklingen går hen” Michael er fortaler for 

SaaS og CC, og mener bestemt at dette vokser i fremtiden. 

 

”Vi kigger nu efter behovene. Kunderne begyndte at efterspørge nogle ting, hvor tidligere det var 

omvendt. Der er kommet et større fokus på kunderne end tidligere.” 

 

I fremtiden: IT rådgivere kommer helt sikkert på banen. 

 

Grundet tekniske problemer med vores optager, har det desværre ikke været muligt at udlede mere 

fra interviewet med Michael Holm, hvorfor lydfilen her mangler.  
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Bilag 11: Interview; Peter Lunding Smith; Cloud Computing specialist ( i 12 år) i 

Proactive A/S. Reseller; IT-rådgiver og Microsoft partner. 

 

Traditionelle SC: Ikke ændret sig i mange år, hvilket er den største hindring for CC. 

 

”Der er ingen tvivl om, at det er billigere at skifte til en cloud-løsning. I princippet burde der ikke 

være nogen tvivl, men hvorfor gør det det så ikke?” Man fastholder rollerne hos de traditionelle 

forhandlere og serviceleverandører. Største hindring er videre de meget opdelte roller til 

leverandører, der er med til at fastholde denne udvikling. 

 

Leverandøren af software: kender ikke ydelserne. ”De synes at det er svært at forholde sig til og 

samtidig pludselig at skulle rådgive. Han kan nemlig ikke rådgive, fordi han ikke kender ydelserne 

– den del er svær at forholde sig til. Det er ikke kun funktioner han skal snakke om hvor meget man 

spare, men også aspekter omkring vedligeholdelse, opgraderinger, mv. Det står han tøvende 

overfor." 

Hardware leverandøren: ”Han hader det, fordi han ikke har nogen interesse i at begynde med 

cloud. Her ville han kunne sælge lidt pc’er, printere - det helt grundlæggende. Han ville ikke gå ud 

og sælge servere længere, for de er oppe i clouden.” 

”Tredje mand ud over konsulenterne er teknisk vedligeholdelse - Support funktionen og 

afdelingerne. Har deres egen IT afdeling eller en der kommer når de ringer. De eksterne og interne 

er ikke interesseret i cloud, fordi de kan se at det går ud over dem og deres interesser. Rollerne 

skifter og de bliver overflødige. Nogle finder ud af at de bliver nødt til at omskole sig, andre har 

problemer.” De tre nævnte i den traditionelle SC snakker ikke sammen. 

 

”Konsulenthuse som os kan bruge det her til noget!” - de skaber værdi for kunden, og lever af at 

tilbyde hjælpe til at rådgive. Kodeordet er trusted advisor, dvs. at være den foretrukne. ”Folk 

skifter næsten aldrig deres rådgiver ud, det sker enormt sjældent. Selv hvis du bruger direkte 

kanvas eller annoncerer næsten gratis produkter over mail, hjælper det ikke- de stoler nemlig ikke 

på dig - det er ikke nok. Peter siger, at relationship management, erhverve sig kunder gennem ens 

netværk er det eneste der virker. Her holdes foredrag osv. for at komme ud til folk. ”Det er meget 

underligt at man ikke bare kan sælge gennem nettet. Microsoft havde en forventning om at folk gik 

direkte ind og købte fra dem på nettet- men det gør de ikke! Det skaber virkelig mange ændringer, 
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for folk skifter ikke bare deres ting ud. Der er en masse afhængigheder.” 

 

Traditionelt set har magten været hos de store udviklere og den er nu gået mod en rådgivende rolle. 

”I dag skubber kunderne for at få de produkter som de efterspørger, tidligere var det de store der 

pushede produkterne. Brugerne skubber altså udviklingen i retningen af cloud, og de traditionelle 

udviklere bliver nødt til at tænke mere hen mod cloud. Dog er det stadig svært at få det skubbet ud 

og få folk til at tage det til sig, altså at komme igennem”. De har allerede leverandører der ikke 

fortæller om cloud, for så forsvinder deres eksistens.  

 

Et bud på fremtidens SC: Peter mener, at den rådgivende rolle bliver mere dominerende, fordi de 

kan komme ind og overskue markedet bedre. Den rådgivende rolle er først kommet ind i de senere 

år. Kunden har tidligere gået direkte til udviklere. ”Den rådgivende rolle er den nye der er kommet 

i SC’en i dag.” Kunder vil i fremtiden vælge den rådgivning de føler sig mest trygge ved. ”Det er 

svært at få en helt objektiv rådgivning, fordi rådgiverne samarbejder med f.eks. Microsoft eller 

anden partner. Når de rådgiver, så rådgiver de inden for det sektor der f.eks. hedder Microsoft.” 

Peter mener dog, at; ”Længere fremme vil der være rådgivere der forsøger at blive ren objektive. 

Her er det bare kun store virksomheder der har råd til at have denne slags rådgivning. Som 

rådgiver kan ikke overskue både produkterne fra Saleforce.com, Microsoft, Amazon, etc., det er for 

omfattende.”  

 

Lunding definerer SaaS: ”Standard software der er blevet lagt ud af leverandøren til afbenyttelse 

via nettet.” Fordele og ulemper: Der er ingen kunder der ringer, de skal hive fast i dem. CC og Saas 

har et kæmpe fokus på økonomien. ”Økonomien er nok den vigtigste driver. Anden vigtigste driver 

er vedligeholdelsen, og opstarten - hvor tungt er det? Nogle synes om det med opgraderinger, og 

kun få der interesserer sig mest for sikkerheden. Men det er ikke noget der bliver spurgt meget ind 

til. Når folk først har valgt er det ikke den individuelle der spørger ind til det. Det skyldes nok 

tilliden, der skabes gennem vores relationer.” Proactive har en masse relationer der går langt tid 

tilbage. ”Det gælder virkelig om at have et godt netværk eller kundesegment.” 

 

Trusted advicor; Folk begynder at få rådgivning omkring hvilke IT-systemer de skal have. ”Det er 

ham (den trusted advisor) der kan det her der kommer til at vinde. Og ham der kommer til at sidde 

på magten. Det er svært at komme ind på markedet, fordi det ikke bare kan sælges på nettet - det er 
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gennem ens relationer eller trusted advisors anbefaling” Godt netværk eller relationer er det der 

skaber tillid i SC’en. 

 

”Virksomhederne har faste leverandører, der ikke fortæller omkring de muligheder der er herude. 

Leverandørerne opgraderer år efter år, og mange vil ikke fortælle om CC.” 

 

”Proactive adder værdi til produktet, hvilket er vores vigtigste kompetence. Det er 

sammensætningen der er vigtig.” 

 

Relation: Tæt samarbejde med salgschefen i Microsoft der deler hinandens viden. ”Vi får ikke 

mange leads, men en god dialog om hvad kunderne efterspørger. Microsoft har fat i den lange ende 

- kæmpe godt netværk og konsulenter der kan kommunikeres med for at gøre det hele bedre.” 

 

CC er: ”en videreudvikling af hosted services. Du kan skalere op og ned. Ikke de samme barrierer 

med en fysisk server pr. kunde, men flere. Ikke bare servere men også processen, mere fleksibilitet.”  

 

”Virksomhederne vil vælge dem de følger sig mest trykke ved. Vi rådgiver inden for det spekter der 

hedder Microsoft.” I fremtiden er der måske nogle der ikke har nogen interesser, men overskuer 

hele markedet og rådgiver derefter. Implement konsulenthus kan gøre dette, sker en ny type for 

rådgivere. Store konsulenthuse der kan overskue det hele. Troværdighed er nøgleordet. 

 

”Inden for 3 år begynder den IT-ansvarlige at få øjnene op for CC. Vi ser det allerede så småt nu. 

Alle der skal købe noget nyt køber ikke udelukkende CC. Der er mange afhængigheder - nogle 

køber softwaren men beholder serveren fordi den er god og var dyr eller omvendt. Men der går en 

tendens over i mod denne udvikling. 2012-2013 vil min. 25 % skifte over til CC ifølge Gartner 

2010.” 

 

Peter mener videre, at ”Små virksomheder bliver udkonkurreret eller bliver nødt til at blive mere 

niche orienteret.” 

 

Systemerne kører ikke sammen, fordi de har forskellige applikationer. ”I hele det her supermarked 

af applikationer ville det være svært at forestille sig, at ét supermarked kunne have alle markedets 
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produkter og samtidig at kunne rådgive omkring dem. Går du ind i mit supermarked, så ved jeg 

også alt om de produkter der er der.” Multiadvisor-rollen er det ultimative der kunne ske. Hvis der 

skete nogle formater der blev sammenlignelige, så blev denne rolle måske mulig, ellers ikke. 

”Linked in og facebook er forbrugerdrevet. Nogle der har bundet det op fra bunden af. Ved ikke om 

hvilket platform de har bygget den op på i starten- det er også lige meget. Men fordi vi vil have det 

bliver ham der og ham der nødt til at kunne forbinde det. Supermarkedet har alligevel fået nogle 

nye varer på hylderne.” 
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Bilag 12: Interview; René Løhde; Arkitektur Evangelist i Microsoft. TLP’er. 

 

Eftersom SaaS og CC er et nyt paradigme hos Microsoft, så har han ikke arbejdet med SaaS eller 

CC i så lang tid. Helt konkret så er han ansvarlig for platformen Azure. Det har han været de sidste 

12 måneder. 

 

MS har ikke haft noget ERP-marked før fra 10 år siden, hvor de opkøbte to virksomheder; et 

amerikansk og så det danske Navision. Dermed kom de ind på ERP-markedet. De håber på at 

ISV’erne vil bygge videre på deres platform. I det helt dybe segment har de ikke rigtig nogle ERP-

systemer, derfor er SAP og Oracle er de helt store. De udvikler kun til nogle lidt mere light 

virksomheder. Selv anvender de SAP og Oracle i Microsoft.  

 

Der er nogle kampe internt i Microsoft, eftersom der er nogle dele af virksomheden der sælger 

direkte til kunden, mens der er andre der sælger gennem partnere. Derfor kan der påstå en intern 

konkurrence. De er verdensmester i at bygge platforme, som andre kan bygge videre på. De er 

desuden gode til at hjælpe deres partnere med at vise dem hvordan man på best mulig måde kan 

bygge applikationer oven på deres system. 

 

De har suverænt den mest innovative platform, som man også kan bygge ERP systemer på. De 

giver deres partnere muligheden for, at deres kunder kan få muligheden for at lægge deres data og 

fysiske resourcer ud i skyen. Deres relation til ISV’ere bygger på teknik, men også på en loyalitet, 

som er kommet ved at de har arbejdet sammen i mange år. De er blevet bedre til at lytte til deres 

kunder end førhen. Mener deres partnere, at det ikke er godt nok, så laver de det om. 

 

De føler, at deres partner kreds har en stor medbestemmelse på hvad der skal inkluderes i 

opgraderingerne. Deres partnere kan f.eks. gå ind på en hjemmeside og stemme på hvad der skal 

være på de næste opdateringer. De har endnu ikke nogle SaaS ERP-systemer som de kan sælge, 

dette er dog et mål i fremtiden.  

 

E-conomics system nævnes som et eksempel på en rigtig SaaS løsning, og samme fremgangsmåde 

kunne de også godt tænke sig at Microsoft ville tage til sig. De vil formodentlig henvende sig 

primært til SMB’s, dog er det ikke helt den samme målgruppe, eftersom E-conomic henvender sig 
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til meget små kunder. En fordel ved E-conomic er, at de bygger på en åben platform, således at det 

kan blive integreret med andre ERP-applikationer. Så længe de har disse åbne systemer, så er det 

muligt at bruge det sammen med andre ERP-systemer.  

 

Det er vigtigt at der ikke kun tænkes på SaaS, men også PaaS. Sharepoint er ikke en SaaS-

applikation, men bliver det først, når man siger at det skal være en blog, en hjemmeside, osv. Den 

måde som E-conomic sælger på er den helt rigtig måde at sælge SaaS på.  

I fremtiden vil der komme rigtig mange små virksomheder. Det vil ikke være Microsoft der sælger 

til kunden, det er partnerne. ”Hvad er det PaaS leverandørerne skal tage penge for? Oracle har 

tjent mange penge på databaser og de har det lidt svært, eftersom man ikke tjener penge på det 

mere”. 

 

”Salgs kanalen bliver online i fremtiden”. Således bliver salgsprocessen lettere for både slutkunden 

og udbyderen. ”Udfordringen ligger i om man har låst sig fast når man har valgt et ERP-system. 

Det det kommer til at handle om er at få programmerne til at snakke sammen og at det ikke er alt 

for svært at skifte fra et system til f.eks. et SaaS-system”.  

 

En trusted advisor er super vigtig, men det skal være synligt, hvilke værdier han tilfører til 

virksomheden. Der vil også være nogle der ikke er super interesseret i at SaaS løsninger bliver alt 

for populære, eftersom disse aktører dermed kan miste deres eksistens. 
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Bilag 13: Interview; Tegn Vanting; Dansk Landechef i E-conomic. ISV’er. 

 

De henvender sig udelukkende til SMBs. De bruger Microsofts teknologi som de udvikler på, og er 

desuden forbundet til en Host (Fujitsu). 

 

Forhold til andre virksomheder er mest ren kontraktuelt. De skal ikke sælge tillid, de skal bare have 

slutkunderne til at tegne et abonnement. Tillid til at vælge dem fra starten er baseret på et godt 

renommé i markedet. Derudover gennem deres netværk i form af mund til mund metoden. Stor 

support funktion, hvor kunderne ved, at de ikke bliver ladet i stikken. De betaler ikke ekstra for at 

bruge supporten. E-conomic søger at skabe en dialog og relation til deres kunder gennem et forum, 

youtube, telefon, mail og præsentationer om aftenen. ”Det gælder om at tage sig tid til det”. 

Kommer godt rundt for at skabe et bånd. Kunden binder sig i 3 måneder af gangen. Hvis en 

virksomhed har mere end 30-40 ansatte, skal de nok bruge lidt tid på at gå ind og se om vi kan 

dække deres behov. 

 

De har kun et produkt, hvor der kan ikke ændres noget som helst, og derfor henvender de sig kun til 

SMBs. Kunden har nogle opsætningsvalg, men ellers er det et 100 % standardiseret produkt. Dette 

giver mange fordele; når kunderne ringer, så ved alle parter hvilket program der snakkes om, og på 

hvilken linje man befinder sig på. Det er den største bonus. Opsætningen kan ske i løbet af 5 

minutter gennem Internettet. Kunden kan kun bestille deres produkt online. Meget få har 

kommenteret det, men ellers er det intet problem. De får ca. 1000 nye abonnenter om måneden, i 

DK er det ca. 800-900, med en prøveperiode i 14 dage. Programmørerne sidder i huset og 

programmerer. Deres program koster 149 kr. om måneden. 

 

Godt samarbejde til hosten Fujitsu, fordi de opgraderer deres systemer. Der er her en 

kommunikation. 

 

Konkurrencen; ikke mange andre i DK der kan de samme som dem. E-conomic har skabt 

fundamentet fra starten af til SaaS, og de har derfor en god markedsposition. Deres største 

konkurrenter er C5 som er en ganske alm. on-premises løsning. Alle kender C5 og derfor vil folk 

købe det de har hørt om. C5 har desuden et godt brand, det er E-conomic ved at opbygge. Det er 

ikke svært at bryde det traditionelle mønster. Det kan han se på de aftaler de får ind. Hvis ikke 
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mulige kunder har taget aktivt stilling til hvad de vælger, så vælger de nok ikke E-conomic. Det 

kræver at kunderne orienterer sig.  

 

Værdier; nemt at bruge og implementere, basismodel uden konsulenthjælp, sikkerheden, lave priser.  

 

I fremtiden: vil ikke hoste deres egen software. De kommer aldrig til at udvikle CRM systemer el. 

lign. Vil kun udvikle deres bogføringssystem fremadrettet. 

 

Åbent API, hvilket betyder, at alle brugere kan tilmelde sig. Herefter kan kunderne ellers begynde 

at kode, f.eks. Fag-systemer som CRM-systemer der er integreret. Det er et åbent system, hvilket 

betyder, at alle kan slå det til og anvende det, så længe du kan kode.  

 

Samarbejde med bl.a. Multidata og Microsoft, da de har erkendt, at strategiske partnerskaber vil 

være vigtige i fremtiden. De har valgt fra starten af at være åbne og vil lave fremtidige alliancer. 

Alle kan og må gerne være partnere, andre opsøger de selv. Skaber relationer til de store aktører på 

markedet, hvis partnerskaber E-conomic kan se en fremtid med. 

 

Sælger i 9 lande, men er primært et dansk program. Kunderne finder dem på Internettet, hvilket er 

deres strategi. De har 6 personer der konstant optimerer deres tilstedeværelse på nettet. ”Vi har 

desuden en service kanal som er revisorerne. De har et stort ord at skulle sige når deres kunder 

skal vælge et økonomisystem”. Ingen revisorer der får en krone for at sælge E-conomic, men de får 

fordelene herved. E-conomic sælger kun direkte. ”Du har gratis adgang når din kunde køber E-

conomic” 

 

Fremtiden for markedet: Alle de alm. spillere med en traditionel cd rom bevæger sig over i en eller 

anden form for SaaS-løsninger. Mener, at fremtiden for SMBs og store virksomheder er gennem 

SaaS. 

 

E-conomic har bygget deres fundament op omkring SaaS, og der er derfor ingen kannibalisme af 

gamle eksisterende produkter, for de har ingen. I fremtiden vil denne fordel udlignes, på baggrund 

af virksomhedernes erfaringer. 
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Laver det samme om 5 år, men vil være meget større og mere globale. Strategien har ikke ændret 

sig. Konkurrencen bliver mere intens. 

 

E-conomic er både en ISV’er og en Reseller. De sælger direkte for at være skalerbare. Sælger 

direkte og den direkte kontakt til kunden, det er den strategi de har valgt. 

 

De har selv magten i SC’en. De køber kun licenserne og teknologien.  

 

Revisorerne vil ikke have en større magt i fremtiden, hvilket skyldes forskellige lovlige forslag. 

”Kunder har svært ved at overskue markedet og hvad der vil være godt for dem. Revisorerne er en 

form som trusted advisor. De siger; kære kunde, hvis du vil være kunde hos os skal du bruge E-

conomic. De bliver derfor en partner. Der er ingen penge i det, kun fordele, fordi det bliver 

nemmere for ham at betjene alle kunderne i et system i stedet for at sidde med flere forskellige 

systemer.” 

 

Fremtiden: Flere vil gøre det samme som dem. Det med integration er vigtig. Det vil der komme et 

stort marked for - dem der kan få flere systemer til at snakke sammen.  

 

Store virksomheder vil lave private skyer i fremtiden, fordi de stadig vil have data i en kontrolleret 

form. Fremtiden går mod mere standardiserede komponenter - 10 i stedet for 100 komponenter.  

 

Tidligere spurgte kunderne omkring sikkerhed, der gør de ikke mere. Den største bekymring er 

hvordan de deres data ud. ”De trykker på en knap og får dem ud på en fil - kunderne ejer deres 

egne data, E-conomic opbevarer dem bare.” 

 

Lægger regninger ud på deres hjemmeside som beviser, at de har betalt deres leverandører, således 

at kunden er sikker på at de ikke går konkurs. Det stoler folk på. Sikkerheden er ikke et problem 

mere. Folk tænker på det som en vigtighed, men ikke som et problem. 
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Bilag 14: Interview; Thomas Mærsk; Director of strategy i Progrator Gatetrade. ISV’er, 

Intermediate og Host. 

 

Thomas fokuserer på hvor virksomheden skal bevæge sig hen, og hvilke indsatsområder de skal 

kigge på. Ikke megen erfaring med SaaS og CC, men har været meget rundt omkring i 

virksomheden og kender derfor en smule til begreberne. SaaS og CC ser han som to sider af samme 

sag. ”Man stiller en ydelse til rådighed for en række brugere uden at de selv skal ud og investere en 

masse.” Forskellen er om hosting foregår on-premises eller off-premises. ”Ydelsen eller servicen 

tilgås gennem Internettet.” ”Den ydelse vi sælger er i aller højeste grad SaaS, fordi vi stiller en 

løsning til rådighed for en kunde, og han kan bruge det eksempelvis til at håndtere en faktura eller 

en indkøbsproces. Her køber kunden adgang til en service, logger ind via nettet og får en service 

uden at han har noget liggende lokalt. Det er det jeg definerer som SaaS, og vi har leveret det de 

sidste 4 år.” 

 

Progrator Gatetrade udvikler selv og har ændret deres processer for nyligt. ”Vi udvikler baseret på 

nogle standard komponenter, hvor Microsoft stiller et udviklingsapparat til rådighed (doc.net), og 

med udgangspunkt i det koder vores udviklere fra bunden. Det bliver derefter konstrueret og testet 

og lagt op som SaaS, som kunder kan kigge på.” De kører en ret traditionel SC, forstået på den 

måde, at de udvikler og sælger direkte til kunderne. Nogle af deres løsninger er plug-and-play, 

andre kræver implementering. På nogle produkter varetager de selv implementeringen og sælger 

således direkte. På andre produkter leveres og sælges disse indirekte gennem en partner. De leverer 

en lang række af forskellige løsninger, nogle kræver ikke meget før at kunne starte, andre kræver en 

større customization. De har både den traditionelle måde at levere software på; de får licenser og 

teknologi fra Microsoft og udvikler derefter selv direkte til slutkunden. Samtidig er de også en 

reseller på nogle af deres egne løsninger. ”Vi har en e-handels platform, som udvikles på baggrund 

af Microsoft standard komponenter. Denne tilpasses og der ligger mange timer i at udvikle 

løsningen løbende. Sælger den derefter til kunden og implementerer den. Andre produkter har vi en 

række forhandlere, hvor det samme gøres, men har et netværk af partnere, der er ude at sælge 

løsningen, der kræver en form for customization. Det er vores egne konsulenter der er ude og sætter 

løsningen op”. De sælger hosting som en del af deres løsning. ”Vores løsning står i dag hos ATEA. 

Slutkunden får at vide at det er en hosted løsning, og at de skal betale et årligt service og 

vedligeholdelsesgebyr. For kunden er det irrelevant hvor dataen ligger. De fleste af vores løsninger 
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kan ikke tages ud og placeres ude af skyen. En enkelt fik det gjort grundet specielle behov. Her steg 

prisen med ca. faktor 10”. De hoster ikke alt hos ATEA, men også noget hos dem selv eller hos 

andre partnere. 

Tillid og relationer skabes til slutbrugeren gennem salgsorganisationen ved opringninger, 

nøglekunder, kampagner og kanvas. 

 

I starten af SC’en med Microsoft og andre der forhandler software har de ingen relation til. Den 

anden vej fra dem til deres partnere eller hostere har de et tæt forhold gennem en række kontrakter 

om hvad de skal levere til dem og omvendt. F.eks. omkring deres hosting hos ATEA; hvilken oppe 

tid skal der være, og hvad sker der ved et nedbrud? De har et tæt forhold til ATEA og har haft et 

samarbejde med dem i 6 år, de kender derfor hinanden godt. ”Strategisk har vi dog besluttet, at vi i 

fremtiden gerne vil in source den ydelse de leverer, fordi vi faktisk tror at vi selv kan gøre det 

billigere og bedre selv.” Det regner de med at gøre i løbet af næste år.  

I fremtiden regner de med at hoste alt selv. De er begyndt at blive ret store, de har deres eget 

datacenter i Birkerød, og de vil derfor in source driften af deres løsninger, fordi de mener at de selv 

kan gøre det billigere og bedre. Samtidig kan de herved eksludere et af deres led i SC’en. Vil 

fortsætte med direkte salg til kunderne og have en kanal der fungerer, hvor de laver partnerskaber. 

Har 20-30 forskellige partnere der sælger hele eller dele af deres løsninger. Her får partnerne en 

andel. 

 

Fordele: Har et hurtigt start op- en måned til halvanden, fordi de gerne vil sælge mere end bare 

software. Vil gerne sælge en implementering, således at de sikrer sig at softwaren tages i brug. 

Kunne i realiteten være oppe at køre inden for 2 dage.  

 

Ulemper: har ikke den samme kontrol og ikke den samme standardisering. Til dette har de et kunde 

forum. Imødekommer ikke alle kunders ændringsforslag, men forsøger at imødekomme så mange 

som muligt. Før var aspektet omkring sikkerhed relevant, men ikke mange spørger til det mere. 

Hvor går udviklingen hen imod? ”Lokale løsninger forsvinder og SaaS og CC er helt klart kommet 

for at blive. Internettet bliver hurtigere og hurtigere, samtidig med at sikkerheden øges kan alle 

snakke sammen. Løsninger kommer ikke til at ligge et sted, men f.eks. ATEA smider applikationerne 

et sted og herfra kan de så tilgås.”  
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Hvad forhindrer ændringerne i at ske i dag? ”Teknologien og et spørgsmål om økonomien. Vi ligger 

top 10 over de største danske IT installations virksomheder. Derfor kan det betale sig for os at in 

source, ellers ville det ikke.” De kan gøre det fordi de er så store. Økonomien vil gøre at man ellers 

outsourcer sine data og at det hele derefter ligger på nettet. ”Der vil være få store, så de kan hoste 

det selv. Alle andre vil have stordriftsfordele ved at have deres data i skyen.” 

 

De har et kæmpe datacenter, over top 10 danske datacentre. Det skyldes, at de ligger under MACH 

der har opkøbt dem. De koncentrerer sig om telebranchen. 

Nu har de omkring 70 % af deres hosting in house. ATEA bliver deres konkurrenter på den del.  
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Bilag 15: Interview nr. 1; Vagn Køhler; Partner hos SaaS IT-Consult. Rådgiver om 

forretningsmodeller. 

 

Erfaringer med SaaS og CC. Arbejdet praktisk med det i et år. Tidligere distributør og forhandler. 

Har været på en del af de poster der er i SC’en. SaaS IT-Consult er ikke en del af en ERP-SC, men 

de hjælper virksomhederne med at forstå markedet og drage fordele herigennem. 

 

Den traditionelle ERP-SC er opbygget således: Du har en vendor, udvikler af software; SAP eller 

Microsoft Business solution etc. De fandt ud af, at der var et marked for at levere et 

regnskabssystem- hvilket anses som kernen i IT i virksomheder. Vendor’ne fandt ud af, at det var et 

stort marked, og at det var svært som top leverandør at adressere alle kundetyper. SAP har valgt at 

de selv vil henvende sig til de mest relevante og største virksomheder, og at de lader deres 

distributører/partnere tage sig af de resterende (de mindre virksomheder).  Enten er det folk internt 

der har denne kommunikation med partnere, ellers er det en ekstern, således at de ikke skal håndtere 

alle de ting i dag. Derfor outsourcer de det til en distributør/partner. Disse forhandlere er så 

specialiserede inde for netop disse systemer. 

 

”SAP eller Microsoft leverer en kerne af funktionaliteter, som man kan bygge videre på således, at 

man kan rette det mod f.eks. detailhandel. Hvis man lagde alle de forskellige programmer ind i 

systemet således, at det var rettet mod alle slags kunder vil systemet blive et kæmpe monster”. 

Derfor har partnerne mulighed for at bygge videre, således at systemet passer perfekt til kundes 

behov. 

SAP og Microsoft har en platform kunden installerer, og som kunden derefter arbejder ud fra og 

udvikler på. ”Microsoft har et meget stærkt forhold til deres partnere”. De har et meget stærkt 

forhold til deres kunder. Og det bliver de nødt til, for partnerne er nøglefiguren, fordi det er dem 

slutkunden ringer til hvis det ikke virker, hvis de skal have fat i dem, etc. Partneres værdi er 

særdeles vigtigt for alle softwareleverandører. ISV’erne gør meget ud at certificere deres partnere, 

fordi det er vigtigt at partnerne ved hvordan produkterne virker. Hver gang der ikke er noget der 

virker, så falder det tilbage på softwareleverandøren. 

 

Det er en evig kamp om hvem der her sidder på magten. ISV’erne har et strategisk blik på hvad det 

er der sker på marked nu. Microsoft går i direkte konkurrence med deres hosting kanal, hvilket 
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hosting kanalen ikke synes er særlig godt. Sådan har det altid været. ”Enten tilpasser man sig 

marked eller også må man forsvinde”.  

 

Der er nogle få ting der kan bevirke, at kunderne ikke følger markedskræfterne, og det at have en 

særdeles god relation til dem er en af dem. På den måde kan markedskræfterne sættes ud af spil. 

 

Fordele for slutkunden ved SaaS i stedet for den traditionelle ERP-systemer er, at de kan komme i 

gang med det samme, de kan budgettere, det er skalerbart og de kan koncentrere sig om deres 

kernekompetencer. Det kan sammenlignes med hvor mange virksomheder der ejer deres egne 

lokaler de bor i, hvilket ikke er særlig mange. Sådan er det også med SaaS.  

 

Det er ikke kun små virksomheder der vil vælge SaaS løsninger, de store vil også gøre det. Det der 

afgører det vil være de fordele de som specifik virksomhed kan få.  

 

”Det smarte ved SaaS er, at det er en standardiseret løsning, som kan blive hostet som en multi 

tenancy-løsning”. Problemet for de større virksomheder er, at det ikke er sikkert de kan undvære 

den ”normale” kundetilpasning. 

 

Vil mange levere mindre dele af ERP-systemet? Traditionelt set er der nogle meget store spillere 

som SAP. Leverer man SAP til håndværksmester Jensen vil han aldrig have brug for en brøkdel af 

det som SAP kan gøre. SAP vil derfor ikke levere deres system billigere til ham, bare fordi han ikke 

har brug for det hele. Det er derfor der findes så mange forskellige ERP-systemer. Det kommer altid 

an på hvad kunden har brug for. I DK er der et større marked inden for light produkter for ERP, 

fordi der er så stor en del af SMBs i forhold til store virksomheder. Derfor er der et marked for 

Mamut, e-conomics, osv. Det koster 49 kr om måneden for deres regnskabssystem, hvilket de ikke 

kan få meget SAP for. 

 

En god intermediate har dybe og gode tekniske kompetencer, og forstår de produkter der arbejdes 

med. God forståelse for kundens situation er ligeledes en vigtig faktor, således at de kan råde og 

vejlede dem bedst muligt.  

 

Intermediaten kan antage form som en partner, VAR og trusted advisor. Denne kan have alle 
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rollerne på samme tid. Hvis intermediaten har et netværk, så kan den sende kunden videre, hvis de 

ikke selv har de systemer kunden efterspørger. Hermed opnår intermediaten også en trusted advisor 

rolle. Intermediaten har videre den direkte kontaktflade til slutkunden, hvorfor intermediaten har en 

nøgleposition i SC’en. 

 

Rollerne i SC’en ændrer sig i takt med at SaaS vokser: ”Det vil blive forventet af ISV’en, at de kan 

levere en SaaS-løsning. Hvis du spørger dem fra USA, så er der kun en rigtig måde at levere SaaS 

på, og det er med multi tenancy i clouden. Kunderne er ligeglade med hvad deres software kører 

på, så længe det bare fungere. Specielt de etablerede ISV’ere er mere i fare end de nye, eftersom de 

har bygget deres forretningside op omkring nogle andre værdier.” 

 

Er Hostens eksistens opstået på baggrund af SaaS? Nej det er den ikke. Historisk set, i 1960’erne 

var der en der forudså disse servicebureauers indtog i verden. De løste en specifik opgave og intet 

andet. Ud af dette kom ASP og SaaS. Det er den samme funktion. Den store forskel ligger i, at i en 

ASP-løsning outsourcer man serverne, men kunderne ejer stadig licenserne til softwaren. I SaaS 

lejer du selve softwaren for en given periode. Intermediaten vælger i nogle tilfælde at anvende en 

host og derved outcource til en Host i stedet for at gå gennem en ISV. Det afhænger af 

Intermediatens størrelse og kapacitet. 

 

Gennem economies of skale sker der nogle ændringer. I fremtiden bliver der mindre hosting 

virksomheder, der bare bliver mega store. Her er der i DK måske plads til 3- 4 hosting selskaber. 

Ellers skal der måske kigges ud over DKs grænser. 

 

I fremtiden vil kunden se på hvad det er de har brug for, og hvilke ting er ikke så vigtige. Når 

kunden har fundet deres præferencer, så kan de gå ud på markedet og se hvad der er af forskellige 

systemer, leveringsmetoder og priser. Hermed har kunderne et meget bedre grundlag for at vælge 

netop den ”offering” der passer dem bedst. 
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Bilag 16: Interview nr. 2; Vagn Køhler; Partner hos SaaS IT-Consult. Rådgiver om 

forretningsmodeller. 

 

De store sælger direkte til de store virksomhed, ”de betjener selv toppen af kransekagen”. Hvis 

ISV’en skal sælge til de mindre virksomheder, så vil der både indgå en distributør og en partner i 

ERP-SC’en. Partneren laver den sidste kundetilpasning, distributøren står for pengetransaktionerne. 

For at distributøren får lov til at sælge en af ISV’ers produkter, så skal disse vertifisere nogle 

partnere, som så sælger til slutkunden. ISV’en har ofte indgået nogle aftalter med virksomheder, der 

uddanner partnerne og distributørene inden for deres systemer.  

”Dermed kan man godt sige at ISV’en uddanner resten af ERP-SC’en i at bruge deres systemer.” 

 

ISV’en outscourcer dermed kontakten til de mindre kunder til deres partnere. Distributøren vil 

aldrig sælge til slutkunden, da dette vil skabe nogle interesse konflikter. Der er stor forskel på 

hvilke slags systemer de forskellige partnere sælger. 

”Som udgangspunkt, så er det den der sælger til slutkunden, som ejer slutkunden”. ISV’en er frit 

stillet til at vælge hvilken distributør han vil vælge. Så længe partneren har et godt forhold til 

slutkunden, så er det denne der har magten over slutkunden. Distributøren siger som sådan bare at 

de gerne vil hjælpe med transtaktionen.  

 

”Partneren har ikke rigtig nogen kontakt til ISV’en, dog vil ISV’en ofte holde et mindre 

arrangement, hvis denne får nogle nye systemer, således at partnerne kan se hvad de nye systemer 

kan. Både ISV’en og distributøren er begge interresseret i, at partneren yder så godt som muligt, da 

dette også vil skabe værdi for dem.” 

 

Hvis slutkunden skal have noget udover de standartliserede produkter, så vil det være partneren der 

laver kundetilpasningen. ”Graden af kundetilpasningen afhænger meget af hvilke systemer det er de 

gerne vil have. For 20 år siden, blev alt software kundetilpasset, sådan er det ikke helt længere.” 

 

Tæt på 100 % har en eller anden form for et ERP-system. Jo længere vi kommer ned mod de mindre 

virksomheder, jo mindre kundetilpasning vil der være brug for. Jo større slutkunden er jo mere vil 

de have brug for, at ERP-systemet er tilpasset netop til deres processer.  

”Det vil ofte være partneren, som varetager de spørgsmål som slutkunden har vedr. problemer med 
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deres software (dem som har solgt systemet). Hvis der er et grundlæggende problem med systemet, 

så vil det falde tilbage på ISV’en. Men hvis det er tilpasningen der ikke virker ordenligt, så vil det 

falde tilbage på partneren.” 

 

”ISV’en vil aldrig gå ud og sige til partneren at han ikke må sælge deres software. Det vil ofte være 

umuligt for slutkunden at vide om deres software er optimalt sat op, da de ikke ved hvor godt 

softwaren ville kunne virke.”  

 

”I kontrakten vil der stå hvad det er der skal leveres, og hvor meget det vil komme til at koste. 

Slutkunden bygger derfor deres valg af partner, på deres tillid til partnerens kompetancer. Det er 

svært at måle den pågældende performance.”  

 

Der er ikke rigtig noget forhold mellem ISV’en og partneren.  

 

”Der er kommet en stor konkurrence i distributør leddet, hvilket gør, at disse ikke tjener særlig 

mange penge mere. De vil ofte kun tjene ca. 1 % af hvad der bliver omsat for. Dette har stået på i 

ca. 15 år.” 

 

Ofte så har distributøren stået for at sikre at partneren husker at fornye slutkundernes licenser. Dette 

er sket, eftersom konkurrencen mellem distributørene er blevet større. 
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Bilag 17: Mimecast Survey [2009] 
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Bilag 18: Kaplan [2009]; How SaaS changes the vendor customer relationship 
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Bilag 19: Køhler [2010]; Cloud event 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Christian Rosenkilde Rode, 
Nanna N. Poulsen 
2010 
 

198 
 

Bilag 20: Cutter Consortium [2008] 

 

Virksomheder der anvender SaaS-løsninger 

 

Kilde: Cutter Consortium; Kaplan [2008]; SaaS Marketplace is Chaning Rapidly 
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