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Abstrakt 
Införandet av ny teknologi i organisationer är ett ständigt aktuellt forskningsområde inom 

affärssystemforskningen. De senaste åren har fenomenet ”Molntjänster”, eller Software as a 

Service (SaaS), vuxit i popularitet. Många affärssystemleverantörer erbjuder idag sina kunder 

affärssystem som en molntjänst. SaaS-baserade affärssystem ger organisationer fördelar i 

jämförelse med traditionella affärssystem som installeras lokalt i organisationen, som 

exempelvis ökad skalbarhet, bättre åtkomstmöjligheter, samt lägre kostnader för 

implementation - vilket gör det särskilt intressant för små och medelstora organisationer. Dock 

innebär SaaS-baserade affärssystem även risker, som relateras till exempelvis bristande 

säkerhet, begränsade möjligheter till systemanpassning och integration, bristande prestanda, 

samt leverantörsinlåsning. Dessa risker kan få organisationer att tveka till att implementera 

SaaS-baserade affärssystem, trots identifierade fördelar. 

 

Tidigare forskning har identifierat både fördelar och risker med SaaS-baserade affärssystem, 

men lite är känt om varför små och medelstora organisationer väljer att införa sådana system 

trots de risker systemen är associerade med. Studiens syfte är därför att skapa förståelse för vad 

som har betydelse för att små och medelstora organisationer implementerar SaaS-baserade 

affärssystem, trots kända risker. Studiens resultat indikerar att förståelse för risker, tillit och 

förtroende för systemleverantören, reducerat kompetensbehov internt i organisationer, samt 

graden av komparativa fördelar har betydelse för organisationers vilja och acceptans till att 

implementera SaaS-baserade affärssystem, trots risker. Studiens slutsatser har även bidragit 

med rekommendationer för hur systemleverantörer av SaaS-baserade affärssystem kan utveckla 

sina värdeerbjudanden. Exempelvis rekommenderas systemleverantörer att vara ärliga och 

transparenta i kommunikationen mot kundorganisationer, samt att samarbeta med 

kundorganisationer genom hela implementationsfasen och efter slutförda 

implementationsprojekt. 

 

Nyckelord: affärssystem, molntjänster, software as a service, SaaS-baserade affärssystem, 

risker 

  



Abstract 
The introduction of new technology in organizations is an ever-present area of research within 

ERP systems research. In recent years, the phenomenon of "Cloud Services", or Software as a 

Service (SaaS), is growing in popularity. Today, many ERP system suppliers offer their 

customers ERP systems as a cloud service. SaaS-based ERP systems give organizations 

advantages over traditional ERP systems that are installed locally in the organization, such as 

increased scalability, better accessibility, and lower implementation costs - which makes them 

particularly interesting for small and medium-sized organizations. However, SaaS-based ERP 

systems also involve risks that are related to, for example, lack of security, limited possibilities 

for system customization and integration, lack of system performance, and supplier lock-in. 

These risks may cause organizations to avoid SaaS-based ERP systems, despite identified 

benefits. 

 

Earlier research has identified both benefits and risks with SaaS-based ERP systems, but little 

is known about why small and medium-sized organizations choose to implement such systems 

despite the risks associated with them. The aim of the study is therefore to create an 

understanding of why small and medium-sized organizations choose to implement SaaS-based 

ERP systems, despite known risks. The study's results indicate that understanding of risks, trust 

and confidence in the system vendor, reduced internal competence needs, and the level of 

comparative advantages are important for organizations' willingness and acceptance to 

implement SaaS-based ERP systems, despite risks. The study’s conclusions also contributed 

with recommendations for how systems suppliers of SaaS-based ERP systems can develop their 

value propositions. For example, system suppliers are advised to be honest and transparent in 

communicating with customer organizations, as well as collaborating with customer 

organizations throughout the implementation phase and after the completion of implementation 

projects. 

 

Keywords: ERP systems, cloud services, software as a service, SaaS-based ERP systems, 

risks 
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1 Inledning 
Affärssystem är sedan länge en självklarhet och en nödvändighet för organisationer, då 

systemet ger ett affärskritiskt informationsflöde och kan sägas utgöra ”ryggraden” i 

organisationer (Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Genom att nyttja affärssystem kan 

organisationer erhålla ökad produktivitet, måluppfyllelse och kvalitet (Hedman et al., 2009; 

Shang & Seddon, 2002). De senaste åren har fenomenet ”Molntjänster”, eller Software as a 

Service (SaaS), vuxit i popularitet. SaaS innebär att mjukvara erbjuds kunder via internet, och 

kan användas direkt i webbläsaren utan att behöva installera någon programvara (Peng & Gala, 

2014). Förändringen är omfattande. De totala investeringarna i molntjänster förväntas växa med 

över 20 % per år de kommande åren och omsätta över 277 miljarder dollar år 2021 [1]. Denna 

trend mot molnbaserade lösningar har också påverkat affärssystembranschen, och många 

affärssystemleverantörer erbjuder idag SaaS-baserade affärssystem (Chandra & Rastogi, 2018). 

 

Införandet av affärssystem som installeras lokalt i organisationer är ofta förenat med höga 

initiala kostnader och hög komplexitet, varför många projekt misslyckas (Chen, Law & Yang, 

2009; Saade & Nijher, 2016). Dessutom innebär lokalt installerade affärssystem stora 

investeringar i hårdvara, och löpande kostnader för drift och underhåll (Hedman et al, 2009). 

När affärssystem istället erbjuds som en molntjänst, kan många av nackdelarna med 

traditionella affärssystem som installeras lokalt i organisationen undvikas. Ett exempel på en 

fördel är lägre IT-kostnader, vilket främst beror på att systemet inte behöver installeras, 

underhållas och utvecklas internt i organisationen (Peng & Gala, 2014). Eftersom detta innebär 

lägre initiala kostnader vid införandet, utgör SaaS-baserade affärssystem ett lämpligt alternativ 

för små och medelstora organisationer som ofta saknar tillräckliga resurser till att implementera 

ett lokalt installerat affärssystem (Gupta & Misra, 2015; Seethamraju, 2015). En annan fördel 

är att systemuppdateringar och backup av data kan ske helt automatiserat och oberoende från 

organisationen, något som vid lokalt installerade system innebär investeringar i tid och resurser 

(Chandra & Rastogi, 2018). Dessutom ger SaaS-baserade affärssystem ökad skalbarhet genom 

att organisationer enkelt kan skala upp datorresurser vid behov, samt ökade åtkomstmöjligheter 

eftersom användare kan nå systemet via webbläsare oavsett var de befinner sig (Elmonem, Nasr 

& Geith, 2016). 

 

SaaS-baserade affärssystem innebär dock inte bara fördelar i förhållande till lokalt installerade 

affärssystem, utan också risker. Tidigare studier har poängterat att risker kan få organisationer 

att avstå från att implementera SaaS-baserade affärssystem, trots identifierade fördelar 

(Garverick, 2014; Elmonem et al., 2016). Trots att molnet ger organisationer fördelar såsom 

ökad skalbarhet och bättre åtkomstmöjligheter till information, finns det enligt El-Gazzar, 

Hustad och Olsen (2016) och Chou (2013) oro i organisationer för att använda molntjänster, 

eftersom det innebär överlämnande av känsliga data till molntjänstleverantörer. Eftersom SaaS-

baserade affärssystem är beroende av en snabb och pålitlig internetuppkoppling, finns det också 

oro kring bristande prestanda i systemet till följd av detta beroende (Johansson, Alajbegovic, 

Alexopoulo & Desalermos, 2015). Tidigare studier har även lyft fram risken för att bli låst till 

sin molntjänstleverantör om organisationen känner sig missnöjd med affärssystemet och vill 

byta leverantör (Peng & Gala, 2014; Martins, Sahandi & Tian, 2016). Enligt Elmonem et al. 

(2016) och Peng & Gala (2014) kan det vara svårare att integrera SaaS-baserade affärssystem 

med andra kringsystem i jämförelse med lokalt installerade affärssystem, vilket beror på att 

systemets bakomliggande teknik ligger utanför kundorganisationers kontroll. Tidigare studier 

har dessutom poängterat att kundanpassning av affärssystem, med syftet att få organisationens 

affärsprocesser likriktade med systemets inneboende systemlogik, är problematiskt för SaaS-

baserade affärssystem (Mijač, Picek & Stapić, 2013; Elragal & El Kommos, 2012). Det är en 
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följd av att kundorganisationer har begränsad möjlighet och rättighet att modifiera SaaS-

baserade affärssystem, vilket beror på att systemleverantören ogärna tillåter detta då stora 

ändringar i systemet även påverkar övriga kundorganisationer som använder tjänsten (Purohit, 

Jaiswal & Pandey, 2012). 

 

Molntjänster är ett relativt nytt fenomen och affärssystem som erbjuds som en molntjänst har 

fått ökad uppmärksamhet av både praktiker och forskare, och det är enligt Peng & Gala (2014), 

Seethamraju (2015) och Chandra och Rastogi (2018) viktigt att fortsätta undersöka området 

utifrån olika branscher och kontexter. Små och medelstora organisationer kan tveka inför att 

implementera SaaS-baserade affärssystem på grund av risker och därmed avstå från 

identifierade fördelar. Därför är det viktigt att öka förståelsen för risker samt vad som är 

avgörande för att organisationer ska acceptera risker (Peng & Gala, 2014; Seethamraju, 2015). 

Valdebenito och Quelopana (2019) och Salum och Rozan (2017) efterfrågar mer forskning 

kring varför organisationer väljer att införa SaaS-baserade affärssystem trots de risker som 

systemet kan innebära. Befintlig litteratur har beskrivit olika typer av fördelar och risker med 

SaaS-baserade affärssystem, men lite är känt om vad som är viktigt för att organisationer ska 

acceptera risker och införa sådana system (Faasen, Seymour & Schuler, 2013; Chandra & 

Rastogi, 2018; Seethamraju, 2015; Salum & Rozan, 2017; Das & Dayal, 2016). För att 

undersöka detta ämnar denna studie besvara följande frågeställning: Vad har betydelse för att 

små och medelstora organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända 

risker? 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som har betydelse för att små och medelstora 

organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. Studien kommer 

även bidra med rekommendationer för hur leverantörer av SaaS-baserade affärssystem kan 

utveckla sina värdeerbjudanden för att öka små och medelstora organisationers vilja och 

acceptans till att införa sådana system. 
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2 Litteraturstudie 
Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning av affärssystem, molntjänster, och 

affärssystem som en molntjänst. Därefter följer en genomgång av de kända risker som finns 

med SaaS-baserade affärssystem. Tillslut sammanfattas litteraturstudien och avslutas med en 

tabell över kända risker. 

 

2.1 Affärssystem 
Affärssystem eller Enterprise Resource Planning System (ERP) är idag en självklarhet och 

nödvändighet för många organisationer, då systemet utgör ryggraden i en organisation 

(Hedman et al., 2009). Hedman et al. (2009) definierar ett affärssystem som ett 

verksamhetsöverskridande, standardiserat systemstöd som är uppbyggd på moduler som stödjer 

alla funktioner och processer i en organisation. Ett affärssystem kan bestå av ett flertal moduler 

som innehåller stöd för bland annat ekonomi, logistik, inköp, produktion, personal- och 

kundhantering (Hedman et al., 2009). Alla moduler i affärssystemet är starkt integrerade med 

varandra via en central databas eller en distribuerad lösning, vilket skapar strömlinjeformade 

affärsprocesser, transparens och spårbarhet i systemet (Hedman et al., 2009). 

 

Idag är ett affärssystem en förutsättning för att effektivisera organisationer och hålla sig 

konkurrenskraftiga på marknaden (Arnold, 2006). Genom att nyttja affärssystem kan 

organisationer erhålla ett affärskritiskt informationsflöde som kan resultera i ökad 

produktivitet, måluppfyllelse och kvalitet. Ett affärssystem underlättar också organisationers 

hantering av företagsinformation, administration och ekonomistyrning (Hedman et al., 2009). 

Enligt Shang och Seddon (2002) ger affärssystem en mängd fördelar, bland annat bättre 

resurshantering och planering, kortare ledtider, minskade kostnader och förbättrat 

beslutsfattande. 

 

Ett affärssystem som installeras och används lokalt i en organisation definieras som ”on-

premise affärssystem” (Strong & Volkoff, 2010; Davenport, 1998). Eftersom on-premise 

affärssystem kan vara komplexa, kompletteras de ofta med kringsystem för att erhålla lättare 

åtkomst till data. Exempel på kringsystem kan vara budget-, rapporterings- och analyssystem 

(Strong & Volkoff, 2010; Davenport, 1998). 

 

2.2 Molntjänster 
Molnet är ett samlingsbegrepp för mjuk- och hårdvara som befinner sig fysiskt i stora kluster 

av beräkning- och lagringsservrar, och användare ansluter till dessa externa servrar för att få 

tillgång till en internetbaserad tjänst (Zhang, Cheng & Boutaba, 2010). Molntjänster är tjänster 

som bygger på molnteknologier och kan likställas med “Software as a Service”, vilket 

är  mjukvarutjänster som tillhandahålls via internet, och innebär att en användare via en 

webbsida nyttjar beräkningskraft och lagring som finns externt från datorenheten (Zhang et al., 

2010). 

 

Software as a Service (SaaS) är också en affärsmodell som innebär att programvaror och 

applikationer erbjuds som tjänster via internet (Seethamraju, 2015). Kiadehi och Mohammadi 

(2012) beskriver ett SaaS-system som en standardiserad, publik molnlösning som utgör en 

komplett mjukvarulösning med gränssnitt. Systemleverantörer äger och hanterar all teknik, 

datainfrastruktur, datalagring och applikationer, helt utanför organisationers kontroll (Kiadehi 

& Mohammadi, 2012). Genom att leverantörer ansvarar för systemets olika tjänster och 

kostnader, möjliggörs för kunder och organisationer att enbart betala för de tjänster som 

utnyttjas. För att kunder ska få tillgång till SaaS-baserade IT-system erbjuder leverantörer 

vanligtvis en prenumeration av tjänsten (Kiadehi & Mohammadi, 2012). 
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2.3 SaaS-baserade affärssystem 
Affärssystem som erbjuds som en molntjänst av typen SaaS, är ofta distribuerade genom 

publika moln. Användaren får enbart tillgång till ett SaaS-baserat affärssystem via ett gränssnitt 

på en webbsida, och systemleverantören låter flera olika organisationer nyttja en och samma 

standardiserade instans av mjukvaran (Purohit et al., 2012; Peng & Gala, 2014). Denna 

“multitenancy”-infrastruktur anses vara en viktig del av de egenskaper som karaktäriserar 

molntjänster (Elmonem et al., 2016). SaaS-baserade affärssystem har blivit ett allt vanligare 

alternativ för små och medelstora organisationer som använder affärssystem i sina 

verksamheter (Seethamraju, 2015). Systemleverantörer som SAP med ”SAP by Design” och 

Oracle med ”Oracle on Demand”, är exempel på denna förskjutning mot att affärssystem flyttas 

till en molnbaserad miljö och erbjuds kunden som en tjänst snarare än som en produkt (Purohit 

et al., 2012). Affärssystemleverantörer som erbjuder affärssystem som en molnlösning äger och 

hanterar all bakomliggande teknik. Detta inkluderar IT-infrastruktur, datalagring och databaser, 

uppdateringar, operativsystem, backup av data och applikationer (Kiadehi & Mohammadi, 

2012).  

 

SaaS-baserade affärssystem erbjuder organisationer fördelar gentemot lokalt installerade 

affärssystem som gör det till ett attraktivt val. I regel är en implementering billigare, snabbare 

och de flesta tekniska utmaningar som rör exempelvis systemkapacitet kan elimineras helt 

(Kiadehi & Mohammadi, 2012; Purohit et al., 2012). Ett annat exempel på en fördel är lägre 

IT-kostnader, vilket främst beror på att systemet inte behöver utvecklas och underhållas internt 

i organisationen. Detta frigör personalresurser och resulterar i lägre kostnader (Elragal & El 

Kommos, 2012). En annan fördel är att systemuppdateringar och backup av data kan ske helt 

automatiserat och oberoende från organisationen, något som vid lokalt installerade system 

innebär investeringar i tid och resurser (Chandra & Rastogi, 2018). Ytterligare en fördel med 

SaaS-baserade affärssystem är den ökade tillgänglighet som molnet ger jämfört med lokalt 

installerade system. Detta beror på att internetbaserade system tillåter användning var som 

helst, exempelvis via smartphones, laptops eller andra mobila datorenheter (Peng & Gala, 2014; 

Elmonem et al, 2016). Dessutom ger SaaS-baserade affärssystem ökad skalbarhet genom att 

organisationer enkelt kan skala upp datorresurser vid behov (Elmonem et al, 2016). 

 

2.4 Risker med SaaS-baserade affärssystem 
I detta avsnitt beskrivs olika risker med SaaS-baserade affärssystem. Riskerna som tas upp i 

denna litteraturstudie är (1) säkerhetsrisker, (2) begränsade möjligheter till integrationer, (3) 

begränsade möjligheter till anpassningar, (4) leverantörsinlåsning, samt (5) prestandarisker. 

 

2.4.1 Säkerhetsrisker 

Säkerhet är en viktig faktor kopplat till affärssystem i allmänhet, och till SaaS-baserade 

affärssystem i synnerhet (Weng & Hung, 2014). Säkerhetsrisker i molnet baseras på en 

grundläggande egenskap som alla molnbaserade internettjänster delar; det faktum att all data, 

bakomliggande teknik samt systemdrift hanteras utanför kundorganisationers kontroll (Peng & 

Gala, 2014; Weng & Hung, 2014; Purohit et al, 2012). Säkerhetsrisker med SaaS-baserade 

affärssystem delas i denna studie in i två kategorier av risktyper: (1) dataintegritet och (2) 

datasäkerhet. 

 

Begreppet dataintegritet innebär att lagrade data är korrekta, ej förvanskade och icke åtkomliga 

för obehöriga (Gupta & Misra, 2015). När affärssystem levereras som en molntjänst tvingas 

organisationen att lämna ut data till systemleverantören som hanterar all datalagring på sina 

lokala servrar (Garverick, 2014). Eftersom denna transparens är begränsad, kan inte 

kundorganisationer garantera att deras data hålls kontrollerade och säkra från obehöriga 
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individers eller organisationers insyn (Peng & Gala, 2014; Weng & Hung, 2014; Purohit et al., 

2012). Bristande transparens kan handla om att kundorganisationer har begränsad insyn i var 

deras data är fysiskt lagrad. Brist på kontroll är när systemleverantören flyttar den geografiska 

positionen på servrar utan att meddela kundorganisationer (Peng & Gala, 2014; Weng & Hung, 

2014). Gupta och Misra (2015) skriver att efterlevnad av lagar och regler i olika länder är av 

betydande vikt vid användning av SaaS-baserade affärssystem. I exempelvis Tyskland är det 

olagligt för organisationer att lagra känslig data på servrar utanför nationens gränser (Gupta & 

Misra, 2015). Ett exempel på osäkerhet för dataintegritet är i fallet då SaaS-baserade 

affärssystemleverantörer lyder under amerikansk lagstiftning, som måste ta “U.S Patriot Act” i 

beaktande. Patriot Act är en amerikansk lag som innebär att staten kan, utan medgivande från 

dataägare, inhämta information från amerikanska bolag (Gupta & Misra, 2015). 

 

En annan säkerhetsrisk berör datasäkerhet, vilket innebär risken att förlora känsliga data. 

Affärssystem som erbjuds som en molntjänst innebär att känsliga data överförs mellan externa 

servrar och kundorganisationers datorenheter, istället för att data hålls internt i bolagen som är 

fallet för lokalt installerade affärssystem (Elmonem et al., 2016). Chou (2013) och El-Gazzar 

et al. (2016) beskriver att risker uppkommer då många olika organisationers data lagras på 

datacenter som tillhandahålls av systemleverantören. Eftersom systemleverantörer hanterar 

många olika organisationers känsliga data, kan de bli en måltavla för hackerattacker eller 

sabotage (Weng & Hung, 2014). Detta kan utnyttjas av kriminella hackare för att komma åt 

känsliga data, som exempelvis finansiella data eller kunduppgifter (Peng & Gala, 2014; Weng 

& Hung, 2014). Ett exempel på ett potentiellt angrepp som kriminella hackare kan utföra mot 

systemleverantörer är DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), vilket innebär att 

servrarna överbelastas och forceras ner - vilket då drabbar samtliga användare av molntjänsten 

(Chou, 2013). Sådana attacker kan sedan leda till att hackare identifierar och utnyttjar 

säkerhetsbrister i samband med omstarter av systemen (Chou, 2013). Dessutom finns det en 

risk för att systemleverantören råkar ut för oförutsedda händelser som exempelvis 

naturkatastrofer eller politiska regleringar, vilket innebär en ökad osäkerhet för hur 

organisationens data hanteras (Peng & Gala, 2014). 

 

2.4.2 Begränsade möjligheter till integrationer 

Ett affärssystemspaket kan i många fall inte tillfredsställa samtliga affärsbehov i en organisation 

(Peng & Gala, 2014). Organisationer, i synnerhet stora och internationella företag som har 

komplexa processer, kan då behöva komplettera sitt IT-stöd med externa moduler och system, 

som då måste integreras med affärssystemet (Peng & Gala, 2014). Dessa moduler och system 

stödjer vanligtvis specifika funktionella krav och kan exempelvis utgöras av egenutvecklade 

programvaror eller moduler från andra systemleverantörer. 

 

Eftersom affärssystem är komplexa finns det svårigheter med att integrera externa system och 

moduler, vilket gör det kostsamt och förenat med tekniska svårigheter (Garverick, 2014; 

Davenport, 1998). I affärssystem som installeras lokalt i organisationer kan 

affärssystemkonsulter och tekniska specialister komma åt systemets underliggande programkod 

och databaser, vilket gör det möjligt att skapa integrationer mellan affärssystem och externa 

system (Garverick, 2014; Davenport, 1998). I en molnbaserad miljö är dessa möjligheter dock 

begränsade. Detta beror på att systemleverantören av ett SaaS-baserat affärssystem erbjuder 

och levererar en standardlösning till kunder, där bakomliggande teknik ligger utanför 

kundorganisationers kontroll (Elmonem et al., 2016; Garverick, 2014; Peng & Gala, 2014). 

Denna begränsning minimerar friheten och rättigheten att integrera SaaS-baserade affärssystem 

med andra moduler och system (Peng & Gala, 2014). 
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2.4.3 Begränsade möjligheter till anpassningar 

Organisationer använder affärssystem för att få ett snabbare informationsflöde, bättre 

beslutsfattande och effektivare resurshantering. Dock skiljer sig ofta organisationens unika 

affärsprocesser från systemets egna processer och inneboende logik. Det kan då bli nödvändigt 

att göra konfigureringar i systemet, för att erhålla bättre likformighet mellan verksamhet och 

system (Davenport, 1998). I On-premise affärssystem är det möjligt att modifiera kod i systemet 

och skapa anpassningar på databasnivå, med hjälp av affärssystemkonsulter och specialister. 

Detta är möjligt eftersom programvaran installeras lokalt på användarnas datorer i 

organisationen, vilket tillåter systemleverantören att göra modifieringar av programvaran 

(Davenport, 1998; Garverick, 2014). 

 

För organisationer som nyttjar SaaS-baserade affärssystem är möjligheten till modifiering av 

kod och anpassningar på databasnivå begränsade, eftersom all bakomliggande teknik 

tillhandahålls av systemleverantören (Purohit et al., 2012). Många leverantörer av SaaS-

baserade affärssystem tillämpar en “multitenancy”-distributionsmodell, vilket innebär att 

många kunder delar på instanser av en och samma programvara. Detta får konsekvensen att 

systemleverantören ogärna tillåter större ändringar av programvaran till en enskild kund, 

eftersom det också hade påverkat andra kunders användande av tjänsten (Purohit et al., 2012). 

 

För att bemöta utmaningen med standarder samt erhålla effektivitet och prestanda i 

affärssystem som erbjuds som SaaS-tjänster, tvingas istället många organisationer att anpassa 

sina affärsprocesser (Mijač et al., 2013).  Mijač et al. (2013) förklarar dock att affärsprocesser 

som anpassas för att överensstämma med SaaS-baserade affärssystem som ofta är uppbyggda 

på standarder, kan resultera i förlorade konkurrensfördelar. Kundorganisationer vinner 

konkurrensfördelar genom att vara annorlunda, inte genom att försöka överensstämma med 

standardiserade affärsprocesser (Mijač et al., 2013). 

 

2.4.4 Leverantörsinlåsning 

Vid införande av ett SaaS-baserat affärssystem är ”leverantörslåsning” en stor utmaning för 

kundorganisationer (Martins et al., 2016). Martins et al. (2016) definierar ”leverantörslåsning” 

eller ”vendor lock-in” som en situation där kunder är inlåsta eller beroende av leverantören och 

dess tjänster. Denna inlåsnings- eller beroendeeffekt uppstår i regel när kundorganisationer 

känner sig missnöjda med sitt befintliga SaaS-baserade affärssystem och är intresserade av att 

byta till ett annat (Zhong & Rohde, 2014). Vid en sådan situation kan det vara svårt att 

genomföra systembytet eftersom det kan vara dyrt och tidskrävande för kundorganisationen att 

överföra affärssystemdata och program från en molnleverantör till en annan (Peng & Gala, 

2014). Martins et al. (2016) förklarar också att det kan vara en komplicerad och smärtsam 

uppgift att föra över data och program mellan olika molnleverantörer, då semantiken för 

resurser och tjänster inte alltid matchar varandra (Martins et al., 2016). 

 

Enligt Peng och Gala (2014) kan leverantörsinlåsningar också uppstå på grund av juridiska 

restriktioner. Idag finns det lagar och regler som begränsar hur exempelvis personuppgifter får 

överföras till tredje land (Rittinghouse & Ransome, 2010). Eftersom leverantörer av SaaS-

baserade affärssystem kan lagra affärssystemdata på datacenter runt om i världen, kan 

kundorganisationer uppleva en inlåsningseffekt då de ska hämta och flytta affärssystemdata 

från en molnserver till en annan (Rittinghouse & Ransome, 2010). 

 

Vid införande av ett affärssystem (både On-premise- och SaaS-baserade affärssystem) 

omformas och ändras dessutom kundorganisationers kultur, struktur och affärsprocesser, vilket 

i sin tur kan förändra viktiga operativa-, organisatoriska- och ledningsaspekter (Peng & Gala, 
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2014). Dessa förändringar kan resultera i att kundorganisationer inte väljer att byta sitt 

befintliga SaaS-baserade affärssystem, trots att tjänsten kanske inte motsvarar verksamhetens 

krav och behov (Peng & Gala, 2014). 

 

För att undvika leverantörsinlåsningar, belyser Zhong och Rohde (2014) att kundorganisationer 

noggrant måste överväga huruvida systemleverantören kommer att arbeta på lång sikt, för att 

kunna stödja det SaaS-baserade affärssystemet. När beslut fattas kring valet av 

molnleverantörer måste därför kundorganisationer visa försiktighet och vara uppmärksamma 

på vad som ingår i avtal och kontrakt (Peng & Gala, 2014). 

 

2.4.5 Prestandarisker 

För att systemanvändare effektivt ska kunna hantera affärsuppgifter, kräver vanligtvis 

kundorganisationer att affärssystemet ska ha hög datahastighet som kan ge snabba svarstider 

(Peng & Gala, 2014). Affärssystem som inte lever upp till detta väsentliga krav kommer inte 

bara få försämrad prestanda, utan också otillfredsställda användare. 

 

Affärssystem som levereras i ”molnet” kan ge organisationer nya förutsättningar vad gäller 

systemets mobilitet (Peng & Gala, 2014). Användare kan komma åt och använda SaaS-baserade 

affärssystem från vilken internetuppkopplad enhet som helst, oberoende av tid och plats 

(Garverick, 2014). Trots att mobilitet ofta ses som en fördelaktig möjlighet för affärssystem 

som erbjuds som molntjänster, kan mobiliteten av systemen samtidigt resultera i 

prestandarisker för kundorganisationer (Elmonem et al., 2016). Detta beror på att nätverks- och 

anslutningsfel kan förekomma i ”molnet”, vilket kan påverka systemets prestanda (Elmonem 

et al., 2016). Nätverks- och anslutningsproblem kan exempelvis orsaka begränsad hastighet och 

tillförlitlighet på internet, vilket kan medföra att användare inte kan uträtta sina dagliga 

arbetsuppgifter på ett effektivt och precist sätt (Johansson et al., 2015). Ett exempel där 

begränsad hastighet och tillförlitlighet förekommer är när kundorganisationer har användare i 

länder med outvecklad teknisk infrastruktur, där anslutningen till internet inte är pålitlig. 

 

Johansson et al. (2015) beskriver också att prestanda i SaaS-baserade affärssystem minskar när 

antalet affärssystemanvändare och mängden data ökar. Denna prestandarisk är i synnerhet känd 

bland större organisationer (Johansson et al., 2015). 

 

2.5 Sammanfattning av litteratur 
Affärssystem eller Enterprise Resource Planning System (ERP) är idag en självklarhet och 

nödvändighet för många organisationer, då systemet utgör “ryggraden” i en organisation 

(Hedman et al., 2009). Ett affärssystem är ett verksamhetsöverskridande, standardiserat 

systemstöd som är uppbyggd på moduler som stödjer alla funktioner och processer i en 

organisation (Hedman et al., 2009). Genom att nyttja affärssystem kan organisationer erhålla 

ett affärskritiskt informationsflöde som resulterar i ökad produktivitet, måluppfyllelse och 

kvalitet (Hedman et al., 2009). 

 

Under de senaste åren har allt fler organisationer valt att nyttja affärssystem som en molntjänst, 

eller Software as a Service (SaaS) (Peng & Gala, 2014). SaaS-baserade affärssystem innebär 

att systemet används direkt i webbläsaren utan att programvaror behöver installeras (Peng & 

Gala, 2014). Systemleverantörer som tillhandahåller SaaS-baserade affärssystem låter flera 

olika organisationer använda en och samma standardiserade instans av mjukvara, vilket innebär 

att leverantörerna också äger och hanterar all bakomliggande teknik.  
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SaaS-baserade affärssystem erbjuder en mängd fördelar gentemot lokalt installerade 

affärssystem, som gör det till ett attraktivt val för många organisationer. Implementeringar av 

SaaS-baserade affärssystem är ofta billigare, snabbare och de flesta tekniska utmaningar som 

rör exempelvis systemkapacitet kan elimineras helt (Kiadehi & Mohammadi, 2012; Purohit et 

al., 2012). SaaS-baserade affärssystem kan också ge lägre IT- och personalkostnader, då 

systemet inte behöver utvecklas och underhållas internt i organisationen (Elragal & El 

Kommos, 2012). En annan fördel är att systemuppdateringar och backup av data kan hanteras 

per automatik av systemleverantören, vilket medför att organisationer kan spara tid och resurser 

samt fokusera på sin kärnverksamhet (Chandra & Rastogi, 2018). 

 

Genom att organisationer använder SaaS-baserade affärssystem erhålls dock inte bara fördelar, 

utan organisationer kan även uppleva ett antal risker. Tidigare forskning har poängterat att 

risker kan resultera i att organisationer väljer att avstå från att implementera SaaS-baserade 

affärssystem, trots identifierade fördelar (Garverick, 2014; Elmonem et al., 2016). Riskerna 

som nämnts under litteraturavsnittet inkluderar; säkerhetsrisker, begränsade möjligheter till 

integrationer och anpassningar, leverantörsinlåsning samt prestandarisker. Dessa risker 

förknippas ofta som vanligt förekommande med SaaS-baserade affärssystem och sammanfattas 

nedan (tabell 1) med tillhörande referenser. 

 

Tabell 1 - Kända typer av risker med molnbaserade affärssystem 

Kända typer av risker med molnbaserade 

affärssystem: 

Referenser: 

Säkerhetsrisker 
Data lämnas ut till systemleverantören, vilket ökar 

risken för bristande dataintegritet och 

datasäkerhet. 

Chou, 2013; El-Gazzar, Hustad & 

Olsen, 2016; Elmonem, Nasr & Geith, 

2016; Garverick, 2014; Gupta & 

Misra, 2015; Peng & Gala, 2014; 

Purohit, Jaiswal & Pandey, 2012; 

Weng & Hung, 2014. 

Begränsade möjligheter till integrationer 
Möjligheter att integrera molnbaserade 

affärssystem med andra moduler och system blir 

begränsade. 

Davenport, 1998; Elmonem, Nasr & 

Geith, 2016; Garverick, 2014; Peng & 

Gala, 2014; 

Begränsade möjligheter till anpassningar 
Möjligheter att modifiera kod och göra 

anpassningar i molnbaserade affärssystem blir 

begränsade. 

Davenport, 1998; Garverick, 2014; 

Mijač, Picek & Stapić, 2013; Purohit, 

Jaiswal & Pandey, 2012. 

Leverantörslåsning 
Kundorganisationer blir ”inlåsta” av leverantören 

och dess molntjänster, på grund av kostnader, 

juridiska restriktioner och risk för organisatoriska 

förändringar. 

Martins, Sahandi & Tian, 2016; Peng 

& Gala, 2014; Rittinghouse & 

Ransome, 2010; Zhong & Rohde, 

2014. 

Prestandarisker 
Kundorganisationer upplever prestandarisker på 

grund av nätverks- och anslutningsfel i ”molnet”. 

Elmonem, Nasr & Geith, 2016; 

Garverick, 2014; Johansson, 

Alajbegovic, Alexopoulo & 

Desalermos, 2015; Peng & Gala, 2014 
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3 Metod 
Metodavsnittet är disponerat enligt följande. Först beskrivs och motiveras studiens 

forskningsansats, följt av hur material till studiens litteraturgenomgång samlades in och 

bearbetades. Sedan presenteras och motiveras studiens urval och de intervjupersoner som 

ingår i studiens empiriska underlag. Efter det beskrivs datainsamlingen, följt av studiens 

analysmetod. Till sist diskuteras metodvalen kritiskt, och studiens forskningsetiska principer 

beskrivs. 

 

3.1 Forskningsansats 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för vad som har betydelse för att små och 

medelstora organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. För 

att undersöka studiens syfte och frågeställning har en kvalitativ forskningsansats tillämpats. 

Myers (2013) förklarar att en kvalitativ forskningsansats används för att få ökad förståelse för 

ett fenomen genom tolkning. I denna studie har en kvalitativ forskningsansats valts i avsikt att 

kunna besvara studiens frågeställning som krävt olika aktörers erfarenheter och uppfattningar 

kring risker med SaaS-baserade affärssystem. Ansatsen har också varit lämplig för att förstå 

organisationers subjektiva upplevelser av beslut och handlingar när de har valt att införa SaaS-

baserade affärssystem. Insikter i aktörers och organisationers upplevelser erhålls främst genom 

att samspråka med dem (Myers, 2013). Eftersom intervjuer har utförts med aktörer från olika 

kundorganisationer har studien kunnat samla in kvalitativa data, vilket har varit nödvändigt för 

att kunna förstå vad som har betydelse för att små och medelstora organisationer implementerar 

SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. Intervjuer är en datainsamlingsmetod inom 

kvalitativ forskning som ger detaljrik data genom att komma nära den miljö och de individer 

som studien berör (Ahrne & Svensson, 2015; Braun & Clarke, 2006). 

 

3.2 Litteraturstudie 
För att erhålla förståelse för och förkunskaper om forskningsområdet genomfördes en 

litteraturstudie. Winchester och Salji (2016) förklarar att en litteraturstudie är en 

evidensbaserad, djupgående analys som syftar till att kritiskt bedöma kunskap om ett ämne. I 

litteraturstudien bedömdes kunskap om SaaS-baserade affärssystem och dess risker, genom att 

vetenskapliga artiklar inom området studerades och granskades. Webster och Watson (2002) 

poängterar att en fullständig litteraturstudie bör grundas på vetenskapliga artiklar från olika 

journaler och databaser. Litteraturstudien bestod därför huvudsakligen av artiklar som 

behandlade risker med SaaS-baserade affärssystem. Insamlingen av litteraturen genomfördes 

genom att söka efter artiklar från artikeldatabaserna Scopus, Elseviers ScienceDirect och 

Google Scholar. Sökningar utfördes även i journaler från ”Basket of Eight”, som enligt 

Association for Information Systems (AIS) omfattar de åtta främsta tidskrifterna inom 

informatikområdet [2]. Från Basket of Eight användes bland annat journalerna Information 

Systems Journal och MIS Quartely.  För att få tillgång till journaler, databaser och böcker 

användes Högskolan i Halmstads sökverktyg ”OneSearch”. 

 

Valet av artiklar baserades på ett antal kriterier där nyckelord, citeringar, referenslistor och årtal 

beaktades. För att hitta artiklar samt avgöra att innehållet i artiklarna motsvarade 

forskningsområdet, användes sökorden: ERP; Cloud ERP; Software as a Service; SaaS; SaaS 

ERP; Cloud ERP Challenges; Cloud ERP Drawbacks och SMEs. För att avgöra vilka 

vetenskapliga artiklar som kunde bidra till litteraturstudien, utfördes inledningsvis en översikt 

över artiklarnas abstrakt, introduktion och slutsats. Avsnitten sammanfattades därefter i ett 

gemensamt dokument där prioriteringar av artiklarnas relevans också genomfördes. Detta 

resulterade i att undersökningen av litteraturen blev mer effektiv, då en större mängd artiklar 

kunde studeras, selekteras och sorteras bort. Efter att potentiella, intressanta artiklar hade valts 
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ut, genomfördes en djupgående läsning där artiklarna noggrant studerades. I relevanta artiklar 

granskades även citeringar och referenslistor, vilket medförde att nya samt varierande artiklar 

inom området kunde identifieras och studeras. Totalt granskades cirka 15 citeringar och 20 

referenslistor.  

 

Litteraturstudien resulterade i att kända risker som är vanligt förekommande med SaaS-

baserade affärssystem identifierades. Dessa kända risker utgör studiens analytiska fokus och 

låg även till grund för en intervjuguide (se bilaga 1) samt resultatavsnittets struktur. 

 

3.3 Urval 
För att begränsa studien samt möjliggöra att kunna presentera rimliga och korrekta slutsatser 

skapas urval (Denscombe, 2018). Urvalet för att besvara studiens frågeställning har grundats 

på ett antal kriterier. Ett urvalskriterium var att aktörerna skulle vara verksamma i små och 

medelstora kundorganisationer som infört SaaS-baserade affärssystem. Detta urval baserades 

på att det främst är små och medelstora organisationer som anskaffar SaaS-baserade 

affärssystem (Gupta & Misra, 2015; Seethamraju, 2015). I studien valdes definitionen av 

Berisha och Pula (2015) för små och medelstora organisationer som innebär att organisationer 

ska ha mellan 10 och 249 anställda eller en omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro per 

år. Ett annat urvalskriterium var att intervjuer skulle genomföras på sex respondenter som 

representerade sex olika kundorganisationer, tre IT-chefer samt tre verkställande direktörer 

valdes därför ut. Valet av respondenter grundades på att de skulle ha varit involverade i 

organisationers beslutsfattande om införande av SaaS-baserade affärssystem samt ha ansvarat 

över områden som kunde ge studien relevant information. Anledningen till att åtskilliga 

respondenter och organisationer valdes ut var att studien strävade efter att få olika perspektiv 

på risker med SaaS-baserade affärssystem. Då organisationer i varierande branscher, storlekar 

och kontexter kan känna till, bedöma och hantera risker med SaaS-baserade affärssystem på 

skilda sätt, var det viktigt att erhålla svar från olika organisationer i olika branscher för att kunna 

jämföra och tolka dem. Att samla in empiriskt material från åtskilliga aktörer är något som 

Ahrne och Svensson (2015) också förespråkar, då detta både ger studien varierande tolkningar, 

infallsvinklar samt ökad trovärdighet. Studien hade ytterligare ett urvalskriterium som innebar 

att samtliga kundorganisationer skulle använda olika SaaS-baserade affärssystem. Även detta 

urval medförde att studien fick skilda perspektiv på olika affärssystem samt vilka typer av risker 

dessa system kunde medföra. 

 

Resultatet av studiens fastslagna urvalskriterier blev att ungefär 50 företag runtom i södra 

Sverige kontaktades via telefon och E-post. De kontaktade företagen valdes ut främst för att de 

var verksamma i närheten av Halmstad - studiens geografiska utgångspunkt - vilket 

underlättade datainsamlingen då studiens ambition var att hålla så många fysiska intervjuer som 

möjligt. De företag som kontaktades var också spridda över olika branscher samt uppfyllde 

kravet för små och medelstora företag enligt Berisha och Pula (2015). Av alla de organisationer 

som kontaktades var totalt nio organisationer  intresserade av att medverka i studien. Efter en 

inledande kontakt med dessa nio företag säkerställdes deras giltighet gentemot studiens 

urvalskriterier genom att dels kontrollera att företagen implementerat olika SaaS-baserade 

affärssystem, och dels att intervjupersonen från respektive företag var anställd som 

verkställande direktör eller IT-chef vid tiden för implementeringen. Tre av dessa nio 

organisationer var därför inte relevanta, då de ännu inte slutfört införandet av ett SaaS-baserat 

affärssystem, och motsvarade alltså inte studiens urvalskriterium. Två av dessa tre företag ville 

ställa upp på intervjuer trots att de inte hade infört eller använde ett SaaS-baserat affärssystem, 

och det tredje företaget befann sig i upphandlingsfasen av ett SaaS-baserat affärssystem, men 
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hade inte slutfört implementeringen. Eftersom dessa tre organisationer inte kunde bidra till 

studien, avböjdes intervjuerna med dem. 

 

Tabell 2 - Samtliga intervjuer med respektive respondent 

Respondent Organisation Roll Affärssystem Intervjutid 

Respondent A Kundorganisation 

A 

IT-chef Jeeves ERP 

Cloud 

90 min 

Respondent B Kundorganisation 

B 

IT-chef Fortnox 90 min 

Respondent C Kundorganisation 

C 

IT-chef Microsoft 

Dynamics 365 

60 min 

Respondent D Kundorganisation 

D 

VD Kundanpassat 

molnbaserat 

affärssystem 

60 min 

Respondent E Kundorganisation 

E 

VD Visma.net 60 min 

Respondent F Kundorganisation 

F 

VD Specter 60 min 

 

 Kundorganisation A är ett tillverkande företag med cirka 230 anställda runt om i 

världen. Företaget använder affärssystemet Jeeves ERP Cloud för att stödja hela sin 

verksamhet och har ungefär 150 systemanvändare. 

 Kundorganisation B är ett företag som erbjuder rekryteringstjänster på sociala medier. 

På företaget arbetar cirka 80 personer, där 4-5 personer arbetar i affärssystemet Fortnox 

för att stödja verksamhetens ekonomiprocesser. 

 Kundorganisation C är ett företag inom detaljhandeln med cirka 140 anställda som 

säljer och levererar produkter online. Företaget nyttjar affärssystemet Microsoft 

Dynamics 365 för att stödja hela sin verksamhet och har ungefär 100 systemanvändare. 

 Kundorganisation D är ett företag som erbjuder utbildningar och aktiviteter till företag 

och organisationer. Tidigare använde sig företaget av Excel för att hantera information, 

administration och ekonomi, men har idag gått över till ett kundanpassat SaaS-baserat 

affärssystem. Eftersom Kundorganisation D:s systemleverantör är ett litet lokalt företag 

med endast ett fåtal kunder, har namnet på detta affärssystem anonymiserats för att 

skydda Kundorganisation D:s integritet. I affärssystemet arbetar ungefär 12 användare. 

 Kundorganisation E är ett tillverkande företag inom bilindustrin med cirka 40 

anställda. Företaget har ungefär 20 användare i affärssystemet Visma.net där de hanterar 

verksamhetens redovisning och logistik. 

 Kundorganisation F är ett företag inom detaljhandeln som säljer IT-komponenter i 

butik och online. Företaget har totalt 14 anställda, där samtliga anställda nyttjar 

affärssystemet Specter som bland annat supporterar verksamhetens inköp, lager, 

transport och ekonomi. 

 

3.4 Insamling av empirisk data 
Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer som är en vanligt 

förekommande datainsamlingsmetod inom kvalitativa forskningsansatser (Myers, 2013). 

Semistrukturerade intervjuer är en blandning av fördefinierade frågor och öppna dialoger, där 

intervjuaren inte behöver ställa frågor i en specifik ordning (Fejes & Thornberg, 2014; Myers, 

2013). Detta möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas, vilket är användbart då nya frågor kan 

uppkomma under intervjusessionen eller när respondenternas förklaringar behöver utvecklas 

och förtydligas (Fejes & Thornberg, 2014). Att samla in datamaterial genom semistrukturerade 
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var lämpligt eftersom studiens frågeställning behövde besvaras utförligt, diskuterande och 

reflekterande. Eftersom frågorna som ställdes till respondenterna berörde organisationers 

beslut, handlingar och erfarenheter, var det ibland också nödvändigt att ge respondenter chans 

att utveckla samt tillägga information. Genom att studien tillämpade semistrukturerade 

intervjuer kunde öppna frågor ställas för att förstå och identifiera vad som har betydelse för att 

små och medelstora organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända 

risker. Först ställdes öppna frågor kring olika anledningar till varför de valt att införa ett SaaS-

baserat affärssystem. Därefter styrdes samtalen in på olika typer av risker som kartlagts av 

befintlig litteratur, för att förstå organisationernas resonemang kring vad som har varit 

avgörande vid införandet, trots kända risker. Intervjufrågorna var inledningsvis öppna för att 

låta respondenterna tala fritt om hur de upplevde respektive risk, för att sedan övergå till mer 

riktade frågor kring specifika detaljer gällande riskerna. Ett exempel på detta var att 

respondenterna först fick besvara om säkerhetsrisker var något som diskuterats vid införandet 

av deras SaaS-baserade affärssystem, vidare till frågan om de var medvetna om var 

organisationens data lagrades geografiskt. Detta resulterade i att studien erhöll en lämplig 

detaljnivå som bidrog till att studiens forskningsfråga kunde besvaras. 

 

Det insamlade materialet utgjordes av totalt sex intervjuer, med tre IT-chefer samt tre 

verkställande direktörer som representerade kundorganisationer. Varje intervjusession med 

respektive respondent pågick i cirka 60-90 minuter. Innan intervjuerna ägde rum konstruerades 

ett dokument med ett fåtal sammanfattade frågor, som skickades ut till respondenterna inför 

varje intervju. Syftet med att skicka ut sammanfattade frågor till respondenterna var att de skulle 

få möjlighet att kunna förbereda sig samt få en uppfattning om vad studien och intervjun skulle 

behandla. Inför varje intervju utformades även en utförlig intervjuguide (se bilaga 1) med cirka 

30 förberedda frågor som användes som dialogunderlag. Denna intervjuguide valdes dock inte 

att skickas ut till respondenterna, då detta kunde leda till att de övade in färdiga svar. Genom 

att dölja intervjuguiderna från respondenterna vid själva intervjutillfället blev dialogerna också 

mer flytande, samtidigt som följdfrågor lättare kunde ställas. 

 

För att dialogerna skulle vara öppna och kännas naturliga, spelades intervjuerna in via 

datorapplikationen ”Röstmemon” i samtycke med respondenterna. Denscombe (2018) belyser 

att inspelade intervjuer underlättar transkriberings- och analysarbete, eftersom underlag från 

intervjuer inte försvinner. Inspelade intervjuer fångar både upp vad respondenter säger, men 

också hur de uttrycker och formulerar sig (Denscombe, 2018). 

 

3.5 Analysmetod 
För att lättare kunna behandla och tydliggöra det empiriska datamaterialet, transkriberades 

inledningsvis de inspelade intervjuerna till textformat. Transkribering av data utförs i avsikt att 

försöka förstå och identifiera vad och hur respondenter har sagt under intervjuer och samtal 

(Fejes & Thornberg, 2014). Materialet lästes därefter noggrant igenom i syfte att bekanta sig 

med innehållet. 

 

För att analysera det empiriska datamaterialet tillämpades analysmetoden tematisk analys. 

Tematisk analys är en kvalitativ analysmetod som grundar sig på att identifiera, analysera och 

förstå mönster i empiriska data, samt genom kodning reducera materialet till en mer hanterbar 

mängd (Braun & Clarke, 2006). I denna studie underlättade kodningen studiens analysarbete, 

då en sammanfattande överblick av det insamlade datamaterialet erhölls. Eftersom studien 

baserades på stora mängder insamlade data, var tematisk analys även lämplig för att avgöra 

vilka insamlade data som kunde nyttjas samt uteslutas. I denna studie inleddes analysarbetet 

med att meningar och paragrafer från det transkriberade materialet reducerades ner till koder, 



 13 

som bestod av sammanfattade benämningar men som behöll sin ursprungliga kontext. 

Kodningen utfördes i programvaran Microsoft Excel, vilket gjorde det enkelt att hantera och få 

en överblick över samtliga koder. Ett exempel från kodningsprocessen är meningen: “Jag kan 

säga såhär, för mig var det ingen stor fråga om säkerhet.”, som reducerades till koden 

“Säkerhet är ingen stor fråga”. Ett annat exempel var paragrafen: “Man tar ibland beslut på 

känsla. Här hade vi ett sånt exempel, det kändes bra i magen och då tog jag det beslutet. Det 

är hemskt att säga det men ibland är det inte fakta som ligger till grund för beslut.” som 

reducerades till koderna “Det kändes bra i magen” och “Ibland är det inte fakta som ligger till 

grund för beslut”. 

 

Efter att det transkriberade materialet hade reducerats ner till koder, granskades koderna 

noggrant för att identifiera återkommande mönster. De mönster som identifierades resulterade 

i att samtliga koder delades in i olika kategorier. Dessa kategorier bestod bland annat av: 

Känslostyrda beslut, Känsla av trygghet, Sannolikhet kontra konsekvenser, Syn på risker i 

molnet, Kostnadseffektivitet och smidighet, Riskacceptans, Brist på teknisk kunskap och Förlust 

av intern kompetens. Kategorierna delades därefter in i övergripande teman, baserat på hur 

kategorierna kunde förklara varför organisationerna implementerar SaaS-baserade 

affärssystem, trots kända risker. Ett exempel på denna indelning är kategorierna Känslostyrda 

beslut och Känsla av trygghet som härleddes till temat Tillit och förtroende. Totalt 

identifierades fyra olika teman som bestod av: Förståelse för risker, Tillit och förtroende, 

Reducerat kompetensbehov och Komparativa fördelar.  

 

Dessa fyra identifierade teman kan förklara vad som fick de studerade organisationerna att 

implementera SaaS-baserade affärssystem, trots risker. Förståelse för risker innebär att 

organisationerna valde att införa systemet trots risker, eftersom de förstod innebörden av 

riskerna och därmed kände sig trygga med sin förståelse. Tillit och förtroende innebär att 

organisationerna upplevde riskerna som marginella eller osannolika, vilket förklaras av att de 

kände tillit och förtroende för systemleverantören. Reducerat kompetensbehov innebär att 

organisationerna införde systemet trots risker, eftersom systemet möjliggjorde outsourcing av 

verksamhetens IT-avdelning. Detta hade betydelse eftersom de antingen upplevde en avsaknad 

av intern kompetens för att utveckla och underhålla ett lokalt installerat affärssystem, eller för 

att de ville minska IT-kostnader samt fokusera på sin kärnverksamhet. Komparativa fördelar 

innebär att riskerna accepterades och förbisågs, då organisationernas upplevda fördelar vägde 

tyngre än riskerna i beslutet att införa systemet.  

 

3.6 Metoddiskussion 
I studien medverkade sex intervjupersoner som hade varit involverade i kundorganisationers 

beslutsfattande att införa SaaS-baserade affärssystem. Intervjupersonerna bestod av tre IT-

chefer samt tre verkställande direktörer som representerade sex olika organisationer. Genom att 

intervjuer genomfördes på skilda organisationer och befattningar blev studien mer trovärdig, 

då varierande åsikter och infallsvinklar erhölls från respondenterna. Trovärdighet är ett av 

Tracys (2010) kvalitetskriterier som grundar på att mängden av beskrivningar och konkreta 

detaljer resulterar i att innehåll i studier och undersökningar blir tillförlitliga och pålitliga. 

Enligt Tracy (2010) skapas också tillförlitlighet och pålitlighet genom att metodval och 

tillvägagångssätt innehar ett ärligt och transparent förhållningssätt. I studiens avsnitt som berör 

inledning, litteraturstudie och metod har därför olika källor och referenser tillämpats. 

 

Att intervjuer genomfördes med både verkställande direktörer och IT-chefer var ett av studiens 

urvalskriterium, vilket berodde på att studien strävade efter olika perspektiv på risker med Saas-

baserade affärssystem. Detta kriterium kan dock ha påverkat studiens resultat, då aktörer med 
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skilda befattningar kan besitta olika kunskaper och kompetenser. Under intervjuerna upplevdes 

exempelvis att IT-cheferna hade mer tekniska kompetenser, samtidigt som de verkställande 

direktörerna hade mer kunskaper om respektive organisation och systeminförande. En annan 

faktor som kan ha påverkat resultatet är att denna studie grundar på att identifiera och belysa 

kundorganisationers risker med SaaS-baserade affärssystem, vilket kan uppfattas som ett 

konfidentiellt område som organisationer kanske inte ville erkänna eller stå för. För att undvika 

att denna faktor skulle ha en inverkan på resultatet, upplystes samtliga intervjupersoner att deras 

information och uppgifter skulle behandlas med tystnadsplikt och anonymitet. Innan 

intervjusessionerna fick även intervjupersonerna ta del av ett fåtal sammanfattade frågor från 

intervjuguiden, vilket möjliggjorde att de kunde förbereda sig samt få en uppfattning på vad 

studien och intervjun skulle behandla. 

 

Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att de 

utformade intervjuguiderna inte behövde följas stringent. Intervjuerna resulterade i öppna 

dialoger, där följdfrågor kunde ställas. Eftersom den sociala interaktionen med 

intervjupersonerna ville erhållas, var det önskvärt att samtliga intervjuer skulle genomföras 

fysiskt på plats hos företagen. Till skillnad från intervjuer via E-post och telefon erbjuder 

fysiska intervjuer ett starkare samspel och mer personlig kontakt mellan individer, då 

sinnesstämning, kroppsspråk och ansiktsuttryck lättare kan tydas (Jacobsen, 2002). På grund 

av geografiska avståndsskillnader utfördes dock två intervjuer via Skype, vilket också kan ha 

påverkat studiens resultat. Vid telefonintervjuerna var det exempelvis lättare att missförstå 

varandra, samtidigt som det var svårare att uppfatta och driva dialogerna. 

 

3.7 Forskningsetiska principer 
Samtliga intervjusessioner med studiens respondenter har följt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Dessa principer syftar till att skydda individer som medverkar i 

undersökningen samt vägleda forskare vid planering av projekt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Principerna grundar sig i individskyddskravet, som består av fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren om studiens syfte samt vilka villkor de ställer upp på 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav togs i beaktande då samtliga respondenter blev 

informerade om vad studien skulle innefatta och varför undersökningen utfördes. Under 

intervjutillfällena förklarades även hur respondenternas uppgifter skulle behandlas och att deras 

deltagande var frivilligt. 

 

Samtyckeskravet betyder att forskaren ska få ett samtycke från uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren ska dessutom få möjlighet att själva bestämma om hur länge och på 

vilka villkor de ska delta i studien (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie fick samtliga 

respondenter möjlighet att påverka sitt medverkande, då de erhöll övergripande frågor via E-

post inför varje intervjusession. Detta möjliggjorde att respondenterna fick överblick över vad 

intervjuerna skulle handla om, samtidigt som de fick chans att bestämma om de ville medverka 

eller inte. För att underlätta arbetet kring transkribering och analys av datainsamlingen, spelades 

alla intervjuer in. Under varje intervjutillfälle blev därför respondenterna frågade om ett 

samtycke till detta. Respondenterna fick även rätt till att avbryta sin medverkan utan att de 

utsattes för påverkningar, påtryckningar eller negativa följder. Efter att intervjumaterialet hade 

transkriberats och behandlats skickades materialet till de respondenter och organisationer som 

hade medverkat i undersökningen, för ett slutgiltigt godkännande. 
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Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om alla berörda aktörer i en studie ska behandlas 

konfidentiellt och skyddas från obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav observerades 

genom att respondenterna upplystes om att deras uppgifter skulle behandlas med tystnadsplikt 

och anonymitet. Denna studie har exempelvis presenterat respondenter och verksamheter med 

anonyma namn. Uppgifter från det insamlade empiriska materialet har också förvarats så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in enbart ska användas för forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav togs i beaktande då respondenternas uppgifter endast har 

använts för att uppfylla studiens ändamål, det vill säga att besvara undersökningsfrågan. 

Samtliga respondenter blev dessutom informerade om att deras uppgifter inte skulle utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den empiriska undersökning som genomförts. 

Resultatkapitlet är strukturerat efter de kända risker som identifierats i studiens 

litteraturstudie. 

 

4.1 Säkerhetsrisker 
Upplevd kunskapsnivå om säkerhetsrisker med SaaS-baserade affärssystem innan införandet 

skilde sig stort mellan respondenterna. Respondent A, B och C som arbetar som IT-chefer på 

strategisk och taktisk nivå i respektive företag, beskrev att de hade god kunskap om 

säkerhetsrisker som var förknippade med SaaS-baserade affärssystem innan införandet. 

Respondent D, E och F arbetar som verkställande direktörer och alla tre förklarade att de hade 

begränsade kunskaper kring säkerhetsrisker med SaaS-baserade affärssystem. Respondent D 

sade att han inte hade någon kunskap om några säkerhetsrisker, medan respondent E och F 

upplevde att de hade en grundläggande kunskap. 

 

” Jag hade väl ganska mycket kunskap kring det. Framförallt är det man gör egentligen att 

flytta information som verksamheten lagrar till en plats som du inte har en aning om var den 

är, och risken är självklart att man ger bort förtroendet till ett företag som du inte känner, och 

du tappar den totala kontrollen över datan.” - Respondent B 

 

”Nej, det hade jag inte. Jag är inte rädd för att blotta att jag inte kan nåt.” - Respondent D 

 

På frågan om huruvida dataintegritet och datasäkerhet var en viktig fråga vid införandet av 

deras SaaS-baserade affärssystem, uttryckte respondent D, E och F att detta var en av de frågor 

som diskuterades. Enligt respondent F var det viktigt att säkerställa att inga obehöriga skulle få 

tillgång till organisationens data, och enligt respondent E var detta något som diskuterades vid 

införandet. Dock ansåg båda respondenterna att risken för dataförlust eller att data skulle hamna 

i orätta händer på grund av sabotage eller kriminella hacker-attacker mot systemleverantören, 

var något som de var tvungna att acceptera. Även respondent D uttryckte att han hade en dialog 

med ett antal systemleverantörer vid upphandlingen, och att säkerhetslösningen i systemet var 

en viktig fråga i diskussionerna vid införandet. 

 

”Som jag sa innan så ville vi att inga obehöriga skulle få komma åt vår data, vi har ju 

information om kunder och leverantörer så det är otroligt viktigt att ingen förutom vi kan ta del 

av denna information. Våra systemleverantörer har ju dock tillgång till vår data, kan man 

säga.” - Respondent F 

 

Respondent D, E och F beskrev att säkerhetsrisker i systemet var något som hade diskuterats 

vid införandet, men ingen av respondenterna kände sig oroad över hur datasäkerheten i deras 

SaaS-baserade affärssystem skulle hanteras. Enligt respondent B och F är datasäkerheten hög 

hos systemleverantören, och eftersom de bygger hela sin affärsmodell på att sköta driften av 

system, datalagring samt serverunderhåll åt sina kunder, måste de ha hög säkerhet. Vidare 

beskrev respondent B att det är viktigt med transparent och öppen kommunikation med 

systemleverantören, och att det finns legala avtal i form av Service Level Agreements (SLA) 

på plats som gör att de känner sig trygga. Även respondent C förklarade att frågan om 

dataintegritet till stor del hanterades vid införandet genom att legala avtal slöts mellan 

organisationen, systemleverantören, samt mellan organisationens kunder respektive 

leverantörer. Respondent E och F poängterade att det finns en risk med att låta 

systemleverantören hantera all data, men att de kände ett förtroende för systemleverantören och 

tillit till deras sätt att arbeta. Respondent A och B beskrev den fysiska datasäkerheten i det 
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SaaS-baserade affärssystemet som högre än den säkerhet som de själva kunnat ha om de haft 

servrarna internt i organisationen, eftersom systemleverantören har beprövade säkerhetsrutiner 

som utvecklats under lång tid. 

 

”Det finns ju självklart väldiga risker med att ha egna fysiska servrar, då ligger all säkerhet 

på din egen kompetens, du ansvarar då för vilka som har access till datan, vilka som har access 

till de rum servrarna står i, hur man förvarar backupsen om det är det man gör, och det är ju 

en övervägning man får göra om man vill ha systemet i cloud.” - Respondent B 

 

Respondent A förklarade att det SaaS-baserade affärssystemet har gjort att kompetens som 

tidigare funnits internt på bolaget flyttats ut till konsulter. Respondent A förklarade att en risk 

med att inte ha egen personal som har teknisk kompetens på affärssystemet, är att det blir svårt 

och dyrt att driva på utvecklingsprojekt eftersom de till stor del måste förlita sig på konsulter. 

Vidare förklarade respondent A att de inte har den mest känsliga datan lagrad i molnet. 

Dessutom använde de sig av tvåstegsautentisering samt avancerade behörighetskontroller för 

att användaren skulle få åtkomst till särskilt känslig data. Även respondent E poängterade att 

de mest känsliga filerna inte lagras i molnet utan på lokala servrar internt i organisationen. 

 

”Sen är det ju det här med, vi har ju vissa dokument, företagets ”holy grail”, våra ritningar 

och så vidare. Dem har vi inte i molnet utan dem kör vi på lokala servrar.” - Respondent A 

 

På frågan om vilka som har åtkomst till datalagringsområdet, svarade respondent C att de har 

god koll på vilka personer som har tillgång till själva serverhallarna, men att de inte kan 

kontrollera vad varje person gör hos systemleverantören. Respondent D, E och F trodde sig ha 

kunskap om ungefär vilka som har åtkomst till datalagringsområdet, men inte heller dem kunde 

specificera vilka eller hur många personer som hade tillgång till serverhallarna, eller hur deras 

data hanterades av systemleverantören. 

 

”Vi har koll, vi vet vilka som är aktiva och jobbar på de här bolagen och har tillgång till 

servrarna men vi har inte koll på vad de gör. Det är omöjligt att ha koll på det. Vi vet var data 

är och vet vem som handhar datan men vi vet inte vad de gör med den, om man ska vara helt 

ärlig.” - Respondent C 

 

Respondent A, C, D, E och F förklarade att äganderätten av datan tillhör dem; 

systemleverantören tillhandahåller datalagringen men äganderätten ligger fortfarande hos 

organisationen. Även respondent  B instämde i detta men poängterade samtidigt att efter 

införandet av GDPR-lagen är det inte längre tillåtet att ”äga” personuppgifter, det handlar 

istället om restriktiv förvaltning av personuppgifter som dessutom enbart får lagras under en 

begränsad tidsperiod. 

 

När det kommer till hur respondenterna tog ställning till säkerhetsrisker vid införandet av det 

SaaS-baserade affärssystemet, svarade respondent D att han till stor del förlitade sig på 

”experter” som hade rekommenderat systemet. Respondent B beskrev att frågan kring 

säkerhetsrisker vid införandet var minimal eftersom fördelarna med deras SaaS-baserade 

affärssystem var så stora gentemot att ha affärssystemet internt i organisationen. Respondent 

A, E och F beskrev sig själva som medvetna om risken för bristande datasäkerhet och 

dataintegritet vid införandet av deras SaaS-baserade affärssystem, men förklarade samtidigt att 

de kände förtroende för systemleverantörens interna säkerhetsrutiner. 
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”Jag litade på mina rådgivare att den här lösningen skulle funka. Jag lyssnade på andra helt 

enkelt. Och andra hade gjort det, och så. Jag valde en leverantör som jag var trygg med, och 

så vidare. Så det handlar mer om tillit och förtroende för mig, än att jag gjorde någon 

djuplodad analys och sånt.” - Respondent D 

 

4.2 Begränsade möjligheter till integrationer 
Att kunna integrera externa system med verksamhetens SaaS-baserade affärssystem var ett 

behov, och i många fall ett krav från samtliga kundorganisationer. Vid införandet av 

affärssystemen var möjligheter till integration en faktor som diskuterades och beaktades av alla 

organisationer. Respondent A och E ansåg till och med att faktorn var den mest avgörande 

under införandesfasen. 

 

”Att kunna integrera vårt affärssystem med andra IT-system är nog den absolut viktigaste 

faktorn, det var därför vi valde ett system som hade bra integrationer.” - Kundorganisation B 

 

Alla kundorganisationer som medverkade i studien hade externa IT-system som var belägna 

utanför affärssystemen. Det rörde sig exempelvis om kringsystem som supporterade hantering 

av fakturor, lön, kvalitet, tidsrapportering, E-post, säljstöd, logistik och transporter. 

Möjligheterna att få dessa system integrerade med affärssystemen, varierande mellan 

organisationerna. Respondent A, B, C, D, och E förklarade att de nyttjade SaaS-baserade 

affärssystem som kunde stödja integrationer. En bidragande faktor till denna möjlighet var att 

systemleverantörerna till dessa affärssystem erbjöd olika integrationslösningar i form av 

API:er. Respondent C poängterade också att deras affärssystem, mot en extra kostnad kunde 

erhålla plug-in- och tilläggslösningar som möjliggjorde att externa IT-system kunde 

kommunicera med Microsoft Dynamics 365. Respondent F upplevde däremot inte samma 

integrationsmöjligheter, då deras verksamhet medvetet införde ett standardiserat SaaS-baserat 

affärssystem för fyra år sedan, som hade låg kompatibilitet med tidigare IT-system. Enligt 

respondent F fanns inget behov av integrationer när införandet ägde rum samt att andra 

affärssystem med integrerade lösningar var mer kostsamma och tidskrävande att införa. 

Respondenten förklarade däremot att deras verksamhet för närvarande tittade på ett nytt och 

potentiellt SaaS-baserat affärssystem, då de under fyra år har expanderat och infört flera 

kringsystem som nu behöver integreras. 

 

Trots att fem av sex kundorganisationer faktiskt använde affärssystem där möjlighet till 

systemintegrationer existerade, var majoriteten av respondenterna överens om att dessa 

integrationslösningar kan vara begränsade och svåra att genomföra. Respondent A, C och E 

förklarade att alla kringsystem och plattformar inte är kompatibla och därmed inte möjliga att 

integrera. Respondent C belyste också att systemintegrationer är ett komplext område, som ofta 

kräver avancerade tekniker, omfattande tester och kostsamma arbeten. Vid införandet av 

affärssystemen, förväntade sig respondent A, C, D och F att få integrationssvårigheter. Enligt 

respondenterna var anledningen till detta att organisationerna inte hanterar tekniken själva samt 

att de inte vet vilka integrationer som är nödvändiga att genomföra vid implementationsstadiet. 

Även om kunskapen om systemintegration, dess begränsning och svårighet fanns, valde ändå 

alla organisationer att införa affärssystem som levereras i molnet. Respondent A, C och F ansåg 

att deras system erbjöd andra fördelar som resulterade i att de förbisåg integrationsproblemen. 

 

”Integrationsproblem var något vi accepterade helt enkelt. Vi såg nog andra fördelar med 

affärssystemet, som till exempel hantering av information och fakturor, som vägde tyngre än 

att kunna koppla ihop olika system.” - Respondent F 
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Respondent B och E grundande sina affärssystemsval på att deras systemleverantörer hade 

kunskap och kompetens att utveckla och ta fram integrationslösningar. Båda respondenter 

förklarade att de flesta integrationsproblem går att lösa, med hjälp av rätta resurser och 

investeringar. 

 

4.3 Begränsade möjligheter till anpassningar 
På frågan om huruvida möjligheter till anpassning och modifiering av systemets processer var 

något som diskuterades vid införandet av det SaaS-baserade affärssystemet, beskrev respondent 

D att det var helt nödvändigt med ett specialanpassat system, som stödjer specifika 

affärsprocesser. Respondent D förklarade att de tidigare använt Excel för den löpande 

verksamheten, och därmed inte använt ett standardiserat affärssystem. Detta gjorde att 

respondent D valde en IT-leverantör som kunde skräddarsy ett webbaserat IT-stöd efter hur de 

jobbade i dagsläget. 

 

”Om jag tar till exempel en sådan här sak, vi driver ju 35 stycken branschöverskridande 

nätverk och då ska vi skicka ut kallelser och så ska folk anmäla sig till det. Då görs det genom 

att det kommer ut ett mail till dem så svarar de på en länk och så går det rakt in i vårt 

affärssystem.” - Respondent D 

 

Respondent E förklarade att de tidigare haft ett egenutvecklat system, och nu gått över till ett 

standardiserat, SaaS-baserat affärssystem. Detta skapade enligt respondent E problem eftersom 

de anställda blev tvungna att lära sig nya arbetsrutiner och genomgå ett omfattande 

förändringsarbete. 

 

”Sen blev det ju ett helvete med att få alla att lära sig de nya rutinerna i början eftersom de har 

gjort på samma sätt i tjugo år. Tro mig, gubbar i min ålder är negativa till allt som är nytt.” - 

Respondent E 

 

Denna uppfattning av begränsade anpassningsmöjligheter i systemet delades av respondent F, 

som förklarade att systemanpassningar visserligen inte var något som diskuterades vid 

införandet, men att dessa problem har uppkommit med tiden. Respondent F beskrev att de 

kände sig begränsade av systemet, eftersom det efter hand uppkommit idéer till 

förbättringsmöjligheter i verksamhetens processer som inte kunnat implementeras på grund av 

att systemet inte tillåter kundspecifika ändringar i systemets processer. Respondent B och C 

beskrev att problem kring systemanpassningar varit något som diskuterats vid införandet men 

att det var svårt att förutspå vilka anpassningar som skulle krävas i framtiden. 

 

”I början vet man inte riktigt vilka anpassningar man behöver göra, för det är ganska svårt att 

göra den typen av bedömningar, i alla fall på de mindre bitarna. Det är ofta sådana grejer som 

uppkommer senare. Jag tror generellt sett det gäller alla upphandlingar eller val av system. 

Det är också det som gör att det är så svårt att välja, eftersom det blir så dyrt och att projekt 

misslyckas. Det är svårt att förutspå framtiden och vilka behov man kommer att ha från det 

systemet man kommer att använda.” - Respondent B 

 

Respondent C berättade att i deras affärssystem är det möjligt att köpa in fler moduler till 

affärssystemet och på det viset utöka funktionalitet, men att funktionerna i sig inte kan anpassas. 

Enligt respondent C skapar detta förutsättningar för viss systemanpassning till verksamhetens 

föränderliga processer, men de är dock begränsade till att använda redan befintliga moduler 

som erbjuds på systemleverantörens plattform. Respondent B förklarade att i deras verksamhet 

har de en IT-infrastruktur där de har många olika molnbaserade IT-system som är 
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specialanpassade och integrerade med varandra. Vidare berättade respondent B att eftersom 

deras IT-infrastruktur är komplex, ansträngde de sig för att hitta ett SaaS-baserat affärssystem 

som bäst stödjer den funktionalitet som de behöver för att driva verksamheten, som dessutom 

kompletterar övriga system på ett bra och effektivt sätt. 

 

4.4 Leverantörsinlåsning 
Samtliga kundorganisationer bedömde att de hade goda relationer med sina 

affärssystemleverantörer, då de hanterade förvaltning, drift, support och underhåll av systemen. 

Respondenterna förklarade att de betalade prenumerationskostnader för att nyttja 

affärssystemen, och att de hade avtal och kontrakt på vad som ingick i tjänsten. För att 

säkerställa att affärssystemen motsvarade kundorganisationernas behov och kravbild, hade 

även respondent A, B och C tecknat ett ”Service Level Agreement” med deras 

systemleverantörer. 

 

Även om utformade avtal och kontrakt tecknades, var majoriteten av alla kundorganisationer 

överens om att detta inte var ett hinder om de skulle byta leverantör och affärssystem i 

framtiden. Respondenterna ansåg att prenumerationstjänsten som antingen betalades månads- 

eller årsvis gjorde det smidigt att sätta upp planeringar för när avtal och kontrakt kunde justeras 

eller avlutas. Respondent B beskrev att de hade flexibla avtal, samtidigt som respondent D och 

F hade samarbeten och bekantskap med deras systemleverantörer, vilket innebar att de upplevde 

att de lättare kunde säga upp och justera överenskommelser. 

 

”Jag tror inte det finns något i avtalet som hade kunnat strula till det med att byta 

systemleverantör. Vi jobbar väldigt mycket med våra leverantörer och de är ju medlemmar hos 

oss. Om en sådan situation skulle uppstå, hade vi nog löst det.” - Respondent D 

 

Samtliga kundorganisationer upplevde däremot att ett byte av leverantör och affärssystem 

skulle leda till kritiska konsekvenser vad gäller tid, pengar och resurser. Respondent B, C, E 

och F poängterade att ett affärssystembyte skulle vara mycket kostsamt och tidskrävande 

eftersom data måste överföras och migreras mellan systemen. Organisationerna hade även fått 

spendera tid och pengar på att genomföra integrationer, anpassningar samt utbildningar i det 

nya affärssystemet. Eftersom kundorganisationer vanligtvis ger leverantörer för SaaS-baserade 

affärssystem förtroende att hantera all överföring, integration och anpassning, förklarade 

respondent A och D att organisationer dessutom förlorar tekniska kunskaper och kompetenser. 

 

Alla respondenter delade uppfattningen att, då kundorganisationer överlämnar förvaltning, 

drift, support och underhåll till sina systemleverantörer, riskerar de att bli beroende av 

systemleverantören. Vid införandet av organisationernas SaaS-baserade affärssystem var detta 

en risk som respondent A, B, D och F tog hänsyn till. Respondent B poängterade att deras 

organisation frågade efter råd från experter och oberoende konsulter, samtidigt som respondent 

F förklarade att de avtalade om att erhålla all data och källkod från leverantören. Trots att 

leverantörsberoendet togs i beaktande under införandesfasen, var respondenterna eniga om att 

riskerna behövde accepteras och förbises. 

 

”Även om vi kan ta del av data och källkod från affärssystemet, kommer det ändå vara svårt 

att överföra och migrera data till ett nytt system. Jag tror inte att man kan undvika att blir inlåst 

av leverantören, oavsett vilken systemleverantör man har. Det är något man får leva med.” - 

Respondent F. 
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4.5 Prestandarisker 
När kundorganisationerna införde SaaS-baserade affärssystem diskuterades och 

uppmärksammades prestandarisker vad gäller datahastighet, svarstider, nätverks- och 

anslutningsproblem på skilda sätt. Respondent A, E och F tog inte hänsyn till datahastighet och 

svarstider i överhuvudtaget, eftersom de förväntade sig att affärssystemen skulle levereras med 

hög prestanda. Respondent E och F kunde heller inte se att datahastighet och svarstider skulle 

påverka deras organisationer negativt, då de enbart hade ett fåtal affärssystemanvändare. Att 

organisationerna riskerade att råka ut för nätverks- och anslutningsproblem var inget 

respondenterna tog hänsyn till vid införandesfasen, men något de hade fått erfara i efterhand. 

 

”En dag låg vårt nät nere i en halv dag. Det påverkade vår verksamhet negativt, då ingen kunde 

utföra sina arbetsuppgifter i systemet. Jag vet inte hur många tusenlappar vi förlorade den 

dagen.” - Respondent F 

 

Respondent B, C och D bedömde att prestanda kring datahastighet och svarstider var allvarliga 

risker som de beaktade vid införandet av sina SaaS-baserade affärssystem. Respondent B 

beskrev att de räknade med att erhålla prestandaproblem som påverkade affärssystemets 

hastighet och svarstider, eftersom de var i behov av att lagra stora mängder data i systemet. 

Respondent C räknade också med att uppleva prestandaproblem, då antalet användare i 

affärssystemet förväntades öka i takt med att deras bolag expanderade. Varken respondent B, 

C eller D såg dock några risker med prestandan gällande anslutnings- och nätverksproblem. 

 

”Hastighet och uppkoppling mot internet är idag så pass bra att det inte ska påverka 

prestandan för SaaS-baserade affärssystem.” - Respondent C 

 

Trots att datahastighet, svarstider, nätverks- och anslutningsproblem diskuterades och 

uppmärksammades vid införandet av kundorganisationernas SaaS-baserade affärssystem, var 

samtliga respondenter nöjda med nuvarande affärssystemprestanda. Alla respondenter var 

också överens om att många av prestandariskerna kunde motverkas på olika sätt.  Respondent 

C förklarade bland annat att systemleverantören nyligen uppgraderade deras server och databas 

med fler kärnor, vilket resulterade i att prestandan i affärssystemet optimerades. Även 

respondent F belyste att de erhöll prestandaförbättringar i systemet, när de för två år sedan 

investerade i ett snabbare fibernätverk. 
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5 Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av den tematiska analysen av det empiriska materialet. 

Analysen är strukturerad efter teman som identifierar vad som haft betydelse för att de 

studerande organisationerna implementerat SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. 

Dessa teman utgörs av: Förståelse för risker, Tillit och förtroende, Reducerat kompetensbehov 

samt Komparativa fördelar. 

 

5.1 Förståelse för risker 
Ett mönster som identifierats genom tematisk analys från det empiriska materialet är att den 

upplevda förståelsen för risker har betydelse för valet att införa SaaS-baserade affärssystem. 

De säkerhetsrisker som beskrivits i tidigare forskning gällande SaaS-baserade affärssystem 

inkluderar bristande dataintegritet och datasäkerhet (Peng & Gala, 2014; Weng & Hung, 2014; 

Purohit et al, 2012). I resultatet framgår det att förståelse för säkerhetsrisker varierar mellan 

respondenterna, och att detta haft betydelse för valet att införa deras SaaS-baserade 

affärssystem. SaaS-baserade affärssystem innebär för kundorganisationer att deras data lämnas 

ut till systemleverantören och därmed förlorar de till viss del kontroll över sin data och hur den 

hanteras (Peng & Gala; 2014; Chandra & Rastogi, 2018). Resultatet visar att förståelse för 

systemleverantörens interna säkerhetsrutiner, hur deras data hanteras, hur utsatt 

systemleverantören är för potentiella systemintrång, risken för förlust av data eller bristande 

dataintegritet, gjorde att respondenterna generellt upplevde säkerhetsrisker som marginella. De 

respondenter som beskriver sig själva som medvetna om de säkerhetsrisker som är förknippade 

med SaaS-baserade affärssystem, tillskriver systemet en hög nivå av säkerhet. De respondenter 

som istället säger sig ha mindre kunskaper om säkerhetsrisker, förlitar sig mer på sin intuition 

och tillit till andra och talar mer om säkerhet i relation till systemleverantören, snarare än att de 

tillskriver själva systemet en hög säkerhetsnivå. Resultatet pekar därmed på att riskförståelse 

påverkar små och medelstora organisationers syn på säkerhetsrisker, genom att hög förståelse 

tenderar att få organisationer att fokusera på systemets säkerhetsnivå, och låg förståelse tenderar 

istället att få organisationer att fokusera på relationen till systemleverantören. 

 

Resultatet pekar på att organisationer kan ha en selektiv strategi för datalagring, för att undvika 

risken för bristande dataintegritet. En tredjedel av respondenterna förklarade att de inte lagrar 

sina mest känsliga data i molnet. Detta kan relateras till studierna av Chandra och Rastogi 

(2018) och Garverick (2014) som skriver att bristande kontroll över data kan innebära att 

organisationer tvekar över att lagra sina data på externa servrar utom deras kontroll. Resultatet 

visar dock att detta inte fick dem av avstå från att införa systemet, då de istället valt att ha flera 

systemlösningar för att kunna dra nytta av både molnets fördelar samt kontrollen av data genom 

lokala servrar. 

 

Enligt resultatet har god förståelse kring risken för begränsade möjligheter till integration med 

andra system en positiv påverkan på valet att införa SaaS-baserade affärssystem. SaaS-baserade 

affärssystem kan innebära begränsade möjligheter till integration med andra fristående system, 

vilket beror på att organisationen inte har tillgång till systemets källkod eller databaser 

(Elmonem et al., 2016; Garverick, 2014; Peng & Gala, 2014). Att ha goda 

integrationsmöjligheter i affärssystemet till andra system är enligt resultatet betydelsefullt, och 

för en tredjedel av respondenterna var det helt avgörande för valet av SaaS-baserat 

affärssystem. Resultatet visar att förståelse kring de svårigheter med integration som SaaS-

baserade affärssystem för med sig, gjorde att organisationerna valde en systemleverantör som 

kunde tillmötesgå deras behov och krav. Respondenterna var medvetna om att SaaS-baserade 

affärssystem skulle innebära en högre grad av standardisering och begränsade möjligheter till 

anpassning och integration i jämförelse med ett lokalt installerat affärssystem. Eftersom de ändå 
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valde att implementera systemet, indikerar resultatet att en förståelse för dessa risker är av 

betydelse för organisationer när de väljer system och systemleverantör. 

 

Resultatet visar på att förståelse kring potentiella prestandarisker har betydelse för 

organisationers val att införa SaaS-baserade affärssystem. Enligt Johansson et al. (2015) är 

bristande prestanda en risk med SaaS-baserade affärssystem som bland annat beror på att 

systemet är beroende av en stabil internetuppkoppling. Enligt resultatet är prestandarisker något 

som diskuterades vid införandet men att det inte var en viktig faktor som påverkade 

respondenternas val. Resultatet visar i motsats till Johansson et al., (2015) att potentiellt 

bristande prestanda inte uppfattades som en risk vid införande av SaaS-baserade affärssystem. 

 

Ett annat område där förståelse var avgörande för val av SaaS-baserade affärssystem trots kända 

risker, var risken för leverantörsinlåsning. Resultatet pekar på att god förståelse kring risken för 

leverantörsinlåsning i form av exempelvis legala avtal, regler kring datalagring i olika länder, 

och svårigheter med migrering av data från källsystemet, har betydelse för organisationers vilja 

och acceptans till att införa SaaS-baserade affärssystem. Enligt Martins et al, (2016), Zhong 

och Rohde (2014) samt Peng och Gala (2014) kan det uppstå både tekniska och juridiska 

problem då organisationens data ska överföras från ett datacenter till ett annat, vilket kan få 

organisationer att känna sig låsta till sin nuvarande systemleverantör. Resultatet visar att 

förståelsen för denna risk generellt sett är låg bland respondenterna, då samtliga respondenter 

visade liten förståelse för de juridiska problem det skulle kunna innebära att flytta data från ett 

land till ett annat. Trots det visar resultatet att leverantörsinlåsning är något som diskuteras vid 

införandet, och att förståelse för denna risk hade betydelse för ställningstagandet att införa 

SaaS-baserade affärssystem, och att respondenterna såg samarbete och legala avtal som 

avgörande för ett positivt beslut, snarare än att de blev inlåsta av dem. 

 

5.2 Tillit och förtroende 
Ett annat tema som identifierats i studiens empiriska material är hur tillit och förtroende för 

systemleverantören är av betydelse då små och medelstora organisationer implementerar SaaS-

baserade affärssystem, trots kända risker. Leverantörer för SaaS-baserade affärssystem erbjuder 

ofta kundorganisationer standardlösningar, där all data, bakomliggande teknik och systemdrift 

hanteras utanför organisationers kontroll (Elmonem et al., 2016; Garverick, 2014; Peng & Gala, 

2014). Kundorganisationer blir tvungna att lämna ut data till systemleverantörer som hanterar 

all datalagring på sina lokala servrar (Garverick, 2014). På dessa servrar lagras i regel också 

många olika organisationers data, vilket innebär att det finns en risk att känslig data kan bli en 

måltavla för hackerattacker eller sabotage (Weng & Hung, 2014). I resultatet påvisas att 

samtliga respondenter tar hänsyn till dessa säkerhetsrisker vid införandet av SaaS-baserade 

affärssystem. Utifrån respondenternas svar har också ett tydligt samband identifierats, som 

tyder på att tillit och förtroende till systemleverantörerna och deras tjänster kan har betydelse 

för organisationernas vilja och acceptans till införandet av systemen trots kända risker. 

Respondenterna förklarar bland annat att de upplever en viss trygghet och tilltro till 

systemleverantörerna, då det ofta finns en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan 

organisationer och leverantörer. Vid införandet av SaaS-baserade affärssystem känner sig 

respondenterna även trygga med systemleverantörernas arbetssätt och datahantering, eftersom 

det är vanligt förekommande att avtal och kontrakt tecknas på vad som ingår i tjänsterna. 

Resultatet pekar på att den fysiska datasäkerheten i SaaS-baserade affärssystem till och med 

kan upplevas vara högre än den säkerhet som organisationer själva kan erbjuda. Detta 

resonemang visar att det inte alltid ses som ökad säkerhetsrisk med SaaS-baserade affärssystem 

jämfört med traditionella on-premise affärssystem, vilket hävdats i tidigare studier (exempelvis 

Peng & Gala, 2014; Elmonem et al., 2016). 



 24 

I resultatet framgår det att också små och medelstora organisationer vanligtvis ger 

systemleverantörer tillit och förtroende att hantera dataöverföring, integrationer och 

anpassningar när SaaS-baserade affärssystem införs. På grund av att dessa tekniska 

ansvarsområden överlämnas till systemleverantörer, är samtliga respondenter överens om att 

detta är en risk som kan leda till att organisationer blir beroende av leverantörer. Detta beroende, 

som med Martins et al. (2016) definition kan kallas ”leverantörsinlåsning” eller ”vendor lock-

in”, innebär att organisationer hamnar i en situation där de blir inlåsta av leverantörer och dess 

tjänster. Leverantörsinlåsning uppstår i regel när en kundorganisation står inför valet att införa 

ett nytt affärssystem, då det befintliga systemet inte längre kan tillfredsställa verksamhetens 

krav och behov (Zhong & Rohde, 2014). Resultatet visar att små och medelstora organisationer 

gärna förlitar sig på systemleverantörer när SaaS-baserade affärssystem införs, då 

implementationsfasen ofta upplevs som en svårighet. Respondenterna anser bland annat att 

organisationer bör ta ställning till att det både är kostsamt och tidskrävande att överföra och 

migrera data. För kundorganisationer är det också en utmanande uppgift att hantera och 

genomföra integrationer och anpassningar i det införda systemet. Därför överlämnas ofta detta 

ansvarsområde till systemleverantören. Respondenternas ställningstagande överensstämmer 

med Martins et al. (2016) förklaring om att överföring av data och program mellan olika system 

och leverantörer kan vara en komplex och smärtsam uppgift, då semantiken för resurser och 

tjänster inte alltid matchar varandra. Sammantaget visar resultatet att värdet av förtroendet för 

leverantörens kunskap och kompetens överväger eventuell risk för inlåsning. 

 

Enligt Peng och Gala (2014) kan leverantörsinlåsningar också uppstå på grund av juridiska 

restriktioner. Detta resonemang håller dock respondenterna inte med om. Resultatet antyder att 

respondenterna snarare känner sig mer trygga med systemleverantörernas avtal och kontrakt, 

eftersom prenumerationer av SaaS-baserade affärssystem antingen tecknas månads- eller 

årsvis. Genom att ha kortsiktiga överenskommelser, menar respondenterna att det blir lättare 

för organisationer att planera när avtal och kontrakt kan justeras och avslutas. Hälften av 

respondenterna poängterar dessutom att det är vanligt förekommande att ha samarbeten och 

flexibla avtal med systemleverantörer, vilket gör det ännu enklare att ändra och säga upp avtal. 

Därmed är förtroende för systemleverantörer och tillit till de legala avtal som ligger till grund 

för samarbetet sinsemellan något som har betydelse för att små och medelstora organisationer 

ska vilja införa SaaS-baserade affärssystem. 

 

Enligt Johansson et al. (2015) kan kundorganisationer också uppleva prestandarisker i SaaS-

baserade affärssystem, eftersom det kan uppstå nätverks- och anslutningsproblem i molnet. 

Nätverks- och anslutningsfel i molnet kan exempelvis orsaka begränsad datahastighet, 

svarstider och tillförlitlighet i systemet, vilket i sin tur kan påverka att användare inte kan uträtta 

sina dagliga arbetsuppgifter på ett effektivt och precist sätt (Johansson et al., 2015). Resultatet 

indikerar dock att samtliga kundorganisationer inte tar hänsyn till prestandarisker vad gäller 

datahastighet, svarstider, nätverks- och anslutningsproblem vid beslutet att införa SaaS-

baserade affärssystem. En bidragande orsak till detta är att respondenterna förlitar sig på att 

systemleverantörer levererar sina SaaS-baserade affärssystem med hög prestanda. Två av 

respondenterna anser dessutom att datahastighet och svarstider inte är ett problem för deras 

organisationer, då de enbart har ett fåtal affärssystemanvändare. Resonemanget från de två 

respondenterna korresponderar med Johanssons et al. (2015) iakttagelse att prestanda i SaaS-

baserade affärssystem minskar när antalet affärssystemanvändare och mängd data ökar. Enligt 

Johansson et al. (2015) är denna prestandarisk i synnerhet vanligt förekommande bland större 

organisationer som nyttjar affärssystem i molnet. 
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5.3 Reducerat kompetensbehov 
Ett tredje mönster som framkommit genom tematisk analys av intervjumaterialet är att det 

upplevda interna behovet av affärssystemkompetens har betydelse för att små och medelstora 

organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. När 

organisationer inför SaaS-baserade affärssystem innebär det att delar av eller hela den interna 

tekniska affärssystemkompetensen i bolaget försvinner. Det beror på att driften av systemet inte 

längre behöver hanteras internt (Elmonem et al., 2016). Resultatet visar att låg intern kompetens 

är något som kan driva små och medelstora organisationer till att övergå till SaaS-baserade 

affärssystem, eftersom de annars måste införskaffa både hårdvara i form av servrar och nätverk, 

samt den kompetens som krävs för att utveckla och underhålla systemet internt. . Trots att 

resultatet visar att inlåsningseffekten till leverantören av det SaaS-baserade affärssystemet ökar 

när kompetens flyttas ut från organisationen till en extern part, upplevs förlusten av kompetens 

i den egna organisationen som mindre viktig i relation till de fördelar verksamheten kan erhålla 

då systemet inte längre behöver underhållas och drivas internt. Garverick (2014) beskriver 

SaaS-baserade affärssystem som mer standardiserade och svåra att kundanpassa i jämförelse 

med lokalt installerade affärssystem. En majoritet av respondenterna menar att de litade på 

systemleverantörens kompetens och förmåga att lösa de problem som skulle kunna uppkomma 

till följd av en ökad standardisering. Sammantaget pekar resultatet på att organisationer 

implementerar SaaS-baserade affärssystem trots kända risker, eftersom detta kan leda till ett 

reducerat behov av intern teknisk kompetens. För organisationer som saknar denna kompetens, 

innebär SaaS-baserade affärssystem att de slipper införskaffa kompetens för att kunna använda 

ett affärssystem. För organisationer som haft ett lokalt installerat affärssystem och redan besitter 

teknisk kompetens, innebär en övergång till ett SaaS-baserat affärssystem att drift, utveckling 

och underhåll av systemet till stor del kan outsourcas till systemleverantören, vilket innebär 

lägre IT-kostnader. 

 

5.4 Komparativa fördelar 
Ett fjärde tema som identifierats i intervjumaterialet är komparativa fördelar. Studien indikerar 

att små och medelstora organisationer ofta ställer fördelar mot risker som SaaS-baserade 

affärssystem för med sig, vilket har betydelse för att organisationer genomför systeminförandet. 

Genom att införa SaaS-baserade affärssystem kan kundorganisationer utmanas med ett antal 

risker, som till exempel säkerhetsrisker, prestandarisker, inlåsningseffekter samt begränsade 

integration- och anpassningsmöjligheter. (Chandra & Rastogi, 2018; Garverick, 2014; Gupta & 

Misra, 2015; Elragal & El Kommos, 2012; Kiadehi & Mohammadi, 2012; Purohit, Jaiswal & 

Pandey, 2012; Elmonem et al., 2016; Peng & Gala, 2014). Enligt resultatet valde samtliga 

kundorganisationer att införa SaaS-baserade affärssystem, trots att de känner till ovanstående 

risker. Respondenterna hade vetskap om att SaaS-baserade affärssystem kan leda till dataförlust 

eller att data hamnar i orätta händer. Respondenterna var också väl medvetna om att 

affärssystem som levereras i molnet innebär begränsade integrations- och 

anpassningsmöjligheter, som ofta kräver dyra och komplexa tilläggslösningar. Resultatet visar 

dessutom att respondenterna kände till att organisationer kan uppleva en beroende- och 

inlåsningseffekt till systemleverantörer, då de hanterar all data, bakomliggande teknik och 

systemdrift. Trots att riskerna beaktades vid systeminförandet, är majoriteten av respondenterna 

överens om att riskerna i många fall måste accepteras och förbises, då fördelarna med SaaS-

baserade affärssystem väger tyngre än risker. Enligt Kiadehi och Mohammadi (2012) kan SaaS-

baserade affärssystem erbjuda en mängd fördelar som har betydelse för att kundorganisationer 

väljer att genomföra implementeringen. Affärssystem som levereras som en molntjänst kan 

exempelvis ge organisationer snabbare och billigare implementationer, lägre IT- och 

personalkostnader, automatiska systemuppdateringar samt ökad tillgänglighet som möjliggör 

att användare kommer åt systemen via smartphones, laptops eller andra mobila datorenheter 
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(Kiadehi & Mohammadi, 2012; Purohit et al., 2012; Elragal & El Kommos, 2012; Chandra & 

Rastogi, 2018; Peng & Gala, 2014; Elmonem et al, 2016). I resultatet framgår det att många av 

dessa fördelar och möjligheter är mer avgörande än riskerna när små och medelstora 

organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem. 



 27 

6 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras diskussionen, som utgår från resultatet och analysen och ligger till 

grund för studiens slutsats. Diskussionen inleds med att beskriva vad studiens resultat får för 

konsekvenser för befintlig forskning. Sedan diskuteras samhälleliga konsekvenser av trenden 

mot SaaS-baserade affärssystem. Till sist sammanfattas diskussionen, och rekommendationer 

till leverantörer av SaaS-baserade affärssystem framförs. 

 

Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som har betydelse för att små och medelstora 

organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. Studien syftar 

även till att bidra med rekommendationer för hur systemleverantörer av SaaS-baserade 

affärssystem kan utveckla sina värdeerbjudanden för att öka små och medelstora 

organisationers vilja och acceptans till att införa sådana system. Spridningen av SaaS-baserade 

affärssystem blir allt större och vanligare bland små och medelstora organisationer eftersom det 

är ett mer kostnadseffektivt och smidigt alternativ till traditionella affärssystem som installeras 

lokalt, men på grund av de risker som molnet för med sig tvekar fortfarande många 

organisationer på att införa SaaS-baserade affärssystem (Elmonem et al., 2016; Salum & Rozan, 

2017). Resultatet och den tematiska analysen indikerar att förståelse för risker, tillit och 

förtroende för systemleverantören, det upplevda interna reducerade kompetensbehovet, samt 

graden av komparativa fördelar har betydelse för att små och medelstora organisationer 

implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker.  

 

6.1 Intern kompetensbrist driver organisationer till molnet 
Befintlig forskning har poängterat att organisationer kan erhålla lägre IT-kostnader med SaaS-

baserade affärssystem i jämförelse med lokalt installerade affärssystem (Peng & Gala, 2014; 

Chandra & Rastogi, 2018). Det beror bland annat på att teknisk kunnande om systemet inte 

längre behövs internt utan kan outsourcas till systemleverantören eller konsulter. Studien 

indikerar att organisationer som har låg teknisk kompetens internt, drivs till att införa SaaS-

baserade affärssystem istället för lokalt installerade affärssystem, trots att molnet kan upplevas 

som riskfyllt. 

 

6.2 Tillit och förtroende har betydelse för riskacceptans 
Studiens resultat indikerar att små och medelstora organisationer som känner tillit och 

förtroende för systemleverantörers hantering av data, gör att de inte upplever oro över 

potentiellt bristande säkerhet och dataintegritet i SaaS-baserade affärssystem. Snarare upplevs 

systemleverantörens säkerhetshantering som mer säker än organisationers egna interna 

säkerhetsrutiner. Detta står i kontrast till tidigare forskning (Chandra & Rastogi, 2018; 

Garverick, 2014; Elmonem et al., 2016; Peng & Gala, 2014; Valdebenito & Quelopana, 2019) 

som tvärtom poängterat att säkerhetsbrister får organisationer att tveka inför att implementera 

SaaS-baserade affärssystem. Studien indikerar att tillit till och förtroende för 

systemleverantören är viktigt för att organisationer ska acceptera de ökade säkerhetsrisker som 

molnet innebär. Det kan även tolkas som att affärssystem i en molnbaserad kontext utvecklas i 

snabb takt, och tjänsterna som levereras idag generellt upplevs som säkra och tillförlitliga. 

Samtidigt pekar resultatet på att diskussioner kring dataintegritet fortfarande är relevanta, då en 

tredjedel av respondenterna valt att hålla vissa data internt och därmed avstå från lagring av sin 

mest känsliga data på molntjänstleverantörens servrar. Att organisationer har olika strategier 

för lagring av data beroende på vilken nivå av känslighet och sekretess data har, är ett perspektiv 

som inte tydligt har lyfts fram i tidigare studier om SaaS-baserade affärssystem (Peng & Gala, 

2014; Chandra & Rastogi, 2018; Elmonem et al., 2016). När det kommer till risken för bristande 

prestanda i systemen indikerar studien att prestanda inte är något som tas hänsyn till vid 

införandet. Enligt studien indikerar detta att organisationer idag känner tillit och förtroende för 
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systemleverantören och att systemen ska leverera hög prestanda. Dessutom indikerar studien 

att internetuppkoppling i verksamheter generellt är så stabil idag att detta rimligen inte bör 

utgöra problem. 

 

6.3 Förståelse för risker och komparativa fördelar 
Risker för begränsade möjligheter till anpassning samt integration är till följd av ökad 

standardisering och “multitenancy”- distribution av SaaS-baserade affärssystem. Multitenancy-

infrastruktur innebär att många kunder delar på instanser av en och samma programvara. Detta 

får konsekvensen att systemleverantören ogärna tillåter större ändringar av programvaran till 

en enskild kund, eftersom det också hade påverkat andra kunders användande av tjänsten (Peng 

& Gala, 2014; Purohit et al., 2012). Studien indikerar att begränsade möjligheter till 

integrationer och systemanpassningar fortsatt är en viktig fråga för organisationer som står inför 

valet att införa SaaS-baserade affärssystem. Förståelse för risker och begränsningar gör det 

möjligt för organisationer att ta ett informerat beslut kring vilket system som bäst motsvarar 

deras interna affärsprocesser, något som lyfts fram som en kritisk framgångsfaktor för lyckade 

systemimplementeringar i befintlig litteratur (Strong & Volkoff, 2010; Das & Dayal, 2016). 

Vidare indikerar studien att förståelse för dessa risker gör att organisationer bättre kan väga 

risker med SaaS-baserade affärssystem mot de fördelar de medför. SaaS-baserade affärssystem 

ger bland annat ökad skalbarhet genom att organisationer kan skala upp datorresurser vid 

behov, samt ökade åtkomstmöjligheter eftersom användare kan nå systemet via webbläsaren 

oavsett var de befinner sig (Peng & Gala, 2014; Elmonem et al., 2016). Studien indikerar att 

organisationer behöver förståelse för risker för att kunna avväga dessa mot fördelarna. Studien 

påvisar också att komparativa fördelar gör att risker förbises eller accepteras, och leder därmed 

till att organisationer inför SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. 

 

Inlåsningseffekter kan uppkomma både ur tekniska och juridiska problem vid byte av 

molntjänstleverantör och denna risk bör enligt Martins et al. (2017) därför beaktas av 

organisationer vid införande av SaaS-baserade affärssystem. Studien indikerar att 

organisationer diskuterar tekniska svårigheter vid eventuellt byte av systemleverantör, vilket 

kan resultera i leverantörsinlåsning, men ingen av respondenterna visade god förståelse för de 

potentiella juridiska risker som kan uppkomma vid byte av molntjänstleverantör i form av 

överföring av data från ett land till ett annat (Gupta & Misra, 2015). Dock visar studien att avtal 

och kontrakt med systemleverantören gör att organisationer känner sig trygga och ser detta som 

avgörande för ett positivt beslut att införa SaaS-baserade affärssystem, snarare än att de känner 

sig inlåsta. 

 

6.4 Samhälleliga konsekvenser 
Studien påvisar att de skalfördelar, möjligheter till kostnadsreducering och effektivisering av 

verksamheten som molnet kan innebära för organisationer upplevs som så omfattande att 

potentiella risker spelar mindre roll för de studerade företagen. Organisationernas strävan efter 

kostnadseffektivitet och smidighet genom användning av SaaS-baserade affärssystem gör dock 

inte att riskerna med molnet försvinner eller blir mindre viktiga. När organisationers data i allt 

större utsträckning lagras på systemleverantörers servrar kan det få konsekvenser för samhället. 

Stora mängder personuppgifter och andra känsliga data hanteras idag av allt färre 

molntjänstleverantörer, vilket koncentrerar den totala säkerhetsrisken till dessa företag 

(Chandra & Rastogi, 2018; Chou, 2013). Även om systemleverantörer har väl utvecklade 

säkerhetsrutiner blir konsekvenserna av ett eventuellt säkerhetsintrång större då stora mängder 

data hanteras av ett fåtal aktörer. Därmed kommer utvecklingen mot SaaS-baserade 

affärssystemslösningar bland annat att öka kraven på transparens och integritet då känsliga 

uppgifter ska hanteras av systemleverantörer (El-Gazzar et al., 2016). 
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6.5 Sammanfattning och rekommendationer till systemleverantörer 
SaaS-baserade affärssystem kommer med löften om fördelar som ökad skalbarhet och 

åtkomlighet samt lägre IT-kostnader, men innebär också risker för organisationer som främst 

relateras till bristande säkerhet och prestanda, begränsade möjligheter till integration och 

systemanpassning, samt risk för leverantörsinlåsning. Studiens resultat indikerar att förståelse 

för risker, tillit och förtroende för systemleverantören, det upplevda interna reducerade 

kompetensbehovet, samt graden av komparativa fördelar har betydelse för att små och 

medelstora organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker.  

 

Studiens resultat är även användbart för leverantörer av SaaS-affärssystem. Studien indikerar 

att förståelse för risker gör organisationer mer benägna att införa SaaS-baserade affärssystem. 

En rekommendation till systemleverantörer är därför att vara ärliga och tydliga i 

kommunikationen mot sina kunder, och vara transparenta angående de risker som systemet kan 

innebära. God transparens och ärlighet ger inte bara bättre kundrelationer och därmed ökade 

vinster för systemleverantörer, utan ger också förutsättningar för en långsiktigt social och 

ekonomisk hållbar utveckling i IT-branschen. Eftersom molntjänster som helhet förväntas bli 

allt vanligare bland organisationer [1], blir transparens från molntjänsteleverantörerna en allt 

mer signifikant faktor för att organisationer och privatpersoner ska vara villiga att lämna ifrån 

sig kontrollen över sina data. Vidare indikerar studien att komparativa fördelar med SaaS-

baserade affärssystem i jämförelse med lokalt installerade affärssystem har betydelse för att 

organisationer ska acceptera risker. Rekommendationen till systemleverantörer blir följaktligen 

att, vid kommunikationen med potentiella kunder, framhäva de fördelar som organisationen 

kan erhålla i jämförelse med lokalt installerade affärssystem. Resultatet indikerar också att tillit 

och förtroende för systemleverantören är viktigt för att organisationer ska acceptera den 

osäkerhet det innebär att lämna ifrån sig kontrollen över data. Därför rekommenderas 

systemleverantörer att arbeta aktivt för att skapa och bibehålla ett gott rykte, för att skapa tillit 

för potentiella kunder. Detta kan göras genom att exempelvis samarbeta med kunder genom 

hela införandefasen av affärssystem, och även bibehålla ett kvalitativt samarbete efter 

implementationen. Till sist indikerar studien att låg intern affärssystemkompetens kan driva 

organisationer till att införa SaaS-baserade affärssystem. Rekommendationen blir därför att 

systemleverantörer, i de fall de inriktar sig mot små och medelstora organisationer, bör lägga 

fokus på företag som inte har behov av ett stort internt kunnande kring tekniska aspekter av 

affärssystemet. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Studiens forskningsfråga besvaras och avsnittet 

avslutas med förslag för framtida forskning. 

 

Studien har ämnat besvara följande frågeställning: Vad har betydelse för att små och medelstora 

organisationer implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker?  

 

Studien indikerar att förståelse för risker vad gäller säkerhet, prestanda, leverantörsinlåsning 

samt begränsade möjligheter till integrationer och anpassningar  har betydelse för små och 

medelstora organisationer när de implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. 

Studien visar också på att organisationers vilja och acceptans att införa SaaS-baserade 

affärssystem ökar om de har tillit och förtroende för systemleverantörer, dess tjänster och avtal. 

Vidare indikerar studien att låg intern kompetens har betydelse för att organisationer väljer att 

införa SaaS-baserade affärssystem. Organisationer som saknar intern, teknisk kompetens drivs 

till att införa SaaS-baserade affärssystem, då ansvaret för att supportera och underhålla system, 

servrar och nätverk flyttas till konsulter och systemleverantörer. Studien pekar dessutom på att 

risker vad gäller säkerhet, integrationer, anpassningar, leverantörslåsning och prestanda i 

många fall måste accepteras och förbises, då andra fördelar väger tyngre. Organisationer som 

förväntas erhålla större upplevda fördelar, är därmed mer benägna att överväga och införa SaaS-

baserade affärssystem. Studiens resultat är även av betydelse för systemleverantörer, då de kan 

utveckla sina värdeerbjudanden för att öka organisationers vilja och acceptans till införande av 

SaaS-baserade affärssystem genom att: 

 

 Vara ärliga, tydliga och transparenta i kommunikation mot kund. 

 Framhäva de fördelar som SaaS-baserade affärssystem kan innebära i jämförelse med 

lokalt installerade system. 

 Samarbeta med kunder genom hela implementationsfasen av SaaS-baserade 

affärssystem. 

 Bibehålla ett kvalitativt samarbete efter att implementationsprojekt är avslutat. 

 Inrikta sig mot organisationer som inte har behov av ett stort internt tekniskt kunnande 

om SaaS-baserade affärssystem. 

 

7.1 Framtida forskningsförslag 
Studien har fokuserat på vad som har betydelse för att små och medelstora organisationer 

implementerar SaaS-baserade affärssystem, trots kända risker. Eftersom studiens inriktning och 

urval enbart inkluderat organisationer som redan infört SaaS-baserade affärssystem, kan därför 

framtida studier även fokusera på organisationer som avstått från sådana system på grund av 

kända risker. Eftersom denna studie har genomförts på små och medelstora organisationer utan 

hänsyn taget till typ av bransch, kan framtida forskning även utföras på stora organisationer 

eller på organisationer som är verksamma i en specifik bransch. Ett exempel på en bransch som 

hade varit intressant att fokusera på är finansbranschen vars tjänster blir allt mer digitaliserade. 

Samtidigt ställs det höga krav från individer, intressenter och samhället på att skydda känsliga 

uppgifter från obehörigas insyn. Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att genom en 

kvantitativ studie statistiskt validera och bekräfta denna studies resultat. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Respondentens roll 

Vad är din roll på i organisationen och vilka ansvarsområden har du? 

Vad har du för arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete? 

Hur länge har du haft denna roll? 

 

Införande av molnbaserade affärssystem 

Varför valde ni att använda ett molnbaserat affärssystem? 

Hur många användare har ni som arbetar i ert molnbaserade affärssystem? 

Vilken systemleverantör har ni till ert affärssystem? Och vilket affärssystem använder ni? 

Hur gick ni tillväga när ni införde ert affärssystem? Hur såg den övergripande processen ut 

från det att ni fick idén om att införa ett molnbaserat affärssystem, till att ni genomfört 

affären? 

 

Övergripande risktänk 

Vilken kunskap hade du innan införandet om risker relaterade till molnbaserade 

affärssystem? 

När ni diskuterade kring valet av affärssystem, diskuterade ni då om risker kopplat till 

systemet? 

 Vilka risker togs upp i diskussionen, och varför? 

 Fanns det någonting som gjorde att ni tvekade på att införa systemet? 

Vad anser du är den största risken med molnbaserade affärssystem för er organisation? 

Vad tyckte du var det svåraste valet när ni skulle köpa affärssystem vad gäller risker? 

 

Säkerhetsrisker 

Var dataintegritet och datasäkerhet något som ni diskuterade vid införandet av ert 

molnbaserade affärssystem? I så fall, hur resonerade ni kring detta? 

När ni införde systemet, hur tänkte ni kring lagring av organisationens data? 

Var, rent geografiskt, lagras er data? 

 Har det uppkommit några problem relaterat till geografiska skillnader i samband 

med systemet? Exempelvis kring lagar och regler i andra länder. 

Vilka har åtkomst till er data och datalagringsområde? 

Vem har äganderätt till er data? 

Hur tog ni ställning till eventuella säkerhetsrisker vid införande av affärssystemet? 

 

Systemintegration 

Var systemets möjligheter till integration till andra system något som ni diskuterade vid 

införandet av ert molnbaserade affärssystem? I så fall, hur resonerade ni kring detta? 

Har ni andra system som är externa från affärssystemet? I så fall, vilka och varför används 

dem? 

 Har ni behov av att integrera dessa system med affärssystemet? 

o Har det uppkommit problem med att integrera dessa system med ert 

molnbaserade affärssystem? I så fall, vilka? 

o Var integrationsproblem någonting ni hade förväntat er vid införandet? I så 

fall, hur tog ni ställning till det?  

 

 

 

 



 

Systemanpassning 

Var systemets möjligheter till anpassning till er organisations specifika processer något som 

ni diskuterade vid införandet av ert molnbaserade affärssystem? I så fall, hur resonerade ni 

kring detta? 

Innan införandet, hade ni specialanpassade system till er verksamhet? I så fall, på vilket 

sätt? 

 Har ni upplevt problem med systemanpassning vid införandet av ert molnbaserade 

affärssystem? 

o I så fall, vilka? 

o Var prestandaproblem någonting ni hade förväntat er vid införandet? I så 

fall, hur tog ni ställning till det?  

 

Leverantörslåsning 

Har ni någon relation eller samarbete med leverantören av affärssystemet? I så fall, vad 

innebär den relationen för er? Exempelvis kring kontrakt och/eller supportavtal etc. 

Om ni skulle byta systemleverantör i framtiden, vad skulle det innebära för er? 

 Om detta skulle innebära problem, vilka utmaningar tror ni att bytet för med sig? 

Exempelvis kring kontraktsbrott, lagar och regler i andra länder (t ex gällande 

GDPR), eller tekniska svårigheter.  

o Var detta något som ni diskuterade vid införandet? I så fall, hur tog ni 

ställning till detta? 

 

Prestandarisker 

Var systemets prestanda något som ni diskuterade vid införandet av ert molnbaserade 

affärssystem? I så fall, hur resonerade ni kring detta? 

Har ni haft några problem gällande prestanda i systemet? Exempelvis nätverksåtkomst eller 

svarstid. 

 I så fall, vilka? 

 Var prestandaproblem någonting ni hade förväntat er vid införandet? I så fall, hur 

tog ni ställning till det? 
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