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Förord 
 
Vi vill tacka respondenterna på de företag som deltagit i studien. Benny Söderqvist på Svensk 
Industriförening, Magnus Gustafsson på KompetensTorget, Maria Skarborg på Projectplace 
och Måns Johnsson på Soliditet.  
 
Vi vill även framföra ett tack till Thomas Olsson på Salesforce Sverige och Maria Metslov på 
SuperOffice. Utan deras hjälp hade vi aldrig fått kontakt med flera av de respondenter som 
möjliggjort den här studien. 
 
Slutligen vill vi framföra ett tack till Ewa Zimmerman vars handledning har bidragit till en 
god struktur på denna studie. 



SAMMANFATTNING 
 
Ett CRM system ger fördelar för ett företags förmåga att bygga varaktiga kundrelationer. Små 
och medelstora företag är dock tveksamma till att investera i sådana system. Resurserna för att 
dels investera i och sedan effektivt förvalta systemen fattas ofta i företagen. 
Implementationerna av systemen drar dessutom ofta ut på tiden. Modellen Software as a 
Service har under 2000 talet vunnit stora landvinningar. Leverantörer som erbjuder CRM 
funktionalitet som en betald tjänst över Internet är ett attraktivt alternativ för små och 
medelstora företag som vill kringgå ovanstående problem. Samtidigt råder en viss tveksamhet 
till vilken kvalitet dessa tjänster håller. I denna studie söker vi svar på hur små och medelstora 
svenska företag upplever fördelarna med att köpa in ett CRM system som en SaaS tjänst. 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur ett antal små och medelstora svenska företag 
upplever fördelarna med att köpa in ett CRM system som SaaS tjänst och presentera resultatet 
som en källa till kunskap om CRM system som SaaS tjänster. En kvalitativ studie har 
bedrivits med litteraturstudier som metod för insamling av sekundärdata och 
semistrukturerade telefonintervjuer som metod för primärdatainsamling. Fyra företag som 
använder ett CRM system som SaaS tjänst har deltagit i studien. Studien visar att fördelarna 
med leveransmodellen SaaS eliminerar flera potentiella hinder för små och medelstora 
företags förmåga att köpa in ett CRM system. Företagen undgår kostsam hårdvara och IT 
förvaltning. Kvalitén för dessa tjänster håller även en hög standard. Implementationen av 
tjänsterna upplevs av företagen som snabba och betalningsmodellen medför låga 
initialkostnader och ger en låg totalkostnad. Det medför även möjligheter till ett mobilt 
arbetssätt. 
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1. Inledning 
 
I den här avdelningen presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesområden och de öppna 
forskningsfrågor som ger upphov för den här undersökningen. I avdelningen klargörs även 
syfte och avgränsningar, samt övergripande disposition. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Dagens hårda ekonomiska klimat tvingar företag att prioritera kundfokuserade strategier för 
att förbli konkurrenskraftiga. Somliga hävdar att det är en nödvändighet för företag att skapa 
direkta relationer till sina kunder. Kotler et al. (2005) menar att relationsmarknadsföring 
syftar till företagens strävan att skapa, underhålla och förstärka långsiktiga relationer med 
kunder och intressenter som därmed ska uppleva relationen i sig som något värdeförhöjande. 
Ett verksamhetssystem som många företag använder sig av för att uppnå detta är Customer 
Relationship Management (CRM) system. I ett CRM system sammanställs den information 
som uppstår vid kontaktytorna mellan kund och företag för att på så vis ge företaget förståelse 
för kunden och marknaden (Hedman & Kalling, 2002). 
 
Återigen är dock det hårda ekonomiska klimatet en pådrivande faktor för ytterligare en form 
av utveckling. Företags IT budget belastas hårt från många olika håll och minsta möjlighet till 
kostnadsbesparingar inom IT är en välkommen nyhet för ett företag (Sysmans et al. 2006). 
Olika former av outsourcing av verksamhetssystem har bedrivits under många år och det 
berör även CRM system. Genom att överlåta ansvaret för förvaltningen av ett eget systemstöd 
till en extern förvaltare kan företaget fokusera på den egna kärnverksamheten och uppnå 
kostnadsfördelar. Outsourcing behöver inte innebära att användningen av systemen förläggs 
utanför det egna företaget. Modeller som förvaltas och drivs externt men erbjuder 
funktionaliteten av systemet till sina kunder som en betald tjänst finns även tillgängliga 
(Pearlson & Saunders, 2006). 
 
Under 2000 talet har en sådan modell för leverans av olika typer av programvara gjort stora 
landvinningar i företag. Modellen kallas Software as a Service (SaaS). Denna modell går ut på 
att funktionaliteten i ett verksamhetssystem levereras över Internet som en betald tjänst till 
flera kunder samtidigt (Anerousis & Mohindra, 2006). Det som särskiljer SaaS från tidigare 
försök att leverera sådana tjänster över Internet är i huvudsak utvecklingen av den 
infrastruktur med vilken den levereras. Persondatorer med höghastighetsuppkoppling är 
exempelvis någonting som de flesta företag har tillgång till. Framsteg på senare år inom 
design av programvara har även varit en bidragande faktor. 
 
Företaget salesforce var pionjärer med att leverera CRM som SaaS tjänster, men idag 
levereras sådana tjänster av ett stort antal leverantörer och enligt Weier och Smith (2007) 
toppar CRM tjänster listan för de verktyg som levereras som SaaS tjänster. Rådmark (2009) 
redovisar statistik för olika SaaS tjänster där det framgår att marknaden för CRM system som 
SaaS tjänster under 2009 omsatte 15 miljarder kronor.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Peltier, Schibrowski och Zhao (2009) menar att det främst är stora företag med en hög IT-
budget och stora mängder kunddata som använder CRM system. Ett påstående som bekräftas 
av statistiska centralbyrån [SCB] (2010) vars årliga undersökning av företags IT-användning 
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visar att sex av tio stora svenska företag med fler än 250 anställda använder något CRM 
system, medan bara ett av tio av de minsta använder något CRM system. Undersökningen 
pekar på att användningen av CRM system tenderar öka relativt med företagens storlek. 
 
Många små och medelstora företag är skeptiska till att införa ett CRM system. En stor orsak 
till denna motvilja lyfts fram av Kyobe (2004) som menar att många små och medelstora 
företag vare sig har specialistkunskapen eller de finansiella resurserna som krävs för att 
förvalta den här typen av verksamhetssystem. Enligt Waters (2005) är de kostnader som 
vanligtvis vägs in i en IT investering enbart toppen på ett isberg. De dolda kostnaderna för att 
själv förvalta egna system under de kommande åren efter implementation är svåra att beräkna 
men kan enligt Sysmans et al. (2006) sammantaget uppta stora delar av den totala IT 
budgeten. Bara att genomföra en enda uppdatering av systemet kan bli mycket dyrt (Nelson, 
2007). Det är även stora och tidskrävande implementationsprojekt som kräver stort 
engagemang från företaget (Peltier et. al, 2009). Projekten blir därför kraftigt resursintensiva 
och ett projekt som inte bär frukt kan innebära slutet för det lilla företaget (Harrigan, Ramsey 
& Ibbotson, 2009). 
 
Ett CRM som SaaS tjänst tycks medföra få av dessa problem. Tidigare studier (Weier & 
Smith, 2007; Nelson 2007) visar att företag upplever stora kostnadsfördelar genom att 
överlåta förvaltningen till en SaaS leverantör. Implementationerna av dessa CRM tjänster 
beskrivs även som snabba och enkla och betalningsmodellen sägs medföra förutsägbara 
kostnader. Kunderna upplever även generösa villkor i avtalen som medför att de slipper binda 
upp sig till en leverantör under lång tid. Det ska även vara enkelt att utöka tjänsterna till fler 
användare om behovet växer. Gruman (2007) beskriver därför att leveransmodellen SaaS ses 
som ett kostnadseffektivt sätt för små och medelstora företag att få tillgång till den typ av 
verksamhetssystem som normalt endast återfinns i större företag. Enligt Weier och Smith 
(2007) uppger dock flera företag att de är skeptiska till SaaS. Detta på grund av en oro för 
bristande tjänstekvalitet gällande säkerhetsfrågor, bristfällig tillgänglighet i form av 
oplanerade driftstopp eller att innehållet av funktioner i tjänsten är otillräckliga. Företagen 
uppger även en oro inför möjligheterna att integrera SaaS tjänsterna med övriga 
verksamhetssystem.  
 
Vi tycker oss kunna se att det finns fördelar för just små och medelstora företag i Sverige att 
köpa in sina CRM system som SaaS tjänster, däremot anser vi att det finns många obesvarade 
frågor angående hur dessa företag upplever fördelarna med ett CRM som SaaS tjänst. Vi har 
även noterat att det finns mycket få tidigare studier av liknande slag utförda inom Sverige, 
den mesta forskningen är amerikansk, brittisk eller tysk. Den forskning som finns går sällan 
på djupet och tar inte kunderna i fokus utan utgår oftast från leverantörens perspektiv. Mycket 
tidigare forskning är även av det populärvetenskapliga slaget och det finns få empiriska 
studier i ämnet. Särskilt ovanligt är det med kvalitativa studier om upplevelserna av CRM 
som SaaS tjänster i företag. 
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1.3 Problemformulering 
 
Den vägledande problemformuleringen för den här uppsatsen lyder därför: 
 

Hur upplever små och medelstora svenska företag 
fördelarna med att köpa in ett CRM system som en 
SaaS tjänst? 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur ett antal små och medelstora svenska företag 
upplever fördelarna med att köpa in ett CRM system som SaaS tjänst och presentera resultatet 
som en källa till kunskap om CRM system som SaaS tjänster. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Studien behandlar CRM Software as a Service. Avgränsningen ligger därför inom CRM 
system och innefattar således inga andra typer av verksamhetssystem. Studien behandlar även 
SaaS som modell för leverans av dessa CRM system. Därför ligger avgränsningen främst 
inom definitionen för SaaS och innefattar inga övriga modeller som kan falla inom kategorin 
för ”molntjänster”. Det ska dock nämnas att vi tummat något på denna avgränsning då 
modellen Application Service Provider (ASP) har fått en viss betydelse under studiens 
utförande. Samtidigt förekommer en viss debatt angående de definitionsmässiga skillnaderna 
mellan SaaS och ASP, vilket gör en definitiv avgränsning svårartad. 
 
Studien fokuserar helt till kundens perspektiv på fördelarna med ett CRM system som SaaS 
tjänst. Leverantörens perspektiv på dessa fördelar är därför ovidkommande och utelämnas i 
denna studie. Ytterligare en avgränsning ligger vid företagens storlek. Studien fokuserar på 
sådana företag som faller inom den Europeiska unionens definition av små och medelstora 
företag. 
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1.6 Disposition 
 

 

 

 
 

 
 

Avdelning 1 
Inledning 

I den här avdelningen presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesområden 
och de öppna forskningsfrågor som ger upphov för den här undersökningen. 
I avdelningen klargörs även syfte och avgränsningar, samt övergripande 
disposition. 

Avdelning 2 
Metod 

Avdelning 3 
Teoretisk 
referensram 

Avdelning 4 
Resultat 

I denna avdelning presenteras de företag som deltagit i studien. Den 
empiriska datainsamlingen redovisas sedan per företag och i ordningsföljd 
efter den tematiska indelningen. Analysen redovisas efter varje tema och 
summeras i en tabell. 

Avdelning 5 
Slutsatser 

I avdelningen återgår vi till inledande problemformulering och syfte och 
redovisar de svar som studien resulterat i. Därefter presenterar vi ett antal 
förslag för vidare forskning inom detta ämnesområde 

I följande avdelning beskrivs metodvalen för den forskningsprocess som 
fortlöpt under arbetet med studien. Först redogörs för valet av övergripande 
forskningsansats. Därefter redovisas metoden för datainsamling och dess 
reliabilitet diskuteras. Avdelningen avslutas med att studiens analys och 
validitet diskuteras. 

I den här avdelningen presenteras den teoretiska kunskapsbasen som den här 
studien bygger på. Avdelningen innehåller förklarande redogörelser för 
begreppen CRM och SaaS, samt hur SaaS tillämpas specifikt som 
leveransmodell för CRM-system. Avslutningsvis redovisas de fördelar som 
ett CRM som SaaS tjänst medför. 
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2. Metod 
 
I följande avdelning beskrivs metodvalen för den forskningsprocess som fortlöpt under arbetet 
med studien. Först redogörs för valet av övergripande forskningsansats. Därefter redovisas 
metoden för datainsamling och dess reliabilitet diskuteras. Avdelningen avslutas med att 
studiens analys och validitet diskuteras. 
 
 
2.1 Forskningsansats 
 
Den här studien behandlar CRM system levererade som SaaS tjänster till små och medelstora 
svenska företag. För detta krävs en teoretisk referensram för dels CRM och dels SaaS. Vidare 
syftar studien till att kartlägga hur företagen upplever fördelarna med att välja en sådan 
affärstjänst. Det krävs därför en kartläggning över vilka faktorer i fenomenet SaaS som kan 
göra att det blir fördelaktigt för små och medelstora företag att köpa in just CRM system som 
sådana tjänster. Denna kartläggning grundar sig i en insamling av sekundärdata om de 
generella fördelarna med fenomenet SaaS, men även sekundärdata med särskild inriktning 
mot fördelarna med CRM system som SaaS tjänster. Kartläggningen har vi genomfört som en 
litteraturstudie. Denna kartläggning anser vi är en förutsättning för att veta vilka data som är 
relevanta att samla in i en empirisk undersökning med syfte att besvara 
problemformuleringen. Jacobsen (2002) menar att en sådan ansats är av typen deduktiv, 
eftersom den utgår från tidigare ansamlad kunskap i form av tidigare rön och teorier. 
Författaren menar dock att vid en deduktiv ansats kan undersökningens objektivitet riskeras 
eftersom forskaren blir för styrd av tidigare forskningsresultat. Vi är dock av den åsikten att 
ämnesvalet i sig kräver en förhandsförståelse för att vi som undersökare ska kunna ställa de 
relevanta frågorna, och är övertygade om att vår genomgång av tidigare rön och teorier inte är 
styrande för vårt resultat. 
 
Eftersom syftet med undersökningen är att kartlägga företagens upplevda fördelar med CRM 
system som SaaS tjänster och på det sättet bilda oss en uppfattning om varför de valt en sådan 
tjänst anser vi att det bästa angreppssättet är att sätta en kvalitativ prägel på undersökningen. 
Den kvalitativa ansatsen är enligt Jacobsen (2002) lämplig när undersökningen lägger vikt vid 
detaljer och nyanser och det unika hos uppgiftslämnaren. Vi menar att när det gäller att 
undersöka företagens upplevelser kring det här fenomenet så är det värdefullare att bedriva 
forskningen nära respondenterna för att få tillgång till sådana detaljer som kanske annars hade 
förblivit dolda. Dessutom är vi av den meningen att respondenterna i det här fallet besitter 
mycket egen kunskap om fenomenet vilket vi ser som en resurs för att bygga vidare på vår 
egen kunskap, för att åstadkomma detta krävs den flexibilitet i undersökningen som Jacobsen 
(2002) menar finns inneboende i den kvalitativa ansatsen. Vår ambition är inte att mäta 
fördelarna genom några kvantitativa mått, vikten i den här undersökningen ligger vid att 
beskriva företagens tankar och uppfattningar om de fördelar som fenomenet SaaS medfört för 
deras upphandling av ett CRM system. Enligt Denscombe (2009) skulle denna ambition 
kunna förknippas med fenomenologins strävan att beskriva människors uppfattningar och 
åsikter eller attityder och övertygelser kring ett fenomen. Detta uppnås enligt författaren 
genom att skapa sig en inblick i människors erfarenheter. För att komma åt dessa erfarenheter 
måste vi enligt författaren förstå fenomenet på det sätt som respondenterna förstår det, bildligt 
talat kunna se på fenomenet genom andras ögon. Vi anser därför att problemställningen är av 
det beskrivande slaget då vår ambition är att beskriva respondenternas erfarenheter om 
fördelarna med fenomenet SaaS och hur detta påverkat deras upphandling av ett CRM system. 
Jacobsen (2002) menar att en beskrivande problemställning syftar till att beskriva likheter och 
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skillnader hos de olika studieobjekten vid en given tidpunkt. Detta är även i linje med vår syn 
på undersökningen eftersom vi vill kunna dra åtminstone delvis generella slutsatser om 
fördelarna med ett CRM system som SaaS tjänster genom att jämföra insamlade data från de 
olika studieobjekten. Vi är dock medvetna om den kvalitativa ansatsens begränsningar när det 
gäller att kunna dra generella slutsatser utifrån ett litet urval. Vi menar att vi ändå kan få en 
rättvisande bild genom att studera fenomenet ur flera olika företags perspektiv, vi tror att detta 
genererar ett mer rättvisande resultat än om vi istället valt att undersöka olika individers 
upplevelser i endast ett företag. 
 
2.2 Datainsamling 
 
Det finns det två typer av information, primär- eller sekundärdata. Primärdata kännetecknas 
av att forskaren samlar in information direkt från personer eller grupper av personer. På så vis 
kan datainsamlingen anpassas efter en specifik frågeställning. Vanliga metoder för insamling 
av primärdata är intervju, observation eller frågeformulär. Sekundärdata är sådan information 
som forskaren inte själv har samlat in från ursprungskällan. Informationen har istället samlats 
in av andra för ett annat ändamål vilket kan vara att besvara en frågeställning som skiljer sig 
från den forskaren vill belysa (Jacobsen, 2002). I denna studie har vi tillämpat intervjuer för 
att samla in primärdata och litteraturstudier som metod för att samla in sekundärdata. 
 
2.2.1 Litteraturstudie 
 
För att samla in sekundärdata har vi genomfört en litteraturstudie. Litteraturstudien har vi 
delvis bedrivit genom att samla in artiklar från olika typer av källor. Störst vikt har vi lagt vid 
vetenskapliga artiklar publicerade via etablerade artikelkonferenser och publikationer inom 
informatik och företagsekonomi som exempelvis IEEE och emerald, men även sådana 
tidskrifter som riktar sig till små och medelstora företag, som exempelvis international small 
business journal. Tillgången till dessa artiklar har vi fått genom att söka i de databaser som 
kan nås via högskolan i Halmstad och Lunds universitet. De sökord vi använt oss av är främst 
Software as a Service, Software on Demand och Customer Relationship Management, samt 
förkortningar av dessa begrepp. Vi har även varit i kontakt med företaget salesforce, vilka 
levererar CRM system som SaaS tjänst. Detta företag har förmedlat artiklar till oss från 
oberoende part som exempelvis marknadsinstitutet Gartner. Flera andra artiklar och 
publikationer från icke akademiska källor har även använts i litteraturstudien. Detta helt 
enkelt därför att vi anser att akademien inte publicerat material som fullt ut beskriver 
fenomenet SaaS. 
 
Den andra delen i litteraturstudien har bestått i en genomgång av litteratur inom CRM och 
SaaS. Denna litteratur består av litteratur publicerad från år 2000 och fram till 2009, vilket vi 
ser som värdefullt eftersom det då täcker in en tidsperiod då CRM till stor del utvecklats och 
expanderat som koncept. En del av denna litteratur innehåller därför sekundärdata kring just 
CRM system som SaaS tjänster och andra trender som på senare år haft avtryck för 
verksamheters CRM system. Vi uppfattar det som att det råder en definitionsmässig förvirring 
kring olika former av uthyrningsmodeller för IT, där begrepp som SaaS och ASP ombytligt 
används för att beskriva samma sak, detta trots vår uppfattning att det egentligen finns både 
små och stora skillnader mellan dessa definitioner. 
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Litteraturstudien har resulterat i en bred definition av SaaS och CRM. Vi anser att det är 
viktigt att tydligt definiera upp och bena ut begreppen inte minst för att förstå vad SaaS är, 
men även för att förstå bakgrunden till varför det kan vara fördelaktigt för ett företag att köpa 
in ett CRM som en SaaS tjänst. Att enbart se till sekundärdata om fördelar med sådana system 
hade enligt oss resulterat i en för svag förståelse för vad det är i det här fenomenet som kan 
resultera i fördelar för företag. Vi är därför av den uppfattningen att denna studie måste 
innehålla åtminstone en grundläggande förståelse för den tekniska definitionen. 
 
Genom att grundligt studera sekundärdata i litteraturstudien har vi kunnat konstatera att det 
finns vissa fördelar med SaaS tjänster. Fördelarna är flera och berör olika saker, därför har vi 
kategoriserat dem efter ett antal teman för att kunna överskåda materialet. Enligt Jacobsen 
(2002) innebär en kategorisering av det insamlade materialet att data samlas till grupper av 
data, författaren menar att detta kan genomföras eftersom vissa data på olika sätt liknar eller 
särskiljer sig från varandra och kan sägas tillhöra samma eller olika grupper av data. 
Författaren beskriver att det finns olika nivåer på kategorier, över- och underkategorier. 
 
Vi presenterar nedan ett exempel på hur vi kategoriserat de teoretiska fördelar ett CRM som 
SaaS tjänst har för ett företags IT förvaltning. 
 

 
 
Överkategorin eller temats namn är IT-förvaltning och berör därför hur fördelarna med ett 
CRM som SaaS tjänst påverkar ett företags IT förvaltning. Underkategorierna består av de tre 
konkreta fördelar som vi kunnat konstatera utifrån litteraturstudien. Genom att referera till 
källan stärker vi trovärdigheten för dessa fördelar. Kategorierna benämns IT Förvaltning, 
Tjänstekvalitet, Implementation och Betalningsmodell. Samtliga är närmare presenterade i 
den teoretiska referensramen där varje stycke avslutas med en figur enligt ovan. Denna 
kategorisering genomsyrar hela studien och det är respondenternas uppfattningar om dessa 
fördelar som ligger till grund för våra resultat och slutsatser. 
 
2.2.2 Urval av företag 
 
Då problemställningen riktar sig till små och medelstora företag är detta givetvis det första 
kriteriet vid urval av företag. Enligt den officiella definitionen inom den Europeiska unionen 
är alla företag med under 50 anställda små företag, och alla företag med under 250 anställda 
medelstora företag (European commission, 2008). För att få kontakt med sådana företag valde 
vi att i första hand vända oss till leverantörer av CRM system som SaaS tjänster bland annat 
salesforce och SuperOffice, för att se om dessa företag kunde förse oss med 
rekommendationer till några av sina kunder. Enligt Denscombe (2009) kallas en liknande 
metod för snöbollsurval, där en person i urvalet hänvisar till ytterligare en person som kan 
delta i urvalet. Senge (2006) beskriver en liknande metod där vikten ligger vid att tala med 
sakkunniga för att få tag på personer som besitter den information som forskaren är 
intresserad av . Vi har alltså till viss mån använt oss av dessa metoder för att få kontakt med 
sådana företag som kan vara särskilt lämpliga att ha med i undersökningen, med den 
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skillnaden att leverantören inte deltagit i urvalet. Ett viktigt urvalskriterium är att personen på 
företagen haft någon form av beslutsfattande roll vid upphandlingen eller aktivt arbetar på en 
administrativ nivå i CRM systemet. 
 
En problematisk situation som möjligtvis kunde ha undvikits genom att effektivare tillämpa 
dessa urvalsmetoder var att ett av företagen använde en tjänst som vi idag rent 
definitionsmässigt kan ifrågasätta om det rör sig om en SaaS tjänst eller en så kallad ASP 
tjänst. Denna situation kunde ha avvärjts ifall vi i förväg talat med någon som besuttit 
kunskapen om denna definitionsmässiga skillnad. Rekommendationen till detta företag fick vi 
genom leverantören Fortnox hemsida. Företaget har dock sedan en tid tillbaka gått över till en 
annan leverantör vars tjänst definieras som en ASP tjänst. Vi menar dock att det är en 
intressant vinkel att titta på just den här övergången och se över vad det är som tvingat detta 
företag till att byta från en SaaS tjänst till en ASP tjänst. 
 
2.2.3 Intervju 
 
Den öppna individuella intervjun är ett av alternativen för att samla in primärdata. Enligt 
Jacobsen (2002) är metoden lämplig under följande tre förutsättningar, när relativt få enheter 
undersöks, när intresset ligger vid vad den enskilda individen säger och hur individen tolkar 
och lägger mening i ett speciellt fenomen. För att samla in primärdata ansåg vi att de öppna 
individuella intervjuerna var det bästa angreppssättet. Vi är av den meningen att ämnesvalet 
berör ganska komplexa fenomen som uppfattas olika av olika människor. Denscombe (2009) 
menar att intervjuns fulla potential utnyttjas bäst just när studiens syfte är att utforska mer 
komplexa och subtila fenomen och stor vikt ligger vid individuella åsikter och erfarenheter. 
 
För att genomföra intervjuerna insåg vi tidigt att det inte hade varit möjligt att genomföra 
intervjuer på plats i företagen. Detta grundar sig främst på att företagen ligger spridda i landet. 
Intervjuer kan dock genomföras antingen ansikte mot ansikte eller via telefon. Fördelarna med 
att genomföra intervjuer via telefon menar Jacobsen (2002) främst ligger i att kostnaderna inte 
blir lika stora. Vid intervjuer ansikte mot ansikte måste undersökaren förflytta sig fysiskt från 
plats till plats vilket kan vara kostsamt och tidskrävande. Författaren menar även att intervjuer 
via telefon reducerar intervjuareffekten vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro inte 
påverkar uppgiftslämnaren i samma utsträckning som vid intervjuer ansikte mot ansikte. 
Författaren belyser samtidigt att genomförandet av telefonintervjuer innebär att den 
personliga kontakten inte blir lika stark som vid intervjuer ansikte mot ansikte, det är till 
exempel inte möjligt att observera hur uppgiftslämnaren kroppsligen beter sig igenom 
telefonintervjun. Vi har dock haft en telefonintervju i åtanke under hela utformningen av 
undersökningen och har därför kunnat ställa frågor som enligt oss inte kräver någon vidare 
insyn eller tolkning av respondentens beteende. Vikten vid utformningen av undersökningen 
har legat vid att lägga upp frågor och teman som respondenterna kan relatera till eller känna 
igen och snabbt förstå, för att på så vis undvika missförstånd eller att vi som intervjuare 
genom förklaringar tvingas styra intervjun i hög grad. För att åstadkomma detta har vi under 
intervjuerna använt oss av många begrepp som förekommer kring fenomenet SaaS och CRM 
och som respondenterna i stor omfattning varit bekanta med. Exempel på sådana begrepp är 
SLA, uptime, multi tenancy etc. 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan det vara användbart att använda sig av en viss grad av struktur vid 
öppna intervjuer. Utförs en intervju utan någon som helst struktur kan det resultera i att data 
blir så komplex att den blir nästintill omöjlig att analysera. Denscombe (2009) beskriver att 
den så kallade semistrukturerade intervjun utgår ifrån en lista med de ämnen som ska 
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behandlas och de frågor som ska besvaras. Det finns dock enligt författaren ingen fast 
ordningsföljd inom den semistrukturerade intervjun, utan intervjuaren kan vara flexibel inför 
att låta respondenten utveckla sina tankar och tala mer utförligt runt olika ämnen och frågor. 
Ett effektivt sätt att skapa en sådan lista är att skapa en sådan intervjuguide som beskrivs av 
Kvale (1997). Författaren menar att en intervjuguide anger de ämnen som är föremål för 
undersökningen och ger en översikt för de frågor som ska behandlas under intervjun. Vi har 
använt kategoriseringen av de teoretiska fördelarna med ett CRM som SaaS tjänst som 
underlag för skapandet av en sådan intervjuguide. 
 
Enligt Kvale (1997) bör en bra intervjufråga bidra till att skapa ny kunskap och samtidigt 
relatera till de teoretiska föreställningar som ligger till grund för studien och den följande 
analysen. Detta tolkar vi som att frågorna inte bara kan utformas för att bekräfta befintlig 
teori, de måste även formuleras på ett sådant sätt att de på något vis bidrar med ny kunskap. 
Vi har därför försökt formulera frågor som kan bekräfta teoretiska fördelar och frågor som 
ställer sig kritiskt granskande till dessa fördelar, men även frågor som vi anser kan bidra med 
nya rön om fördelar med ett CRM system som SaaS tjänst. För att exemplifiera detta återgår 
vi till kategoriseringen av sekundärdata om fördelarna med ett CRM som SaaS tjänst för ett 
företags IT förvaltning och ser över hur vi valt att formulera frågor till dessa teoretiska 
fördelar. 
 

 
 
Exempel 1. Är det din uppfattning att CRM som SaaS tjänst minimerar behovet av resurser 
och kompetens för att förvalta denna IT (underhåll och drift) inom er organisation? 
 
Denna fråga anser vi främst kan bidra till att bekräfta eller förkasta en del av de fördelar som 
beskrivs under kategorin IT förvaltning. Svaret här kan utvecklas på ett sådant sätt att vissa av 
underkategorierna stöds och andra inte. 
 
Exempel 2. Tror du att den kontinuerliga förvaltningen av tjänsten ger er en bättre CRM 
funktion än om ni själva förvaltat den på plats? 
 
Vi menar att denna fråga kan bidra med nya rön eftersom den lämnar utrymme för specifika 
exempel på hur företaget upplever ett extra värde med att det är en extern förvaltare som 
kontinuerligt rår om deras CRM system. 
 
Exempel 3. Hur upplever du uppdateringarna? 
 
Här söker vi information för att kunna beskriva ett förhållande på respondentens företag. Det 
kan givetvis vara så att respondenten väljer att beskriva uppdateringarna på ett sådant sätt att 
de täcker in följande två frågor om uppdateringar. 
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Exempel 4. Har ni valmöjligheter för vad ni vill ha med i en uppdatering? (valbara features) 
 
Vi vill med frågan ta reda på om uppdateringarna uppfyller en viss detalj som beskrivits om 
uppdateringarna av ett CRM som SaaS tjänst i den teoretiska referensramen. 
 
Exempel 5. CRM är ett evolverande koncept, tror du att möjligheterna till kontinuerlig och 
kostnadsfri uppdatering ger er en bättre CRM produkt? 
 
Här är en fråga som är kopplad till frågan i exempel 2 men skiljer sig något då den specifikt 
avser uppdateringar och inte övrig förvaltning. 
 
Exempel 6. Tror du att ni ändå har ett visst behov av IT-kompetens eller resurser i företaget 
för att det ska funka rent praktiskt med SaaS-tjänsten? (utöver ren användning) 
 
Frågan i exemplet ovan anser vi vara kritiskt granskande eftersom den söker information om 
att det faktiskt kan finnas ett dolt behov av IT kompetens inom företaget trots att 
förvaltningen ligger hos en extern part. 
 
Vi har inte slaviskt åtföljt varje fråga då respondenten ibland utvecklat sitt svar på ett sådant 
sätt att det täckt in flera frågor. Ibland har respondenten valt att belysa saker som vi inte varit 
förberedda på. Vi menar därför att denna metod har varit framgångsrik för vår undersökning 
då det har resulterat i ett slags öppet samtal mellan oss och den intervjuade, där nya detaljer 
kontinuerligt tillförts den intervjuguide med ämnen och frågor som använts som utgångspunkt 
under intervjuerna. På detta sätt har vi kontinuerligt förhöjt kvalitén och omfattningen på det 
material vi samlat in genom att komplettera sekundärdata med primärdata. En nackdel med 
detta angreppssätt kan sägas vara att det uppstår en stor skillnad mellan den första och den 
sista intervjun i ordningsföljden. För att åtgärda detta har vi kompletterat några intervjuer med 
följd- och tilläggsfrågor via e-post. Vi har även inkluderat en öppen fråga med syftet att 
undersöka om respondenten anser att det finns ytterligare fördelar som inte täcks in av de 
kategorier som intervjuguiden baseras på. Den fullständiga intervjuguiden är bifogad i bilaga 
1 i slutet av dokumentationen. All övrig korrespondens redovisas i bilaga 2. 
 
För att på ett tillförlitligt sätt kunna presentera det insamlade materialet har samtliga intervjuer 
spelats in med hjälp av en bandspelare. Samtliga respondenter har informerats om detta och 
fått möjligheten att lämna sitt samtycke med att bli inspelade. Enligt Jacobsen (2002) utgör en 
bandspelare ett bra verktyg för att stärka materialet och i synnerhet citat, eftersom svaren 
spelas in ordagrant till skillnad från anteckningar som riskerar att bli missvisande för 
respondentens faktiska svar. Dock är författaren tydlig med att poängtera att det finns 
nackdelar med att använda en bandspelare. Dels kan respondenten reagera negativt på att bli 
inspelad och det kan även leda till att intervjuaren blir för passiv under intervjun. Under 
intervjuerna har vi dock aktivt ställt följdfrågor för att på så vis komma åt sådan information 
som annars förblivit dold.  
 
Genom att transkribera data från bandspelare till renskrivet papper har vi fått en god grund för 
att presentera materialet i empiriavsnittet. Transkriberingen beskrivs av Denscombe (2009) 
som inte enbart en överförsel av ljud till skrift, transkriberingen är enligt författaren även en 
viktig del i processen att tolka det insamlade materialet eftersom forskaren kommer i 
närkontakt med det data som samlats in. Vi försökte genomföra transkriberingen så snart som 
möjligt efter genomförd intervju eftersom vi då hade intervjun i närminnet och kunde 
återkoppla till upplevelserna under intervjun. Genom att anteckna sådant som respondenterna 
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tyckte var extra viktigt eller anmärkningsvärt kunde vi lätt sålla i datamängden och välja ut 
det som var mest relevant för varje enskild intervju och för vår problemställning. Med detta 
arbete var processen att reducera ner transkriberade data i kärnfulla stycken relativt enkelt och 
underlättade arbetet med att skapa ett koncist och fokuserat empiriavsnitt. Eftersom vi har 
direkt tillgång till vad som sades under intervjuerna har vi sett det som lämpligt att infoga 
flera direkta citat från intervjuerna. Enligt Denscombe (2009) tjänar sådana citat tagna ur rätt 
kontext som illustrationer av synpunkter och stöd för framlagda resonemang. Vi har sett dem 
som en bra resurs för att kunna skapa en empirisk sammanställning som är kraftigt förankrad i 
intervjuerna. 
 
2.3 Reliabilitet 
 
En hög reliabilitet innebär att undersökningsmetoden i sig inte påverkar resultatet, vilket 
innebär att metoden ska kunna tillämpas upprepade gånger med samma resultat. Den 
kvalitativa metoden är dock kraftigt kontextberoende, det vill säga det är svårt att med samma 
insamlingsmetoder uppnå samma resultat två gånger (Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om 
detta men anser att den kategorisering som insamlingsmetoden utgår ifrån är tillräckligt 
grundad i teori och tillräckligt heltäckande för att en liknande litteraturstudie skulle resultera i 
åtminstone snarlika kategorier. Däremot kan vi inte vara säkra på att respondenternas svar 
skulle bli desamma. 
 
Insamlingsinstrumentet för primärdata i denna studie bestod som framgått av en 
semistrukturerad intervjuguide konstruerad utifrån en kategorisering av de teoretiska och 
fördelaktiga konsekvenserna för ett företag som väljer ett CRM som SaaS tjänst. Vi har därför 
i förväg konstaterat att det finns delar i detta fenomen som kan vara fördelaktiga för ett 
företag. Däremot vet vi inte om dessa fördelar realiserats eller vad de inneburit för företagen. 
Som både Denscombe (2009) och Jacobsen (2002) beskriver drabbas alla kvalitativa 
insamlingsmetoder av att forskaren på ett eller annat sätt påverkar det insamlade materialet 
genom själva insamlingsmetoden. I vårt fall har vi påverkat undersökningen så till vida att vi 
på förhand fastställt att det finns olika kategorier av data, och att det är dessa data som är 
relevanta att samla in för att besvara problemformuleringen. Det kan hända att det finns 
ytterligare fördelaktiga konsekvenser som försummats på grund av detta. För att undvika det 
har vi valt att inkludera en öppen fråga under intervjuerna där respondenterna fritt får ge sin 
version av sådana fördelaktiga aspekter med ett CRM som SaaS som inte inkluderats i 
kategorierna IT Förvaltning, Tjänstekvalitet, Implementation och Betalningsmodell. 
 
Intervjuguiden är utformad på ett sådant sätt att frågorna kan uppfattas som ledande. Enligt 
Kvale (1997) kan dock ledande frågor vara särskilt användbara vid den kvalitativa 
forskningsintervjun då de stärker tillförlitligheten genom att verifiera de tolkningar vi gör av 
den intervjuades svar. Flera av frågorna i intervjuguiden är direkt avsedda för att testa 
respondentens uppfattning om en teoretisk fördel. För att minska risken för missförstånd 
under intervjuerna har bandspelaren varit ett effektivt hjälpmedel. Det anser vi ökar 
tillförlitligheten på det insamlade materialet. 
 
2.4 Validitet 
 
Validitet berör enligt Jacobsen (2002) att insamlade data dels är korrekt men även relevant för 
problemformuleringen. Vi har säkerställt det insamlade materialets giltighet eller korrekthet 
genom att verifiera våra tolkningar med respondenterna. Detta har skett genom e-post 
korrespondens. Det insamlade materialets relevans bedömer vi utifrån den teoretiska 
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referensramen. Jacobsen (2002) talar även om generalisering, det vill säga att resultaten från 
ett begränsat urval i viss grad ska gå att överföra på ett något större urval. Författaren påpekar 
dock att det inte ligger i den kvalitativa metodens natur att påvisa högst generella resultat. Vår 
möjlighet att dra generella slutsatser om fördelarna med CRM som SaaS tjänst för små och 
medelstora företag stärks genom att vi riktat oss till flera företag med olika CRM tjänster.  
 
2.4 Analys av intervjudata 
 
Insamlade data kunde direkt placeras i rätt kategorier under intervjuerna eftersom intervjuerna 
följde den semistrukturerade intervjuguiden. Ett undantag är resultaten för den öppna fråga 
som inkluderats. Dessa svar kategoriserades i efterhand och kan benämnas mobilitet. Efter 
transkriberingen inledde vi arbetet med att reducera datamängden och standardisera och 
formalisera textmassan på ett sådant sätt att det enhetligt kan tillföras i empiriavsnittet. 
Denscombe (2009) nämner fyra principer vid analyser av kvalitativa data. Dels ska all form 
av analys grunda sig på det data som insamlats. För att åstadkomma detta menar författaren 
att en noggrann genomläsning av data måste föreligga analysen. Själva analysen innebär 
enligt författaren att bringa mening i data genom att förklara data, denna förklaring får inte 
förorenas av obefogade fördomar. Slutligen menar författaren att en analys av kvalitativa data 
är en repetitiv process där målet är att utifrån de särskilda dragen i data dra generella 
slutsatser om hela materialet. 
 
Överföringen av transkriberade data till den mer formaliserade empiridelen medförde en 
noggrann genomläsning av intervjuerna. Vi kunde då särskilja vilka data som var särskilt 
relevanta för att besvara problemställningen och koncentrera oss på att bringa mening i dessa 
data. Vad som är relevant grundas i den litteraturstudie som förelåg insamlingen av 
primärdata. Analys av insamlade data låg i en jämförelse mellan intervjudata och teori om 
förvaltning och implementation av ett CRM som SaaS tjänst samt betalningsmodellen och 
tjänstekvalitén i ett CRM som SaaS tjänst.  
 
En metod för att lyfta fram relevanta data beskrivs av Denscombe (2009) och består i att bryta 
ner textstycken i mindre analysenheter och därefter koda relevanta ord och meningar. Vi 
genomförde denna kodning genom att först tilldela färgkoder till kategorierna och därefter 
färgkoda de relevanta meningarna i samma färg som respektive kategori.  
 
Exempel 1. I kategorin Implementation anser Maria att det är lätt att lära sig att använda ett 
webbgränssnitt. 
 
För att sammanställa dessa relevanta data har vi tillämpat den metod för 
meningskoncentrering som Kvale (1997) beskriver. Författaren menar att långa stycken och 
utläggningar från intervjuerna koncentreras till kortare meningar. Dessa kortare och koncisare 
meningar infogade vi i tabeller för att underlätta en sammanställning av vår analys. 
Denscombe (2009) förespråkar tabeller som ett bra verktyg för att presentera data på ett 
kortfattat och kärnfullt sätt. Tabellerna utformades efter kategorierna IT förvaltning, 
tjänstekvalitet, implementation, betalningsmodellen och den öppna frågan redovisades även i 
tabellform. I tabellen har svaren färgkodats för att illustrera respondentens inställning till en 
fördel. Grönt representerar en positiv inställning, ofärgad innebär en neutral förhållning och 
rött bestrider direkt om en aspekt verkligen är fördelaktig. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I den här avdelningen presenteras den teoretiska kunskapsbasen som den här studien bygger 
på. Avdelningen innehåller förklarande redogörelser för begreppen CRM och SaaS, samt hur 
SaaS tillämpas specifikt som leveransmodell för CRM-system. Avslutningsvis redovisas de 
fördelar som ett CRM som SaaS tjänst medför. 
 
 
3.1 Customer relationship management system 
 
CRM system är designade för att förbättra företagens möjlighet till att skapa en förståelse för 
kunderna och marknaden (Hedman & Kallning, 2002). Kotler et al. (2005) menar att CRM 
system inte bara ska ses som en teknisk lösning utan snarare som ett system som är en del av 
företagets kundfokuserade strategi. Genom att skapa en bättre förståelse för dels kunderna 
men också marknaden menar Hedman och Kallning (2002) att företaget på lång sikt vill 
förbättra sin lönsamhet och marknadsposition. Författarna menar vidare att det är viktigt att 
CRM systemet är så flexibelt att de kan stödja alla de interaktionspunkter där kunder och 
företag möts vilket exempelvis kan vara telefon, e-mail, Internet eller ansikte mot ansikte. 
Vidare anser författarna att ett CRM system även måste kunna integreras med övriga IT 
resurser i företaget såsom Enterprise Recourse Planning (ERP) system och Supply Chain 
Management (SCM) system. O’Brien och Marakas (2006) hävdar att CRM systemet främst 
stödjer aktiviteter riktade mot försäljning, marknadsföring och kundservice medan Hedman 
och Kallning (2002) förklarar att data genererad av CRM systemet är användbar inom hela 
företaget. O’Brien och Marakas (2006) menar att det har blivit allt viktigare för företag att 
förstärka och optimera kundrelationer för att på så vis få mer lojala kunder. Hedman och 
Kalling (2002) beskriver att ett CRM system består av en sammansättning av hårdvara, 
programvara, databaser och flera komponenter uppdelade efter olika CRM processer. 
 
3.1.3 Komponenterna i ett CRM system  
 

 
Figur 1. Komponenterna i ett CRM system ur (O’Brien & Marakas, 2006, s. 250.)  

 
I figuren ovan visar O’Brien och Marakas (2006) att ett CRM system kan sägas bestå av fem 
centrala komponenter representerande de processer som stödjer företag att skapa ett högre 
värde för sina kunder eller prospekt. Kontakthantering stödjer företaget att fånga in kunddata 
från alla tänkbara kontaktytor. Varje enskild kund eller prospekt tilldelas ett unikt konto i en 
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databas dedikerad för detta ändamål, där all data om kunden eller prospektet sedan lagras. 
Denna data integreras och  görs tillgänglig för alla användare i CRM systemet, och även för 
andra systemresurser. CRM systemet består även av säljstöd. Denna del bidrar med verktyg 
och information som säljare behöver i hanteringen av till exempel prospekt, offerter, kunder 
och produkter. Försäljare får genom detta stöd i realtid tillgång till all den information som 
behövs för att få en samlad bild av kundens situation. 
 
CRM systemet innehåller även stöd för marknadsföring. Exempelvis genom att automatisera 
urvalsprocessen för riktad marknadsföring och ge stöd för schemaläggning av utskick för 
direktmarknadsföring. Stödet innefattar även uppföljning av sådana kampanjer genom att 
lagra och tillgodose information om målgruppens respons för vidare analys. Stödet ger även 
möjligheter för att snabbt följa upp förfrågningar om varor och tjänster från kunder och 
prospekt, och samtidigt fånga in ny information till databasen. CRM systemet innefattar även 
stöd för kundservice och support. Programvara till stöd för kundtjänst dirigerar 
kundtjänstärenden efter ärendetyp till en person med rätt kompetensnivå för att kunden så 
snabbt som möjligt ska få kvalificerad support. Help Desk funktionalitet används som stöd av 
kundtjänstpersonal genom att tillgodose nödvändiga data som kan användas för att lösa ett 
problem. Webbaserad självbetjäning finns även där kunder på egen hand kan söka rätt på ett 
lämpligt förlag på problemlösning i ett material som är anpassat efter kundens personliga 
preferenser. Att skapa varaktiga relationer med lönsamma kunder är det främsta målet med 
CRM. Som stöd för detta innehåller CRM systemet verktyg för att identifiera lönsamma och 
lojala kunder så att dessa kan belönas och bearbetas av marknadsavdelningen. Dessa verktyg 
består av analytisk mjukvara för data mining och databasverktyg för data warehousing och 
CRM data marts (O’Brien & Marakas, 2006). 
 
Greenberg (2009) beskriver att det egentligen inte finns några givna kriterier för vilka 
processtöd ett CRM system bör innehålla. Innovationer på området utökar kontinuerligt 
behoven för vilka former av processtöd som behövs i företag och tillgängliga CRM produkter 
och tjänster på marknaden anpassas efter detta. 
 
3.1.1 Funktionaliteten i ett CRM system 
 
Enligt O’Brien och Marakas (2006) finns det fyra olika inriktningar inom CRM. Varje CRM 
system kan innehålla någon av eller alla de fyra inriktningarna, helt beroende på vilket 
användningsområde systemet har. Operativa CRM system är system som effektiviserar och 
automatiserar processer som kundsupport och försäljning. Analytiska CRM system avser 
system som med hjälp av verktyg som data mining, kan filtrera ut viktig kunddata. På så vis 
kan företaget utföra riktad marknadsföring, framställa prognoser samt ta fram 
specialanpassade erbjudanden till olika kundsegment. Kollaborativa CRM system inkluderar 
partners, leverantörer och kunder för att på så vis öka samspelet i leverantörskedjan. Det 
önskade resultatet är att uppnå ökade försäljningsmöjligheter och bättre service längs med 
hela leverantörskedjan. Portalbaserade CRM system utnyttjar Internet, intranet och extranet 
för att skapa webbaserade CRM portaler. Resultatet blir att alla anställda på företaget har 
tillgång till kundinformation samt de operativa, analytiska och kollaborativa verktyg som kan 
stödja deras individuella arbete. På så vis kan de anställda på ett snabbare och mer effektivt 
sätt möta kundens behov. 
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3.2 Software as a Service 
 
SaaS är en trend där flera oberoende kunder erhåller funktionaliteten från en och samma 
applikation som en tjänst över internet. Interaktionen mellan slutanvändarna och 
applikationen sker vanligtvis genom en vanlig webbläsare (Anerousis & Mohindra, 2006). 
SaaS definierades av Bennett et al. (2001) som förespråkar en behovsdriven typ av marknad 
för programvara, där programvaran används som en tillfällig tjänst snarare än som en ägd 
intern resurs, vilket författarna menar ger en större flexibilitet inför att byta ut IT resurser när 
det behövs. SaaS tjänster har idag ett brett spektra av tillämpningsområden i företag, men är 
mest lämpliga för applikationer som berör funktioner och processer som kan standardiseras i 
hög grad (Friedel, 2009). 
 
Det finns två generella varianter av SaaS, programvara som konsumenttjänster och som 
affärstjänster. Konsumenttjänster riktar sig till individuella konsumenter ute i allmänheten och 
är vanligtvis gratis, som exempelvis e-post tjänster. Affärstjänster riktas till företag och täcker 
in systemstöd för affärsprocesser, exempelvis ett CRM system. För dessa tjänster tar 
leverantören vanligtvis betalt (Carraro & Chong, 2006a).  Enligt Blokdijk (2008) är det 
viktigaste definitionsmässiga attributet hos en sådan affärstjänst att den betalas efter en 
modell som liknar en abonnemangskostnad. Friedel (2009) menar att utformningen på 
abonnemanget direkt kan anpassas efter kundernas behov genom att antingen baseras på 
antalet användare eller på den dagliga transaktionsvolymen. 
 
En särskild kontrakterad överrenskommelse (Service Level Agreement) dikterar dels vad 
denna betalda tjänst ska omfatta (Friedel, 2008) och på vilka premisser tjänsten ska levereras 
till kunden, det rör sig om kvalitetsaspekter som tillgänglighetsgarantier, säkerhetsgarantier, 
och nivå av support (Carraro & Chong, 2006b). SLA Kontraktet brukar även innehålla en 
garanti för hur leverantören ska kompensera för om det så råkar vara att de inte lyckas 
leverera tjänsten enligt kontrakt (Hanemann, Schmitz & Sailer, 2005). 
 
Anerousis och Mohindra (2006) menar att det finns flera olika roller i ekosystemet runt 
fenomenet SaaS. Slutanvändarna är kunderna och de som köper in affärstjänsten. Enligt 
författarna utgör små och medelstora företag en stor del av denna skara. Nästa roll innehar det 
företag som förmedlar affärstjänsten till slutanvändarna. Övriga roller kan finnas inom 
förmedlande företag eller hos en extern part. Dessa roller är enligt författarna de som 
utvecklar applikationerna bakom affärstjänsterna och de som agerar värd för den plattform 
som dessa drivs på. Författarna nämner även att ytterligare en separat aktör kan stå för att 
integrera affärstjänsten med kundernas övriga system. 
 
3.2.1 Plattformen för SaaS 
 
SaaS levereras genom en plattform. På denna plattform drivs applikationerna bakom 
affärstjänsterna. En plattform för SaaS kan innehålla många olika applikationer, exempelvis 
ERP system, CRM system och SCM system. Det finns tre klasser av användare inom 
plattformen som representerar de roller som tidigare nämndes inom ekosystemet för SaaS. 
Plattformsadministratören ansvarar för plattformen. SaaS administratörerna ansvarar för 
applikationerna bakom affärstjänsterna. Den sista klassen innefattar kundernas rollfördelning 
av administratörer respektive användare av affärstjänster (Anerousis & Mohindra, 2006). 
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På plattformen finns den infrastruktur, hårdvara och de stödsystem som leverantörssidan 
behöver för att kunna administrera och leverera affärstjänster till sina kunder. Exempel på 
dessa stödsystem är auktoriseringsfunktioner för att dirigera rätt kund till rätt affärstjänst, 
säkerhetsfunktioner för att säkerställa dataintegritet, funktioner för att stödja och övervaka det 
operativa tillhandahållandet av affärstjänster och kommunikationskanaler mellan kund och 
leverantör (Anerousis & Mohindra, 2006). Denna infrastruktur och dessa stödsystem nyttjas 
kollektivt för alla SaaS applikationer som drivs på plattformen (Blokdijk, 2008). Anerousis 
och Mohindra (2006) menar att öppna plattformar som välkomnar flera utvecklare och 
tjänsteförmedlare att dela samma infrastruktur och stödsystem för sina applikationer gör det 
mer ekonomiskt tilltalande att utveckla och förmedla affärstjänster med SaaS.  
 
Anerousis och Mohindra (2006) anser vidare att det bästa angreppssättet för att skapa den här 
typen av delade plattformar är genom en tjänsteorienterad design (SOA). Med detta 
angreppssätt kan utvecklare återanvända och dela med sig av sådana stödsystem och tjänster 
som ändå ser likadana ut för flera applikationer på plattformen istället för att varje gång 
tvingas återuppfinna hjulet. Dubey och Wagle (2007) belyser att en sådan delad plattform 
utökar nivån av kompatibilitet mellan tjänster eftersom de kontinuerligt uppdateras till en 
gemensam standard. 
 
Blokdijk (2008) menar att det är ett definitionsmässigt attribut hos en SaaS tjänst att den ska 
kunna anropa och nyttja andra tjänster, även när det inte gäller sådana bastjänster som 
stödsystemen står för. Exempelvis menar författaren att en tjänst som behandlar och levererar 
sammanställd statistik måste kunna anropa och interagera mot annan mjukvara eller andra 
dataresurser och tjänster för att få tillgång till den statistik som tjänsten levererar. 
 
3.2.2 SaaS applikation 

 
Carraro och Chong (2006a) beskriver att det finns olika typer av SaaS applikationer som alla 
kan leverera affärstjänster. Alla dessa applikationer definieras som SaaS applikationer, trots 
att de ser olika ut och har olika syften. För att belysa dessa skillnader menar författarna att en 
klassificering av en SaaS applikation måste grunda sig på hur väl den uppfyller tre attribut.  
 
För det första menar Carraro och Chong (2006a) att om en enda applikation ska tillgodose 
affärstjänster till flera oberoende kunder måste applikationen på ett tillförlitligt och effektivt 
sätt kunna hantera att dela resurser och data för många oberoende kunder på minimalt med 
hårdvara och infrastruktur. Termen för denna egenskap är flerpartsarrendering (multi 
tenancy). Om applikationen kan hantera ett stort antal kunder samtidigt är det en god SaaS 
applikation. Blokdijk (2008) menar att om en applikation inte är fullt anpassad för 
flerpartsarrendering kommer exempelvis dess databasfunktionalitet inte klara av att effektivt 
fördela och särskilja data tillhörandes olika användare. Författaren menar vidare att 
applikationen även måste kunna användas på samma sätt av flera olika typer av kunder med 
olika typer av krav, både stora företag med många användare och mindre företag med några 
enstaka användare. 
 
För det andra menar Carraro och Chong (2006a) att om affärstjänsten ska kunna nås och 
användas av ett varierande antal oberoende kunder krävs det att applikationen resurssnålt kan 
utökas eller skalas ner för att möta ökade eller minskade kapacitetsbehov. Termen för denna 
egenskap är skalbarhet. Applikationen måste kunna installeras på ytterligare hårdvara när mer 
kapacitet krävs utan att den dagliga driften och den befintliga kundbasens tjänstekvalitet 
riskeras. Stödsystemen måste även vara utvecklade för att obehindrat kunna hantera 
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administrationen av en ökande kundaktivitet. En kraftigt skalbar applikation är väl anpassad 
för SaaS. 
 
För det tredje beskriver Carraro och Chong (2006a) att om en och samma applikation används 
av flera oberoende kunder kan ingen funktionalitet i källkoden skräddarsys för individuella 
kunder eftersom detta skulle påverka tjänsten för samtliga kunder. Friedel (2009) konstaterar 
att det är betydligt färre anpassningsmöjligheter i en SaaS tjänst än i en traditionellt 
implementerad applikation. McDonough, Vesset och Tenwolde (2008) argumenterar 
samtidigt att väletablerade applikationskoncept med åratal av funktionsmässig definition i 
ryggen har blivit kraftigt standardiserade och kan därför i hög grad konfigureras istället för 
skräddarsys och ändå möta kunders anpassningsbehov. Blokdijk (2008) menar att teknologin 
bakom CRM system idag inte är särskilt komplicerad i jämförelse med andra typer av 
verksamhetssystem och är därför en populär applikation för SaaS. Applikationen måste enligt 
Carraro och Chong (2006a) på ett enkelt sätt kunna konfigureras för att varje enskild kund ska 
uppnå en unik upplevelse och användbarhet i en annars kraftigt standardiserad affärstjänst. 
Termen för denna egenskap är konfigurerbarhet. Nitu (2009) beskriver att istället för att låta 
kunderna styra exakt hur de vill att tjänsten ska se ut finns fördefinierade valmöjligheter i 
programvaran för konfiguration av gränssnitt, data, flöden och regler. Kunden avgör vilka 
alternativ som passar bäst för deras konfiguration. 
 
3.2.3 SaaS kontra traditionell programvara 
 
Traditionellt har de flesta typer av programvara upphandlats genom att kunden köper upp 
äganderätten till själva programvaran (Bennett et al., 2001). Kunden köper upp licenser för 
programvara, installerar och förvaltar den själv på egenhändigt anskaffad hårdvara och 
infrastruktur. Detta har varit normen sedan över trettio år tillbaka. Problemet med denna 
modell är de dolda kostnaderna som uppstår utöver licenserna, implementationer som drar ut 
på tiden och bördan att effektivt förvalta hela investeringen när den väl är på plats (Waters, 
2005). Tanken bakom SaaS är att kunden ska undgå dessa problem genom att låta en 
leverantör ansvara för dem som en betald tjänst. Kunden behöver enbart en duglig PC och en 
internetuppkoppling (Blokdijk, 2008). En extrem men enkel metafor kan vara en 
flygplansbiljett. En passagerare betalar i det fallet inte för att bygga ett flygplan, anställa en 
besättning och underhålla flygplanet, passageraren betalar för tjänsten att på ett säkert och 
bekvämt sätt föra honom eller henne från punkt A till punkt B. Det byggs givetvis inte heller 
ett flygplan för varje kund, först när flera betalande kunder kan dela kostnaden uppstår en 
lönsam affärsmöjlighet. Enligt Sysmans et al. (2006) är traditionella applikationer designade 
för att installeras på en dedikerad server hos kunden och enbart användas av kunden, de är 
alltså till skillnad från SaaS applikationen inte designade för flerpartsarrendering. Waters 
(2005) menar att traditionella IT investeringar ofta överdimensioneras kapacitetsmässigt 
eftersom det råder osäkerhet om vilken kapacitet som krävs i framtiden. Carraro och Chong 
(2006a) och Dubey och Wagle (2007) menar att kraftigt skalbara SaaS tjänster kan anpassas 
exakt efter kunders varierande kapacitetsbehov. 
 
Sysmans et al. (2006) menar dock att traditionellt implementerad programvara kan anpassas 
och skräddarsys efter kunders krav i mycket högre utsträckning än SaaS tjänster. Gruman 
(2007) menar att sådana verksamhetssystem som utgör kärnan i ett företag inte fullt ut lämpar 
sig för SaaS. Detta menar författaren beror på att sådana system ofta är mer eller mindre 
skräddarsydda efter de unika verksamhetsprocesser som differentierar företaget från dess 
konkurrenter. SaaS tjänster kan konfigureras, men inte skräddarsys i samma grad (Friedel, 
2009). Detta är ett ställningstagande företaget måste göra. Även om kostnaderna initialt är 
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lägre för SaaS tjänsten kan det uppstå kostsamma problem i framtiden om tjänsten måste 
anpassas i hög grad för att kunna integreras med övriga IT resurser i verksamheten (Carraro & 
Chong, 2006b). 
 
3.2.4 SaaS kontra ASP 
 
Det har länge förekommit att leverantörer säljer in applikationer som tjänster över Internet. 
Begreppen SaaS och ASP blandas ofta ihop och används ombytligt för att beskriva samma 
sak, trots att det finns skillnader mellan modellerna (Blokdijk, 2008). En Application Service 
Provider (ASP), köper in eller egenutvecklar olika applikationer i form av standardlösningar 
för verksamhetssystem, driftsätter och förvaltar dem på egen hårdvara och infrastruktur och 
gör dem tillgängliga som en tjänst över internet för andra företag mot betalning (Bennett & 
Timbrell, 2000). Med ASP modellen levereras tjänsten från en applikation som enbart är 
dedikerad för att tillgodose denna tjänst för denna kund. På grund av detta kan leverantören 
inte nå samma kostnadsfördelar som med en SaaS applikation eftersom det inte går att fördela 
flera tjänster på samma hårdvara och samma administration (Carraro & Chong, 2006a).  
 
ASP modellen uppkom under 1990 talet och nådde aldrig samma framgång som SaaS. Det 
ekonomiska klimatet var mycket annorlunda i jämförelse med idag och företagen hade råd att 
se på ägandet av egen IT som en strategisk tillgång och det fanns därför inte samma 
efterfrågan på att hålla IT hos externa tjänsteleverantörer (Kaplan, 2006). Dessa 
standardlösningar bestod egentligen av vanlig programvara avsedd att implementeras 
traditionellt och anpassades därför aldrig till fullo för att på massiv skala levereras över 
Internet (Blokdijk, 2008; Kaplan, 2006). ASP applikationer är därför inte avsedda för 
flerpartsarrendering i samma grad som SaaS applikationer (Sysmans et al. 2006). Enligt 
Friedel (2009) sköts till exempel både underhålls- och uppdateringsaktiviteterna av en ASP 
applikation separat för varje enskild kund. Uppdateringen av en SaaS tjänst går däremot ut till 
samtliga kunder samtidigt för att på så sätt säkerställa att alla kunder använder samma version 
(Blokdijk, 2008). En SaaS applikation är helt och hållet utvecklad för att optimalt kunna 
leverera samma tjänst över Internet till ett stort antal kunder (Sysmans et al. 2006).  
 
Vidare menar Sysmans et al. (2006) att om leverantören fungerar som mellanhand och inte 
själv står för utvecklingen av den tjänst de förvaltar så leder det obevekligen till ett 
applikationsspecifikt kunskapsglapp och således även en försämring av den levererade 
tjänsten. ASP modellen utlovar dock flera av de fördelar för små och medelstora företag som 
även utlovas i SaaS modellen. Smith och Kumar (2004) menar exempelvis att ASP modellen 
är attraktiv för små och medelstora företag som inte själva har möjligheten att investera i den 
personalresurs, tid, hårdvara och infrastruktur som krävs för att få tillgång till de senaste 
verksamhetssystemen. Blokdijk (2008) menar att ASP tjänster även kan implementeras lika 
snabbt hos kunder som SaaS tjänster. Carraro och Chong (2006a) menar att ASP lösningar 
kan skräddarsys mer efter kunders behov eftersom de inte behöver ta hänsyn till någon hög 
grad av flerpartsarrendering. 
 
3.2.5 IT-Förvaltning 
 
Kostnaderna i alla former av IT investeringar kan indelas i kostnader för programvara, 
hårdvara och de professionella tjänster som krävs för förvaltning av en applikation (Sysmans 
et al. 2006). Eftersom kunden frigörs från ansvaret att äga och förvalta applikationer ger SaaS 
konsekvenser på kostnadsallokeringen i kunders IT budget. I en traditionell IT investering 
spenderas merparten av budgeten på hårdvara och förvaltning. Endast en liten del av 
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kostnaden kan direkt härledas till den programvara som skapar direkt värde för det 
implementerande företaget. I SaaS kan kostnaderna hos kunden i högre grad allokeras direkt 
till den programvara som utgör tjänsten (Carraro & Chong, 2006a). 
 

  
  

Figur 2. Kostnadsallokering för traditionell implementation kontra SaaS (Carraro & Chong, 2006a) 
 
Denna kostnadsfördelning är möjlig genom flerpartsarrendering eftersom leverantören då kan 
leverera programvara till en lägre framställningskostnad per kund genom att kostnaden för 
hårdvara och infrastruktur för en och samma applikation kan fördelas på flera kunder. En 
applikation installerad på fem servrar skulle exempelvis kunna leverera affärstjänster till 50 
medelstora kunder, vilket skulle innebära att en av dessa kunder bär en tiondel av kostnaden 
för en av dessa servrar. Om applikationen i detta scenario implementerats traditionellt skulle 
det istället uppstå en kostnad motsvarande en server per kund (Carraro & Chong, 2006a). 
 
Detsamma gäller kostnaden för de professionella tjänster som krävs för att förvalta samma 
applikation. Leverantören står för all den kontinuerliga förvaltning som annars hade belastat 
IT avdelningen hos kunden, exempelvis uppdatering, övervakning och problemlösning, 
underhåll, reparation och support. Expertis för denna förvaltning byggs upp allt eftersom 
leverantören levererar samma affärstjänst till flera kunder. Samma professionella 
personalresurs kan alltså kostnadseffektivt tillgodose IT-förvaltning till flera kunder samtidigt 
(Sysman et al. 2006). Resultatet av detta blir att leverantörer av SaaS tjänster kan rikta sig till 
kunder som traditionellt inte varit lönsamma eftersom de inte haft resurserna att upphandla 
och förvalta verksamhetssystem (Carraro & Chong, 2006a).  
 
Uppdateringar av programvaran sker frekvent och med små förändringar åt gången (Blokdijk, 
2008). Uppdateringarna sker utan att kunder behöver involveras eftersom applikationen drivs 
hos leverantören (Waters, 2005). Uppdateringarna utgör ingen extra kostnad för kunden 
eftersom de ingår i abonnemanget (Anerousis & Mohindra, 2006). Kunder kan i vissa fall 
även själva avgöra vilket innehåll i uppdateringarna de vill använda (Greenberg, 2009). 
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För kunderna innebär denna externa förvaltning att det inte krävs några personalresurser med 
kompetens för IT förvaltning. Det krävs heller ingen investering i hårdvara eller infrastruktur 
för att driva någon applikation. Både förvaltning, uppdatering och nyttjande av hårdvara och 
infrastruktur ingår i affärstjänsten och leverantören ansvarar för detta (Anerousis & Mohindra, 
2006). Om det uppstår problem med tjänsten står därför leverantören skyldig att åtgärda dessa 
problem (Greenberg, 2009). 
 

 
 
3.2.6 Tjänstekvalitet 
 
Att leverera en affärstjänst är ett kontinuerligt åtagande för en SaaS leverantör (Sysmans et 
al., 2006). En av de huvudsakliga fördelarna, och drivkrafterna, bakom fenomenet SaaS är att 
affärstjänster ska kunna bytas ut snabbt och effektivt efter förändrade behov. SaaS marknaden 
ska vara behovsdriven (Bennett et al, 2001). Kunden ska kunna välja att avsluta och byta ut 
abonnemanget när som helst utan att det ska innebära höga kostnader. Leverantörer har därför 
ett direkt intresse i att deras affärstjänst verkligen används och skapar värde för kunden 
(Sysmans et al. 2006). Att köpa in affärstjänster genom SaaS ses därför som mindre riskabelt i 
jämförelse med en traditionell licensupphandling eftersom leverantören hålls ansvarig för att 
tjänsten kontinuerligt levereras enligt kontrakt (Anerousis & Mohindra, 2006; Dubey & 
Wagle, 2007). SLA kontraktet dikterar dels vad denna betalda tjänst ska omfatta (Friedel, 
2008) och på vilka premisser tjänsten ska levereras till kunden (Carraro och Chong 2006b). 
Dessa kontrakterade överenskommelser för vilken kvalitet tjänsten ska hålla är vanligtvis till 
kundens fördel (Greenberg, 2009).  
 
Tillgängligheten är exceptionell eftersom nertiden ofta är betydligt lägre än de faktiska 
driftstoppen vid en traditionell implementation (Dubey & Wagle, 2007). Sysmans et al. 
(2006) menar att pålitlighet av den här typen är en viktig kvalitetsfaktor för att minimera 
förlorade affärsmöjligheter och förlorad tid. Författarna menar även att garanterad 
tillgänglighet är en förutsättning för att användarna hos kund ska se något värde i att använda 
tjänsten. Waters (2005) menar att en större SaaS leverantör har medlen att investera i åtgärder 
för hög tillgänglighet på ett helt annat plan än motsvarande traditionella IT avdelning i 
åtminstone mindre organisationer, med multipla uppbackningssystem, tjugofyratimmars 
prestandaövervakning, redundanta servrar menar författaren att många SaaS leverantörer kan 
garantera en mycket hög pålitlighet. Gruman (2007) menar att tillgängligheten för en SaaS 
tjänst normalt ligger mellan 99,5 och 99,999 procent. 
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Sysmans et al. (2006) menar att det är viktigt att leverantörens säkerhetsstandard vid 
hantering av känslig information ligger i linje med den säkerhetsstandard som kunden 
tillämpar. Anerousis och Mohindra (2006) menar att säkerhetsaspekten tidigare var ett hinder 
för att lägga ut dataresurser på externa förvaltare, detta är idag en fördel då leverantören som 
expertförvaltare garanterar att känsliga data lagras i enlighet med gällande lagar och 
förordningar. Blokdijk (2008) menar att SaaS leverantörer idag lägger stora resurser på att 
tillgodose mer robusta säkerhetsåtgärder för operativsystem, databaser och datakryptering för 
att skapa trygghet för sina kunder. Ofta är dessa på en betydligt högre nivå än vad kunderna 
själva kan prestera (Waters, 2005).  
 
En aspekt för att förhöja kundens upplevda värde belyses av Dubey och Wagle (2007) som 
menar att i tjänsterelationen har kunder ofta möjligheten att påverka tjänstens utveckling och 
framtida innehåll genom att delge sådan återkoppling till leverantören. Leverantören 
salesforce har till exempel en resursbank på webben där kunder kan delge nya ideér och 
komma med förslag på nytt innehåll (sites.force.com/ideaexchange). Blokdijk (2008) menar 
att en kontinuerlig webbaserad realtidskommunikation mellan leverantören och kunderna 
leder till att buggar och liknande också upptäcks och åtgärdas i realtid, författaren beskriver 
att det i många fall finns inbyggd funktionalitet för direkt övervakning av kundernas 
interaktion mot tjänsten.  
 
Enligt Sysmans et al. (2006) är även möjligheten till skalbarhet viktigt när kunder väljer att 
utvidga användningen av tjänsten eller när tjänsten används av ett växande antal kunder. I 
kraftigt skalbara SaaS tjänster kan kunden flexibelt växla antalet licenser upp och ner efter 
behov, vilket reducerar antalet oanvända licenser (Dubey & Wagle, 2007).  
 

 
 
3.2.7 Implementation 
 
SaaS gör det möjligt att snabbt implementera CRM system i företag (Blokdijk, 2008; Waters, 
2005). Det innebär att företag kan dra snabbare fördelar av ny IT, vanligtvis inom ett par 
veckor (Anerousis & Mohindra, 2006). Den snabbare implementationen beror på att hårdvara 
och annan infrastruktur inte är nödvändig annat än i form av personliga arbetsstationer 
(Blokdijk, 2008). Det som är tidskrävande är integration och konfiguration av tjänsten 
(Greenberg, 2009). 
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Integration av den här typen kan beröra sömlös integration av CRM tjänstens 
användargränssnitt. Affärsprocesser som löper över flera systemresurser måste också kopplas 
samman sömlöst mellan CRM tjänsten och de övriga verksamhetssystemen. Slutligen måste 
även dataflödena mellan CRM tjänsten och de andra systemen ske sömlöst (Sun, Zhang, 
Chen, Zhang & Liang, 2007). Gruman (2007) menar att leverantörer av SaaS tjänster satsar på 
att skapa tjänster som är kraftigt kompatibla med andra system för att bristfälliga möjligheter 
till integration av data och affärsprocesser inte ska utgöra ett hinder för vissa kunder. 
Dessutom hävdar författaren att systemintegration idag underlättas av utförligare standarder 
inom programvara. 
 
SaaS tjänster kan konfigureras utifrån fördefinierade valmöjligheter (Nitu, 2009). Det finns 
enligt Collet (2009) inte oändliga valmöjligheter för konfiguration som med ett traditionellt 
CRM men de som finns är enligt författaren vanligtvis väl genomtänkta och passar för de 
flesta företag. Integrationen av ett CRM som SaaS tjänst mot andra verksamhetssystem och 
datakällor beskrivs som en utmaning (Gruman, 2007). 
 
Eftersom leverantören har ständig tillgång till applikationen bakom affärstjänsten menar 
Waters (2005) att leverantören snabbt kan stödja kunden under implementationen om det 
skulle behövas eftersom de inte behöver skicka ut någon personal till kunden. Enligt Dubey 
och Wagle (2007) krävs heller ingen testning av hårdvara, infrastruktur eller applikationer då 
dessa redan är i drift hos leverantören. Vidare menar författarna att SaaS leverantörer 
tillgodoser verktyg som kunder själva kan använda under de olika aktiviteterna vid 
implementation. Författarna hävdar även att användarträning gagnas av mer intuitiva 
webbaserade gränssnitt och träningsverktyg som ska underlätta för användare att öva på egen 
hand. Blokdijk (2008) hävdar att SaaS tjänster av naturen är kraftigt kundfokuserade och 
användarvänliga, allt för att kunden själv ska kunna lösa problem vid den egna arbetsstationen 
utan att behöva besitta eller konsultera någon särskild IT-kompetens.  
 

Implementation

(Anerousis & Mohindra, 2006; Blokdijk, 2008; Greenberg, 2009; Dubey & Wagle, 2007; Waters, 2005)

Tidsåtgång Dataöverföring Integration

Konfiguration Användarträning Intuitiva gränssnitt

 
 
3.2.8 Betalningsmodellen 
 
Genom att ta ut en abonnemangskostnad betalar kunden enbart för den tjänst som kunden 
använder. Det innebär som tidigare nämnts att kunden varken belastas av några 
förskottsbetalningar för egen infrastruktur, hårdvara eller förvaltning. Istället fördelar 
leverantören denna kostnad på alla kunder, och inkluderar den i abonnemangskostnaden 
(Anerousis & Mohindra, 2006). En stor andel i IT budgeten för traditionella system spenderas 
på implementation och underhåll. En stor andel försenas och överskrider budget. Ett viktigt 
argument till fördel för SaaS är att företag kan få tillgång till kraftfull programvara men 
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samtidigt undgå dessa risker genom att överlåta ansvaret till leverantören. På så vis undgår 
även kunden de höga initialkostnaderna för en IT investering (Waters, 2005). 
 
I en analys av kostnadsskillnaderna mellan traditionella applikationer och SaaS tjänster utförd 
för marknadsinstitutet Gartner menar Nelson (2007) att analyser av typen total cost of 
ownership (TCO) tydligt talar för att ett SaaS abonnemang under det första året är betydligt 
billigare än traditionella alternativ på egen hårdvara. I analysen framgår dock att kostnaden 
för SaaS abonnemanget över tid blir högre än det traditionella alternativet eftersom den vidtar 
även nästkommande år och så länge abonnemanget är gällande, medan det traditionella 
alternativet betalas av det första året. Enligt Sysmans et al. (2006) måste dock den dolda 
personalkostnaden utöver själva licenskostnaden för att fortsättningsvis förvalta och uppdatera 
den egna applikationen i det traditionella alternativet vägas in för att en sådan 
kostnadsjämförelse ska vara rättvis. Nelson (2007) menar dessutom att om det traditionella 
alternativet behöver genomgå en stor och kostsam uppdatering efter tre år så elimineras de 
kostnadsfördelar som en årlig avskrivning medför, i SaaS ingår uppdateringar i 
abonnemangskostnaden. Greenberg (2009) menar att det för en SaaS tjänst är få kostnader att 
väga in utöver själva abonnemangskostnaden. Författaren nämner som tidigare nämnts 
konfiguration och integration som sådana kostnader. Författaren hävdar därför att 
abonnemangskostnaden för en SaaS tjänst är högst kontrollerbar eftersom det inte uppstår så 
mycket oförutsedda kostnader utöver själva abonnemanget. I analysen av Nelson (2007) 
föreslås att företag med relativt enkla krav på CRM systemets komplexitet, det vill säga få 
krav på specialanpassning och integration bör betrakta CRM som SaaS tjänst som det mest 
kostnadseffektiva alternativet åtminstone sett över en femårsperiod av användande. Sysmans 
et al. (2006) menar att i dagens stormiga företagsklimat är minsta besparade krona i IT 
budgeten per användare ett viktigt övervägande vid IT upphandlingar då det alltid finns mer 
prioriterade områden i företagen. 
 

Betalningsmodellen

 (Anerousis & Mohindra, 2006; Greenberg, 2009; Nelson, 2007; Sysmans et al. 
2006; Waters, 2005)

Kontroll

Totalkostnad

IT budget

Risk
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4. Resultat 
 
I denna avdelning presenteras de företag som deltagit i studien. Den empiriska 
datainsamlingen redovisas sedan per företag och i ordningsföljd efter den tematiska 
indelningen. Analysen redovisas efter varje tema och summeras i en tabell. 
 
 
4.1 Företagspresentationer 
 
Nedan presenteras det företagsurval som deltagit i studien. Det kan nämnas att samtliga 
företag säljer tjänster, inga producerande företag har deltagit i studien. På företagen har 
nyckelpersoner med någon form av ansvarsroll knuten till antingen upphandlingen eller den 
dagliga användningen av CRM tjänsterna intervjuats. 
 
Soliditet 
 
Soliditet är idag nordens ledande leverantör av kredit och affärsinformation rörande samtliga 
företag i norden samt alla privatpersoner i Sverige respektive Norge. Soliditet grundades 1908 
och ingår idag i Bisnode AB som är Europas ledande leverantör av digital affärsinformation. 
Soliditet omsatte 2009 ca 175 miljoner kr och har idag runt 100 anställda fördelat på kontor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Soliditets produkter kan delas in i följande fyra grupper: 
prospektinformation, kreditupplysningar, bevakning av kunder och leverantörer samt 
analyser. Företagets affärsidé lyder: 
 
”Vi ska erbjuda nordiska tjänster inom affärs- och kreditinformation, som maximerar 
kundens affärsresultat.” 
 
På företaget Soliditet har Måns Johnsson intervjuats. Måns har befattningen Sales Manager på 
Soliditet och han deltog i planeringen och utförandet av implementationen av Salesforce 
CRM. 
 
Måns berättar att under 2005 initierades ett CRM projekt på Soliditet vilket resulterade i att de 
bytte ut de två tidigare CRM systemen samt ärendehanteringssystemet för att istället satsa på 
ett CRM som SaaS tjänst från salesforce. Idag genomsyrar systemet hela företaget och 
används bland annat av säljkåren, kundservice, produktavdelningen och ekonomiavdelningen. 
För soliditet har investeringen i CRM systemet inneburit att flera arbetsflöden har kunnat 
automatiseras samt att de numera har full kontroll på vad varje säljare gör vilket var ett stort 
problem tidigare. Även analyser likt täckningsbidrag per kund, forecasts samt ta fram 
aktiviteter per kund är numera möjligt med det nya systemet.  
 
Projectplace 
 
Projektplace grundades i Sverige 1998 och ansågs då vara en av världens första leverantörer 
av SaaS tjänster. Idag har företaget runt 120 anställda fördelat på kontor i Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland och Holland. Projektplace tillgodoser tjänster för att hantera ett eller flera 
projekt på ett enkelt och effektivt sätt. Idag har företaget runt 540 000 användare runt om i ca 
150 länder. Omsättningen 2009 slutade på 152 miljoner kr. Deras affärsidé lyder: 
 
”Vår affärsidé är att tillhandahålla en webbtjänst som förenklar och effektiviserar samarbete 
i projekt.” 
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På företaget Projectplace har Maria Skarborg intervjuats. Maria är Country Sales Director på 
företaget och har därför tillsammans med säljorganisationen erfarenhet av det dagliga arbetet 
med Salesforce CRM. 
 
Maria förklarar att på Projectplace användes inte någon regelrätt CRM lösning innan de tog 
beslutet att köpa in salesforce CRM. Det som användes istället var bland annat e-post, excel 
och ett egenutvecklat faktureringssystem. Företaget började övergå till salesforce CRM under 
2005 men först under 2008 köptes licenser in för att täcka hela sälj- och 
marknadsorganisationen. Idag använder företaget salesforce CRM tjänst inom sälj- och 
marknadsorganisation och för kundsupport. Licenserna täcker dock in samtliga avdelningar 
för att möta behovet från sådana användare som ibland kan behöva tillgång till statistik för till 
exempel försäljning och marknadskampanjer. 
 
KompetensTorget 
 
KompetensTorget grundades våren 2002 och arbetar idag med att tillhandahålla tjänster och 
utbildningar riktade mot individer, myndigheter och arbetsgivare. Företaget finns idag på fem 
orter i Sverige: Göteborg, Stockholm, Borlänge, Skellefteå och Örkelljunga. Sedan företaget 
grundades har över 3000 personer utvecklats hos KompetensTorget. Idag har företaget ca 25 
anställda och omsättningen ligger på ca 10 Mkr. Företaget anser sig besitta spetskompetens 
inom fem områden vilka är arbetsmarknaden, omställning, rehabilitering, rekrytering och 
analyser. KompetensTorgets affärsidé lyder: 
 
”Vi tillgodoser arbetsmarknadens (individers, arbetsgivares, myndigheters) 
behov av utveckling och förändring, genom att leverera insatser och kortare  
utbildningar knutna till arbetsgivarnas efterfrågan”  
 
På KompetensTorget har vi intervjuat Magnus Gustafsson som är utvecklingschef på 
företaget. Magnus har varit med under implementationerna av både Fortnox CRM och Mira 
Networks tjänst. 
 
Magnus berättar att KompetensTorget har använt sig av ett CRM system från Fortnox sedan 
2005, men på grund av att företaget hade ett stort behov av att integrera CRM systemet med 
andra interna system beslutade de sig för att byta ut tjänsten under 2009. Valet föll på Mira 
Network, vars tjänst på ett bättre sätt kunde uppfylla de krav på integration som företaget 
hade. Enligt T. Ericsson (personlig kommunikation, 15 april, 2010) är Mira Network en ASP 
leverantör som tillhandahåller tjänster enligt definitionen för ASP. Dessa tjänster är inte 
anpassade för flerpartsarrendering. Däremot är betalningsmodellen densamma som för en 
SaaS tjänst. Magnus beskriver att tjänsten har anpassats en del för att bättre passa in i 
KompetensTorgets organisation och används främst till kontakthantering, kontaktnoteringar 
samt projekthantering gentemot kund. Dock har KompetensTorget fortfarande kvar två 
licenser från Fortnox eftersom tjänsten från Mira Network inte innehåller alla de nödvändiga 
funktioner som KompetensTorget använder sig av. 
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Svensk industriförening 
 
Svensk Industriförening anser sig vara en arbetsgivare och serviceorganisation och erbjuder 
sina medlemmar hjälp inom främst fyra områden: affärsjuridik, arbetsrätt, affärsmannaskap 
och ekonomiska förmåner. Svensk Industriförening håller även i olika kurser och seminarier 
som medlemsföretag kan närvara på. Idag har organisationen tio stycken anställda och antal 
medlemsföretag ligger på ca 1300 stycken som finns inom 23 olika branscher. 
 
På organisationen har Benny Söderqvist intervjuats. Benny är marknadsansvarig. 
 
Benny beskriver att Svensk Industriförening bytte till en CRM tjänst från SuperOffice i början 
på januari 2010. Tidigare hade organisationen ett traditionellt CRM system från Nexus som 
de hade haft i tio år och under den tiden hade det aldrig skett några uppdateringar vilket 
resulterade i att systemet inte riktigt hängde med i organisationens utveckling. Den nya CRM 
tjänsten från SuperOffice används främst för att hålla reda på medlemsföretag och hantera 
prospekts. 
 
4.2 Förvaltning av IT 
 
Nedan presenteras respondenternas uppfattning om vilka IT resurser som krävs för att förvalta 
tjänsten och hur de upplever att de kontinuerliga uppdateringarna påverkar deras CRM 
system. Därefter analyseras svaren och sammanställs i en tabell. 
 
Soliditet  
 
Måns tror definitivt att personalkostnaden blir lägre än om de själva förvaltat en traditionell 
CRM implementation i det egna huset. Han förklarar dock att abonnemangskostnaderna för en 
SaaS tjänst rakt av är dyrare än för en traditionell licens. ”Den tekniska förvaltningen, all 
teknik och all hårdvara och säkerhet ska ingå i den pengen, vilket inte ingår i en traditionell 
licens” säger han är skälet till detta. 
 
Måns tror att det är fördelaktigt att Salesforce står för förvaltningen av deras CRM produkt 
och detta av två skäl. Dels menar han att Salesforce står för mycket nytänkande och 
innovationer i tjänsten som soliditet själva inte kunnat genomföra. För det andra menar han att 
det tveklöst är fördelaktigt att det är expertkompetens som står för förvaltningen av tjänsten, 
denna expertkompetens är väl bevandrad inom CRM och vet vad det är i lösningarna som 
skapar värde för sina kunder. ”Vi får en expertförvaltare av systemet i form av en CRM 
ansvarig som kan våra kunder och som kan vår business”, säger han. Vidare tror han att det 
är mer tidskrävande att få en egen IT-avdelning att på samma sätt förvalta och genomföra 
förändringar i systemet i linje med de krav och behov som uppstår i affärsverksamheten.  
 
Måns förklarar att det i regel släpps tre till fyra uppdateringar varje år, vilka ingår i 
abonnemanget. Han förklarar att det under de senaste fyra åren aldrig uppstått några problem 
med en ny uppdatering. Systemet stänger ner natten mellan lördag och söndag under två till 
tre timmar och på måndagen är det nya innehållet på plats, beskriver han. Vidare förklarar han 
att en del nytt innehåll läggs till automatiskt vid uppdateringen och att vissa delar måste 
godkännas av Soliditet innan de träder i kraft.  
 
Måns anser att det är en stor fördel att uppdateringarna sköts av salesforce. Han tror att det 
innebär ett mycket svårt arbete att för en egen IT-avdelning genomföra samma typ av 
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uppdateringar. ”Jag undrar hur det funkar i ett traditionellt system där man ska göra hela den 
här uppdateringen själv, hur man ska pusha IT-avdelningen att genomföra uppdateringen”, 
säger han. 
 
Måns är övertygad om att de kontinuerliga uppdateringarna bidrar till att Soliditet får en 
ständigt förbättrad CRM tjänst. Han menar att salesforce idag driver deras utveckling framåt 
genom att tillgodose frekventa uppdateringar. Måns förklarar att salesforce konstant anpassar 
tjänsten efter nya fenomen. ”Ta google wave till exempel, alla vet hur stort det var men att 
det sen inte blev någonting. Men oavsett vilket så hade salesforce byggt en integration till 
det” säger han. Han nämner även twitter som ett exempel på en ny kommunikationskanal ut 
mot kunder och förklarar att oavsett om Soliditet väljer att använda en sådan kanal eller inte 
så finns möjligheten att koppla deras version av salesforce CRM till twitter. 
 
Vidare tror han att det alltid finns ett visst behov av IT-kompetens i företaget, men att det bör 
minimeras så mycket som möjligt, det viktigaste är att de har personal som förstår affärerna 
och vad Soliditet står för, tekniken ska bara ses som ett stöd för affärerna, menar han. Han tror 
att de på Soliditet i dagsläget inte behöver någon expertis som exempelvis programmerare, 
utan egentligen krävs bara en allmän vana att använda IT. Allt eftersom tjänsten blir mer och 
mer avancerad hos Soliditet tror dock Måns att programmeringskunskaper kan bli nödvändiga 
att ha inom huset. 
 
Projectplace 
 
Maria håller med om att SaaS tjänster bidrar till att reducera det interna behovet av en egen IT 
förvaltning. Hon menar att detta inneburit att Projectplace istället kan styra personalresurserna 
till att skapa värde för affärsverksamheten. ”Vi jobbar mer effektivt och kan fokusera på vår 
egen verksamhet och det vi säljer till våra kunder istället” säger hon. Hon tror även att CRM 
tjänsten i sig blir bättre av att den förvaltas externt eftersom salesforce kan effektivisera sina 
utvecklingskostnader genom att rikta sig till flera kunder. 
 
Maria beskriver att uppdateringarna knappt är märkbara utöver ett meddelande om att det 
kommer ske en uppdatering. ”Det är ingenting som påverkar någon av oss” säger hon. 
Vidare berättar hon att de på Projectplace inte lägger någon större vikt vid att försöka styra 
vilka delar av uppdateringen som ska användas, hon har förståelse för att de köper in en 
standardtjänst och att nytt innehåll i uppdateringar kanske inte alltid kommer användas eller 
behövas. ”Det kommer alltid finnas funktioner som vi inte använder men det är ändå helt ok” 
säger hon. 
 
Maria tror dock att de kontinuerliga uppdateringarna resulterar i ett bättre CRM system för 
Projectplace. Hon berättar till exempel att de är i ständigt behov av att kunna mäta olika 
parametrar i CRM systemet och att detta är någonting som ständigt förbättras. Detta behov 
bottnar i att CRM verktyget även används som beslutstöd och informationskanal till 
ledningsgruppen på Projectplace. ”Vårt verktyg ska även funka som beslutsunderlag för 
ledningsgruppen” berättar hon. 
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Vidare beskriver hon tjänsten som så pass enkel att det inte behövs någon inhyrd kompetens 
för att understödja användarna. Däremot uppger hon att den person som håller i 
avtalsrelationen med salesforce även kompetensutvecklas av salesforce. ”Personen som vi har 
som sales development manager åker på utbildning hos salesforce på deras verktyg men det 
är ingen annan som behöver det” säger hon. 
 
KompetensTorget 
 
Magnus anser definitivt att behovet av IT inom företaget har minskat som ett resultat av CRM 
tjänsten. Vidare berättar han att KompetensTorget idag har en person anställd som servar 
deras medarbetare när det gäller IT runt om på de kontor KompetensTorget har i Sverige. 
Enligt Magnus så skulle det krävas minst en till om de själva skulle behöva stå för 
förvaltningen av ett eget traditionellt CRM system och då skulle även kostnader för 
vidareutveckling av systemet tillkomma eftersom den kompetensen i dagsläget saknas och då 
skulle behöva hyras in. Magnus anser att både nuvarande tjänst från Mira Network och CRM 
tjänsten från Fortnox ger en bättre tjänst i jämförelse med alternativet att själva förvalta ett 
eget traditionellt system.  
 
När det gäller uppdateringar av Mira Networks tjänst berättar Magnus att sådana 
grunduppdateringar som behövs för att systemet ska fungera ingår i abonnemangsavgiften. 
Vidare berättar han att i tjänsten från Mira Network kan KompetensTorget direkt ge önskemål 
på ny funktionalitet för enbart deras verksamhet. Sådana särskilda uppdateringar måste dock 
KompetensTorget betala för. Eftersom KompetensTorget betalar extra för dessa individuella 
uppdateringar så kan de självklart påverka dess innehåll och fokusera på funktioner som 
verkligen förbättrar verksamheten. I Fortnox hade KompetensTorget inte samma frihet utan 
där gjorde leverantören kontinuerliga uppdateringar utifrån återkoppling från samtliga kunder. 
Ändringarna påverkade alla kunderna som köpte in den tjänsten. Dock ingick kostnaden för 
uppdateringarna även i det abonnemanget 
 
Magnus berättar att dagens behov av IT kompetens inom företaget är lågt. Det fanns ett visst 
behov under utvecklingsfasen av Mira Networks tjänst men efter driftsättningen finns inget 
direkt behov. När det gäller Fortnox tjänsten så berättar han att de inte hade någon 
utvecklingsfas vilket resulterade i ett lågt behov av intern IT kompetens. ”Vi hade ingen IT 
kostnad för driften, förutom naturligtvis då en abonnemangskostnad men utöver det hade vi 
alltså inga kostnader alls” berättar han. Det här tror Magnus är vanligt förekommande när det 
gäller sådana SaaS tjänster som Fortnox CRM. ”Köper du en standardlösning som du inte 
kan utveckla så är min bedömning att all drift och så vidare täcks upp av leverantören” säger 
han. 
 
Svensk industriförening 
 
Benny berättar att en stor anledning till varför Svensk Industriförening valde att investera i ett 
CRM system från SuperOffice som levereras som SaaS tjänst var på grund av att de själva 
inte skulle behöva stå för förvaltningen och sköta uppdateringar. Beslutet att göra den här 
investeringen var inte någonting som enbart togs på Svensk Industriförening utan det var ett 
gemensamt beslut inom Näringspunkten där Svensk Industriförening ingår. Drivande bakom 
beslutet var IT chefen på Näringspunkten som såg stora fördelar med att välja en SaaS tjänst 
eftersom han ansåg att det tidigare hade funnits för mycket IT resurser i huset. 
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Det tidigare CRM systemet som Svensk Industriförening använde sig av var 10 år gammalt 
och hade aldrig uppdaterats vilket även vara en av anledningarna till att de valde att investera 
i ett nytt system. Med det tidigare systemet var Svensk Industriförening tvungna att betala 
extra för uppdateringarna vilket helt enkelt resulterade i att de aldrig blev av. Benny anser att 
nuvarande förvaltningsmodell är ett bra alternativ för organisationen jämfört med att själva 
behöva stå för förvaltningen. ”Det underlättar, så att vi kan fokusera på det vi ska göra 
istället för att haka upp oss på sånt här” säger han. Han tror även att med uppdateringarna 
tillkommer nya funktioner som de har nytta av. 
 
Benny berättar att sedan Svensk Industriförening införskaffade CRM tjänsten i början på 2010 
så har det inte skett några uppdateringar av tjänsten. Dock så har SuperOffice annonserat att 
det kommer en uppdatering till hösten vilket bland annat kommer att innehålla en del nytt 
innehåll som Svensk Industriförening kommer att ha användning för. Eftersom organisationen 
inte har varit med om någon uppdatering tidigare har Benny svårt att beskriva hur det faktiskt 
går till men han ser fram emot en del av de förändringar uppdateringen kommer att generera. 
Han tror det är viktigt att SuperOffice inte tar bort funktioner när de anser sig ha utvecklat nya 
och bättre funktioner baserat på andra kunders behov. En kund kan till exempel anse att den 
fungerar bra medan en annan kund är av motsatt åsikt. Vidare förklarar han att 
uppdateringarna ingår i abonnemangskostnaden och att han är av den åsikten att det kommer 
att resultera i ett bättre CRM jämfört med ett traditionellt system där de själva skulle behöva 
sköta underhåll och uppdateringar. 
 
Benny menar att behovet av IT kompetens har minskat som ett resultat av den nya CRM 
tjänsten från SuperOffice. Numera tror han att IT kompetensen främst behövs vid 
upphandlingar. När det gäller investeringen i CRM systemet från SuperOffice så berättar 
Benny att den gemensamma IT avdelningen på Näringspunkten var involverad i 
upphandlingen och användes som stöd i de tekniska frågorna. 
 
Analys 
 
Samtliga respondenter ser det som en stor fördel att det interna behovet av IT resurser och IT 
kompetens minskar i och med att de köpt in CRM systemet som en SaaS tjänst. Detta 
bekräftar det som bland annat Anerousis och Mohindra (2006) beskriver om att kunder av ett 
CRM som SaaS tjänst inte behöver extra personalresurser med kompetens för IT förvaltning 
eller någon investering i hårdvara eller infrastruktur. På KompetensTorget hade det till 
exempel krävts en ytterligare anställning om de själva skulle stå för förvaltningen av ett 
traditionellt CRM system. På KompetensTorget har övergången till Mira Network inneburit 
liknande fördelar i detta hänseende som de hade när de hade Fortnox CRM tjänst. Precis som 
Smith och Kumar (2004) argumenterar har alltså ASP tjänsten från Mira Network på samma 
sätt som SaaS tjänsten från Fortnox resulterat i ett lägre behov av egen IT personal, hårdvara 
och infrastruktur hos KompetensTorget. Detta är alltså en fördel som kommer av både en 
inhyrd SaaS tjänst och en inhyrd ASP tjänst.  
 
Respondenterna antyder dock att det alltid krävs ett visst mått av IT kompetens inom det 
företag som köpt in ett CRM som SaaS tjänst. Men av svaren att döma behövs det ingen IT 
expertis för att tjänsten ska fungera på en daglig basis, utan menar snarare att det bara behövs 
sådana IT kunskaper som kan knytas till att använda tjänsten. Det räcker med att enskilda 
personer besitter expertis som sedan kan förmedlas inom det egna företaget. Sådan expertis 
kan även vara särskilt nödvändig under upphandlingsfasen. För KompetensTorget var det inte 
annorlunda så länge de använde Fortnox CRM tjänst, men med Mira Network blev det 
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annorlunda eftersom denna ASP tjänst kunde utvecklas mer direkt efter KompetensTorgets 
lite speciella behov. Denna utveckling krävde därför initialt en del inhyrd kompetens, ett 
behov som givetvis försvann då tjänsten färdigutvecklats.  
 
Samtliga respondenter anser att ett CRM system som en SaaS tjänst ger deras företag ett 
större värde som en följd av att det förvaltas av en SaaS leverantör. För Soliditet har detta 
inneburit att leverantören som expertförvaltare har kunnat bidra med sådana innovationer i 
programvaran som skapat extra värde för Soliditet. Maria på Projectplace menar precis som 
Sysmans et al. (2006) att den stora kundbasen är skälet till att leverantören av ett CRM system 
som SaaS tjänst kan bygga upp en CRM specifik expertkompetens och kostnadseffektivt 
leverera en bättre tjänst till alla sina kunder. För Soliditets del hade en egen IT avdelning inte 
haft resurserna att vidareutveckla och förbättra systemet och på så sätt understödja 
affärsverksamheten på samma nivå som SaaS leverantören kan göra. För KompetensTorget 
hade det inneburit anskaffande av inhyrd kompetens för att överhuvudtaget kunna 
vidareutveckla och förbättra tjänsten från Mira Network. Företagen har därför precis som 
Carraro och Chong (2006a) argumenterar erhållit ett värde direkt förknippat med den 
programvara de faktiskt köper in som en tjänst, istället för att en stor del av kostnaden 
behöver gå till hårdvara och förvaltning som i sig bara är en kostnad som inte producerar 
något värde. 
 
De kontinuerliga och kostnadsfria uppdateringar som Blokdijk (2008) och Anerousis och 
Mohindra (2006) beskriver återfinns i samtliga respondenters SaaS tjänster för CRM. 
Respondenterna ger lite olika svar på om de kan kontrollera vilket nytt innehåll i 
uppdateringarna som de vill använda i den mening Greenberg (2009) beskriver. Måns är den 
enda som beskriver att en del innehåll tillkommer automatiskt och att en del måste godkännas 
av Soliditet. Maria beskriver att de inte har något behov av att styra vilket nytt innehåll de vill 
ha med i en uppdatering. 
 
IT Förvaltning Soliditet Projectplace KompetensTorget Svensk 

Industriförening 
Minimerat 
behov av egna 
IT resurser 

Personalkostnaden 
är lägre än om det 
varit ett traditionellt 
CRM system. Krävs 
idag bara allmänna 
IT kunskaper. 

Kan istället styra 
personalresurserna 
till att skapa värde 
för 
affärsverksamheten. 
Enbart en person 
behöver 
specialkunskaper för 
tjänsten. 

Det skulle krävas 
minst en anställning 
om de själva skulle 
förvalta ett eget 
traditionellt CRM 
system. Under 
egenutvecklingen av 
Mira Networks tjänst 
krävdes vissa resurser. 

Behovet av intern IT 
kompetens har 
minskat som ett 
resultat av den nya 
CRM tjänsten från 
SuperOffice. Tror 
dock att viss IT 
kompetens behövs 
under upphandling. 

Bättre CRM Salesforce står för 
innovationer i 
tjänsten som 
Soliditet själva inte 
kan genomföra. 

Tjänsten får bättre 
innehåll av att 
förvaltas externt. 
Salesforce kan 
effektivisera sina 
utvecklingskostnader
. 

Tjänsterna från Mira 
Networks och  
Fortnox ger bättre 
CRM än alternativet 
att själva förvalta ett 
traditionellt system.  

Tidigare system 
uppdaterades inte på 
tio år. Med 
uppdateringar från 
SuperOffice 
tillkommer nya 
funktioner. 

Kostnadsfria 
uppdateringar 

Kontinuerliga och 
kostnadsfria 
uppdateringar. Kan 
styra vilket nytt 
innehåll de vill ha. 

Kontinuerliga och 
kostnadsfria 
uppdateringar. Inget 
behov av att styra 
vilket innehåll som 
ska användas. 

Större inverkan på 
uppdateringar från 
Mira Networks än 
Fortnox CRM, men till 
en kostnad. 

Uppdateringar sker 
kontinuerligt och ingår 
i abonnemanget. Har 
dock inte uppdaterats 
ännu. 

    Tabell 1. IT Förvaltning 
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4.3 Tjänstekvalitet 
 
Nedan redovisas företagens syn på den tjänstekvalitet de upplever. Därefter analyseras svaren 
och resultatet sammanställs i en tabell. 
 
Soliditet 
 
Måns upplever det som en stor fördel att leverantören (Salesforce) bidrar med innovativt 
tänkande och hela tiden utvecklar tjänsten. Han menar även att det är en trygghet att 
installationer och uppdateringar fungerar smidigt och inte kräver någon särskild operativ 
uppmärksamhet från Soliditet. ”Salesforce kommer med 3-4 nya releaser per år och det 
funkar alltid” beskriver han. Styrkan ligger i att leverantören ser till att sådana rutinmässiga 
aktiviteter sker utan att Soliditet behöver involveras intygar han. ”Det är en otrolig styrka 
med SaaS som fenomen att det går så smidigt och att man inte behöver tänka på de här 
bitarna helt enkelt” anser han. 
 
Måns menar att det visserligen är enkelt att säga upp tjänsten men det återstår ett stort arbete 
att byta till en annan, det ska exempelvis sättas upp nya processer, importeras data och 
användartränas. Han menar att den här risken finns oavsett om det rör sig om en traditionell 
implementation eller en SaaS tjänst. ”Det är jätteenkelt att ringa och säga upp 
abonnemanget, men sen återstår den biten att du ska byta till ett annat system” förklarar han. 
 
Måns anser att Salesforce CRM i allra högsta grad har levererat nytta till deras verksamhet. 
”Vi har valt en leverantör som kan leverera nytta för oss. Och vi har fått det och lite mer 
därtill” säger han. När det gäller pålitlighet i form av maximal tillgänglighet anser han att 
Salesforce CRM är mycket trovärdiga och bra på att tillgodose vad de utlovat. Systemet har 
under en fyraårsperiod endast varit nere vid ett fåtal tillfällen och han tror att driftstoppen 
hade varit fler om de valt en egen implementation på egna servrar. 
 
Måns ser det som en stor smidighet att det går att utöka antalet abonnemang över tid. Han 
berättar att Soliditet har växt sedan de införde Salesforce CRM för fyra år sedan. Bland annat 
förklarar han att de idag jobbar med partnerförsäljning vilket inneburit att de utökat tjänsten 
till ytterligare 35 så kallade partnerlicenser. ”Det var bara att ringa och lägga till 
partnerlicenser så var det klart” förklarar han. 
 
Måns beskriver att det i beslutsfattandefasen före valet av Salesforce rådde en viss tveksamhet 
inför att lägga ut en central dataresurs på en extern part. Denna tveksamhet menar han är 
obefogad eftersom leverantören sätter sitt rykte på spel om inte dataintegritet kan säkerställas. 
Vidare menar han att en traditionell leverantör i ett sådant läge skulle lägga ansvaret på 
kunden. En SaaS leverantör däremot bär hela ansvaret för dataintegritet själv. ”Dom sätter ju 
hela sitt företag på spel, skulle det inte funka så skulle dom vara borta från marknaden 
imorgon” säger han. Vidare tror han att eftersom Salesforce har ett så stort antal kunder och 
speciellt många kunder inom finanssektorn är det mer eller mindre givet att tjänsterna de 
tillgodoser garanterar att gällande lagar och regelverk åtföljs. Han tror dock att det är mycket 
viktigt att ett litet företag under upphandlingen av ett CRM som SaaS tjänst verkligen reder ut 
vem som ska bära ansvar för vad när det gäller frågor om säkerhet. 
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Måns berättar att kunder har möjligheten att påverka tjänsternas framtida innehåll. 
Exempelvis har Salesforce skapat sociala mötesplatser på webben för intressegruppen kring 
företagets tjänster. Där kan kunder framföra förslag på framtida tillägg som sedan röstas fram 
av andra kunder. Soliditet har själva bidragit med sådana förslag på förändringar som sedan 
röstats igenom och som även blivit verklighet. ”På detaljnivå handlar det till exempel om en 
inbjudningsfunktionalitet som man skickar till kunden som var lite konstig” berättar han. 
 
Projectplace 
 
Maria uppger att ansvaret att hantera den information som tillförs i systemet ligger hos 
Projectplace i rollen som användare. Hon menar att detta ansvar är tidskrävande nog och 
tillägger att om de även haft ansvaret för drift och utveckling så hade det enligt henne inte 
varit kostnadseffektivt för Projectplace att använda ett CRM system. ”Vi själva ska vara 
fokuserade på vår egen kärnverksamhet”, säger hon. 
 
Maria säger efter en viss tvekan att hon tror att det skulle vara enklare att gå över till en annan 
leverantör i den bemärkelsen att de redan besitter erfarenheten av hur det är att använda en 
sådan tjänst. ”Vi vet vad vi vill ha och vad vi behöver eftersom vi har provat en software as a 
service tjänst eller en molnet tjänst och vi vet vad behovet är” säger hon. Vidare menar hon 
att det skulle vara lättare att veta vilka frågor som är relevanta i en upphandlingssituation med 
en annan leverantör eftersom Projectplace nu har rutin för den här typen av upphandling. 
 
Maria säger att hon litar på salesforce när det gäller att minimera oplanerade driftstopp för 
tjänsten. Det har dock inträffat ett antal driftstopp med en varaktighet på runt en halv dag åt 
gången förklarar hon. Driftstoppen har haft en direkt påverkan på säljorganisationen eftersom 
personalen är beroende av CRM funktionalitet, vilket har resulterat i framtagandet av en 
arbetsmetodisk plan för hur säljorganisationen ska agera vid dessa driftstopp, berättar Maria. 
Planen är anpassad för det nya sättet att arbeta med tjänster i molnet, förklarar hon. ”Jag kan 
säga att jag litar hundraprocentigt på uptime men jag vet att det kan inträffa att det händer 
saker som ingen kan påverka. Och då måste man som organisation ha en plan två”, säger 
hon. 
 
Maria menar även att det är en enorm kraft i affärsmodellen att det går att skala ner eller skala 
upp antalet abonnemang. ”framförallt när man jobbar i bolag som kan förändras från en dag 
till en annan”, säger hon. 
 
Maria menar att Projectplace bär det yttersta ansvaret för den information som läggs upp i 
Salesforce CRM. Vidare menar hon att Salesforce som bolag är ett typexempel på att 
amerikanska bolag sällan har en direkt dialog öga mot öga med sina kunder. ”Det är väl en 
viss avsaknad av just den face 2 face relationen dvs att man har någon som följer upp kunden 
eller kontaktar kunden på något sätt för att hitta ett mervärde för oss som kund”. Säger 
Maria. Samtidigt menar hon att hon har en förståelse för att salesforce är ett kraftigt toppstyrt 
företag och att det rent allmänt ser ut på det viset. Hon menar dock att den här avsaknaden av 
en personlig kontakt med salesforce ger avtryck i att det uppstår en viss otrygghet i 
tjänsterelationen. 
 
Maria menar att det är svårt att påverka tjänsten utifrån de behov som Projectplace har. Detta 
tror hon beror på att salesforce är ett stort internationellt bolag och att relationen till 
leverantören därför blir något anonym. ”Om vi pratar om salesforce så är det så att det är ett 
amerikanskt bolag och de brukar vara väldigt svåra att påverka” säger hon. Vidare menar 
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hon att salesforce skulle kunna bli bättre på att skapa öppna dialoger med sina kunder och 
dagliga användare för hur tjänsten kan förbättras eller förenklas. Hon är medveten om att 
salesforce har sociala mötesplatser för detta ändamål på webben men anser att dessa är 
bristfälliga. ”Det har väl inte varit salesforce starkaste sida inte utifrån det jag har sett 
hittintills” förklarar hon. Hon nämner även att eftersom Projectplace själva utvecklar SaaS 
tjänster så har de skapat denna typ av sociala mötesplatser för sina egna kunder. 
 
KompetensTorget 
 
Magnus anser att det är en stor fördel för KompetensTorget att inte själva behöva underhålla 
och utveckla tjänsten eftersom en extern part ansvarar för det. ”Det är en oerhörd fördel, 
framförallt om man måste egenutveckla någonting, att sitta och inte ha ansvar för varken 
teknisk support eller utveckling av systemet” berättar han. Eftersom det har skett ett skifte i 
ansvarsrollen så menar Magnus att de nu kan kräva att tjänsten ska fungera samt att fel ska 
rättas till. Skulle de själva stå för ansvaret så skulle det innebära en stor kostnad för företaget 
att dels sköta och hantera dokumentation men även att se till så att rätt kompetens finns 
tillgänglig vilket kan bli väldigt kostsamt när man som i KompetensTorgets fall använder sig 
av en delvis egenutvecklad tjänst.  
 
Dock innebär det faktum att tjänsten delvis är egenutvecklad en nackdel när det gäller 
möjligheten att enkelt byta leverantör. Magnus menar att flera av de funktioner som 
nuvarande tjänst innehåller inte skulle ingå i en standardtjänst från en annan leverantör och att 
kostnaderna för att anpassa tjänsten, om det nu är möjligt, tillsammans med kostnader för 
utbildning gör att det skulle bli en kostsam och tidskrävande process. Dessutom är den 
nuvarande CRM tjänsten integrerad med övriga funktioner som schemaläggningssystem, 
lokalbokningssystem och deltagarhanteringssystem vilket gör ett byte än mer komplicerat.  
 
Magnus anser att både Mira Network och Fortnox möter de krav på tillgänglighet som 
KompetensTorget har och berättar att uptime aldrig har varit något problem. När det gäller 
skalbarhet så anser Magnus att tjänsten från Mira Network möjliggör en enkel reglering av 
antalet licenser eftersom Magnus själv sitter på administrationsrättigheter och kan då således 
själv lägga till nya användare i systemet. Det regleras automatiskt i Mira Networks interna 
system och de ringer sedan upp KompetensTorget och berättar hur många nya licenser som 
har lagts till och hur det kommer att påverka priset. I tjänsten från Fortnox kunde Magnus 
kontakta leveranören och lägga till ytterligare användare på tio till femton minuter. 
 
Magnus tycker att det är en trygghet att en extern part står för förvaltningen. ”Det är en fördel 
att ha någon som är expert på dataöverföring och datahantering som hanterar systemet 
istället för att man själv ska behöva sätta sig in i allting” förklarar han. Dock är 
KompetensTorget ansvarigt inför PUL och har ansvaret för att kunddata hanteras på ett 
korrekt sätt. Leverantören ansvarar endast för säkerhet samt tillgänglighet. Systemet hanterar 
inga finansiella transaktioner så det är inget Magnus ser som problematiskt. 
 
Magnus tycker att dagens tjänst från Mira Network i viss mån leder till en mer flexibel 
lösning eftersom KompetensTorget själva bestämmer över innehållet i tjänsten även om 
förändringarna kan vara dyra. Magnus jämförde tjänsten från Mira Network med den tidigare 
tjänsten från Fortnox och berättar att där kunde de i och för sig inte påverka tjänstens innehåll 
i samma utsträckning men att Fortnox gjorde kontinuerliga uppdateringar av tjänsten baserat 
på feedback från flera kunder och att kostnaderna för dessa uppdateringar ingick i 
abonnemangskostnaden. 
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Svensk industriförening 
 
Eftersom en extern part står för förvaltningen innebär det ett skifte i ansvar när det gäller IT 
vilket Benny ser som positivt. ”Då kan vi ju jobba med det vi ska istället för att hålla på 
internt och bråka med IT folk man slipper mycket jobb i huset” säger han. Skiftet i ansvar 
innebär att organisationen nu kan ställa krav på leverantören när det gäller tjänsten. ”Det är 
fan så mycket enklare” påpekar Benny. 
 
Benny anser att det skulle vara relativt enkelt för Svensk Industriförening att byta till en annan 
leverantör om det nu skulle visa sig att SuperOffice inte kan uppfylla vad de har lovat. Enligt 
nuvarande kontrakterade överenskommelser ska tjänsten levereras fram till årsskiftet. Dock är 
Benny tydlig med att påpeka att de än så länge är nöjda med den CRM tjänst de köpt in från 
SuperOffice. 
 
Benny berättar att han är nöjd med hur nuvarande system fungerar. CRM systemet från 
SuperOffice införskaffades i början på januari 2010 och inledningsvis var det lite problem 
med driftstörningar. Det berodde på att uppkopplingen till Svensk Industriförenings lokaler 
var för låg. När väl linan in i huset hade ersatts med en 100 Mbt fiber lina så har systemet 
fungerat utan problem. ”Nu fungerar det strålande” påpekar Benny. Vidare berättar han att 
skalbarheten i systemet genererar en frihet för organisationen. Det är inga problem att vare sig 
ta bort eller lägga till användare vilket Benny anser är en stor fördel. Han nämner vid 
intervjutillfället att han precis diskuterat att lägga till ytterligare tre abonnemang. 
 
Att organisationens data förvaltas av en extern part anser Benny innebär en trygghet för 
Svensk Industriförening. Han påpekar dock att det kan bero på att de data som lagras inte 
anses vara känslig eller innehålla kritisk information angående kunder och prospects. ”Vore vi 
en bank så vore det kanske skönare att ha det i huset” säger Benny. Vidare berättar han att det 
är Svensk Industriförening som ansvarar för att data hanteras på ett korrekt sätt. Där har IT 
avdelningen på Näringspunkten varit involverade och kommit med en del krav angående 
förvaltarskapet som SuperOffice sedan har levt upp till.  
 
Benny berättar även att Svensk Industriförening kan påverka tjänstens innehåll. Han har själv 
haft flera möten med SuperOffice där förslag om förbättringar har kommit på tal. ”Jag 
försöker hela tiden tycka till och få dom att förändra saker” säger han. Den respons som 
Benny har fått från SuperOffice tolkar han som positiv och han tror även att SuperOffice 
verkligen tar till sig av de förslag som kunderna kommer med. 
 
Analys 
 
Det råder bland respondenterna delade meningar om att det skulle vara lätt att byta ut ett 
CRM levererat som SaaS tjänst i den mening Bennett et al. (2001) förespråkar. Måns upplever 
visserligen att det snabbt går att stänga av abonnemanget, och således även direkt strypa 
tillgången och kostnaden för tjänsten. Men han tror inte att SaaS i sig gör det lättare att 
implementera en ny tjänst efter detta. Magnus är av liknande åsikt men tillägger att det 
troligen blir mer komplicerat att byta ut en ASP tjänst med en hel del egenutvecklat innehåll 
än vad det vore att byta ut en mer standardiserad SaaS tjänst. Maria ger ytterligare styrka för 
detta argument då hon upplever att det skulle vara enkelt för Projectplace att byta från en 
SaaS tjänst till en annan, främst därför att de redan har anpassat rutinerna och arbetssättet 
efter ett CRM som SaaS tjänst. Enligt Friedel (2009) håller SaaS tjänster av naturen en hög 
grad av standardisering, vilket ger stöd för att Projectplace inte skulle tvingas radikalt ändra 
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sina rutiner och processer vid byte av tjänsten. Dessa svar ger visserligen ett visst stöd för att 
SaaS skulle underlätta för företag att snabbt och enkelt byta ut tjänster på det sätt som Bennett 
et al. (2001) beskriver eftersom tjänstekontraktet i sig snabbt och enkelt kan avslutas, däremot 
återstår alltid arbetet med att implementera en ny CRM tjänst i företaget. Vi tolkar det dock 
som att respondenterna upplever att mer standardiserade tjänster kan växlas mot andra 
standardiserade tjänster utan att det behöver innebära några större interna förändringar. 
 
Anerousis och Mohindra (2006) och Dubey och Wagle (2007) beskriver att det innebär ett 
lågt risktagande för kunder att köpa in ett CRM som SaaS tjänst eftersom leverantören hålls 
ansvarig för att tjänsten levereras enligt SLA kontrakt. Greenberg (2009) menar att SLA 
kontraktet vanligtvis är till kundernas fördel. Samtliga respondenter håller med om att de 
känner sig trygga med att leverantören axlar ansvaret för att deras CRM tjänst levereras som 
den ska. Både Benny på Svensk Industriförening och Magnus på KompetensTorget tycker att 
det är en lättnad att de nu kan kräva hög kvalitet utan att behöva söka efter brister inom den 
egna IT organisationen. Magnus upplever samma trygghet med ASP tjänsten som med den 
föregående SaaS tjänsten. Måns anser också att tryggheten kommer av att Soliditet inte har 
det operativa ansvaret och inte behöver involveras för att tjänsten kontinuerligt ska levereras 
enligt kontrakterade premisser. Maria på Projectplace har visserligen angett att vissa 
kommunikationsmässiga aspekter kan förbättras i tjänsterelationen till leverantören men 
uppger samtidigt att om de själva haft hela ansvaret så hade Projectplace förmodligen inte 
kunnat avsätta resurserna för att köpa in något CRM system överhuvudtaget.  
 
Ingen av respondenterna upplever det som problematiskt att lägga ut ansvaret att säkerställa 
tillgängligheten på en extern part. Både Soliditet och Projectplace har dock upplevt driftstopp 
vid ett antal tillfällen under åren. Dubey och Wagle (2007) och Gruman (2007) beskriver en 
procentuell tillgänglighet för SaaS tjänster på 99,5 till 99,999 procent. Ingen exakt angivelse 
för hur många driftstopp det rör sig om har dock återgivits vilket innebär att det inte går att 
beräkna den faktiska tillgängligheten. Måns på Soliditet anser att andelen driftstopp hade varit 
fler med ett traditionellt CRM system, en tanke som delas av Waters (2005) som menar att 
mindre företag inte kan arbeta förebyggande mot driftstopp lika effektivt som en stor SaaS 
leverantör. Maria på Projectplace upplever att salesforce uppfyller kraven på garanterad 
tillgänglighet, men är samtidigt av åsikten att oplanerade driftstopp aldrig helt går att undvika 
och företaget behöver därför rutiner för hur de ska hanteras. Benny beskriver initiala 
driftstörningar som en följd av otillräcklig bandbredd, vilket vi kan se som ett problem för 
små och medelstora företag i landsbygd. Benny nämner dock inga driftstopp orsakade av 
leverantören. Enligt Magnus Gustafsson på KompetensTorget har det inte varit någon skillnad 
på graden av tillgänglighet mellan ASP tjänsten från Mira Networks Networks och SaaS 
tjänsten från Fortnox, utan båda har upprätthållit en hög tillgänglighet. Vi kan utifrån 
respondenternas svar fastställa att samtliga upplever att deras CRM system levereras med 
uppfyllda garantier om en hög grad av tillgänglighet.  
 
Inför frågan om det är en trygghetsfaktor att en extern part står för dataintegritet och att lagar 
och regelverk åtföljs råder delvis delade åsikter hos respondenterna. Både respondenten på 
KompetensTorget och på Svensk Industriförening är av åsikten att ett CRM system inte 
behandlar så pass känslig information att det skulle innebära någon större risk att lägga ut det 
externt. Måns på Soliditet är dessutom av den åsikten att det är en förutsättning för SaaS 
leverantörens existens att de på ett tillförlitligt sätt kan säkerställa dataintegritet för sina 
kunder. Denna hållning är i linje med det Blokdijk (2008) skriver om att SaaS leverantörer 
lägger stora resurser på säkerhetsåtgärder för att skapa trygghet för sina kunder. Magnus på 
KompetensTorget menar att tryggheten kommer av att leverantören besitter expertis för den 
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här typen av frågor. Det kan direkt relateras till Anerousis och Mohindra (2006) som menar 
att det idag är en fördel att leverantören besitter kunskapen för hur känsliga data lagras på ett 
regelmässigt korrekt sätt. Både Måns och Maria belyser dock att det är viktigt att föra en 
dialog med leverantören angående säkerhetsfrågor. Maria anser att detta är en punkt där 
leverantören kan förbättra sin förmåga för att inge trygghet. Hon anser att det inte fungerar att 
på ett bra sätt föra en dialog om säkerheten med en internationell leverantör.  
 
Respondenterna på samtliga företag upplever att de har möjligheten att påverka CRM 
tjänstens framtida innehåll i den mening som Dubey och Wagle (2007) belyser, att det ska 
finnas möjligheter till en sådan kommunikation mellan kunderna och leverantören angående 
kollektiva förändringar av tjänsten. Det framgår dock att det råder åsiktsskillnader för i vilken 
grad de anser att de faktiskt kan skapa en direkt inverkan på innehållet genom denna 
kommunikation. Måns och Maria återger beskrivningar på sådana webbaserade 
kommunikationskanaler som Blokdijk (2008) nämner. Däremot framgår det att Maria inte 
tycker att detta kommunikationssätt är tillräckligt för att hon ska kunna se dem som 
fördelaktiga för Projectplaces förmåga att påverka innehållet i tjänsten. Benny återger en helt 
annan version av hur kunderna kollektivt påverkar innehållet i CRM tjänsten från 
SuperOffice. Där sker återkopplingen genom direkta möten med leverantören. Vi tolkar dessa 
tre respondenters svar som att de visserligen har möjligheten att påverka innehållet i sina 
CRM tjänster, men genom olika former av kommunikation. Enskilda kunder kan uppleva en 
begränsning med själva kommunikationssättet och se det som att dessa möjligheter inte ger 
dem tillräckligt med gehör för vilket nytt innehåll de vill se. Magnus säger att de som enskild 
kund helt själva kan bestämma vilket innehåll de vill ha i ASP tjänsten från Mira Networks 
men detta till en extra kostnad. I SaaS tjänsten från Fortnox var tillförseln av nytt innehåll 
kostnadsfri, men det nya innehållet baserades på hela kundbasens kollektiva önskemål. Vi 
tolkar det som de på KompetensTorget visserligen till en kostnad själva kan påverka 
innehållet i en ASP tjänst i högre grad än vad de kunnat med en SaaS tjänst. Det bekräftar det 
Carraro och Chong (2006a) beskriver om att ASP tjänster kan anpassas direkt efter enskilda 
kunders behov eftersom de inte behöver ta hänsyn till en hög grad av flerpartsarrendering. 
 
Samtliga företags CRM tjänster är skalbara på ett sådant sätt att de kan utöka eller dra ner sin 
kapacitet på kort tid. På detta sätt behöver inte företagen bära några kostnader för outnyttjad 
kapacitet (Dubey & Wagle, 2007). Det innebär även att företagen snabbt kan lägga till 
ytterligare användare så att de kan växa i sin egen takt utan att begränsas av otillräcklig 
kapacitet. För Projectplace och Soliditet har detta varit en stor fördel eftersom de genomgått 
en del expansion och förändringar under tiden de använt CRM tjänsterna. 
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Tjänstekvalite
t 

Soliditet Projectplace KompetensTorget Svensk 
Industriförening 

Utbytbarhet Enkelt att avbryta 
tjänsten, men 
komplicerat att 
ersätta den. 

Byte till en annan 
SaaS tjänst 
underlättas av att 
rutiner och 
processer redan 
anpassats. 

Mer komplicerat att byta 
ut en ASP tjänst med 
egenutvecklat innehåll 
än en standardiserad 
SaaS tjänst. 

Relativt enkelt för 
Svensk Industriförening 
att byta till en annan 
leverantör. 

Ansvarsskifte Stor fördel att 
tjänsten levereras 
utan att Soliditet 
behöver 
involveras. 

Med eget ansvar 
hade det inte varit 
kostnadseffektivt 
att använda ett 
CRM system. 

Stor fördel att undvika 
ansvar. Kan kräva att 
tjänsten levereras som 
den ska. 

Kan fokusera på den 
egna verksamheten och 
kan hålla leverantören 
ansvarig för tjänsten. 

Tillgänglighet Salesforce är 
mycket trovärdiga. 
Driftstoppen hade 
varit fler på egna 
servrar. 

Salesforce 
uppfyller kraven på 
tillgänglighet, men 
oplanerade 
driftstopp går 
aldrig helt att 
undvika. 

Både Mira Networks 
och Fortnox CRM möter 
kraven för tillgänglighet. 

Med 100 Mbt fiber så 
har tjänsten fungerat 
utan avbrott. 

Säkerhet Obefogat att vara 
tveksam till SaaS 
på grund av 
säkerhetsaspekten. 
Dock viktigt att 
reda ut ansvarsroll. 

Avsaknad av 
personlig kontakt 
med salesforce ger 
en viss otrygghet i 
tjänsterelationen. 

Fördel att någon som är 
expert på dataöverföring 
och datahantering 
hanterar säkerheten. 

Att organisationens data 
förvaltas av en extern 
part innebär en trygghet 
för Svensk 
Industriförening. 

Påverkan Webbaserade 
sociala 
mötesplatser är 
tillräckligt för att 
framföra förslag på 
förändringar. 

Svårt att via 
webbaserade 
sociala 
mötesplatser 
påverka tjänsten 
utifrån sina behov. 

Kan påverka innehållet i 
en ASP tjänst i högre 
grad än vad de kunnat 
med en SaaS tjänst.  

Kan påverka tjänstens 
innehåll genom 
regelrätta möten med 
leverantören 
SuperOffice. 

Skalbarhet Stor smidighet att 
det går att utöka 
antalet 
abonnemang över 
tid. 

Enorm kraft i 
affärsmodellen att 
det går att växla 
antalet 
abonnemang. 

Kan snabbt lägga till 
nya användare i både 
fortnox CRM och Mira 
Networks. 

Skalbarheten i tjänsten 
ger frihet för 
organisationen. 

    Tabell 2. Tjänstekvalitet 
4.4 Implementation 
 
Nedan redovisas företagens upplevelser av fördelarna med att implementera ett CRM som 
SaaS tjänst. Svaren analyseras och resultatet presenteras i en tabell. 
 
Soliditet 
 
Måns berättar att det till en början rörde sig om tolv olika offerter, men till slut stod det 
mellan en traditionell leverantör och Salesforce. Vidare beskriver han att skillnaden blev 
tydlig då det stod klart att ett antal konsulter skulle stå för implementationen av det 
traditionella alternativet, samtidigt som Salesforce deklarerade att Soliditet hade resurserna 
för att själva implementera deras tjänst. ”Det här gör ni själva, ni kan det här, vi vet vad ni 
vill ha och ni gör det själva sa dom” beskriver Måns. Vidare beskriver han lite syrligt att det 
så här i efterhand kan liknas vid att det stod mellan att betala ett antal konsulter att skruva i en 
lampa och att själva skruva i lampan. Till en början beskriver han dock att det inte lät troligt 
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att de själva skulle klara av detta, men att det faktiskt fungerade och deras salesforce CRM var 
uppe efter en och en halv månad. Han tror dock att den snabba driftsättningen till stor del 
berodde på att det inte krävdes någon integration mot övriga verksamhetssystem, eftersom 
dessa ändå ska bytas ut vid ett senare skede. ”Skulle vi ha gjort det, ja då skulle vi ha behövt 
teknisk hjälp av konsulter”, säger han.  
 
Enligt Måns var möjligheterna till konfiguration av tjänsten tillräckliga för deras ändamål 
men han förklarar också att de i sin upphandling var extremt noggranna när de utvärderade 
hur väl de olika alternativen passade deras verksamhet. Detta resulterade enligt Måns i att de 
hittade en tjänst som väl motsvarade deras förväntningar och krav. Måns tror att CRM är en 
mogen form av programvara, men att det i vissa branscher kan finnas andra typer av krav och 
att det därför är svårt att uttala sig om hur stora möjligheterna för konfiguration kan anses 
vara i salesforce CRM. 
 
Måns menar att överföringen av gammal kunddata till salesforce var problemfri. De gamla 
systemen tömdes och datat ”tvättades” innan den fördes över med importfunktionen i 
Salesforce CRM, beskriver han. ”Vi tvättade vårt data, satte på identifikationsbegrepp och 
sedan använde vi importen i Salesforce för att lägga in data”, förklarar han. Vidare berättar 
han att Soliditet själva säljer den här typen av tjänster som innefattar ”databastvätt”, vilket 
givetvis underlättade för den här delen av implementationen. Han berättar även att Salesforce 
tillgodoser tjänster för dataimport som kunder kan använda genom självbetjäning. 
 
Måns berättar att det var en utmaning att träna användarna men tror inte att detta beror på att 
det är en SaaS tjänst. ”Det handlar om att få gamla hundar att sitta och använda ett nytt 
system”, beskriver han. Han kan dock inte svara på om det är lättare att lära sig att använda ett 
system där interaktionen sker via en webbläsare då han inte har någon erfarenhet av andra 
gränssnitt. Han tror dock att människor blir mer och mer vana vid att interagera vid webben.  
 
Projectplace 
 
Maria beskriver att det för Projectplace inledningsvis handlade om att fastställa antalet 
licenser men även att få igenom ett tvingande beslut i organisationen om att alla ska använda 
tjänsten. Hon menar att detta är en förutsättning för att lyckas med en implementation. ”Det 
måste vara mandatory för väldigt klart uttalade grupperingar i bolaget” säger hon. 
 
Maria förklarar att hon själv inte var anställd på Projectplace under den period då salesforce 
CRM implementerades. Däremot beskriver hon att hon aktivt gjort efterfrågningar internt om 
hur lång tid det tog att implementera tjänsten för att kunna besvara uppföljningsfrågor från 
salesforce. ”Det gick inte snabbt att bestämma sig för och också uttrycka internt att det här 
ska vi använda, det tog egentligen från 2005 till 2008 och det är tre år, det tycker inte jag är 
snabbt” förklarar hon. Maria förklarar dock att den här tidsåtgången berodde på det interna 
beslutsfattandet, ”att göra läxan internt”, som hon uttrycker det. Vidare tror hon att det 
generellt sett kan se ut så här i beslutsfattandet för företag som inte använt en CRM tjänst 
tidigare. ”Men när vi väl tagit ett beslut med ledningsgruppen och sagt att det här är det vi 
ska använda så tog det enormt kort tid att få upp det och få det att rulla, det tog mindre än tre 
månader” berättar hon. 
 
Maria beskriver att dataöverföringen från det gamla egenutvecklade administrations- och 
faktureringssystemet till salesforce CRM fungerade relativt bra och sköttes genom en 
exportfunktion i det gamla verktyget. ”Det handlar om att veta att man har rätt information 
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för export i egna eller befintliga verktyg” berättar hon. Gällande integration mot övriga 
verksamhetssystem berättar Maria att Projectplace ännu inte genomfört någon integration av 
salesforce CRM. ”Vi är faktiskt där nu, vi har inte integrerat salesforce med något annat 
system än. Vi pysslar med det idag. Vi ska försöka hitta framförallt på ekonomisidan” berättar 
hon. Vidare beskriver hon att det finns ett befintligt konsultuppdrag för detta ändamål som i 
samarbete med salesforce tittar på en sådan integrationslösning för Projectplace.  
 
Maria tycker inte att det finns tillräckliga konfigurationsmöjligheter i CRM tjänsten från 
salesforce. Men hon nämner samtidigt att de på Projectplace har en förståelse för detta ”Vi har 
förståelse för SaaS, det vill säga man har ett verktyg som ser likadant ut för alla”. Förklarar 
hon och tillägger att Projectplace endast har behov av att använda de CRM och 
marknadsfunktioner som redan finns i salesforce CRM. Vidare nämner hon att hon är 
medveten om att det finns möjligheter att utveckla själv på salesforce plattform men att det 
inte är aktuellt för Projectplace idag. ”Det kan ju vara så att vi kommer vara där inom ett 
halvår eller ett år där jag kan ge ett annorlunda svar på samma fråga men idag är det mer 
what you see is what you get, och så jobbar vi utifrån det.” Förklarar Maria. 
 
Maria tycker dock att de begränsade möjligheterna till att konfigurera tjänsten inte har någon 
större påverkan på användbarheten i deras CRM system i dagsläget. Hon säger dock att det i 
framtiden kan uppstå ett större behov av konfiguration beroende på hur företaget växer. ”just 
nu är det good enough” säger hon. 
 
Användarträningen i salesforce CRM för säljarna omfattar en halv dags utbildning där säljare 
utbildas på de verktyg som används i arbetet att sälja in de tjänster Projectplace förmedlar 
förklarar Maria. ”Då går man igenom salesforce och pratar om hur det fungerar, hur man 
lägger in saker och så vidare” berättar hon. Vidare förklarar hon att ett problem med att få 
personalen att verkligen använda systemet är att kunna motivera och uppmuntra till 
användning. ”problemet med säljare är att de tänker ju alltid whats in it for me, och allt som 
är obekvämt det undviker man” säger hon. Maria beskriver att det måste tillföras ett värde för 
personalen i att använda systemet. För att lösa detta berättar hon att de valt att basera säljarnas 
prestationsmål i salesforce CRM. ”Deras provisioner och sådant baseras därifrån” berättar 
hon. 
 
Maria menar att det är lätt att lära sig att använda ett webbgränssnitt. Hon tror att alla på något 
sätt berörs av Internet. Detta har skapat en vana för att arbeta från flera olika typer av klienter, 
när som helst och var som helst. Hon menar därför att webbgränssnittet är en bekant miljö för 
de flesta användarna, och att detta förstärkts genom den breda användningen av sociala 
mediala nätverk. 
 
KompetensTorget 
 
Magnus berättar att implementeringen av Fortnox CRM tjänst gick relativt snabbt och 
smärtfritt. Till en början köptes endast fyra licenser in eftersom det endast var fyra stycken 
som officiellt hade kundkontaktsbehov.  Tjänsten köptes in och en internutbildning på en halv 
dag genomfördes för att gå igenom de funktioner som fanns i tjänsten. Dock visade det sig 
senare, efter någon månad, att fler bland personalen hade någon form av kundkontakt vilket 
resulterade i att antalet licenser utökades så att hela personalstyrkan hade tillgång till tjänsten. 
Magnus förklarar att en stor del av kundkontakten sker informellt, det kan vara allt från att 
svara på frågor från en kund till att prata med beställaren om hur leveransen har gått och att 
alla personer som har sådan kontakt ska ha tillgång till tjänsten. 
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Implementeringen av den nya tjänsten från Mira Network var lite mer tidskrävande men 
Magnus anser ändå att den kan klassas som snabb. Denna gång fick alla i personalstyrkan 
tillgång till tjänsten direkt. Till en början så kördes de båda systemen parallellt tills 
funktionaliteten i den nya tjänsten ansågs tillräckligt bra vilket resulterade i att 
KompetensTorget lade ner Fortnox systemet. Utbildningen av personalstyrkan tog ungefär två 
till tre dagar. Dock visade det sig att vissa funktioner inte gick att föra över till Mira Networks 
tjänst och på grund av det så har KompetensTorget idag kvar två abonnemang från Fortnox 
som används vid behov.  
 
Enligt Magnus uppstod det vissa problem vid överföringen av data från Fortnox till Mira 
Networks tjänst. Problemet låg i rubrikraderna. De var lagrade i excelformat och stämde inte 
riktigt överens. En del kolumner gick dessutom inte att identifiera vilket resulterade i att 
överföringen av dessa fick göras manuellt. Det var inget avancerat arbete utan 
KompetensTorget kunde utföra det själva. Vidare berättar Magnus att integration med andra 
system fungerar bra med Mira Networks tjänst. KompetensTorget kunde däremot inte 
integrera sina övriga system mot CRM tjänsten från Fortnox. Det var främst detta som låg till 
grund för att KompetensTorget bytte CRM leverantör. Magnus berättar även att ett 
traditionellt system där de själva skulle stå för drift och underhåll aldrig var aktuellt. Det 
skulle i så fall ha inneburit att KompetensTorget bland annat blivit tvungna att öka antalet 
anställda, investera i servrar för att kunna driva systemet samt se till så att det fanns tillräcklig 
bandbredd eftersom alla inte sitter på samma ort. ”Det hade ju varit en bökigare lösning för 
oss och vi såg inte det som ett alternativ om jag ska vara helt ärlig” säger han. 
 
Magnus anser att möjligheterna till konfiguration är tillräckliga i den tjänst de nu köper in från 
Mira Network. Dock påpekar han att det skulle vara önskvärt att kunna göra fler förändringar 
i inställningarna utan att behöva kontakta leverantören hela tiden. Som det är nu så måste 
KompetensTorget kontakta leverantören om de till exempel. vill lägga till ett unikt fält under 
personaltabben. I Fortnox CRM kunde KompetensTorget göra sådana konfigurationer själva 
då de administrativa rättigheterna erbjöd större frihet. Magnus påpekar att även om 
möjligheten till konfiguration anses vara tillräcklig i nuvarande tjänst från Mira Network så 
innebär det ändå en form av begränsning att inte kunna göra speciellt mycket konfigurationer 
själva utan att behöva involvera leverantören samt att de hela tiden får betala för 
förändringarna.  
 
När det gäller webbgränssnitt anser Magnus att Fortnox gränssnitt är väldigt enkelt att lära 
sig. Han tycker att Mira Networks tjänst är lite svårare att lära sig men det beror enligt honom 
på att i den tjänsten så ingår det fler och mer avancerade funktioner vilket i sin tur resulterar i 
längre inlärningstider. 
 
Svensk industriförening 
 
Benny berättar att själva implementationen av CRM systemet från SuperOffice ska ta mellan 
en till tre dagar enligt leverantören. För Svensk Industriförening tog det ungefär en dag utan 
särskilt många korrigeringar i efterhand vilket han anser bör ses som snabbt. För att 
implementationen skulle ske så effektivt som möjligt fick Svensk Industriförening ut ett 
formulär några veckor innan systemet skulle implementeras och konfigureras där de fick ta 
ställning till 25-30 olika punkter. När det väl var dags för implementation så fanns en expert 
från SuperOffice på plats för att underlätta konfigurationen och utförde den tillsammans med 
fyra personer från Svensk Industriförening. 
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Benny anser att nuvarande system är tillräckligt konfigurerbart för att kunna möta de krav 
som Svensk Industriförening har gällande användbarhet. Inledningsvis var han lite skeptisk 
och trodde att de nödvändiga konfigurationerna skulle bli både stora och otympliga men det 
visade sig att de inte behövde göra speciellt många förändringar av systemet och de 
förändringar som gjordes var inte speciellt svåra att utföra. Vidare berättar Benny att Svensk 
Industriförening medvetet försöker göra så få egna förändringar i systemet som möjligt för att 
minska risken att skapa ett eget litet program i programmet som på så vis blir inkompatibelt 
med de uppdateringar som SuperOffice senare genomför. Benny menar att det finns en risk 
med att egenutveckla då de egenutvecklade delarna av systemet i ett sådant fall inte utvecklas 
i samma takt som resterande delar av systemet. Benny anser inte att det fanns några 
begränsningar i konfigurationen som kunde tänkas ha någon negativ inverkan på 
användbarheten i deras CRM system. ”Vi kunde ju göra allt vi ville och lite till” säger han om 
konfigurationen. 
 
Vidare berättar Benny att överföring av data till det nya systemet tog lite längre tid men att de 
då kunde ta hjälp av sin IT avdelning. Det krävdes ca 20 timmars arbete för IT avdelningen att 
föra in all data i det nya systemet. Överföringen gick inte helt smärtfritt men det berodde 
enligt Benny på att de data som skulle föras över låg lagrad i ett gammalt system. Det 
resulterade i att IT avdelningen var tvungna att göra en del korrigeringar av data för att kunna 
föra in den i det nya systemet. Benny berättar att han själv inte var inblandad i arbetet med 
överföringen av data men att han fick rapporter löpande om hur det gick. Trots lite besvär så 
anser han ändå att det gick ganska bra. Tjänsten har inte integrerats med något annat system. 
 
När det gäller användarträning berättar Benny att hela personalen var på en dags utbildning på 
SuperOffice. Utbildningsdagen var inte helt lyckad enligt honom vilket han trodde kunde bero 
på att det är en del åldersskillnad på de anställda i Svensk Industriförening. De yngre hade 
mycket lättare att ta till sig och skulle de få göra om den här utbildningsdagen så tror Benny 
att resultatet hade blivit bättre om de hade delat upp sig i en äldre respektive en yngre grupp 
där tempot kunde vara lite lägre i den äldre gruppen. Vidare berättar Benny att han har varit 
med på en administrationskurs för att kunna bli en superanvändare av systemet. Med 
superanvändare menas en användare med administrativ behörighet i systemet. Han menar att 
denna kurs var givande och lättförståelig. Webbgränssnittet anser Benny underlättar 
inlärningsprocessen. ”Det här nya SuperOffice är ju mycket större men det är mer logiskt” 
säger han. 
 
Analys 
 
Samtliga respondenter beskriver relativt eller mycket snabba implementationer, vilket stödjer 
det bland annat Greenberg (2009) och Blokdijk (2009) beskriver om en snabbare 
implementation med SaaS tjänster. Det ger även stöd för det Bennett et al. (2001) hävdar att 
SaaS tjänster är utformade som ett snabbt och flexibelt alternativ för företag att få tillgång till 
nya IT stöd. De tidskrävande moment som flera respondenter beskriver är i samtliga fall 
sådana interna förberedelser och beslutsfattandeprocesser som föreligger själva 
implementationen. Dubey och Wagle (2007) beskriver att det finns möjligheter till 
självbetjäning som underlättar för kunden under implementation, ett argument som bekräftas 
av Måns på Soliditet som väljer att belysa enkelheten i deras implementation och att de i 
princip själva kunde utföra detta arbete utan konsultkostnader. 
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Dataöverföringen från de gamla systemen ser ungefär likadan ut för samtliga respondenters 
företag. Exporten har i samtliga fall genomförts av den egna personalstyrkan. I två av fallen 
fanns ett egenhändigt exportverktyg för detta. Måns på Soliditet nämner att ett importverktyg 
från salesforce användes under dataöverföringen vilket bekräftar det Dubey och Wagle (2007) 
hävdar om att SaaS leverantörer tillgodoser verktyg som kunder själva kan använda under de 
olika aktiviteterna vid implementation. Ingen av respondenterna upplever att dataöverföringen 
medförde några större tidsmässiga störningar under implementationen. 
 
Det framgår att alla respondenter förstår att det finns en del begränsningar i SaaS som 
fenomen när det gäller möjligheterna till att anpassa tjänsten efter individuella preferenser. 
Precis som Friedel (2009) beskriver kan inte en SaaS tjänst anpassas direkt efter kunden i 
någon hög utsträckning. En SaaS tjänst kan inte skräddarsys, enbart konfigureras (Carraro & 
Chong, 2006a). Maria beskriver detta som en naturlig begränsning i fenomenet SaaS som 
kunden helt enkelt får acceptera. Inför möjligheterna till konfiguration anser dock samtliga 
respondenter att de åtminstone i dagsläget är tillräckliga, varav tre är helt nöjda. 
 
Respondenterna återger samma bild över konfigurationen av ett CRM som SaaS tjänst som 
beskrivs av Nitu (2009), det vill säga att kunden väljer fördefinierade konfigurationsalternativ 
vid design av tjänsten. Måns beskriver att en noggrann utvärdering av de befintliga 
konfigurationsmöjligheterna förelåg valet av salesforce CRM för att utröna i förväg om dessa 
var tillräckliga. Benny uttrycker en avhållsamhet inför att utföra några modifikationer utöver 
konfiguration för att motverka att det resulterar i ett eget system, inkompatibelt med nya 
versioner från leverantören SuperOffice.  
 
Anmärkningsvärt är att Magnus anser att det var smidigare att konfigurera SaaS tjänsten från 
Fortnox än ASP tjänsten från Mira Networks. Av hans skäl för detta att döma framgår det 
dock att det var friheten att kunna konfigurera självmant utan att involvera leverantören som 
han såg som fördelaktigt. Han anser alltså att de tillvägagångssätt för konfiguration i SaaS 
tjänster som Nitu (2009) beskriver ger frihet för företaget att självmant kunna genomföra 
konfigurationer. Det framgår dock inte om han anser att det finns fler möjligheter till 
konfiguration i ASP tjänsten från Mira Networks än SaaS tjänsten från Fortnox.  
 
Tre av företagen kör sina CRM tjänster isolerade och på så vis har de undvikit den enligt 
Greenberg (2009) tidskrävande aktiviteten att integrera CRM tjänsten med befintliga system. 
Projectplace har dock hyrt in resurser för att inleda arbetet med att integrera sin CRM tjänst. 
Både Maria på Projectplace och Måns på Soliditet påpekar att de inte har de interna 
personalresurserna för att integrera CRM systemet på egen hand. KompetensTorget är det 
enda företaget som deltar i studien som har integrerat sin CRM tjänst med övriga system. Det 
beror på att en integrerad CRM tjänst anses vara en nödvändighet för att KompetensTorget 
ska kunna arbeta på ett effektivt sätt vilket gjorde integrationsfrågan väldigt central i valet av 
leverantör. Fortnox CRM system kunde inte hantera den, för KompetensTorget, nödvändiga 
integrationen vilket låg bakom bytet av leverantör. Detta bestrider det Gruman (2007) anser 
om att leverantörer av SaaS tjänster satsar på att skapa tjänster som är kraftigt kompatibla med 
andra system för att bristfälliga möjligheter till integration inte ska utgöra ett hinder för vissa 
kunder. 
 
Samtliga respondenter antyder att användarträning kan vara problematiskt men att det inte är 
någonting som är unikt för en SaaS tjänst. Måns anser att det är en utmaning att träna 
användare eftersom det handlar om att få ”gamla hundar att sitta” och använda ett nytt system 
medan Maria påpekar att det är viktigt att få de anställda att se nyttan med tjänsten och 
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uppmuntra till användning för att på så vis underlätta inlärningsprocessen. Samtliga 
respondenter beskriver användarträning omfattande en till tre dagar. Tre av respondenterna 
anser att webbgränssnittet underlättar inlärningsprocessen vilket bekräftar påståendet av 
Dubey och Wagle (2007) att användarträning gagnas av mer intuitiva webbaserade gränssnitt. 
Måns på Soliditet vill inte uttala sig i frågan då han enbart har erfarenhet av webbaserade 
gränssnitt men han är dock av liknande åsikt som de positiva respondenterna som anser att 
webbgränssnittet är mer logiskt och bekant för användarna. Blokdijk (2008) hävdar att SaaS 
tjänster av naturen är kraftigt kundfokuserade och användarvänliga, allt för att kunden själv 
ska kunna lösa problem vid den egna arbetsstationen utan att behöva besitta eller konsultera 
någon särskild IT-kompetens. Vi anser att respondenternas svar bekräftar detta påstående. 
 
Implementation Soliditet Projectplace KompetensTorget Svensk 

Industriförening 
Tidsåtgång salesforce CRM var 

uppe efter en och en 
halv månad. Belyser 
enkelhet. 

Mindre än tre månader. 
Lång intern 
beslutsfattandeprocess. 

Både fortnox CRM 
och Mira Networks 
gick relativt snabbt 
att implementera. 

En dag utan särskilt 
många korrigeringar 
i efterhand. 
Experthjälp från 
SuperOffice. 

Dataöverföring Överföring av 
gammal kunddata 
till salesforce var 
problemfri. 

Fungerade relativt bra 
och sköttes genom en 
exportfunktion i det 
gamla verktyget. 

Inget avancerat 
arbete, 
KompetensTorget 
kunde utföra det 
själva. 

Ca 20 timmars 
arbete för IT 
avdelningen att 
konfigurera och 
föra in all data i det 
nya systemet. 

Integration Krävdes ingen 
integration då 
berörda 
verksamhetssystem 
byts ut vid ett senare 
skede. 

Inte genomfört någon 
integration av 
salesforce CRM. 

Integration fungerar 
bra med Mira 
Networks tjänst. 
Fortnox CRM 
kunde inte möta 
KompetensTorgets 
krav på integration. 

Superoffice CRM 
har inte integrerats 
med något annat 
system. 

Konfiguration Tillräckliga för 
ändamålen. Extremt 
noggrann 
utvärdering före 
upphandling. 

Inte optimala. Men 
innebär ingen 
begränsning för 
företaget i dagsläget. 

Upplevde större 
frihet med fortnox. 
Begränsas av att 
kontakta Mira 
Network varje gång. 

Anser att 
möjligheterna är 
tillräckliga. Vill inte 
göra för mycket 
egna förändringar. 

Användarträning 
med intuitiva 
webbgränssnitt 

Kan inte svara på 
om det är lättare att 
lära sig ett 
webbgränssnitt. 

Halv dags utbildning 
på salesforce CRM. 
Lätt att lära sig att 
använda ett bekant 
webbgränssnitt. 

Halv dag för 
fortnox, två till tre 
dagar för Mira 
Networks som 
innehåller mer 
avancerade 
funktioner. 
Webbgränssnittet i 
fortnox CRM var 
enkelt att lära sig. 

Webbgränssnittet 
underlättar 
inlärningsprocessen. 
Är mer logiskt 
utformat. 

    Tabell 3. Implementation 
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4.5 Betalningsmodellen 
 
Här redovisas företagens åsikter kring den betalningsmodell som tillämpas för ett CRM 
system som SaaS tjänst. Analysen och resultatet presenteras och sammanställs i en tabell. 
 
Soliditet 
 
Måns beskriver att kostnaderna blir mer kontrollerbara genom att det blir tydligt och klart vad 
hela tjänsten kommer att kosta eftersom betalningen sker per användare och månad. Om 
användarantalet till exempel minskar eller ökar menar han att det går att säga upp 
motsvarande antal licenser istället för att uppköpta abonnemang inte används och hårdvara 
står med ledig kapacitet. ”Man köper inte in en massa servrar och licenser som inte används 
utan det blir ju väldigt tydligt och klart vad det här kostar”, säger han. Det här tror han är det 
svåra för SaaS leverantörer att motivera nyttan för abonnemanget i sig, då det oftast är dyrare 
än licenserna för en traditionell implementation. Han menar dock att den totala 
alternativkostnaden för att köpa licenser och förvalta ett traditionellt CRM blir högre än 
kostnaden för SaaS abonnemangen, där förvaltningen också ingår. 
 
Måns tror att om man ser till risktagandet att investera i IT att det är fördelaktigt att betala 
abonnemangskostnader snarare än att betala för licenser i förskott, detta trots att en 
abonnemangskostnad i regel är högre än kostnaden för enbart den traditionella licensen. Han 
tror att det är en större risk att äga någonting som kanske inte används till den grad det från 
början var tänkt än att betala lite mer för den flexibilitet som finns i att kunna säga upp ett 
abonnemang så att kostnaden exakt representerar den faktiska användningen. Han menar 
vidare att en så väldefinierad kostnad motiverar till ett högre fokus att verkligen använda 
tjänsten under den period de betalat för. 
 
Projectplace 
 
Maria beskriver att abonnemangskostnaden är uppdelad efter månad och per användare. Hon 
menar vidare att det är mycket lätt att beräkna kostnaden för en SaaS tjänst eftersom den 
totala kostnaden är kontrollerbar på förhand. Denna kostnad är dock ofta hög och kommer 
heller inte att sjunka successivt med tiden. ”Det en stor kostnad från början och det blir inte 
billigare och billigare utan det kostar lika hela tiden” förklarar hon. 
 
Hon beskriver att det är ett mycket annorlunda sätt att räkna in kostnader men att det uppstår 
en högre kontroll för hur mycket tjänsten kostar i förhållande till hur mycket den används, 
vilket leder till att det lätt går att avgöra när kapacitet behöver dras ner respektive upp. 
 
Maria tror att Projectplace kan spendera sin IT budget på mer värdeskapande aktiviteter tack 
vare betalningsmodellen för denna SaaS tjänst. Till exempel beskriver hon att Projectplace 
idag får utrymme att arbeta med att hitta mobila lösningar för interaktion mot deras CRM 
system så att deras säljare kan interagera med CRM systemet även om de befinner sig ute på 
fältet. ”Man ska inte behöva vara på kontoret för att kunna arbeta med ett kundstödsystem” 
säger hon. 
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Maria tror att den snabba implementationstiden resulterar i ett mindre ekonomiskt risktagande 
att köpa in ett CRM som SaaS tjänst. ”Tid är pengar” säger hon. Hon menar att det är en stor 
fördel att det går att mäta kostnaderna redan från start och att användarna snabbt kan komma i 
gång och få tillgång till den funktionalitet som systemet levererar. Maria anser vidare att 
kostnaden för traditionella CRM system visserligen går att skriva av efter ett antal år men hon 
tror samtidigt att de kan bli föråldrade snabbare än motsvarande SaaS tjänst. 
 
KompetensTorget 
 
För KompetensTorget del så sker betalningen för Mira Networks tjänst per månad enligt 
Magnus. Priset är baserat på en bas summa där det sedan tillkommer 500 kr för var tionde 
användare. På så vis blir kostnaden för till exempel användare åtta, nio och tio väldigt liten 
jämfört med kostnaden för användare elva. Magnus anser att betalningsmodellerna ger en 
större kontroll över kostnaderna och beskriver själv situationen enligt följande ”Du vet ju vad 
man kommer att betala för hela året nästan på öret.” Detsamma gäller för abonnemangen i 
Fortnox. Där betalar KompetensTorget 69kr/månad för varje användare och sedan ytterliggare 
39kr/månad för varje modul vilket Magnus tycker är ett mycket bra pris. Det låga priset var en 
stor anledning till att KompetensTorget från början valde att köpa in en CRM tjänst. Hade 
priset varit högre så hade KompetensTorget istället försökt hitta någon lösning för 
kontakthantering istället.  
 
När det gäller system där företaget själva står för driften och underhållet kan det under årets 
gång inträffa oförutsägbara händelser, till exempel problem med servern vilket resulterar i att 
företaget måste byta ut servern. På så vis blir det enligt Magnus mycket svårare att budgetera 
för en sådan system. Vidare berättar han att skillnaden mellan budgeterad kostnad och den 
faktiska kostnaden vid årets slut är väldigt liten med nuvarande tjänst och betalningsmodell.  
 
Magnus säger att det hade varit för kostsamt för KompetensTorget att köpa licenser för ett 
traditionellt CRM system, installera det på plats och själva stå för underhåll och utveckling. 
Han uppskattar att en sådan lösning hade inneburit en två till tre gånger högre totalkostnad, 
det hade enligt Magnus medfört ett större risktagande rent ekonomiskt. De lägre IT 
kostnaderna medför att KompetensTorget numera kan spendera mer pengar på att utveckla 
den befintliga tjänsten och förbättra den operativa verksamheten.  
 
Svensk industriförening 
 
Benny berättar att Svensk Industriförening betalar en viss summa per användare och månad 
för sitt CRM systemet. Vidare anser han att den betalningsmodellen är fördelaktigt eftersom 
kostnaden blir tydligare och lättare att allokera. När det gäller ett traditionellt system så är det 
svårare att härleda kostnaderna exakt menar Benny. Han nämner som exempel att Svensk 
Industriförening tidigare köpte IT tjänster för flera 100 000 kr per år vilket resulterade i en del 
problem när kostnaderna skulle härledas till exakta poster som CRM, säljstöd och så vidare. 
Nuvarande betalningsmodell underlättar den delen. 
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Ett CRM system som SaaS tjänst innebär enligt Benny en initialt lägre kostnad. ”Det blir ju 
en puckel om man ska köpa en programvara för 50 000- 100 000 kr jämfört med det här” 
säger han och berättar vidare att den initiala kostnaden för nuvarande CRM tjänst från 
SuperOffice låg på några 10 000 kr.  Som ett resultat av betalningsmodellen tror Benny att 
organisationen på längre sikt får resurser över som kan spenderas på mer värdeskapande 
aktiviteter. Dessutom bidrar det till ett lägre ekonomiskt risktagande för Svensk 
Industriförening menar han eftersom den initiala kostnaden är lägre. 
 
Analys 
 
De fyra respondenterna anser att betalningsmodellen för CRM tjänsten ger en ökad kontroll 
över IT kostnaderna vilket samtliga ser som en fördel eftersom de vet exakt hur mycket den 
mottagna tjänsten kommer att kosta företaget. Greenberg (2009) hävdar att 
abonnemangskostnaden för en SaaS tjänst är högst kontrollerbar eftersom det uppstår få 
oförutsedda kostnader utöver själva abonnemanget. Detta bekräftar samtliga respondenter då 
de tycks vara överrens om att den faktiska kostnaden för deras CRM tjänster vid årets slut 
skiljer sig väldigt lite från den budgeterade kostnaden.  
 
Om ett företag endast jämför abonnemangskostnaden för en SaaS tjänst med endast 
licenskostnaden för ett traditionellt CRM så menar Nelson (2007) att det traditionella 
alternativet blir billigare på sikt eftersom kostnaden inledningsvis är hög men gradvis sjunker 
under efterkommande år medan kostnaden för en SaaS tjänst är fast. Det här bekräftar Måns 
på Soliditet och Maria på Projectplace men Måns påpekar också att i abonnemanget för ett 
CRM som SaaS tjänst ingår förvaltningstjänster för underhåll, säkerhet och uppdateringar 
vilket gör en sådan jämförelse missvisande. Det är helt i linje med det Sysmans et al. (2006) 
hävdar om att personalkostnaden för att fortsättningsvis förvalta och uppdatera den egna 
applikationen i det traditionella alternativet måste vägas in för att en sådan kostnadsjämförelse 
ska vara rättvis.  
 
Nelson (2007) menar att den totala kostnaden för ett CRM som SaaS tjänst blir lägre jämfört 
med ett traditionellt alternativ över tid om kostnaderna för uppdateringar inkluderas vilket tre 
av respondenterna håller med om. Vidare menar Nelson (2007) att under det första året 
uppstår det en stor kostnadsskillnad mellan ett CRM som SaaS tjänst och ett traditionellt 
alternativ där det senare alternativet är dyrare. Det bekräftas av Benny på Svensk 
Industriförening som menar att en investering i ett CRM som SaaS tjänst medför att företaget 
undviker den stora initialkostnad som en investering i ett traditionellt system innefattar.  
 
Tre respondenter menar att genom att köpa in CRM systemet som en SaaS tjänst har de 
kunnat göra sådana besparingar att deras IT budget kan läggas på fler värdeskapande 
aktiviteter. Sysmans et al. (2006) menar att minsta besparing är ett argument till fördel för en 
leverantör över en annan. Magnus på Kompetenstorget anser att mer pengar numera kan 
spenderas på att förbättra den operativa verksamheten medan Benny anser att 
betalningsmodellen på längre sikt kommer innebära att Svensk Industriförening får mer 
pengar över som istället kan spenderas på mer värdeskapande aktiviteter.  
 
Samtliga respondenter anser att betalningsmodellen är fördelaktig sett till de ekonomiska 
risker som Waters (2005) menar att en IT investering vanligtvis medför. Genom att enbart 
betala en abonnemangsavgift menar Anerousis och Mohindra (2006) att företaget inte belastas 
av några förskottsbetalningar för egen infrastruktur, hårdvara eller framtida förvaltning. Måns 
anser att detta bidrar till ett lägre risktagande och belyser liksom Carraro och Chong (2006a) 
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även värdet av att betala exakt för den tjänst som används istället för att som Waters (2005) 
beskriver köpa upp traditionella licenser och hårdvara som inte används. Maria på 
Projectplace nämner den snabba implementationen som en bidragande faktor till ett lägre 
risktagande för företaget. Genom en snabb implementation kan företaget tidigare få tillgång 
till den funktionalitet som systemet levererar, en tanke om snabb marknadsetablering som 
även nämns av Anerousis och Mohindra (2006). Magnus på KompetensTorget belyser 
ytterligare en aspekt förknippat med ekonomiskt risktagande. Genom att inte själva ansvara 
för drift och underhåll undviker företaget oförutsägbara kostnader som kan uppstå när till 
exempel en server måste bytas ut.  
 
Betalningsmodellen Soliditet Projectplace KompetensTorget Svensk 

Industriförening 
Kontroll Kostnaderna mer 

kontrollerbara. 
Tydligt vad hela 
tjänsten kostar 
per användare 
och månad. 

Lätt att beräkna 
kostnaden för en 
SaaS tjänst. 
Kostnaden är 
kontrollerbar på 
förhand. 

Betalningsmodellerna 
för Mira Networks och 
fortnox CRM ger en 
större kontroll över 
kostnaderna. 

Betalningsmodellen 
är fördelaktigt 
eftersom kostnaden 
blir tydligare och 
lättare att allokera. 

Totalkostnad Alternativkostna
d för licenser och 
förvaltning av ett 
traditionellt 
CRM högre än 
kostnaden för 
SaaS 
abonnemangen. 

Annorlunda sätt att 
räkna in kostnaden. 
Kostnad är ofta hög 
och kommer inte 
sjunka successivt 
med tiden. 

Ett traditionellt CRM 
system hade varit för 
dyrt. Två till tre 
gånger högre 
totalkostnad.  

Lägre kostnad. 
Initiala kostnaden 
för nuvarande CRM 
tjänst från 
SuperOffice låg på 
några 10 000 kr. 

IT budget Kan ej svara på 
frågan. 

Kan spendera sin IT 
budget på mer 
värdeskapande 
aktiviteter. 
Exempelvis mobila 
lösningar för 
interaktion. 

Lägre IT kostnader 
medför att 
KompetensTorget kan 
utveckla den befintliga 
tjänsten och förbättra 
den operativa 
verksamheten. 

På sikt får 
organisationen 
resurser över som 
kan spenderas på 
mer värdeskapande 
aktiviteter. 

Risk Större risk att äga 
en licens som 
kanske inte 
används än att 
betala lite mer 
för den 
flexibilitet som 
finns i att kunna 
säga upp ett 
abonnemang. 

Snabb 
implementation 
resulterar i ett 
mindre ekonomiskt 
risktagande med ett 
CRM som SaaS 
tjänst. 

Den höga 
totalkostnaden hade 
inneburit ett större 
ekonomiskt 
risktagande med ett 
traditionellt CRM 
system. 

Lägre ekonomiskt 
risktagande för 
Svensk 
Industriförening 
eftersom den initiala 
kostnaden är låg. 

    Tabell 4. Betalningsmodellen 
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4.6 Öppen fråga 
 
Svaren på den öppna fråga som inkluderats vid datainsamlingen analyseras och kategoriseras. 
Resultatet av analysen på denna fråga sammanställs i samma tabellform som tidigare 
kategorier. 
 
Soliditet 
 
Måns menar att det som diskuterats under intervjun täcker in de fördelar som han upplever 
med ett CRM som SaaS tjänst. 
 
Projectplace 
 
Maria tycker det är en stor fördel att säljarna på projectplace kan arbeta mobilt mot tjänsten 
genom bärbara enheter. Hon menar även att det finns potential i att kunna koppla ihop 
tjänsten med ytterligare verktyg som kan underlätta för säljarna i deras arbete, så att de slipper 
arbeta med flera olika verktyg samtidigt. 
 
KompetensTorget 
 
Magnus tycker framförallt att det är fördelaktigt att de nu kan befinna sig på flera olika orter 
samtidigt utan att behöva bygga en infrastruktur för att alla inom företaget ska kunna 
interagera med tjänsten. Han beskriver att det ända som krävs är en uppkoppling till Internet 
och tjänsten underlättar för företaget att vara mobila. 
 
Svensk Industriförening 
 
Benny beskriver att de på Svensk Industriförening upplevde begränsningar i det gamla 
systemet på grund av säkerhetsrestriktioner som gjorde det svårt att nå på distans. Tjänsten 
från SuperOffice ser han som mer flexibel inför detta eftersom den tillåter användarna att vara 
mobila och exempelvis arbeta från hemmet. 
 
Analys 
 
Tre av respondenterna väljer att belysa en ökad möjlighet till mobilitet som en stor fördel för 
deras företag. Som Dubey och Wagle (2007) beskriver behöver inte kunderna den 
infrastruktur som normalt krävs för detta eftersom tjänsterna levereras över Internet. 
Kunderna behöver således enbart tillgång till de personliga arbetsstationerna eller till någon 
form av bärbar enhet samt en internetuppkoppling (Blokdijk, 2008).  
 

  

Soliditet Projectplace KompetensTorget Svensk 
Industriförening 

Öppen fråga Inget ytterligare att 
tillägga. 

Kan arbeta mer 
mobilt. Potential i att 
koppla ihop CRM 
med andra verktyg. 

Kan befinna sig på 
flera orter. Underlättar 
mobilitet. 

Underlättar arbete på 
distans. Förhindras inte 
av säkerhetsrestriktioner. 

    Tabell 5. Öppen Fråga – Mobilitet 
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6. Slutsatser 
 
I avdelningen återgår vi till inledande problemformulering och syfte och redovisar de svar 
som studien resulterat i. Därefter presenterar vi ett antal förslag för vidare forskning inom 
detta ämnesområde. 
 
 
Problemformuleringen för denna studie sökte ta reda på hur små och medelstora svenska 
företag upplever fördelarna med att köpa in ett CRM system som en SaaS tjänst. Syftet med 
studien var att delge resultatet som en källa till kunskap om CRM system som SaaS tjänster. 
 

Av de företag vi studerat råder en allmän konsensus kring att leveransmodellen SaaS i sig 
minimerar det egna behovet av de interna IT resurser som krävs för att förvalta och driva ett 
CRM system. Infrastrukturen, hårdvaran och förvaltningen är en del av den betalda tjänsten 
och belastar inte kunden i samma utsträckning som ett traditionellt CRM system. Det framgår 
i resultatet av denna studie att detta har inneburit kostnadsbesparingar för företagen. 
Slutsatsen vi kan dra av detta är att små och medelstora företag upplever det som 
kostnadseffektivt att SaaS leverantören står för förvaltning och drift. I tjänsten ingår även 
frekventa och kostnadsfria uppdateringar av CRM systemet. Företagen i denna studie anser 
därför att den förvaltning som leverantören står för ger dem bättre CRM funktionalitet än om 
de själva förvaltat ett traditionellt CRM system. Vi kan därför dra slutsatsen att små och 
medelstora företag upplever att SaaS leverantörens förvaltning ger ett CRM system med 
bättre funktioner än vad företagen själva kunnat prestera. 
 
Vi kan även dra slutsatsen att det är en stor trygghet för små och medelstora företag att inte 
ansvara för att CRM funktionaliteten kontinuerligt levereras som den ska inom 
organisationen. Leverantören har i form av ett SLA kontrakt ett avtalsbundet ansvar för att 
detta uppfylls. Om den faktiska tjänstekvalitén inte uppfyller de krav som dikterats i SLA 
kontraktet eller om företaget på något annat sätt inte är nöjd med tjänsten kan 
tjänstekontraktet sägas upp omgående. Företag upplever även att detta underlättar processen 
att byta tjänsteleverantör. Vi kan dock konstatera utifrån resultet av denna studie att 
tjänstekvalitet normalt håller en hög standard. Tillgängligheten upplevs inte som bristfällig i 
ett CRM som SaaS tjänst. Oplanerade driftstopp förekommer vid enstaka tillfällen men utgör 
inte ett tillräckligt stort hinder för att företagen ska ifrågasätta valet att köpa in CRM systemet 
som en SaaS tjänst. Inför säkerhetsfrågorna framgår det att företagen inte behöver uppleva det 
som ett hinder att dataresurser hamnar utanför det egna företaget. Flera företag i studien 
känner sig tvärtom trygga med detta. Dock framgår vikten av att diskutera dessa 
säkerhetsfrågor med leverantören under upphandlingen av ett CRM som SaaS tjänst. Vi kan 
även konstatera att företag har möjligheten att påverka innehållet i ett CRM som SaaS tjänst. 
Denna påverkan sker i form av att samtliga kunder framför kollektiva förfrågningar och 
önskemål. Små och medelstora företag kan även uppnå direkta fördelar i och med 
skalbarheten i en CRM tjänst. Detta eftersom det ger dem friheten att växa i sin egen takt utan 
att behöva anpassa investeringen inför framtida kapacitetsbehov. 
 
Denna studie bekräftar att implementationen av ett CRM som SaaS tjänst upplevs som mindre 
tidskrävande i jämförelse med traditionella CRM system. Vi kan konstatera att det inte 
medför några större problem att överföra data till leverantören. Det framgår i den teoretiska 
referensramen att det är en utmaning att integrera ett CRM som SaaS tjänst med övriga 
system i ett företag. Vi kan varken bekräfta eller förkasta detta då studien inte genererat 
tillräckliga belägg för att kunna uttala sig om det. Företagen ser det inte som en begränsning 
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att endast kunna konfigurera CRM tjänsten, vi kan därför argumentera för att konfigurationen 
av ett CRM som SaaS tjänst är tillräckligt för att möta ett litet eller medelstort företags behov 
av anpassning. Vi kan även dra slutsatsen att användarträningen underlättas av att de 
webbaserade gränssnitten i ett CRM som SaaS tjänst är intuitiva och lätta att lära sig. 
 
Företag upplever en högre kontroll över de kostnader som kan härledas till CRM systemet 
genom den betalningsmodell som tillämpas i affärsmodellen. Studien visar att företag 
upplever att kostnaden är fördefinierad och tydlig vilket gör den lätt att budgetera. Studien 
visar även att totalkostnaden för ett CRM som SaaS tjänst upplevs som lägre i jämförelse med 
ett traditionellt system. En jämförelse av totalkostnaderna kan inte enbart baseras på 
beräkningar av licens- kontra abonnemangskostnad. Kostnaderna för hårdvara och de dolda 
personalkostnaderna för fortsatt förvaltning och uppdatering måste även vägas in. Den lägre 
totala kostnaden lämnar kapital över för andra värdeskapande investeringar. Initialkostnaden 
för ett CRM som SaaS tjänst blir även låg.  Ett mindre företag är känsligt för större 
ekonomiska åtaganden. Låga total- och initialkostnader i kombination med kortare 
implementation innebär ett lägre ekonomiskt risktagande för små och medelstora företag som 
väljer CRM som SaaS tjänster. Den lägre totalkostnaden och de låga initialkostnaderna leder 
oss till att dra slutsatsen att ett CRM som SaaS tjänst blir ett attraktivt alternativ för ett litet 
eller medelstort företag med begränsade kapitalresurser. 
 
Företag behöver inte investera i någon egen infrastruktur för att kunna använda ett CRM som 
SaaS tjänst. Företagen i denna studie upplever att detta möjliggör en högre grad av mobilitet 
för deras organisationer. Vi kan därför dra slutsatsen att företag kan arbeta mer mobilt med ett 
CRM som SaaS tjänst. 
 
6.1 Förslag på vidare forskning 
 
Vi ser att det finns stora möjligheter för vidare fördjupning inom frågor som rör fördelarna 
med ett CRM som SaaS tjänst. Vi anser att vi endast ytligt berört de fördelar som vi 
presenterat i denna studie och att de kan utforskas på flera olika sätt. Vidare forskning inom 
kostnadsfördelarna för företag att köpa in CRM som SaaS tjänster är nödvändig. En 
analyserande jämförelse mellan totalkostnaden för ett CRM som SaaS tjänst och ett 
traditionellt CRM system kan ge direkt kvantitativa belägg för kraften i affärsmodellen SaaS. 
En sådan undersökning genomförd på C-nivå vore enligt oss mycket intressant att ta del av. 
 
I litteraturen framgår att CRM system är särskilt populära som SaaS tjänst. Vi tror dock att det 
finns potential för flera andra typer av verksamhetssystem att framgångsrikt övergå till den 
nya affärsmodellen. Det vore därför intressant med studier som fokuserar på 
verksamhetssystem som nära angränsar CRM, exempelvis ERP system som SaaS tjänst och 
SCM system som SaaS tjänst. Denna studie har koncentrerats till mindre företag. Det vore 
därför intressant att se hur större företag ställer sig till fördelarna med att köpa in 
verksamhetssystem som SaaS tjänster. Stora företag har ofta kapaciteten för att själva förvalta 
ett CRM system framgångsrikt. Det vore därför intressant att se om större företag upplever 
fördelarna på ett annorlunda sätt än små och medelstora företag när det gäller CRM system 
som SaaS tjänst. 
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Bilaga 1. Semistrukturerad Intervjuguide 
 
Inledande frågor om företaget 
 
1. Vilken roll har du inom företaget? 
 
2. Kan du beskriva hur ni använder CRM tjänsten? 
 
3. Hur länge har ni hyrt in CRM tjänsten? 
 
IT-förvaltning 
 
4. Är det din uppfattning att CRM som SaaS tjänst minimerar behovet av resurser och 
kompetens för att förvalta denna IT (underhåll och drift) inom er organisation? 
 
5. Tror du att den kontinuerliga förvaltningen av tjänsten ger er en bättre CRM funktion än 
om ni själva förvaltat den på plats? 
 
6. Hur upplever du uppdateringarna? 
 
7. Har ni valmöjligheter för vad ni vill ha med i en uppdatering? (valbara features) 
 
8. CRM är ett evolverande koncept, tror du att möjligheterna till kontinuerlig och kostnadsfri 
uppdatering ger er en bättre CRM produkt? 
 
9. Tror du att ni ändå har ett visst behov av IT-kompetens eller resurser i företaget för att det 
ska funka rent praktiskt med SaaS-tjänsten? (utöver ren användning) 
 
Tjänstekvalitet 
 
10. Anser du att den tjänst ni hyr in idag möter era krav, gällande pålitlighet (uptime) 
 
11. Ser du tjänsten som flexibel genom skalbarhet? (utöka antal licenser eftersom)’ 
 
12. Vem bär ansvaret för tex dataintegritet och så vidare i tjänsterelationen? 
 
13. Anser du att ni upplever trygghet med att en extern part kontinuerligt säkerställer att 
dataintegritet finns och att regelverk/lagar åtföljs när ni interagerar med systemet? 
(affärsregler inbyggda i processmotorerna) 
 
14. Tycker du att ni kan påverka tjänstens omfattning/innehåll? 
 
15. Anser du att det är en trygghet för er att ansvaret för IT skiftas till leverantören? 
 
16. Är din uppfattning att det skulle vara enkelt att byta ut en tjänst mot en annan? ( annan 
leverantör?) 
 
Implementation 
 
17. Kan du beskriva hur implementationen rent operativt gick till? 



 

 

 
18. Uppfattade du implementationsprocessen som snabb? 
 
19. Fungerade överföringen av data till SaaS-applikationen smärtfritt? (ETL) 
 
20. Anser ni att möjligheterna till konfiguration är tillräckliga i den tjänst ni hyr in? 
 
21. Tror du att begränsade möjligheter till anpassning kan påverka användbarheten i ert CRM 
system? 
 
22. Fungerade integrationen mot övriga verksamhetssystem med SaaS-applikationen 
smärtfritt? 
 
23. Uppfattade du att användarträningen gick smärtfritt efter implementation? 
 
24. Tror du att webgränssnittet gör det enklare att lära sig och använda tjänsten? 
 
Betalningsmodellen 
 
25. Anser du att betalningsmodellen ger er större kontroll över kostnaderna för IT? 
 
26. Är din uppfattning att den totala kostnaden för SaaS är läge jämfört med On premise? 
 
27. Tror du att er IT-budget kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter i och med denna 
betalningsmodell? 
 
28. Anser du att betalningsmodellen är fördelaktig om man ser till det ekonomiska 
risktagandet förknippad med att investera i IT? 
 
Öppen fråga 
 
29. Kan du tänka dig några andra fördelar med CRM som SaaS som vi inte valt att ta upp här? 
 
30. Kan du tänka dig ställa upp med namn i vår studie? 



 

 

Bilaga 2. E-post korrenspondens 
 
Korrespondens med Maria Skarborg den 21 april 2010. 
 
Hejsan Maria, 
 
Det uppstod lite följdfrågor och funderingar efter intervjun. Jag lägger upp de intervjufrågor som vi syftar till 
och även ditt svar på dessa frågor. Avslutar med en liten följdfråga som vi tänker oss skulle ge mer substans för 
intervjun. Om du har lite tid över skulle vi bli glada om du kunde besvara dessa. 
 
Fråga 6. Anser du att det är en trygghet för er att ansvaret för IT skiftas till leverantören? 
 
Definitivt.  
 
På vilket sätt? 
 
Fråga 9. Tror du att den kontinuerliga förvaltningen av tjänsten ger er en bättre CRM funktion än om ni själva 
förvaltat den på plats? 
 
Ja.  
 
Kan du tänka dig ett specifikt exempel på hur det blir bättre? 
 
Fråga 16. Tror du att webgränssnittet gör det enklare att lära sig och använda tjänsten? 
 
Det tror jag 
 
Vad tror du skälet till det är? 
 
Fråga 19. Tror du att er IT-budget kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter? 
 
Ja. 
 
Kan du tänka dig ett konkret exempel på en sådan aktivitet? 
 
Fråga 20. Anser du att betalningsmodellen är fördelaktig om man ser till den ekonomiska risken förknippad med 
att investera i IT? 
 
Ja. 
 
Hur tror du att den här risken sett ut ifall ni inte valt en SaaS-lösning utan gått på en traditionell implementation 
på egna servrar? 
 
Med vänliga hälsningar, Olof Ryttarson och Alexander Heggen, Högskolan i Halmstad. 
 
Korrespondens med Måns Johnsson den 11 april 2010. 
 
Sedan har vi en fråga angående säkerhetsaspekten. När vi talades vid om säkerhetsfrågorna kring SaaS var det 
egentligen 2 frågor inbakad i en.  
Till att börja med handlar det ju om dataintegritet och att man är rädd för att lägga ut en dataresurs utanför huset. 
Detta var ju också det vi diskuterade med dig under intervjun.  
 
För det andra så är det ju en förvaltningsfråga, där jag egentligen undrar om det är en trygghet för er att en extern 
part (Salesforce) helt enkelt ser till att ni i er interaktion med systemet handlar på ett regelmässigt och korrekt 
sätt? Det är möjligt att detta inte är så relevant för ett CRM system men det är ändå en fråga värd att ta upp när 
man kartlägger fördelar med SaaS. Jag klipper in ett stycke teori som ligger till grund för det här antagandet för 
att förtydliga ytterligare vad jag är ute efter:  
 



 

 

Managed security: security used to be an issue for users having customer data maintained at a SaaS provider. 
Now, however, security is a benefit because the SaaS provider retains records and assures compliance with 
current and emerging guidelines such as Sarbanes-Oxley (Anerousis & Mohindra, 2006).  
 
Med vänlig hälsning, Olof Ryttarson & Alexander Heggen, Högskolan i Halmstad. 
 
Korrespondens med Thomas Ericsson den 15 april 2010. 

Hej, 

Mitt namn är Olof Ryttarson och jag skriver en kandidatuppsats om små och medelstora svenska företags syn på 
fördelarna med att använda någon form av software as a service som leveranssätt för CRM funktionalitet. 

Jag har genomfört en intervju med kompetenstorget som är en av era klienter. Jag skulle behöva en definition av 
den lösning som finns implementerad hos kompetenstorget. Kontaktpersonen som jag genomförde intervjun med 
definierade lösningen som en ASP-tjänst och jag undrar om det är en ren ASP lösning det handlar om? 

Detta är naturligtvis viktigt eftersom det i teorin förekommer en viss definitionsmässig skillnad eller åtminstone 
en debatt om en sådan skillnad mellan SaaS och ASP. 

Jag önskar alltså: en definition på den lösning som finns implementerad hos kompetenstorget för CRM 
funktionalitet. 

Med vänlig hälsning, Olof Ryttarson, Högskolan i Halmstad. 


