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Under de senaste halvåret har idogt arbete lagts ner för att färdigställa examensarbetet på 

Civilkonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Vårt första tack vill vi rikta till just universitet 

som under de senaste fyra åren bidragit till att fördjupa vår kunskap samt utökat intresset för 

ekonomi. Vi vill här även tacka de studenter som hjälpt oss via korrekturläsningar och opponeringar 

under terminen. Även nära och kära som hjälpt till med korrekturläsning och ordval under svåra 

stunder ska här uppmärksammas och tackas!  

 

Vidare vill vi tacka alla företag och personer som ställt upp för intervjuer, i stort sett samtliga under 

arbetstid, vilket vi ser som en uppoffring värd att uppmärksamma. Dessutom har flertalet av er gett 

oss intressanta inblickar och kunskap kring det berörda området. Studien vore inte möjlig att 

genomföra utan den tid ni avsatt för oss, tack!  

 

Slutligen vill vi skicka ett tack till Jon Engström, vår handledare, för att du guidat oss genom 

processen samt funnits tillgänglig för frågor och funderingar. 

 
Linköping, maj 2019 
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1	Inledning		
 
1.1	Bakgrund	
      

Mjukvaruindustrin har under det senaste århundradet gått från att vara icke existerande till att idag 

omsätta ca 481 miljarder dollar (Statista, 2019a). Parallellt med den här utvecklingen har marknaden 

för IT-tjänster växt kraftigt och 2017 omsattes det drygt 737 miljarder dollar globalt och förväntas 

stiga till 846 miljarder 2021 (Statista, 2019b). En stor del av marknadstillväxten inom IT-

tjänstesektorn tillförs molnmjukvaran, som består av mjukvara eller tjänster som distribueras över 

nätet utan att någon installation från användaren behöver göras (Statista, 2019b). En typ av 

molnmjukvara är SaaS (Software-as-a-Service) och denna började utvecklas på 1990-talet (Benlian 

& Hess, 2011). Software-as-a-Service kan översättas till “mjukvara som en tjänst” och definieras av 

Benlian och Hess (2011) som mjukvaruleverans på beställning. SaaS är något som de flesta kommer 

i kontakt med dagligen. Salesforce, Office 365 och Netsuite (Business to Business) eller Gmail, 

Facebook och Twitter (Business to Conusmer) är alla Saas-lösningar som används i arbetet eller 

privat (Marston, Li, Bandyopadhyay, Zhang och Ghalsasi, 2011). De flesta forskare inom området är 

eniga om den ökade betydelsen SaaS kommer att få på mjukvarumarknaden (Turner, Budgen & 

Brereton, 2003; Demirkan m.fl., 2008; Sun, Zhang, Guo, Sun & Su, 2008; Pettey, 2018) och enligt 

tillgänglig statistik stod SaaS för två tredjedelar av omsättningen inom molnmjukvaruindustrin redan 

förra året (Statista, 2019c). 

 

Innan SaaS var ett alternativ köpte företag mjukvara som On Premise, som innebär att mjukvaran 

laddas ner och installeras lokalt på datorn (Benlian & Hess, 2011). Exempel på mjukvara som är On 

Premise är exempelvis Sharepoint 2013. SaaS utnyttjas istället direkt från en internetwebbläsare 

(molnet) vilket gör att modifieringar av mjukvarans infrastruktur kan göras av det säljande företaget 

(Benlian & Hess, 2011). Gleb (2017) gör en jämförelse mellan SaaS och On Premise där att ha en On 

Premise-lösning kan liknas vid att ha sin egen bil, att kunden själv står för att serva och underhålla 

mjukvaran. SaaS beskrivs istället som en bussfärd, där det redan finns ett färdigt tillvägagångssätt, 

du delar upplevelsen med flera medpassagerare och eventuellt underhåll sker från bussbolaget.  

 

Tyrväinen och Selin (2011) påtalar vikten av att bibehålla kunder för ett SaaS-försäljande bolag då 

kortvariga användare är förenat med större kostnader. I genomsnitt tar det ett år innan en SaaS-kund 

blir lönsam för det säljande företaget (Ge, He, Xiong & Brown, 2017). Långvariga relationer är därför 

avgörande för SaaS-leverantörer ur ett ekonomiskt perspektiv. SaaS-tjänster är en del av skiftet från 
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ett transaktionsfokus till ett relationsfokus inom marknadsföring (Demirkan m.fl., 2009). Detta 

relationsfokus benämner Grönroos (1994) som relationsmarknadsföring. Begreppet innefattar ett 

fokus på relationsbyggande, hantering av befintliga relationer och ett gemensamt värdeskapande 

mellan kund och leverantör (Grönroos, 1994; Kindström, Kowalkowski & Parment, 2012). 

Relationsmarknadsföring är en del av Customer Relationship Management (CRM) som Chen och 

Popovic (2003) beskriver som ett marknadstänkande som ska stimulera långvariga relationer och 

bidra till lojala kunder. Grönroos (1994) menar att relationsmarknadsföring är tilltänkt att nyttjas över 

hela organisationen och inte bara av marknadsföringsavdelningen. Detta då det oftast inte är 

marknadsförare som har kontakt med kunderna, utan snarare supportpersonal, kontaktpersoner et 

cetera. Relationsmarknadsföring ska etablera, utveckla, bibehålla och eventuellt avsluta relationer 

(Kindström m.fl., 2012).  

 

Starka relationer utgör en stor konkurrensfördel på mjukvarumarknaden i form av exempelvis tillit 

(Garrison, Kim & Wakefield, 2012; Chou & Chiang, 2013; Freitas & Neto, 2017). Försäljnings- och 

marknadsföringsarbetet har med SaaS förändrats i termer av efterarbete och underhåll av relationen, 

till följd av att SaaS-företag levererar en tjänst istället för en produkt (Tyrväinen & Selin, 2011; Chou 

& Chiang, 2013).  

 

Kundnöjdhet är enligt Vega, Revilla och Cossio (2013) ett av de viktigaste begreppen inom 

marknadsföring. Kundnöjdhet uppnås genom uppfyllning av kundens förväntningar (Wilson, 

Zeithaml, Bitner & Gremler, 2016; Chou & Chiang, 2013) och är viktigt för bibehållandet av kunder 

(Kumar, Pozza & Ganesh, 2013; Chou & Chiang, 2013). När det kommer till att mäta hur lyckad ett 

företags relationsmarknadsföring är brukar upplevd tjänstekvalitet användas (Kindström m.fl., 2012; 

Grönroos, 1994) men även tillit när det rör sig om tjänster (Grönroos, 1994). Enligt Grönroos (1994) 

är just den upplevda tjänstekvaliteten viktig i långvariga kund- och leverantörsrelationer och denna 

typ av relation ger även möjligheten att mäta kundupplevelsen på ett tydligare sätt. Detta på grund av 

det ömsesidiga förtroendet och direktkontakt med kunden. Vid relationsmarknadsföring och 

tjänsteförsäljning läggs stor vikt vid kvaliteten på interaktioner med kunder (Grönroos, 1994). Lemon 

och Verhoef (2016) förklarar att den ökade betydelsen av kundupplevelsen, som beror på att kunder 

interagerar alltmer med leverantörer genom flera olika kontaktytor, resulterar i mer komplexa 

kundresor. Detta medför att samarbete mellan leverantörsorganisationens olika funktioner blir viktigt 

för att kunna skapa en bra helhetsupplevelse (Rawson, Duncan & Jones, 2013; Lemon & Verhoef, 

2016). Kindström m.fl. (2012) beskriver att en god kundupplevelse av en produkt eller tjänst påverkar 

kund- och leverantörsrelationer positivt vilket leder till mer långvariga samarbeten. Relationen mellan 
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kund och leverantör, kundresan och kundnöjdhet  är således alla viktiga aspekter för kundernas 

upplevelse av en SaaS-lösning.  

 

1.2	Problematisering		
 

Skiftet från On Premise till SaaS har resulterat i högre fokus på kund- och leverantörsrelationer, och 

kundens upplevelse har hamnat mer i centrum. SaaS gör det enklare för en kund att lämna ett 

samarbete och därför ställs det högre krav på leverantörerna (Demirkan m.fl., 2009; Forbes, 2015; 

Freitas & Neto, 2017). Chen och Popovic (2003) beskriver hur leverantörer genom ökat kundfokus 

kan uppnå högre förståelse för kundens verksamhet och att det ska bidra till mer långvariga 

samarbeten. Det blir därför viktigt att kunna avgöra vilken typ av hjälp och vilka tjänster kunden 

efterfrågar samt att optimera kommunikationen med den specifika kunden (Chen & Popovic, 2003).  

Molnbaserade system är ett relativt nytt fenomen med begränsat publicerat material och det finns 

därav många möjligheter till vidare forskning inom konceptet (Andersson & Zahirovic, 2013; Masset 

& Sekkat, 2011). Kundupplevelsen av SaaS är en typ av vidare forskning som tidigare inte bedrivits 

i stor utsträckning och Asaka, Mendes och Ganga (2017) anser att det finns brister gällande praktikfall 

som samlar information från SaaS-kunder. Leverantörers syn på kundupplevelse har studerats men 

studier från kundens perspektiv på upplevelsen saknas vilket kan ge en missvisande bild av vilka 

faktorer som kunden faktiskt upplever som avgörande. Den befintliga forskningens 

leverantörssynvinkel bidrar till att det finns intresse av att studera kundupplevelsen från ett 

kundperspektiv (Andersson & Zahirovic, 2013; Bern & Hermansson, 2017).  

 

Begreppen relationer, kundresa och kundnöjdhet är alla intressanta för att utforma långvariga 

samarbeten (Grönroos, 1984; Lemon & Verhoef, 2016). Det har gjorts ett begränsat antal studier 

kring deras individuella påverkan på kundupplevelsen i en SaaS-kontext men det finns 

kunskapsluckor. Chou och Chiang (2013) efterfrågar mer djupgående forskning kring SaaS i 

efterköpsstadiet. Det saknas dessutom forskning på hur de olika begreppen samverkar i en SaaS-

kontext och bidrar till kundupplevelsen.  

 

Det har visat sig att leverantörer har andra uppfattningar än kunderna och att de överskattar sin egen 

förmåga (Hult, Morgeson, Morgan, Mithas & Fornell, 2016). Enligt samma författare saknas det 

studier som fokuserar på mindre leverantörer, då det i den typen av företag kan antas att ledningen 

har en närmre relation till kunderna. Även Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985) fann att det rådde 

diskrepans gällande leverantörer och kunders uppfattning om tjänstekvaliteten. Eftersom de nämnda 
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studierna är gjorda ur ett Business to Consumer (B2C)-perspektiv är en studie om kundupplevelsen 

från kundperspektiv, men även med ett jämförande leverantörsperspektiv av intresse på en Business 

to Business (B2B)-marknad. 

 

En studie inom SaaS-marknaden där relationers, kundresans och kundnöjdhetens påverkan på 

kundupplevelsen hade således varit av intresse. Detta utifrån ett kundperspektiv, med ett jämförande 

leverantörsperspektiv inom B2B vilket hade bidragit till att minska kunskapsluckorna på flera 

områden. 

 

1.3	Syfte	och	forskningsfrågor			
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur faktorer inom relationsbegreppet, utformningen av 

kundresan och kundnöjdheten påverkar kundupplevelsen inom en SaaS-kontext. Vidare ämnar 

studien att undersöka diskrepansen mellan kunder och leverantörer gällande påverkan av 

kundupplevelsen. 

 

● Vilka faktorer inom relationsbegreppet, kundresan och kundnöjdheten bidrar till 

kundupplevelsen inom en SaaS-kontext? 

● Hur påverkar dessa faktorer kundupplevelsen? 

● Hur skiljer sig uppfattningarna mellan kunder och leverantörer gällande vilka faktorer och hur 

faktorerna påverkar kundupplevelsen?  

 

1.4	Kunskapsbidrag	
      
Studien ämnar att ge en djupgående syn på hur kundupplevelsen påverkas av relationsbegreppet, 

kundresan och kundnöjdheten inom en SaaS-kontext. Ett område som är relativt nytt och därmed till 

stor del saknar akademisk förankring. Vidare ämnar studien att påvisa vilka faktorer inom de berörda 

begreppen som påverkar kundupplevelsen samt hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan kunder och 

leverantörer. Liknande studier har funnit att skillnaderna är tämligen stora men de studierna har främst 

varit inom en B2C-kontext. Därmed ska uppsatsen utveckla kunskapen till en B2B och SaaS-kontext. 
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1.5	Avgränsning	
 

Denna studie kommer enbart fokusera på Business to Business (B2B). Således är kund en 

benämning på en företagskund i uppsatsen. Studien kommer utöver att vara B2B-inriktad, enbart 

titta på kundupplevelsen inom ovan nämnda begrepp; Relationer, Kundresan och Kundnöjdhet. De 

företagskunder som studeras i uppsatsen är endast medelstora till stora företag, vilket gör att 

kundupplevelsen för små företagskunder inte kommer studeras. För att studien ska ge svar på 

kundupplevelsen genom hela kundresan har de respondenter som medverkar varit involverade i mer 

eller mindre hela processen, från förköp till efterköpsaktiviteter. Detta medför att respondenterna till 

stor del har varit högt uppsatta. Samtliga respondenter som deltar i undersökningen har erfarenhet 

av SaaS sedan tidigare. Erfarenhetsgraden är varierande, men ingen av respondenterna anses ny på 

området, vilket leder till att kundupplevelsen enbart studeras utifrån SaaS-erfarna användares 

perspektiv.   

 

1.6	Definitionslista	
  

Application Programming Interface (API)= En specifikation av hur applikationsprogram interagerar 

med en specifik programvara.  

Application Service Provisioning (ASP)= Mjukvaran erbjuds via molnet och leverantören är 

ansvarig för all drift. IT-infrastrukturen går dock inte att dela mellan kunder. 

Drifta= Se till att mjukvaran fungerar som det ska, innefattar uppdateringar, underhåll, service etc. 

Key Performance Indicator (KPI)= Nyckeltal som används för att mäta effektiviteten av en 

verksamhet. 

Molntjänst= Mjukvaran erbjuds via internet från leverantörens servrar där leverantören sköter all 

drift. 

Multitenant uppbyggnad= IT-infrastruktur som ger många kunder tillgång till samma mjukvara via 

molnet. 

On Premise= Lokal installation av mjukvaran på kundens servrar där kunden sköter all drift. 

Referenscase= Matchning av en potentiell kund med en befintlig kund i syfte att den befintliga 

kunden kan dela med sig av sina erfarenheter. 

Service Level Agreement (SLA)= ett avtal kring servicen som anger vilken kvalitetsnivå en 

leverans ska hålla. 
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Software-as-a-Service (SaaS)= Mjukvaran erbjuds via molnet och leverantören är ansvarig för all 

drift. IT-infrastrukturen går att dela mellan kunder vilket medför skalfördelar. Betalningsmodellen 

är oftast i form av en prenumeration. 

Singeltenant uppbyggnad= IT-infrastruktur som ger en kund tillgång till mjukvaran via molnet.  

Tenders= Anbud 
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2	Teoretisk	referensram		
 
I det här kapitlet kommer en tydligare bakgrund till fenomenet SaaS samt dess föregångare att ges. 

Detta för att underlätta för läsaren kring de tekniska aspekterna som skiljer SaaS från en traditionell 

tjänst. Tidigare forskning och teorier kring relevanta områden för kundupplevelsen presenteras 

därefter. De områden som valts, är de områden som tolkats påverka kundupplevelsen av en SaaS-

tjänst, samt de områden som genom intervjuerna har visat sig ha en påverkan på kundupplevelsen. 

De huvudområden som presenteras är Relationer, Kundresan och Kundnöjdhet.  I slutet av varje 

delkapitel kommer områdenas koppling till kundupplevelsen beskrivas, samt vilken påverkan de haft 

under tidigare studier.  

 

2.1	Software-as-a-Service	
 
Software-as-a-Service (SaaS) är enligt Tyrväinen och Selin (2011) den vanligast förekommande 

formen av molntjänster, vilket understryks av tillgänglig statistisk (Statista, 2019c).  Just molntjänster 

är ett fenomen som gör det möjligt för användare att få tillgång till datainfrastruktur via internet 

(Youseff, Butrico & Da Silva, 2008). SaaS har kommit att bli ett mer vanligt sätt att distribuera 

mjukvara på, i och med internets utveckling tillsammans med andra förändringar av teknologin 

(Waters, 2005). Marknaden har dessutom efterfrågat en mer dynamisk och lättillgänglig mjukvara än 

den traditionella licensbaserade lösningen (On Premise) (Turner m.fl., 2003; Wu, Garg & Buyya, 

2011). On Premise innebär att mjukvaran installeras lokalt och att det köpande företaget driftar 

systemet själva på sina egna servrar (Waters, 2005). Företaget blir administratörer över sitt eget 

system och får därmed mer kontroll och blir oberoende av externa partners (Benlian & Hess, 2011). 
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   Figur 2.1: On Premise, ASP och SaaS uppbyggnad. 

 

SaaS har en föregångare i Application Service Provisioning (ASP) som uppkom i slutet på 90-talet 

som ett prenumerationsalternativ till dåvarande On Premise lösningar (Benlian & Hess, 2011). ASP 

definieras som en tjänst över internet där kunder över hela världen kan hyra tillgång till mjukvaran 

mot en avtalad prenumerationskostnad. Leverantören driftar alltså systemet samt hanterar och 

levererar lösningen från en datacentral via internet (Susarla, Burla & Whinston, 2006; Valente & 

Mitra, 2007). Susarla m.fl. (2006) tillägger att ASP vuxit fram till följd av minskade 

nätverkskostnader i och med internets utveckling och framstegen i internetsäkerhet. ASPs modell 

tillät dock inte att flera kunder delade samma IT-infrastruktur och applikationer vilket ledde till höga 

kostnader och inga skalfördelar. De ekonomiska nackdelarna och teknologiska begränsningarna 

gjorde det varken lönsamt eller attraktivt för leverantörer att erbjuda ASP (Valente & Mitra, 2007; 

Benlian & Hess, 2011). Detta resulterade i utvecklingen av fenomenet SaaS som med sin multitenta 

uppbyggnad möjliggjorde användningen av samma mjukvara och applikationer för flera användare. 

Detta genom delning av IT infrastruktur över flera kunders verksamheter (Sun m.fl., 2008; Garrison 

m.fl., 2012; Sääksjärvi, Lassila & Nordström, 2005; Mietzner, Metzger, Leymann & Pohl, 2009) och 

detta löste ASPs huvudsakliga problem (Benlian & Hess, 2011). I och med SaaS, blir mjukvaran 

dessutom oberoende av tid och plats genom att den är molnbaserad till skillnad från On Premise 
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(Sääksjärvi m.fl., 2005). SaaS har dessutom varit med och infört skalekonomi i mjukvarubranschen 

enligt Sun m.fl. (2008). 

 

Sun m.fl. (2008) och Chou och Chiang (2013) förklarar att SaaS applikationer ofta har en hög grad 

av standardisering. Detta för att mjukvaran ska vara relevant för så många kunder som möjligt och 

därmed göra den potentiella kundbasen så stor som möjligt. Sun m.fl. (2008) menar däremot att kunna 

erbjuda viss kundanpassning utan att ändra SaaS-applikationen i sig ses som en konkurrensfördel då 

det kan leda till en förbättrad kundupplevelse. Författarna förklarar vidare att det blir enklare att 

attrahera nya kunder om mjukvaran inte är helt standardiserad. Chou och Chiang (2013) påstår att 

mer standardiserade tjänster och produkter underlättar för kunder att byta leverantör vid missnöje 

eller komplikation.  

 

SaaS erbjuder fördelar jämfört med den licensbaserade modellen i termer av lägre kostnader, större 

flexibilitet och bättre kvalitet (Benlian & Hess, 2011). Den lägre kostnaden för SaaS består dels av 

investeringskostnaden (Godse & Mulik, 2009) samt minskade kostnader för servrar, implementering 

och underhåll (Garrison m.fl., 2012; Luokis, Janssen & Mintchev, 2019; Waters, 2005). Lee, Lee, 

Cheun och Kim (2009) ser, förutom eliminering av initiala investeringskostnaden och 

underhållskostnader även att SaaS bidrar med högre tillgänglighet. Dock anser författarna att detta 

sätter ett högre krav på kvalitet från leverantörer. Ytterligare en fördel med SaaS som drivit skiftet 

från On Premise till just SaaS är utformningen av prismodellen som tillåter användaren att endast 

betala för det de har behov av och använder (Lee m.fl., 2009; Gold, Mohan, Knight & Munro, 2004).  

 

En annan aspekt till varför SaaS blivit ett attraktivt alternativ för företags mjukvara är att det frigör 

tid för att fokusera på sin kärnverksamhet (Waters, 2005; Godse & Mulik, 2009). En SaaS-lösning 

låter således ett företag använda sig av fungerande mjukvara utan att behöva ta hänsyn till drift och 

implementationsutmaningar (Waters, 2005; Garrison m.fl., 2012). Dock ser vissa 

informationssäkerhetsrisker med att ha personlig data i molnet snarare än att drifta det på sina egna 

servrar (Benlian & Hess, 2011). Leverantörerna blir därför tvungna att påvisa säkerheten i tjänsten 

de erbjuder, ofta med hjälp av referenscase och kravställningar (Benlian & Hess, 2011; Garrison m.fl., 

2012).  
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2.2	Kundupplevelsen	
 
LaSalle och Britton (2003) definierar kundupplevelsen som interaktioner mellan kunden och 

produkten, företaget eller delar av organisationen, där interaktionen skapar en reaktion. Upplevelsen 

är personlig och involverar kunden på olika nivåer. Konceptet har beskrivits som ett 

multidimensionellt koncept (Gentile m.fl., 2007; Meyer & Schwager, 2007; Zomerdijk & Voss, 

2010). Lemon och Verhoef (2016) hävdar att kundupplevelse fokuserar på hur kunden reagerar på ett 

företags erbjudande under hela kundresan.  Lemon och Verhoef (2016) menar att begreppet 

kundupplevelse är brett och inte ska misstas för andra kundfokuserade koncept. Det finns flera olika 

begrepp inom litteraturen som kan kopplas till och som har en inverkan på kundupplevelse på ett eller 

annat sätt.  

 

2.3	Relationer		
 

Inom SaaS är ofta de största kostnadsposterna marknadsföring och försäljning och i synnerhet de 

kostnader som uppstår vid nykundsetablering (Tyrväinen & Selin, 2011). Författarna menar att SaaS-

försäljning främst sker via direkt personlig kontakt med kunden samt att marknadskommunikationen 

sker via internet. Att upprätthålla goda och långvariga relationer är kritiskt för en SaaS-leverantör 

som vill nå ett bra finansiellt resultat (Tyrväinen & Selin, 2011). I kapitlet kommer inledningsvis 

relationsmarknadsföring att presenteras. Därefter kommer nyckelbegreppen; Tillit och Engagemang 

att presenteras då de tolkats som viktiga via intervjuerna. Avslutningsvis beskrivs kopplingen till 

kundupplevelsen.   

 

2.3.1	Relationsmarknadsföring	
 

Relationsmarknadsföring innefattar ett fokus på relationsbyggande, hantering av befintliga relationer 

och ett gemensamt värdeskapande mellan kund och leverantör (Grönroos, 1994; Kindström m.fl., 

2012). Gounaris (2005a) beskriver det som att försäljning mellan företag (B2B) inte är en aktivitet 

som man uppnår utan att det handlar om att skapa en långvarig relation med kunden för att generera 

intäkter i framtiden. Andersen (2005) menar att de främsta anledningarna för relationsmarknadsföring 

är den hårda konkurrensen, kostnaden för marknadsföring och kortare teknologiska livscykler. En av 

de mest centrala dimensionerna av relationsmarknadsföring är kommunikationen med kunden, som 

skall leda till att kunden blir involverad och i längden lojal. 
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Caceres & Paparoidamis (2007), Kindström m.fl. (2012) diskuterar hur B2B-

kund/leverantörsrelationer har förändrats den senaste tiden. Relationen och i synnerhet tilliten har 

blivit viktig att utnyttja som konkurrensfördel. Caceres och Paparoidamis (2007) beskriver även 

vikten av gemensamt värdeskapande och engagemang. Grönroos (1994) menar att upplevd 

tjänstekvalitet är ett bra mått för relationsmarknadsföring men då i kombination med tillit gällande 

tjänster. 

 

2.3.2	Tillit	
  

Grönroos (1994) anser att mäta hur lyckad ett företags relationsmarknadsföring är, görs med hjälp av 

att mäta tilliten. För att skapa tillit är, utöver att upprätthålla en hög tjänstekvalitet, leverantörens 

bindningsstrategi viktig. Det vill säga hur företaget arbetar för att binda kunden till sig (Gounaris, 

2005a). Enligt författaren finns det två huvudkategorier av bundenhet, socialt och strukturellt.  

 

Tabell 2.1: Social och strukturell bindningsstrategi, utvecklad från Gounaris (2005a). 

 
 

Strukturella band skapas genom ekonomiska-, tekniska- eller informationsanledningar och kunden 

känner sig mer eller mindre tvingad att stanna kvar i relationen. Kunden känner dock till intentionerna 

och förstår motiven från leverantören vilket gör att den känner mer tillit. Sociala band skapas genom 

exempelvis uppskattning av personliga egenskaper, acceptans och informationsutbyte. Dessa band är 

enklare att bryta än de strukturella, eftersom de oftast baseras på personliga relationer och anställda 

på de båda företagen kan sluta. De sociala banden har visat sig vara viktigare för tilliten, men båda är 

viktiga för, och finns alltid i, långvariga relationer (Gounaris, 2005a). Författaren är dock tydlig med 

att om prestationen är allt för dålig från leverantören så räcker det oftast inte med sociala band.  
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Inom SaaS, där datasäkerhet och personlig integritet är avgörande så är tillit till leverantören viktigt 

för långvariga och sunda samarbeten (Chou & Chiang, 2013; Garrison m.fl., 2012). Chou och Chiang 

(2013) och Garrison m.fl. (2012) identifierar två typer av tillit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2: De två typerna av tillit, utvecklad från Chou och Chiang (2013) och Garrison m.fl. (2012). 

 

Den första typen av tillit är kognitiv (kompetensbaserad) tillit uppnås genom att kunden tror på 

leverantörens förmåga att leverera en lösning med kvalitet och den sistnämnda typen är affektiv 

(goodwillbaserad) tillit och fås genom öppen kommunikation och villigheten att leva upp till avtalet 

(Chou & Chiang, 2013; Garrison m.fl., 2012). Enligt Chou och Chiang (2013) kan ett väletablerat 

varumärke och en stor kundkrets också bidra till att uppnå affektiv tillit. Affektiv tillit skapar en 

konkurrensfördel i och med att det är något som utvecklas över tid och som är svårt att snabbt ersätta 

eller replikera (Garrison m.fl., 2012; Freitas & Neto, 2017). Det bidrar även till en starkare relation 

och ju starkare denna relation är desto svårare är det för andra leverantörer att konkurrera (Garrison 

m.fl., 2012). Vid avsaknad av tillit är risken högre att informationsutbytet inte är optimalt vilket leder 

till att kunden inte känner sig trygg och kollar på alternativa lösningar och leverantörer. Vidare är 

nivån på datasäkerhet, leverans av pålitliga tjänster, opartiska förhandlingar och att få hjälp i tid 

indikatorer på tillit (Garrison m.fl., 2012).  

 

2.3.3	Engagemang	
 

Enligt Caceres och Paparoidamis (2007) handlar engagemang om hur viktigt parterna tycker det är 

att behålla relationen. Engagemanget kan leda till minskad kundrotation vilket är positivt i och med 

att nya kunder oftare är dyrare att knyta till sig (Caceres & Paparoidamis, 2007). Gounaris (2005a) 

beskriver två typer av engagemang, Emotionellt och Beräknande.  
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              Figur 2.3: Emotionellt och Beräknande engagemang, utvecklad från Gounaris (2005a). 

 

Emotionellt engagemang skapar lojalitet och tillhörighet genom en relation som båda parter vill vara 

en del av på grund av att de trivs. Enligt författaren är beräknande engagemang utvecklat ifrån det 

finansiella och det handlar om engagemang baserat på kostnader jämfört med fördelar. En relation 

upprätthållen på den typen av engagemang anser Gounaris (2005a) inte vara lika stabil.  

 

För att skapa långvariga och bra relationer måste en leverantör få tillit och skapa engagemang från 

kunden (Gounaris, 2005a). Om en leverantör kan uppnå detta kommer kunden vilja investera i 

relationen, inte bara bibehålla den utan även utveckla och fördjupa den. Engagemanget bör vara 

baserat på emotionella faktorer om relationen ska fungera bra enligt författaren. Den här typen av 

engagemang inom en relation skapas genom att företagen känner tillit till varandra och tilliten från 

kundens sida skapas ifrån att upprätthålla en god tjänstekvalitet. Vidare understryker författaren att 

mjuka delar av tjänstekvaliteten, såsom att vara skickliga i kommunikationen är av största vikt för att 

uppbåda rätt form av engagemang. Gounaris (2005a) menar att ju mer än kund litar på leverantören, 

ju mer emotionella band uppstår, samtidigt som beräknande engagemang minskar. Tillit leder till 

långvariga relationer i och med att emotionella band gör att kunden vill stanna och utvecklas i 

relationen medan beräknande band har motsatt effekt (Gounaris, 2005a). En aspekt som påverkar 

kundupplevelse är enligt Lemon och Verhoef (2016) engagemang från kundens sida och fokus här är 

på hur kunden försöker nå ut till leverantören och initiera kontakt.  
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2.3.4	Relationers	påverkan	på	upplevelsen	
 

Hollyoake (2009) anser att kundupplevelse handlar om hur väl en organisation är medveten om de 

möjligheter till upplevelser som man skapar tillsammans med sina kunder samt hur dessa i praktiken 

kan se ut i form av kontaktytor för skapandet samt utvecklandet av en affärsrelation. Författaren 

betonar vikten av att leverantörer ska förstå på vilket sätt upplevelsen är värdeskapande från kundens 

perspektiv då detta påverkar deras minne av upplevelsen. I en B2B-kontext är regelbundna kontakter 

med olika individer vanligare vilket gör att relationen blir mer komplex (Rawson m.fl., 2013; 

Hollyoake, 2009). Hollyoake (2009) förklarar att företag behöver lägga mer fokus just på 

relationsaspekten av kundupplevelsen inom B2B. Att kunna skapa en upplevelse som möter kundens 

förväntningar blir avgörande för att bibehålla kunden. Det är därför viktigt för leverantören att skapa 

nära relationer med sina kunder för att kunna övervaka upplevelsens utveckling (Hollyoake, 2009).  

 

Enligt Hollyoake (2009) är fyra grundpelare för en bra kundupplevelse ur ett relationsperspektiv; 

tillit, integritet, ömsesidigt beroende och kommunikation. 

      

                  Tabell 2.2: Grundpelare ur ett relationsperspektiv, utvecklad från Hollyoake (2009). 

Tillit 
Pålitlighet, ansvarstagande och 

förväntningar uppfylls 

Jag litar på att du fokuserar på min 

nöjdhet framför försäljningen 

Integritet 
Ärlighet, förståelse och värderingar 

inom relationen 

Du behandlar mig med en respekt, 

ärlighet och rättvisa som är svår att 

ersätta 

Ömsesidigt 

beroende 

Kunden samt leverantörens beroende 

av varandra inom relationen 

Jag känner mig delaktig och 

värderad 

Kommunikation 
Transparens när något ska 

kommuniceras 

Jag föredrar dig som min partner så 

länge du kommunicerar och 

behandlar mig som en individ 

    

Den främsta nyckeln till en bra kundupplevelse är tillit då det även påverkar de andra grundpelarna 

(Hollyoake, 2009). Tillit skapas genom pålitlighet och att leverantören tar sitt ansvar och lever upp 



	

      
      

15 

till förväntningarna. Genom att kunden känner att leverantören har kunden i åtanke och håller det de 

lovar så skapas förtroende för leverantören vilket leder till en djupare relation (Hollyoake, 2009; 

Garrison m.fl., 2012; Chou & Chiang, 2013). Hollyoake (2009) påstår att integritet är en annan viktig 

pelare i utvecklandet av en nära relation då detta bidrar med ärlighet, förståelse och värde. Genom att 

båda parterna behandlar varandra rättvist, respektfullt och ärligt får relationen en svårersättlig 

dimension. Vidare anser Hollyoake (2009) att ömsesidigt beroende är vitalt för en framgångsrik kund- 

och leverantörsrelation eftersom det skapar ett samarbete där både kunden och leverantören känner 

att de skapar värde för varandra och gynnas av samarbetet. Detta leder till ett hälsosamt partnerskap 

där båda aktörerna anser att de tjänar på att bibehålla relationen och känner uppskattning. Lemon och 

Verhoef (2016) påtalar också vikten av att även kunden bidrar till relationen för att skapa en bra 

upplevelse då de ser kundengagemang som en aspekt som påverkar kundupplevelsen. Författarna 

menar här att fokus ligger på hur kunden försöker nå ut till kunden och initiera kontakt. Den sista 

grundpelaren som identifieras av Hollyoake (2009) är kommunikation och det mäts genom öppenhet 

och transparens i relationen. Om leverantören kommunicerar vad som pågår så påverkas upplevelsen 

positivt då kunden upplever att de inkluderas. Det är också genom kommunikation som leverantören 

identifierar kundens förväntningar och behov vilket är ett måste för att leva upp till dem. Öppenhet 

och transparens i kommunikationen anser även Freitas och Neto (2017) och Garrison m.fl. (2012) 

vara en nyckel för en hög kundupplevelse och därmed högre chans att skapa en långvarig relation.  

 

2.4	Kundresan	
						
Utvecklingen av teknologin under det senaste årtiondet har enligt Edelman och Singer (2015) 

resulterat i att kunder besitter allt mer kontroll och kan sätta högre press på leverantörer. Genom att 

priser pressas nedåt och marginalerna minskar i mjukvarubranschen, har det blivit svårt att konkurrera 

med hjälp av pris. Detta har lett till ett fokus på optimering av kundresan för leverantörer och denne 

har blivit lika viktigt som produkten som erbjuds för att skapa konkurrensfördelar (Edelman & Singer, 

2015).  

 

2.4.1	Kundresans	tre	faser	
						
Kundresan brukar definieras som en process med tre faser, innan köpet (prepurchase), under köpet 

(purchase) och efter köpet (postpurchase) (se figur 2.2) och denna process är dynamisk (Lemon & 

Verhoef, 2016; Voorhees m.fl., 2017; Nasution, Sembada, Milianí, Resti & Prawono, 2014; McColl-

Kennedy m.fl., 2015). Under varje fas finns det kontaktytor, som består av alla interaktioner en kund 

har med leverantörens organisation, varumärke eller produkt (Lemon & Verhoef, 2016). Det finns 



	

      
      

16 

risker vid sammansättningen av kundresan då alla kunder inte värdesätter alla kontaktytor lika mycket 

(Rosenbaum, Otalora & Ramirez, 2017). Enligt författarna är det viktigt för företag att kolla på varje 

specifik kunds perspektiv då kundresans utformning är unik för alla kunder.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

       Figur 2.4: Kundresan enligt Lemon och Verhoef (2016) 

 

Den första av dessa faser innefattar enligt Lemon och Verhoef (2016) alla steg och kontakter som tas 

innan köpet är gjort. De första kontaktytorna berör ett sökande från leverantörens sida där målet är 

att identifiera behov eller mål från kundens sida. Redan i ett tidigt stadie börjar sedan ett fokus på att 

tillfredsställa dessa behov för att ge en positiv kundupplevelse. Lemon och Verhoef (2016) går vidare 

med att beskriva att andra fasen handlar om alla kontaktytor och interaktioner med leverantören under 

köpets gång. Trots att detta steg vanligtvis är det kortaste, rent tidsmässigt, så anser författarna att det 

fortfarande är lika viktigt, om inte viktigare än de andra faserna. Det är huvudsakligen i denna fas 

som leverantören genom många kontaktytor och informationsöverföring kan påverka kundens 

beslutsprocess och få kunden att sluta söka efter andra alternativ samt genomföra köpet. Lemon och 

Verhoef (2016) förklarar att den tredje och sista fasen täcker de interaktioner som sker efter köpet. 

Denna fas håller i sig till slutet på kundlivscykeln och innefattar de aspekter av kundresan som sker 

efter köpet, det vill säga, alla kontaktytor relaterade till leverantören och tjänsten som kunden har 

köpt. Enligt Benlian, Koufaris och Hess (2011) är det oerhört viktigt för SaaS-leverantörer att erbjuda 

en hög kvalitet före, under och efter köpet om de vill skapa långvariga relationer. Enligt samma 

författare är det på grund av att ett SaaS-avtal ofta är flexibla samt enkla att lämna och påbörja.  
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2.4.2	Kundresan	som	helhet	
 

Rawson m.fl. (2013) anser att organisationer som lyckas hantera kundresan i helhet på ett bra sätt kan 

få dessa fördelar; högre grad av kundnöjdhet, minskat bortfall av kunder, högre intäkter och nöjdare 

anställda. Organisationer som hanterar kundresan i helhet på ett bra sätt har dessutom närmare 

samarbeten mellan företagets olika funktioner och nivåer vilket har positiva effekter för leverantören 

(Rawson m.fl., 2013). Författarna påstår att organisationer som endast fokuserar på öka 

kundnöjdheten vid varje specifik kontaktyta inte nödvändigtvis har de nöjdaste kunderna och minst 

bortfall. De kunder som lämnar kan vara missnöjda med den övergripande interaktionen med 

leverantören trots att varje kontaktyta bidrar till en högre kundnöjdhet. Rawson m.fl. (2013) menar 

därför att företags olika funktioner och anställda måste arbeta tillsammans med kundresan och den 

kumulativa upplevelsen av de olika kontaktytorna för att uppnå en optimal kundresa. Enligt 

författarna kan det finnas en diskrepans mellan budskapet och kommunikationen från de olika 

funktionerna i leverantörens organisation. Det kan exempelvis skapas förväntningar från säljarna som 

sedan inte kan uppfyllas vilket är negativt för kundresan. 

 

Verhoef, Neslin och Vroomen (2007) belyser den tydliga kopplingen mellan de olika faserna samt 

hur upplevelsen/erfarenheterna från en fas kan ha en påverkan på upplevelsen/erfarenheterna i 

nästkommande faser. Lemon och Verhoef (2016) rekommenderar att företag försöker förstå kundens 

perspektiv och identifiera kritiska aktiviteter och moment för att behålla kunden. Förutom 

leverantörens möjliga påverkan kan befintliga kunder påverka potentiella kunder genom att 

kommunicera eller vara i närhet av den potentiella kunden. I detta fall bildar denne en uppfattning 

om leverantören utifrån befintliga kundens upplevelse (Lemon & Verhoef, 2016). Baxendale, 

Macdonald och Wilson (2015) anser att inflytandet från befintliga kunder kan ha lika stor eller till 

och med större effekt än traditionell marknadsföring har på potentiella kunder.  

 

2.4.3	Kundresans	påverkan	på	upplevelsen	
 

Lemon och Verhoef (2016), Nasution m.fl. (2014) och Voorhees m.fl. (2017) beskriver 

kundupplevelse som en kundresa med en leverantör under en köpprocess med många kontaktytor. I 

konktaktytorna med kunden är det kundens respons till kontakterna med leverantören som bidrar till 

den totala kundupplevelsen (Se figur 2.2). Lemon och Verhoef (2016) tillägger att förutom alla 

kontaktytor i de tre olika faserna så utgör själva produkten som levereras en kritisk kontaktyta och att 

ett kundcentrerat fokus från leverantörens sida är en förutsättning för en bra kundupplevelse.  
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Rawson m.fl. (2013) och Lemon och Verhoef (2016) konstaterar att fokus ska ligga på helhetsbild av 

kundresan. Företag som lyckas fånga in alla aspekter av kundupplevelsen uppnår högre kundnöjdhet, 

mindre bortfall, större intäkter samt nöjdare anställda. Framgångsfaktorn är den kumulativa 

upplevelsen över kontaktytorna genom olika kommunikationskanaler över tid (Rawson m.fl., 2013). 

Fler antal kontaktytor med kunden leder till högre komplexitet då flera olika grupper interagerar med 

kunden vilket betyder att mer samarbete krävs inom leverantörens olika funktioner för att kunna 

erbjuda en kundupplevelse som uppskattas (Rawson m.fl., 2013; Zolkiewski m.fl., 2017; Lemon & 

Verhoef, 2016)).  

 

2.5	Kundnöjdhet	
 

Kundnöjdhet (även kallat kundtillfredsställelse) anses vara ett av de viktigaste begreppen inom 

marknadsföring (Vega m.fl. 2013). Wilson m.fl. (2016) definierar kundnöjdhet som kundens 

utvärdering av en produkt eller en tjänst i termer av hur väl produkten eller tjänsten har levt upp till 

kundens behov och förväntningar. En leverantörs misslyckande att leva upp till dessa behov och 

förväntningar antas resultera i missnöje med produkten eller tjänsten (Wilson m.fl., 2016). Chou och 

Chiang (2013) anser att kundnöjdhet är viktigt att leva upp till för bibehållandet av kunderna, 

åtminstone den acceptabla nivån och de menar att detta uppnås genom att erbjuda hög tjänstekvalitet. 

Även Kumar m.fl. (2013) beskriver kundnöjdhet som betydelsefullt för att behålla sina kunder. 

Sureshchandar, Rajendran och Anantharaman (1999) menar på att graden av tillfredsställelse som en 

kund får av en tjänst är beroende av alla bemötanden och den upplevelse kunden har av leverantören 

och tjänsten.  

 

Enligt Ueltschy, Laroche, Eggert och Bindl (2007) så kan olika kunder uppleva olika grad av nöjdhet 

med samma tjänst eller samma bemötande. Bolton (1998) menar att kunder som nyttjat en tjänst länge 

upplever att de har mindre misslyckanden associerade med tjänsten. Författaren menar även att 

kunder som nyttjat tjänsten länge lägger större fokus på tidigare erfarenheter än ny information, till 

skillnad från kunder som är relativt nya. Därför menar författaren att ett större fokus borde ligga på 

att göra nya kunder nöjda eftersom nya kunder annars tenderar att utnyttja tjänsten för en kort tid. 

Bolton (1998) menar att kundnöjdheten har drygt 25 % av förklaringen till varför kunder fortsätter 

utnyttja en specifik tjänst. Vidare ser Kumar m.fl. (2013) ett positivt samband mellan nöjda kunder 

och lojalitet och de menar att leverantörer som lyckas tillfredsställa sina kunder har en större chans 

att uppnå lojalitet. Dock anser författarna att enbart kundnöjdhet inte garanterar lojalitet. 
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2.5.1	Kundnöjdhet	inom	SaaS	
 

Kundnöjdhet har visat sig vara av vikt för informationssystem och SaaS i synnerhet (Chou & Chiang, 

2013). Trots detta menar författarna att förståelsen kring nöjdheten för SaaS-kunder är i ett tidigt 

stadie. Enligt Freitas och Neto (2017) är nivån på kundtjänst, kundassistans och pålitligheten av en 

SaaS-lösning de tre främsta faktorerna för en hög kundnöjdhet. De menar att många av de kritiska 

faktorerna eller momenten är associerade med transparensen och förmågan att rätta till sina misstag. 

Andra viktiga mått för kundnöjdheten är leverantörens intresse när det kommer till att lösa kundens 

problem, SaaS-applikationens förmåga att leva upp till kundens tekniska krav samt uppdatering och 

regelbundna service underhåll (Freitas & Neto, 2017).  

 

2.5.2	Tjänstekvalitet	
 

Fram tills 1984 finns det inte mycket publicerat om kvalitet inom tjänstesektorn (tjänstekvalitet) 

(Grönroos, 1984; Parasuraman m.fl., 1985). Chou och Chiang (2013) beskriver att tjänstekvaliteten 

vid SaaS blir av yttersta vikt eftersom en relation med en SaaS-leverantör tenderar att bli lägre 

prioriterad från kundens sida på grund av den låga kapitalinvesteringen. Guonaris (2005b) beskriver 

hur en hög upplevd kvalitet i längden kan leda till långvariga relationer och lojalitet.  

  

Grönroos (1984) delar upp tjänstekvalitet i två dimensioner, teknisk (vad?) och funktionell (hur?) och 

påtalar det viktiga med upplevelsen av kvaliteten. Utöver de båda dimensionerna av tjänstekvalitet 

menar Grönroos (1984) att image påverkar upplevelsen. Även förväntningarna (expected service 

quality) påverkar den upplevda tjänstekvaliteten (Grönroos, 1984; Parasuraman m.fl., 1985). Benlian 

och Hess (2010) anser att kartläggningen av vad förväntningarna är och hur resultatet av 

förväntningarna utvärderas av SaaS-kunden är de mest väsentliga delarna. 

  

Vid mätningar av tjänstekvaliteten har den funktionella kvaliteten, processen när tjänsten förbrukas, 

visat sig minst lika viktig som den tekniska (Grönroos, 1984; Parasuraman m.fl., 1985). Detta enligt 

Grönroos (1994) mycket på grund av det fokus som läggs på interaktioner mellan kund och 

leverantör. Grönroos (1984) menar att brister i det tekniska, själva tjänsten som sådan, kan bäras upp 

av en god funktionell kvalitet. Benlian m.fl. (2011) samt Chou och Chiang (2013) hävdar att SaaS-

leverantörer inte alltid lever upp till den kvalitet kunder efterfrågar i termer av svarsfrekvens och 

tillgänglighet. Parasuraman m.fl. (1985) menar att brister i svarsfrekvens kan bero på den 
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fluktuerande efterfrågan som ofta finns på tjänstemarknader. Kvalitetens tillkortakommanden 

tillsammans med säkerhetsrisker och bristande teknikstöd är det som potentiella kunder ser som 

negativt med SaaS (Chou & Chiang, 2013; Benlian m.fl., 2011). 

 

2.5.3	Image	
 

Att image påverkar den upplevda tjänstekvaliteten och att tjänstekvaliteten påverkar imagen berör 

flertalet författare (Grönroos, 1984; Parasuraman m.fl., 1985; Chou & Chiang, 2013). Grönroos 

(1984) menar att imagen är beroende av den tekniska och funktionella kvaliteten, men även faktorer 

som tradition och traditionella marknadsföringsaktiviteter. Grönroos (1984) påtalar vikten med att 

inte lova mer än vad man kan erbjuda gällande teknisk och funktionell kvalitet i traditionell 

marknadsföring, då den upplevda kvaliteten blir negativt påverkad om förväntningarna är för stora. 

Kang och James (2004) menar att en bra image kan tillåta tjänsteföretaget att göra misstag utan att 

kunden får en sämre upplevelse. Om misstagen fortsätter att upprepa sig, kommer  imagen och 

framtida upplevelser successivt försämras beskriver författarna.  

 

Hu, Kandampully och Juwaheer (2009) menar att en hög tjänstekvalitet leder till bättre image, högre 

upplevt värde och högre kundnöjdhet. Att förbättra sin image ser Hu m.fl. (2009) som väsentligt på 

grund av att det ökar tilliten och attraherar fler kunder. Kang och James (2004) menar att den 

funktionella kvaliteten, främst interaktionerna mellan kund och leverantör, har störst påverkan på ett 

företags image. Författarna menar också att en positiv image underlättar kommunikationsarbetet för 

ett företag samt att det gör potentiella kunder mer tillgängliga för positiva rykten kring leverantören.  

      

2.5.4	Modeller	på	tjänstekvalitet	
 
Grönroos (1984) pratar om teknisk och funktionell kvalitet, samt image och förväntningar kontra 

upplevelse som de olika aspekterna med påverkan på upplevd tjänstekvalitet. Parasuraman m.fl.s. 

(1985) modell (SERVQUAL) påminner om Grönroos men fokuserar i högre grad de funktionella 

kvalitetsaspekterna. 
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Tabell 2.3: Sammanfattande bild, utvecklad från Parasuraman m.fl.s (1985) SERVQUAL. 

 
 

Guonaris (2005b) och Kang och James (2004) menar att Parasuraman m.fl.s. (1985) modell har brister 

och att det finns flera frågetecken att lyfta angående denna. Kang och James (2004) menar att 

Parasuraman m.fl. (1985) har ett för stort fokus på den funktionella kvaliteten, då den tekniska 

kvaliteten enligt dem har en större inverkan på den upplevda tjänstekvaliteten. Kang och James (2004) 

tillägger att det finns branscher, som sjukvård och juridik, där funktionella kvaliteten har en 

särställning för upplevelsen. Bristen gällande B2B är främsta kritiken från Guonaris (2005b). Tjänster 

som säljs B2B är ofta mer komplexa och kräver en högre grad av kundanpassning menar samma 

författare. 

  

Benlian och Hess (2010) menar att för mätningar av tjänstekvalitet inom SaaS krävs det mer 

modifieringar i och med att det inte rör sig om ett enköpstillfälle utan ett kontinuerligt användande. 

Benlian m.fl. (2011) anser att molnaspekten av SaaS leder till att tjänstekvalitetsbegreppet måste 

förändras när man diskuterar fenomenet, i synnerhet gällande datasäkerhet, tillgänglighet och 

flexibilitet. Benlian och Hess (2010) föreslår att tjänstekvalitet inom SaaS bör innefatta en Zone of 

Tolerance (ZOT)-aspekt för att ge en mer rättvisande bild. Med detta menar författarna att det finns 

ett spann mellan minimikrav och förväntningar/önskningar på kvaliteten och att det mest väsentliga 

för leverantören är att hamna inom det spannet. Benlian m.fl. (2011) menar att Parasuraman m.fl.s 

(1985) modell samt de verktyg som tagits fram för tjänstekvalitet inom ASP inte riktigt är tillräckliga. 

En stor skillnad är den multitenanta uppbyggnaden som medför att graden av kundanpassning inom 

SaaS är mindre än vid ASP (Benlian m.fl., 2011; Chou & Chiang, 2013). Kraven på kontinuerliga 

uppdateringar av mjukvaran ökar på grund av att kunderna inte kan förändra saker själva i samma 

utsträckning (Benlian m.fl., 2011; Chou & Chiang, 2013). Dessutom blir kraven på säkerhet och 

trovärdighet större i och med att samma IT-infrastruktur används till flera kunder enligt samma 

författare. Benlian m.fl. (2011) tog fram modellen SaaS-Qual baserad på sex variabler (se tabell 2.1) 
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vilken har visat sig vara signifikant i de fåtalet undersökningar den använts. SaaS-Qual är tilltänkt att 

vara tjänstekvalitet i en SaaS-kontext enligt författarna.  

 

                Tabell 2.4: SaaS-Quals sex dimensioner, utvecklad från Benlian m.fl. (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benlian m.fl. (2011) menar att de dimensioner som kunden anser vara viktigast är Säkerhet och 

Tillgänglighet. Dessa dimensioner är även de som visat sig ha snävast ZOT (Zone Of Tolerance) samt 

att leverantörer oftast brister i att möta kundens krav här. Benlian och Hess (2010) menar att ett sätt 

att förbättra Säkerhet och Tillgänglighet är att via SLAer påvisa vilken kvalitet leverantören kan hålla. 

 

Säkerhet och Tillgänglighet ser Chou och Chiang (2013) snarare som faktorer för tillit än för 

tjänstekvalitet. De väljer istället att definiera tjänstekvalitet som enbart det Benlian m.fl. (2011) kallar 

Bemötande och Flexibilitet. Flexibilitet har visat sig vara viktigare för den kognitiva tilliten än 

Bemötande medan de båda är likvärdiga för den affektiva (Chou & Chiang, 2013). Costa, Santos och 

da Silva (2013) fann att Säkerhet och Funktionalitet är det som både kunder och leverantörer finner 

viktigast kring en SaaS-tjänst. Även Tillgänglighet och Trovärdighet fann de var av stor betydelse 
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för kunderna och leverantören. Costa m.fl. (2013) menar även att Flexibilitet, i form av prisstrategi 

ses som viktigt från leverantörerna. Kunder menar istället att det får gärna vara lite dyrare så länge 

det är en lättförståelig prisstrategi.   

 

2.5.5	Kundnöjdhetens	påverkan	på	upplevelsen	
 

Lemon och Verhoef (2016) anser att kundnöjdhet är en av komponenterna till kundupplevelse. Vidare 

menar de att det går att argumentera för att kundupplevelse är en utveckling av kundnöjdhet samt att 

en hög kundnöjdhet leder till en god kundupplevelse. Hult m.fl. (2017) fann att kunders upplevelser 

av en produkt eller tjänst sällan överensstämmer med vad leverantörer tror att kunden upplever. De 

menar att leverantören ofta överskattar hur nöjd kunden är med en produkt eller tjänst och att det 

råder en för stor optimism. Vidare förklarar författarna att det kan bero på att feedback från kunderna 

inte når leverantören eller att de själva förskönar resultaten i efterhand. Försköningen kan även bero 

på att leverantören inte kommer ihåg resultaten korrekt. Hult m.fl. (2017) förklarar att optimism och 

överskattning kring kundnöjdheten kan leda till att leverantörer inte gör de förändringar som behövs 

för att förbättra upplevelsen av produkten eller tjänsten. Det minskar möjligheten att se riskfyllda 

signaler från kunderna enligt författarna. Utöver att leverantörer får svårt att veta när förändringar 

behöver göras, menar författarna att leverantörer och kunder har olika uppfattningar kring vad som 

driver kundnöjdheten. Detta leder till att även om leverantörer har vetskapen om att förändringar 

behövs, så kan det vara fel förändringar som de har i åtanke. Författarna menar att leverantörer i större 

utsträckning fokuserar på att minska kostnaderna för produkten eller tjänsten, medan kunderna 

föredrar kvalitetsförbättringar.  

 

Som tidigare nämnt så kan kvaliteten på en tjänst avgöras genom att studera hur väl en tjänst möter 

de förväntningar som en kund har (Grönroos, 1984; Parasuraman m.fl., 1985). Även Swan och 

Trawick (1981) hävdar att tjänstekvalitet är beroende av kundernas förväntningar, bland annat 

resulterar positivt överträffande av förväntningarna i högre kundnöjdhet. Beltagui och Candi (2018) 

bygger vidare på tidigare teorier inom tjänstekvalitet och menar på att en hög upplevd tjänstekvalitet 

påverkar kundupplevelsen positivt. Upplevelsen av tjänstekvaliteten är enligt Beltagui och Candi 

(2018) och Halvorsrud, Kvale och Følstad (2016) subjektiv, därför kan samma tjänst upplevas olika. 

De förklarar även att kunders förväntningar av tjänstekvaliteten och upplevelsen kan variera över tid. 

Beltagui och Candi (2018) anser det viktigt för leverantörer att ha förståelse för kunden för att kunna 

erbjuda en hög tjänstekvalitet och därmed kunna leverera en bättre kundupplevelse. Vidare menar de 

att den tekniska aspekten av tjänsten, exempelvis hur lätt tjänsten är att använda eller hur hög nivå 



	

      
      

24 

teknologin håller, är helt avgörande för vissa tjänster, Funktionalitet (Tabell 2.1). Detta fungerar som 

en kvalifikation då många kunder inte anser att en god upplevelse är möjligt om inte tjänsten håller 

en hög teknisk kvalitet (Beltagui & Candi, 2018).  

  

Beltagui och Candi (2018) menar att tjänstekvalitet borde bedömas utifrån både ett psykologiskt 

(kognitivt) och ett emotionellt (affektivt) plan. Idag menar författarna att leverantörer har för lite 

fokus på det emotionella perspektivet av tjänstekvaliteten. Det kan leda till en djupare förståelse för 

kundens behov för att kunna öka den tekniska aspekten av tjänsten om en leverantör behärskar de 

affektiva aspekterna av tjänstekvaliteten (Beltagui & Candi, 2018).  

 

2.6	Summering	
 
Kundupplevelsen inom en SaaS-kontext är vad uppsatsen ämnar att analysera och därmed behöver 

de kapitlena inte en närmare förklaring. Relationen mellan en kund och en leverantör är en av de mest 

centrala aspekterna av kundupplevelsen, då definitionen av kundupplevelse som uppsatsen använder 

sig av är LaSalle och Brittons (2003), där kundupplevelsen ses som interaktioner som skapar 

reaktioner. Vilket antas frekvent förekommande i relationer. Ett centralt begrepp inom relationer är 

relationsmarknadsföring, där strävandet handlar om att erbjuda en god upplevelse genom hela 

relationen. Tillit och engagemang är två aspekter som togs upp under intervjuerna, men även tidigare 

studier kring relationer och kundupplevelsen ser det som väsentligt (Chou och Chiang, 2013; Garrison 

m.fl., 2012). Bindningstrategin som Gounaris (2005a) diskuterar är ett annat relevant begrepp som 

tas upp under kapitlet.  

 

Kundupplevelse beskrivs som en kundresa med en leverantör under en köpprocess med många 

kontaktytor (Lemon & Verhoef, 2016; Nasution m.fl., 2014; Voorhees m.fl., 2017). Till följd av 

teknikens utveckling sätts högre press på leverantörer samtidigt som marginalerna minskar i 

mjukvarubranschen. Detta leder till att fokus läggs på utformningen av kundresan för att skapa 

konkurrensfördelar (Edelman & Singer, 2015. Kundresan delas i in i tre faser; före, under och efter 

köpet (Lemon & Verhoef, 2016; Voorhees m.fl., 2017; Nasution m.fl., 2014; McColl-Kennedy m.fl., 

2015). I varje fas i finns det ett flertal konktaktytor med kunden och det är kundens respons till dessa 

kontakter med leverantören som bidrar till den totala kundupplevelsen (Lemon & Verhoef, 2016). 

Vid utformningen av kundresan är det viktigt att leverantör organisationens olika funktioner 

samarbetar för att leverera samma budskap och förväntningar som sedan leder till en bättre 

kundupplevelse (Rawson m.fl., 2013). 
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Kundnöjdhet som är viktigt för bibehållandet av kunder (Kumar m.fl., 2013; Chou & Chiang, 2013) 

beror av hur väl kunders förväntningar uppfylls (Wilson m.fl, 2016; Chou & Chiang, 2013). 

Kundnöjdhet anses vara en av byggstenarna till kundupplevelsen och det går att argumentera att en 

hög kundnöjdhet leder till en god upplevelse.  (Lemon & Verhoef, 2016). Även tjänstekvalitet ses 

som en föregångare till kundupplevelsen (Lemon & Verhoef, 2016). Detta tillsammans med att många 

begrepp inom tjänstekvalitet nämndes under intervjuerna är anledningen till att teorier kring dessa 

förekommer i referensramen. Benlian m.fl.s (2011) SaaS-Qual är den teorin som är mest central inom 

området i och med det tydliga SaaS-fokuset som den innefattar. De begreppen som författarna anser 

tillhör SaaS-tjänstekvalitet har andra författare använt sig av också (Costa m.fl., 2013; Chou & 

Chiang, 2013) vilket gör att den blir relevant för analysen. Tidigare modeller, såsom Parasuraman 

m.fl.s (1985) och Grönroos (1984), har presenterats för att ge en djupare förståelse för tjänstekvalitet. 

Dessa modeller behåller även sin relevans, med viss kritik (Gounaris, 2005b; Kang och James, 2004; 

Benlian m.fl., 2011) än idag. Vidare kopplas tjänstekvalitet till kundupplevelsen via Beltagui och 

Candi (2018), som menar att en hög upplevd tjänstekvalitet även leder till en god kundupplevelse. De 

poängterar även att tjänstekvaliteten är beroende av subjektet samt vikten av de emotionella 

aspekterna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 2.5: Relationer, kundresan och kundnöjdhets påverkan på kundupplevelsen. 
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3	Metod		
 
Följande kapitel beskriver hur studien har genomförts. De delar som tas upp är bakgrund till 

uppsatsen, forskningsansats, forskningsdesign och forskningsmetod. I kapitlet diskuteras vidare hur 

dessa metoder har applicerats på arbetet samt vilka effekter detta fått ur praktiska, etiska och 

kvalitetsmässiga aspekter.   

	
3.1	Genomförandet	
 

Studien belyser vilka aspekter som är mest tongivande för kundupplevelsen av en SaaS-lösning. 

Något som tidigare inte har gjorts enligt den litteraturgenomgång som föranledde uppsatsarbetet. 

Detta leder till att studien kan beskrivas som explorativ, då den fördjupar kunskapen inom områden 

där forskningen brister (Jacobsen, 2002). Uppsatsen har dessutom ett vidare syfte, som handlar om 

att jämföra vilka aspekter kunder och leverantörer på marknaden anser viktigast för en god 

kundupplevelse. Detta har lett till att båda sidor av ett SaaS-avtal, kund och leverantör, har studerats 

och intervjuats. Arbetet föranleddes med två preliminära intervjuer med SaaS-leverantör 1 och 

levereantör 2 (se tabell 4.1) för att identifiera vilka huvuddimensioner som var mest relevanta för 

kundupplevelsen av SaaS. Detta utmynnade i en första litteratursökning, där det som framkom av 

intervjuerna kompletterades med vedertagna teorier och begrepp inom området. Datainsamlingen 

kommer från tio intervjuer med tio intervjuobjekt, sju kunder och tre leverantörer. Fler kunder har 

intervjuats då det främst är ett kundperspektiv som har ämnat studerats. Leverantörerna är främst för 

ett jämförande syfte. Vissa av kunderna har även varit leverantörer av SaaS-lösningar vilket leder till 

att leverantörsinblickar kommer därifrån också. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. 

Semistrukturerade intervjuer är lösare i sitt utövande och tillåter i större mån än strukturerade en mer 

öppen diskussion (Bryman & Bell, 2011). Datan har sedan tematiskt analyserats utefter 

återkommande nyckelord eller begrepp som både kunder och leverantörer har nämnt under 

intervjuerna. Därefter har huvuddimensionerna och nyckelbegreppen inom dem anpassats efter vilka 

teorier som varit intressanta för intervjufynden. Empirin gällande kunderna har sedan analyserats 

utefter de faser som kundresan är uppbyggd av, före, under och efter köp. I detta stadiet har även en 

jämförelse mellan kund och leverantör gjorts. Eftersom datainsamlingen från leverantörssidan är 

något mindre har denna data analyserats som en helhet och inte efter kundresans faser. Därav är det 

endast det sista kapitlet i empirin som berör leverantörerna. De olika stegen kommer presenteras mer 

ingående senare i kapitlet.  
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3.2	Empirisk	bakgrund	
 

                 Tabell 3.1: Bakgrund gällande de två studerade leverantörsföretagen.  

Företag Anställda Varumärke Marknad Kunder Omsättning Erbjudit 
SaaS i 

Leverantör 
1 ca 10  Nyetablerat Nationell Medelstora-stora 

svenska företag 5-10 MSEK 7 år 

Leverantör 
3 ca 400 Väletablerat Global Egna divisioner-

multinationella företag 
450-550 
MSEK 1,5 år 

 

 

Uppsatsen skrivs i samarbete med ett företag som författarna arbetar på, vilket medför vissa 

svårigheter som tas upp i kapitlet “Etik”. Detta företaget har under 19 års tid verkat i IT-branschen 

och har dessutom flerårig erfarenhet av att leverera SaaS (Leverantör 1). Företaget har inför 

uppsatsarbetet skickat ut en intresseanmälan till deras SaaS-kunder.  Leverantörsföretaget är ett 

relativt litet företag, med en omsättning på 5-10 MSEK (Leverantör 1) i jämförelse med kunderna 

som alla kan anses vara medelstora till stora svenska företag (se tabell 3.1). Det andra 

leverantörsföretaget är ett stort globalt företag med en hög marknadsandel och ett väletablerat 

varumärke samt en omsättning på 450-550 MSEK. Deras kunder varierar från egna divisioner inom 

bolaget till andra multinationella företag (Leverantör 3). I och med att anonymitet har önskats från 

vissa av kunderna, tillsammans med att det inte riktigt går att motivera relevansen att nämna 

respondenter eller företagsnamn, kommer kunderna och leverantörerna förbli anonyma. Att 

undersökningspersonerna förblir anonyma minimerar dessutom risken för att de skadas enligt 

Bryman och Bell (2011). Dessutom fokuserar studien på fenomenet; Kundupplevelse av en SaaS-

tjänst, snarare än de enskilda företagskontexterna. 

 

Efter att intresseanmälan var klar valdes de största företagen, i termer av omsättning och antal 

anställda. Detta på grund av ett antagande om att större företag generellt har mer erfarna medarbetare 

på nyckelpositioner. Att de källor som intervjuas har stor erfarenhet inom området leder till att de 

upplevs ha en högre validitet och tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Personerna som valdes ut baserades 

på de som haft mest kontakt med leverantören samt hur väl deras roll kunde tänkas ge intressanta 

synpunkter på kundupplevelsen av SaaS. Detta urval kan ses som representativt. Representativa urval 

är så typiska som möjligt och relevanta för undersökningen (Rienecker & Jørgensen, 2017). 

Kundföretagen arbetar i olika typer av branscher och de intervjuade personerna har delvis olika roller. 

Rollerna kan variera från IT-chef till produktansvarig, men samtliga har en bakgrundskoll av SaaS. 

Vilket är ett representativt urval för SaaS-användare på en B2B-marknad.  
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Därefter kontaktades majoriteten av tilltänkta respondenter per telefon för att boka intervjuerna, samt 

för att mer ingående presentera vad uppsatsen skulle resultera i. Att meddela respondenterna vad 

uppsatsens syfte och frågeställningar är att föredra (Bryman & Bell, 2011). Syftet och 

frågeställningarna var inte helt fastslagna under intervjufasen. Därför har respondenterna blivit 

meddelade en mer övergripande beskrivning av studiens art plus det dåvarande tilltänkta syftet. 

 

3.3	Forskningsansats	
 

Inom samhällsvetenskap kan uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik antingen vara 

deduktivt eller induktivt (Bryman & Bell, 2011; Rienecker & Jørgensen, 2017; Jacobsen, 2002). En 

deduktiv ansats utgår från teorin medan den induktiva utgår från empirin (Jacobsen, 2002). Uppsatsen 

ämnar att beskriva hur kundupplevelsen påverkas av relationer, kundresan och kundnöjdhet i en SaaS-

kontext samt huruvida det föreligger skillnader i vad leverantörer och kunder anser som kritiskt. Två 

stycken preliminära intervjuer med SaaS-leverantörer föranledde den första teoriansamlingen. Efter 

litteraturstudien ansågs det finnas för lite forskning på området, kundupplevelse av SaaS, vilket gjorde 

att användandet av en deduktiv datainsamlingsstrategi ansågs olämpligt. Däremot verkade en induktiv 

ansats lämplig i och med att det innan de första intervjuerna var oklart vilka begrepp som skulle vara 

relevanta (Leverantör 3). Bryman & Bell (2011) beskriver vidare ytterligare en process, den iterativa, 

vilket innebär att forskaren går mellan teori och empiri. Detta ansågs än mer gynnsam då det finns 

teori inom de olika delområdena som visat sig vara intressant att ta i beaktning under datainsamlingen. 

En studie är sällan 100 % induktiv eller 100 % deduktiv, därför kan det vara bra att se dem som 

tendenser (Bryman & Bell, 2011). Att uppsatsen har en induktiv tendens i insamlingsarbetet går att 

fastslå men arbetsprocessen har varit iterativ. Detta eftersom tidigare nämnt så inleddes arbetet med 

två intervjuer för att få fram vilka aspekter som leverantörer 1 och 2 ansåg bidra till kundupplevelsen. 

Därefter tillkom teori successivt arbetet medan intervjuerna fortlöpte.  

 

Det var förväntat att åsikterna kring kundupplevelsen skulle vara skilda mellan respondenterna. 

Dessutom uttryckte respondenterna sig annorlunda och detta har medfört att personliga tolkningar av 

svaren varit nödvändiga för att genomföra studien. Främst gällande vad respondenter menar med vad 

de säger för att placera orden inom specifika teman. Detta har gjorts under en tematisk analys. Målet 

var inte att ta fram den enskilda variabeln som i störst utsträckning påverkar en kunds upplevelse 

inom en SaaS-kontext, utan att ta fram flera viktiga faktorer utifrån kunder och leverantörers synsätt 

för att sedan jämföra skillnader. Detta kallas tolkningsperspektiv och innebär ett erkännande av 
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skillnader mellan människor och naturvetenskapliga objekt (Bryman & Bell, 2011). Stor vikt läggs 

vid hur individer ser och upplever verkligheten inom tolkningsperspektiv (Bryman & Bell, 2011; 

Jacobsen, 2002). Fenomenologi är en typ av tolkningsperspektiv som menar att en 

samhällsvetenskaplig forskares uppgift är att: 

 

  “[...]skaffa tillgång till människors idéer om “sunt förnuft” och på grundval 

  av det tolka deras handlingar och sociala värld utifrån deras perspektiv” (Bryman 

  & Bell, 2011 s 40).  

 

Detta är något som i högsta grad kan antas ha en stor påverkan på kundupplevelsen och därmed var 

det ett viktigt förhållningssätt under uppsatsarbetet. Ett fenomenologiskt tolkningsperspektiv anses 

dessutom vara starkt förknippat och anpassat för studier med en induktiv tendens (Bryman & Bell, 

2011).   

 

Studien har ett kvalitativt genomförande och synsätt. Bryman och Bell (2011) beskriver att ett 

induktivt förhållningssätt eller tendens förknippas med ett kvalitativt synsätt. Ett tolkande synsätt är 

att föredra vid kvalitativ forskning, detta då stor vikt läggs vid att tolka ord (Bryman & Bell, 2011; 

Jacobsen, 2002). Kvalitativ forskning tenderar att vara dynamisk, eller processinriktad, och anpassas 

efter hur studien utvecklas (Bryman & Bell, 2011). Under studien har forskningsfrågor samt relevant 

teori fått kompletteras eller anpassas vid ett flertal tillfällen. I och med den kvalitativa aspekten av 

studien har detta dock inte setts som ett problem. Vanligt förekommande för kvalitativa studier är att 

fokus under analysen läggs på ord, snarare än siffror (Bryman & Bell, 2011) och den här studien 

skiljer sig inte ur den aspekten.   

 

3.4	Forskningsdesign	
 

Individer som antingen arbetar som leverantör av en SaaS-lösning, är användare av en SaaS-lösning 

eller båda alternativen har studerats. Datainsamlingen är baserad på intervjuer och innehåller ett mått 

av jämförande. Uppsatsen presenterar slutsatser som ämnar att vara överförbara till andra studier. 

Detta gör att det enligt Bryman och Bell (2011) blir svårt att avgöra huruvida uppsatsen har en 

tvärsnittsdesign eller designen av en komparativ flerfallsstudie. Ett tillvägagångssätt med intervjuer 

av 10 respondenter har använts och jämförelser har försökt göras, något som Bryman och Bell (2011) 

beskriver som ett typiskt tillvägagångssätt för en komparativ flerfallsstudie. Jacobsen (2002) menar 

att en tvärsnittsstudie endast besvarar hur något ser ut vid en viss given tidpunkt. Det går dock att 



	

      
      

30 

argumentera för att kundupplevelsen av något som SaaS, inte är så pass föränderligt att det ändras 

från dag till dag.  

 

Jacobsen (2002) beskriver att en studie kan vara intensiv (djup), extensiv (bred) eller en blandning av 

dessa. Där den här uppsatsen har ett tydligt fokus på djup. En vanlig design för en uppsats med ett 

intensivt fokus är fallstudien, men om det snarare är ett fenomen än en specifik kontext som ska 

studeras är inte det nödvändigt (Jacobsen, 2002). Författaren beskriver “små-N-studier” som 

forskning på ett litet antal enheter från olika kontexter där djupet fokuseras. Jacobsen (2002) menar 

att dessa typer av studier är lämpliga när ett fenomen vill beskrivas över ett flertal platser och påtalar 

svårigheten med att skilja dem från fallstudier. Ett exempel på en “små-N-studie” är:  

 

  “[....] en undersökning där vi talar med några få studenter från flera   

  högskolor om vad de lägger i begreppet studiekvalitet” (Jacobsen, 2002. sid 102)  

 

Vilket i hög utsträckning går att likna vid den här studien. Dessa studier, med ett mindre antal enheter, 

är bra i och med att relevant data kan fås fram. Det går dock att ställa frågor kring generaliserbarheten 

(Jacobsen, 2002).  

 

Forskningen i det här arbetet har utformats på ett sådant sätt att flera organisationers och personers 

åsikter om ett specifikt fenomen, kundupplevelsen inom SaaS har analyserats. Detta leder till att 

designen som använts kan fastslås som det Jacobsen (2002) beskriver som “små-N-studie”. Valet att 

använda en “små-N-studie” istället för en fallstudie gjorde att fokus kom bort från de unika företagen 

och personerna involverade. Istället hamnade intresset för själva fenomenet kundupplevelsen inom 

SaaS. En tvärsnittsdesign ansågs inte ge det djup åt studien som önskats vilket ytterligare styrkte 

argumenten för att använda “små-N-studie”. Denna typ av studie går att likna vid en blandning mellan 

tvärsnitt och fallstudie.  

 

3.5	Forskningsmetod	
      

Som tidigare nämnt baseras metoden för datainsamlingen på intervjuer. I och med den induktiva 

tendensen av ansatsen, bristen på tidigare forskning och kvalitativa synsättet har intervjuerna varit av 

öppen karaktär. Om antalet intervjuobjekt är relativt få, samt att intresse finns för att kartlägga hur 

individer tolkar fenomen passar öppna intervjuer (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2011) beskriver 

intervjuer där endast ett antal teman presenteras, utan direkta frågor som ostrukturerade. Medan de 
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menar att intervjuer med en uppsättning öppna frågor som ställs i olika ordningsföljd beroende på hur 

intervjun utvecklar sig som semistrukturerade. Dessa två intervjutekniker kan liknas vid de som 

Jacobsen (2002) beskriver som öppna. Eftersom en intervjuguide (Se bilaga 1 & 2) har använts 

kommer intervjuerna  benämnas som semistrukturerade. Detta då det går att argumentera för att 

upplägget snarare överensstämmer med den typen av intervjuer.  Intervjuguiden består av till viss del 

färdiga frågor, och till viss del en satt ordning. Denna ordning har vid intervjutillfällena väldigt sällan 

följts och frågorna har ofta ställts på ett annat sätt än vad guiden förtäljer. De två initiala intervjuerna 

kan anses varit ostrukturerade intervjuer, då de har varit mer av öppna samtal för att identifiera viktiga 

begrepp, huvuddimensioner. 

 

Många, och varierande, följdfrågor har använts under intervjuerna, något som Bryman och Bell 

(2011) beskriver som vanligt förekommande för kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna har ett 

särskilt fokus lagts på deltagarnas uppfattningar och tolkningar, vilket den semistrukturerade 

karaktären har underlättat. Intervjuobjekten har fått möjlighet att ta upp just de begrepp som de ansett 

mest väsentliga. Bryman och Bell (2011) menar att mindre strukturerade intervjuer är mer flexibla, 

vilket varit nödvändigt under intervjuförfarandet. Detta på grund av valet att inte inkorporera teori 

tydligt under intervjuerna. 

 

För att kunna lägga ett större fokus på diskussionen har intervjuerna spelats in. Detta har i största mån 

gjort att intervjuerna utförts i stängda mötesrum för att underlätta transkriberingar. Att spela in 

intervjuerna istället för att anteckna gör det enklare att hålla ögonkontakt och ställa intressanta 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna har skett via faktiska möten med undantag för fyra 

intervjuer, då det anses positivt för analysen att dels möta personerna i deras miljö men även för att 

underlätta diskussionsförandet och känna när följdfrågor är lämpliga. Att respondenter varit i deras 

naturliga kontext minskar risken för att få konstlade svar (Jacobsen, 2002). Vissa frågor kan ha ansetts 

känsliga för respondenterna i och med att deras leverantör är de som initierat mötet. Vid känsliga 

frågor, kan ibland, telefonintervjuer vara mer effektiva när det gäller att få fram sanningen (Bryman 

& Bell, 2011. Jacobsen (2002) anser det motsatta, att intervjuer med känsliga frågor är enklare att få 

besvarade om det sker ansikte till ansikte. Han fortsätter med att det dock finns fördelar med 

telefonintervjuer, intervjuareffekten minskas. Under de intervjuer som utförts för den här studien har 

inga tydliga tecken på någon sådan effekt kunnat identifieras. Men chansen finns att respondenter har 

försökt tillfredsställa intervjuaren genom att ge de svar som önskas. Genom att använda öppna frågor 

går det att argumentera för att den risken har minskats. De fyra telefonintervjuerna skiljer sig inte 
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synbart gällande svarens kvalitet och typ. Detta gör att intervjuareffekten och problematiken med 

känsliga frågor inte anses ha påverkats av de två olika intervjumetoderna som använts.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) blir jämförandet enklare när intervjuerna innefattar ett visst mått av 

struktur. Intervjuernas semistrukturerade karaktär underlättade därmed faktumet att flera författare 

har genomfört studien. Vissa begrepp och teman var satta redan innan intervjuerna, förutom vid de 

två första, kundupplevelse, relationsbegreppet, kundresa, tjänstekvalitet och SaaS. Intervjuerna kunde 

därför ta avstamp i hur olika stadier upplevts från kundernas respektive leverantörernas sida rörande 

de satta begreppen. Detta kan liknas vid det tillvägagångssätt sätt som Bryman och Bell (2011) 

benämner som “Critical incident method”. Det har under vissa intervjuer varit svårt för kunderna att 

komma ihåg hur olika faser och stadier sett ut i och med att det ibland rör sig om flera år tillbaka i 

tiden. Det kan därmed inte uteslutas att upplevelsen i ett visst stadie har blivit färgad av upplevelsen 

i ett senare stadie.   

 

En väsentlig fråga för forskare som använder sig av intervjuer är utvecklandet av en personlig relation 

till de personer som intervjuas (Bryman & Bell, 2011). I den här uppsatsen har sådana faktorer tagits 

i beaktning och det ska nämnas att ett av de intervjuade leverantörsföretagen har författarna en relativt 

långvarig och personlig relation med sedan tidigare. Detta kan medföra att objektiviteten på ett eller 

annat sätt blivit lidande, men på grund av medvetenhet om risken kan påverkan anses ha minimerats.  

 

3.6	Bearbetning	av	empirisk	data	
 

Den data som är framtagen via intervjuerna har analyserats tematiskt. En tematisk analys är ett 

tillvägagångssätt där forskarna “kodar” om språket för att avgöra vad som varit väsentligt (Bryman 

& Bell, 2011). En tematisk analys kan dock betyda flertalet saker vilket gör begreppet något 

problematiskt enligt samma författare.  

 

Upplägget för den tematiska analysen av empirin är kundresans tre faser, före, under  och efter köpet. 

I de olika faserna har nyckelbegrepp, gällande de huvuddimensionerna som arbetet baseras på, 

identifierats för att få fram baser om vad som anses viktigt. Huvuddimensionerna är satta i förväg, 

via två preliminära intervjuer, medan nyckelbegreppen har blivit identifierade under en tematisk 

analys av de transkriberade intervjuerna. Huvuddimensionerna; kundupplevelse, relationer, kundresa 

och tjänstekvalitet har alla varit separata delar under intervjuerna. Detta har underlättat den tematiska 

analysen eftersom den mesta informationen om var dimension framkommer under samma del av 
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intervjuerna. Vad som sedan varit viktigt för respektive del av kundresans faser har gått att fastslå 

med hjälp av följdfrågor, när det inte tydligt framkommit i respondentens svar. Detta gör att 

kodningen har skett i form av en tidslinje, något som Bryman och Bell (2011) beskriver som relativt 

vanligt för kvalitativt kodningsarbete.  

 

Efter att kodningen var färdigställd så jämfördes de fynden med vad liknande forskning tidigare har 

visat kring SaaS. Detta för att styrka argumentationen för fynden. Vidare drogs slutsatser för hur de 

olika huvudbegreppen bidrar till kundernas upplevelse av en SaaS-tjänst samt likheter och skillnader 

mellan hur leverantörer och kunder såg på detta.  

	
3.7	Etik	
						
Inom företagsekonomisk forskning är etik en viktig fråga (Bryman & Bell, 2011). Detta gäller i 

synnerhet när det är andra individer som studeras, hur de ska behandlas och hur relationen med dem 

ska se ut i termer av aktiviteter menar författarna. Den här studien innefattar ett flertal intervjuer med 

personer på olika företag vilket har resulterat i att etiska principer för forskning i Sverige har tagits i 

beaktning. Bryman och Bell (2011) beskriver fem principer, se tabell 3.2.  

 

   Tabell 3.2: Fem etiska principerna, utvecklad från Bryman och Bell (2011). 

 

  

 

 

 

                     

             

 

Bryman och Bell (2011) menar att brist på konfidentialitet kan räknas som en typ av skada. Den 

personliga information uppsatsen innehåller är från kundsidan endast företagens storlek, 

respondenternas bakgrund kring SaaS samt de intervjuades roller på företagen. Det blir svårt att räkna 

ut vilka personerna och organisationerna är, men det går inte helt att utesluta. Leverantörerna av SaaS-

lösningen kommer beskrivas något mer men fortfarande i förhoppning och tro att företagen och 

individerna kan förbli anonyma. Under intervjuerna med kunder och leverantörer har dock 

hänvisningar tillbaka till tidigare intervjudiskussioner förekommit, detta utan att företag eller 

personer som delgivit sig av informationen namngavs. De personliga uppgifter som identifierats är 
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inte mycket, dessa uppgifter har endast använts för att slutföra studien och så fort uppsatsen blivit 

godkänd kommer transkriberingarna att raderas. Detta för att uppfylla nyttjandekravet.  

 

Vad gäller samtyckeskravet så har forskarna meddelat samtliga respondenter om att intervjuerna 

spelas in, att de kommer transkriberas och allt kommer raderas när uppsatsen är publicerad. 

Respondenterna har dessutom fått möjlighet att få transkriberingarna skickade till sig för att 

omformulera eller vidareutveckla resonemang som inte framkommit på det sätt det var tänkt.  

 

Syftet har presenterats i den mån det varit färdigformulerat vid intervjutillfället för att minska risken 

för falska förespeglingar. Vid de intervjuer där viss tveksamhet angående var studien ska landa i har 

transparens använts som verktyg för att försöka beskriva syftet i största möjliga mån. I kvalitativa 

studier är det inte ett helt ovanligt problem då frågeställningarna är öppna och något vaga (Bryman 

& Bell, 2011). I och med att föreställningen om vad studien skulle resultera i varit relativt klar redan 

från början går det att argumentera för att inga falska förespeglingar har delgivits till respondenterna. 

Den mesta delen av informationen har delgivits till respondenterna före intervjun, sedan har det 

kompletterats med frågor från de respondenter som har velat få förtydligande på vissa aspekter. Detta 

leder även till att informationskravet kan anses vara uppfyllt.  

 

En annan viktig etisk princip är att de undersökta personerna inte ska komma till skada, vare sig 

fysiskt eller psykiskt (Bryman & Bell, 2011). Även detta har tagits i beaktning under studien i och 

med anonymiteten bland kunderna. Bryman och Bell (2011) skriver att de optimala förhållandena 

mellan undersökningsdeltagare och forskare är när båda parter får ut något från studien. I detta fall 

har flera av intervjuobjekten själva haft intresse av studien, i och med att de antingen varit leverantörer 

eller kunder till SaaS-lösningar och uppsatsen berör kundupplevelsen av en SaaS-lösning. Det har 

medfört att förhållandena mellan forskare och undersökningsdeltagare har varit goda. Öppenhet och 

transparens kring studiens syfte, metod och resultat har därav varit både möjligt och rentav gynnsamt.  

 

Bryman och Bell (2011) beskriver att nära kontakter och intressekonflikter kan vara problematiskt 

för samhällsvetenskapliga uppsatser. Uppsatsen har gjorts i samarbete med ett av 

leverantörsföretagen som författarna dessutom arbetat deltid på under sin studietid. Detta leder till att 

bias har varit en väsentlig fråga under uppsatsarbetet. I samråd med handledarens rekommendationer, 

leverantörföretagets intresse och Linköping Universitets regler kring den här typen av uppsatser har 

studien genomförts. Med de två övriga yttre påverkande faktorerna går det att argumentera för att 

bias-risken minskar. Dessutom presenterar uppsatsen inte resultat riktade mot företaget i fråga utan 
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SaaS generellt. En annan åtgärd för att minska risken för bias var att inkludera ytterligare en 

leverantör under intervjustadiet. Detta gör att resultaten kan presenteras i en än mer objektiv anda.   

 

3.8	Kvalitet	
 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten skulle bli samma om forskningen gjordes om och detta är 

ett av de viktigaste kriterierna för forskning (Bryman & Bell, 2011). Uppsatsen har ett brett urval av 

studerade individer som verkar i olika branscher med en gemensam nämnare, de har köpt in minst en 

SaaS-tjänst. Detta gör att slutsatserna som dragits kan tolkas gälla fler SaaS-användare än just dem 

som studeras. Bryman och Bell (2011) beskriver dock att reliabilitet är än mer väsentligt i kvantitativ 

forskning. Eftersom uppsatsen har en fenomenologisk ansats kan andra forskare tolka 

respondenternas utlåtande på andra sätt än i den här studien. Hade studien upprepats av samma 

forskare anses dock slutsatserna ha blivit samma. 

 

Ett annat viktigt kriterium enligt Bryman och Bell (2011) är huruvida forskningen går att upprepa, 

replikerbarheten. Det är enligt författarna positivt om studien går att upprepa, i synnerhet inom 

kvantitativ forskning. I och med att intervjuguiderna (Se bilaga 1 & 2) finns tillgängliga, samt en 

grundläggande beskrivning av tillvägagångssättet kan detta anses möjligt. Med undantaget att 

författarnas sätt att tolka resultaten kan variera från forskare till forskare. Eftersom personliga 

tolkningar är av stor vikt för kvalitativ forskning med fenomenologisk ansats (Bryman & Bell, 2011). 

Dessutom, i och med att fenomenet är nytt, kan framtidens SaaS-leverantörer och kunder komma att 

se på kundupplevelsen på ett annat sätt.  

 

Det tredje viktiga kriteriet är validitet, som berör huruvida slutsatserna hänger ihop (Bryman & Bell, 

2011). Här finns det två frågor som måste ställas till denna studie. Går det att fastslå att de variabler 

som valts att studera, relationen, kundresan och kundnöjdhet påverkar kundupplevelsen? Kan kunder 

ha en bra kundupplevelse, men trots det ha en negativ syn på relationen, kundresan, kundnöjdheten 

och tjänstekvaliteten exempelvis? De har av samtliga intervjuer framkommit kopplingar till samtliga 

områden. Dessutom av den litteratursökning som gjorts innan studien har det visat sig att 

kundupplevelsen påverkas av dessa faktorer, det som skiljt sig mot tidigare studier har sedan försökt 

förklaras. En annan viktig fråga gällande validiteten är hur pass generaliseringsbar studien är (Bryman 

& Bell, 2011). Eftersom studien är gjord med en fenomenologisk ansats, innehåller den subjektiva 

tolkningar i enlighet med vad Bryman och Bell (2011) menar att en fenomenologisk ansats är.  

Studiens design, “små-N-studie”, medför också att generaliserbarheten minskar. Dock så är 
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personurvalet gediget och från olika branscher, olika roller på företagen med olika förkunskaper på 

ämnet SaaS.  

 

3.9	Metodkritik	
 
Eftersom uppsatsen skrivs i samråd med ett IT-företag gäller det att inte glömma bort det teoretiska 

bidraget med uppsatsen. Något som Bryman och Bell (2011) beskriver som mindre intressant för de 

privata verksamheterna. Detta har diskuterats med handledare utanför företagsvärlden för att undvika 

ett för vagt teoretiskt fokus.  

 

När kvalitativ forskning bedrivs är det vanligt att synen på den sociala verkligheten inte ses som 

statisk utan föränderlig (Bryman & Bell, 2011). Detta är relevant för den här uppsatsen då det går att 

anta att synen på vad en god upplevelse är inom ett fenomen likt SaaS kommer förändras med tiden 

och beroende på vem som frågas. Egna tolkningar blir viktigt att ta hänsyn till under uppsatsarbetet i 

synnerhet när det kommer till att presentera resultat. Detta får inte ses som objektiva sanningar för 

alla människor. Det går inte att utesluta att andra forskare hade fått andra resultat. Kvalitativa 

uppsatser tenderar att vara mer subjektiva i resultattolkning och problemformulering enligt många 

förespråkare av kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Att forskarna lägger sina egna åsikter 

i vad som är viktigt och betydelsefullt samt den mindre mängd information som ligger till grund för 

forskningsfrågorna är vanlig kritik (Bryman & Bell, 2011). Vilket således är kritik som kan riktas 

mot den här studien.   

 

Kvalitativa uppsatser tenderar också att ha problem med generaliserbarheten när det gäller 

populationsnivå (Bryman & Bell, 2011). När generaliserbarhet diskuteras gäller det till teori 

hädanefter, då generaliseringar till teori inte är något problem för kvalitativa studier enligt Bryman 

och Bell (2011). De teorier som formuleras utifrån studien bör gå att applicera på liknande studier i 

framtiden.   
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4	Empiri	
 
I detta avsnitt ges en introduktion till de personer som blivit intervjuade samt deras bakgrund. I 

bakgrunden kommer personernas roller samt förhållandet och kunskapen inom området SaaS att 

demonstreras. Efter bakgrunden till de intervjuade kunderna kommer datainsamlingen presenteras. 

För kunderna görs det efter kundresans tre huvudsteg; Före köpet, Under köpet och Efter köpet. För 

leverantörerna görs det för kundresan som helhet.  

 

                               Tabell 4.1: Tabell med information om respondenter. 

                    
                                  

4.1	Kundernas	tankar	kring	SaaS	
 

För kund A och kund E är tjänsteaspekten det mest väsentliga för en SaaS-lösning. Kund A menar 

också att precisa avtal är av stor vikt. För kund B, kund C och kund F ligger fokuset på det faktum att 

kunden inte behöver sköta underhållningen av mjukvaran. Kund B menar att det beror på att 

förvaltningen av systemet ligger hos leverantören.  

 

Kund A ” Det är att dem ska leverera en tjänst, där det gäller att verkligen noga beskriva vad 
det är för tjänst de levererar.”  

Kund B 
” …den här enkelheten, det blir billigare och vi kan få hjälp med continuance 

improvement. Så vi behöver inte hålla på att patcha upp det själva utan det sköts utan att 
man behöver tänka” 

Kund C ” Det är ju att vi slipper ha hand om servrarna och patchningar…” 

Kund E ”Det är en smidig tjänst när man slipper drifta själv” 

Kund F ” Det är full service, så vi inte behöver patcha och uppdatera det själva” 
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Just uppdateringar av mjukvaran och att ständigt ha det senaste som finns att tillgå ses som en 

nyckelfaktor för en SaaS-lösning av kunderna (Kund B, Kund C och Kund F).  

 

Kund G beskriver fenomenet SaaS som en molnbaserad tjänst som inte kräver någon lokal 

installation. Hen talar vidare om pris och flexibilitet som de två yttersta säljargumenten för SaaS-

tjänster.  

 

Kund D 
”Problemfri hantering av ett system som du behöver använda. ..du får tillgång till de 

fördelar som finns genom att ha det molnbaserat: enkelt att få support, de som 
supporterar har tillgång till vår miljö. Ja men, problemfri licenshantering” 

Kund G ” I princip så är det att erbjuda en tjänst över det så kallade molnet. Utan att man 
behöver ladda ner någon mjukvara lokalt eller ha någon lokal installation.”  

 

      

Överlag är kund G väldigt positivt inställd till SaaS och detsamma gäller kund D som berättar att när 

ett företag väl börjat utnyttja SaaS, så upptäcks smidigheten i det. Kund D menar att det dock är något 

svårt för ett SaaS-försäljande företag att nå alla typer av kunder.  

  

Sammanfattningsvis går det att fastslå att samtliga respondenter har bra koll på fenomenet. Flertalet 

av respondenterna är positivt inställda till SaaS som koncept och ett flertal av kunderna levererar 

själva molnmjukvara. Samtliga av respondenterna, kunder och leverantörer har dessutom stor 

erfarenhet av att arbeta med eller kring SaaS-tjänster. 

  

4.2	Före	köpet	
 

Förköpskontakterna med leverantörer är det område där minst kunder haft tydliga minnesbilder av 

hur saker och ting utvecklats. Det som är kärnan i kapitlet är hur kontakt etablerats samt vad som 

medfört att kunden valt att gå vidare till fas 2. Efter en tematisk analys har följande nyckelbegrepp 

upptäckts och dessa förklaras mer detaljerat nedan. 
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                            Tabell 4.2: Nyckelbegrepp som kunderna tar upp i fas 1. 

Respondent Före köpet 

Kund A Kännedom, Relationstänkande 

Kund B Kännedom, Bemötande, Säkerhet 

Kund C Kännedom, Relationstänkande, Funktionalitet 

Kund D Kännedom, Funktionalitet 

Kund E Kännedom, Relationstänkande, Tillgänglighet 

Kund F Kännedom, Betalning 

Kund G Kännedom, Relationstänkande, Betalning, Bemötande 

 

4.2.1	Kännedom	
 
Både kund C och kund D lyssnar gärna på tips när det kommer till potentiella framtida leverantörer. 

Kund C vill då dock utvärdera resterande delar av marknaden i efterhand. Kund D menar att ett tips 

som kommer från dotterbolag eller andra avdelningar internt betraktas som mer seriösa. Kund F vill 

ogärna ha tips, men säger att gemensamma kontakter med någon leverantör är en fördel. Kund F 

berättar att hen gärna vill ta första kontakten.  

 

Kund C 
”…då tog jag kontakt har jag för mig och började undra lite. Då gör jag alltid så, jag 
kollar upp hela marknaden och tittar på olika produkter och ser vilka stämmer överens 

med vår vision…" 

Kund D 
” …då tog vi kontakt med dem för att vi hade fått feedback att det funkade bra och de sa 

att om det funkar bra så varför ska vi ha flera olika system. Då tog vi dem också, då 
hade vi två SaaS installationer som inte hade något med varandra att göra…" 
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Kund C och kund D beskriver också hur de gärna vill ta kontakt själva med den potentiella 

leverantören. Att de därför känner till leverantören ses som en förutsättning enligt de båda kunderna.  

 

Kund A och kund B berättar att de föredrar att utgå från ett behov som kommuniceras till marknaden. 

Därefter får leverantörer som tror sig kunna uppfylla behovet komma till dem. Att ha koll på 

marknaden vid en upphandling ser båda dock som väsentligt. 

 

Kund B  
” Det ledde sen till att vi kom fram till att vi behövde ett verktyg som stödje det här 

tjänstetänket. Det var en ganska lång upphandling, kravställning och allting som hör till, 
offerter, verksamhetsrapporter." 

 

Eftersom ett uppköp är en stor process enligt kund B så menar hen att efter kravställningen är de 

leverantörer som potentiellt kan höra av sig den typen av leverantör de kan tänka sig. Hen berättar att 

de vid ett tillfälle inte ens kände till namnet vid upphandlingen på den leverantören som skulle komma 

att vinna. Detta spelade dock ingen roll eftersom att kravställningen hade varit noggrant genomförd.  

      

Kund E och kund G menar att vid de tillfällen som det inte finns någon kännedom av leverantören 

vill de gärna gå på någon form av studiebesök. I synnerhet när det kommer till mogna marknader med 

snarlika produkter eller tjänster menar kund G. 

 

Kund G ”Och sen vill man ju ha någon form av stabilitet av leverantören som sådan. Man vill ju 
helst inte göra affärer med garagebolag." 

 

Kund G berättar att hen då kan lyssna på alla men att någon form av legitimerad tyngd helst ska finnas 

bakom leverantören.  

 

4.2.2	Relationstänkande	
 
Kund C och kund G menar att det som är viktigt för dem att förstå innan de väljer att gå vidare i en 

köpprocess är företagskulturen på andra sidan. Kund C och kund E vill hitta leverantörer som delar 

samma värden, medan kund G mer fokuserar på att finna en tillit och ett långvarigt relationstänk hos 

leverantören. Kund G är tydlig med att om hen inte känner att leverantören kan hålla vad den lovar 

så är det inte intressant.   

 

Kund C ”Att man kan hjälpa varandra, jag tycker de bästa samarbeten gör det, när man är 
vänner, har kul tillsammans men också vill saker ihop, då kan man hjälpa varandra. 
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Man kan vara referens, man kan vara med på en konferens och prata. Man själv får del 
av utvecklingen på det bolaget." 

Kund E "Ja men precis, det är väl framförallt värdena. Att vara trevlig, hjälpsam och intresserad 
av det man håller på med." 

Kund G "Nej amerikanerna lovar guld och gröna skogar men när du väl skrivit på papprena har 
de glömt allting." 

 

Kund E menar att om leverantören och kunden delar samma värden så har relationen betydligt större 

potential. Kund C vill förstå intentionerna med det potentiella avtalet hen håller på att ingå. Oftast så 

brukar hen utgå från ett ekonomiskt perspektiv och är båda nöjda med den biten, då kan relationen få 

hamna i fokus. Kund A ser istället vikten av att leverantören har ett kundfokus. Den potentiella 

leverantören måste vara inlyssnande och förstå vad kund A är intresserad av.  

 

Kund A "Det viktigaste är att de ser oss…" 

 

4.2.3	Funktionalitet	
 
Utbudet ser kund D som en väsentlig fråga och menar att vissa SaaS-lösningar kan vara för 

avancerade för hens smak. 

 

Kund 

D 

“Det är ungefär som att köpa en bil, vill du ha det här eller det här. Det finns så mycket 

val så det var lite svårt för vi visste inte riktigt vad vi ville ha.”  

 

Hen vill ha så färdiga paket som möjligt. Ibland vet inte en kund vad den vill ha och då måste 

leverantören kunna berätta det för kunden (Kund D). 

 

Det avgörande för kund C är istället huruvida tekniskt avancerat systemet är. Automation är något 

som kunden poängterar som extra intressant. 

 

4.2.4	Betalning	
 
Licensbaserade lösningar menar kund F måste ha en fungerande betalningsmodell för att de ska bli 

intressanta. Kund G är istället mer inne på att kostnaden i sig är det viktigaste för huruvida de ska gå 

vidare i en process eller inte. Speciellt på SaaS-marknader som är mogna och att funktionaliteten 

därmed inte skiljer sig så mycket.  
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Kund 

F 

“Själva licensmodellen var nog det viktigaste för oss där att vi ville inte ha det kopplat till 

operatör utan slutanvändare.” 

      

Att det finns alternativ i licensmodellen kan vara avgörande för kund F gällande val av SaaS-lösning.  

4.2.5	Bemötande	
 
Kund B och kund G talar om hur bemötandet kan fälla avgörandet för huruvida de vill gå vidare i en 

köpprocess. För kund B handlar det om en blandning mellan professionalism och personligt 

bemötande som får hen att bli intresserad. För kund G är det ett trevligt bemötande som kan medföra 

att ett för hen okänt företag får chansen.  

  

Kund 

B 

“ Just den personliga träffen med de, först tyckte vi att de såg snyggt ut på bilder i 

anbudet. Men det var just den här personliga kontakten under visningsmomentet som 

verkligen var det som seal the deal. “  

Kund 

G 

“Men nej, han var så, jag ska inte säga påstridig, men han var så pass trevlig och 

övertygande så att jag släppte in honom ganska sent i den processen.” 

Kund G trycker på vikten med ett gott bemötande väldigt tidigt i processen, redan vid första 

kontakten. Kund B beskriver istället hur ett personligt bemötande längre fram i förköpsprocessen ses 

som attraktivt. Vid den första kontakten ansikte mot ansikte avgörs mycket enligt hen.  

 

4.2.6	Säkerhet	
 
Kund B menar att för en SaaS-lösning är säkerheten en av de aspekter som de kollar mest på. Inte 

hen personligen men andra högt uppsatta personer på företaget märker i ett tidigt skede huruvida en 

leverantör ens är intressant att gå vidare med ur ett säkerhetsperspektiv.  

 

Kund 

B 

“[...]jag är inte jätteinsatt i säkerhetsfrågor men han som är chef på vår 

säkerhetsavdelning håller sig uppdaterad, senaste tenders. Han har verkligen superbra 

koll på vad som händer, IT säkerhet, personlig säkerhet, personskydd så det är han som 

brukar snappa upp sånt.” 

 

Kund B menar att hen ser SaaS-lösningar som säkra överlag och räknar med att dem är det. I de fall 

det skulle vara några konstigheter så är tjänsten längre inte ett alternativ för dem.    
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4.2.7	Tillgänglighet	
						
Kund E menar att närheten är en av nyckelfaktorerna för en potentiell leverantör. Även om mycket 

går att hantera på distans uppskattar hen tryggheten i att de kan komma och vara på plats hos dem. 

 

Kund 

E 

“Nej men jag, sökte ju efter system, som hade svenska återförsäljare. För jag vill ha 

konsulter på plats[...]” 

  

Detta för att underlätta språkbarriärerna enligt kunden, men även för att det ska vara smidigare att 

boka in fysiska möten med leverantören.  

 

4.3	Under	köpet	
 

Under den andra fasen, som har valts att benämnas som implementationsfasen, har följande 

nyckelbegrepp kunnat konstateras efter en tematisk analys. De begreppen som identifierats baseras 

på vad som tolkats vara det som kunderna anser viktigt för att fortsätta kundresan till fas 3. De 

kommer nedan att lite mer ingående presenteras vad de olika kunderna tänkt kring dem. 

      

                               Tabell 4.3: Nyckelbegrepp som kunderna tar upp i fas 2. 

Respondent Under köpet 

Kund A Bemötande, Implementering, Kompetens, Tillit, Tillgänglighet 

Kund B Bemötande, Kundens Ansvar, Tillgänglighet 

Kund C Kundtydlighet, Implementering, Kundens Ansvar, Tillit 

Kund D Bemötande, Implementering, Kompetens, Tillgänglighet 

Kund E Bemötande, Implementering 

Kund F Implementering, Tillit 
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Kund G Bemötande, Implementering, Kompetens 

 

  

4.3.1	Bemötande	
 
Kund A, kund B och kund G pratar om hur viktigt det är att leverantören ska visa att kunden är viktig 

för dem. Att visa detta går att göra via bemötandet, kund G exemplifierar med att ledningen för en 

leverantör var på plats hos dem. Kund G menar att den typen av bemötande kan medföra att ett mindre 

leverantörsbolag, kan konkurrera bort mer erkända.  

 

Kund B ”…det kändes som vi togs på allvar och blev värdesätta som kund.” 

Kund G 
”…vi har en otroligt bra relation!/.../Sen kan ju det bero på att (anonyma namn), det är ju 

egentligen ledningen av bolaget, som varit med under vår implementation och som vi 
jobbade med under upphandlingen”.  

 

Kund B beskriver det som att hen vill bli “hållen i handen” under köpprocessen, något som kund D 

också är inne på. Leverantören ska tydligt förklara hur kunden bör gå tillväga och guida dem genom 

köpprocessen och implementationen (Kund D). Detta gäller i synnerhet när SaaS-lösningen kräver, 

eller erbjuder, kundanpassningar menar kund D.  

 

Kund D 
”…ni jobbar inom den här businessen och det här är våra erfarenheter från vad vi gjort 
tidigare. Så här tror vi ni ska försöka jobba, mer än, här har du ett system, hur vill du 

sätta upp det?” 
 

Återigen så är kund D inne på att det kan vara avancerat att införskaffa en SaaS-lösning, men hen 

menar att det finns arbetssätt som kan underlätta.  

 

Kund E berättar om hur hen blir imponerad av ett strukturerat och professionellt bemötande. Det inger 

ett lugn och hjälper relationen på lång sikt menar kund E.  

Kund E ” …vi hade ju återkommande möten och hen var så duktig och summerade allt i rapporter 
varje vecka. Om vad som hade gjorts, vad som hade sagts och vad som skulle göras.” 
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4.3.2	Implementering	
 
Kund G beskriver hur hen tycker att leverantören ska göra majoriteten av arbetet under 

implementeringen, men att kunden ska vara delaktig och utbildas. Detta för att kunden under själva 

nyttjandet av mjukvaran ska kunna vara så självständig som möjligt. Hen menar dock att kunder inte 

är intresserade av att betala för utbildning inom SaaS-tjänsten på grund av personalomsättningen. Det 

är dumt att betala dyr utbildning till personal som kommer lämna bolaget inom kort. Kund C talar 

också om vikten av att bli tydligt utbildad under implementeringen. Detta eftersom en SaaS-lösning 

tenderar att vara avancerad och komplex. Om en kund behöver påkalla ytterligare hjälp från 

leverantören under nyttjandet av tjänsten försämras upplevelsen enligt kund C. Kund E ser snarare 

att problemet är att slutdokumentationen kan vara för vag, finns det tydliga beskrivningar om vilka 

kundanpassningar som gjorts, kan kunden sköta det mesta själva. Detta även om de inte varit helt 

delaktiga under implementeringen.  

 

Kund C ” ….arbetsflödena som visserligen var mer komplexa att sätta upp än konkurrenters men 
samtidigt gick längre i automation.” 

Kund E ”Ibland vet jag inte riktigt vilka inställningar vi gjort i produkten….. så en bättre 
slutdokumentation på något sätt”. 

 

Kund D och kund F menar istället att mjukvaran bör vara så standardiserad som möjligt. Då behövs 

inte samma utbildningsnivå och framtida uppdateringar av mjukvaran riskerar inte att medföra att 

arbetsprocessen för kunden behöver förändras. Om det sker kundanpassningar, vilket kund D tycker 

det gör i för stor utsträckning på SaaS-marknaden, behövs det en tydlig guidning.  

 

Kund A ” att kunna leverera ETT budskap: Så här ska ni göra! En väldigt viktig sak hos en 
tjänsteleverantör är att de berättar vad ”best practice” är”. 

Kund D ”Istället för att sätta tillbaka frågan, vad vill du? Ibland är det svårt att veta som kund, 
jag vet inte. Tala om för mig vad jag vill.” 

 

Både kund A och kund D tycker att under en implementering ska “Best Practice” prägla arbetet, 

snarare än vad kund D beskriver som att leverantörer försöker få kunden att avgöra hur SaaS-

lösningen kommer fungera som bäst. De menar att som kund är det intressant med processen som 

SaaS-lösningen kan bistå med, inte hur mjukvaran byggs upp. Kund D förklarar dock att medverkan 

under uppsättningen av systemet har sina fördelar då support inte kommer behövas i samma 

utsträckning som när kunden inte vet något om hur mjukvaran fungerar. Kund F tar det ett steg längre 
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och menar att kunden bör veta hur de vill sätta upp lösningen, “Best Practice” är åtminstone inget 

kunden kan förvänta sig.  

 

Kund G är, utöver vikten av utbildning, inne på att en snabb implementationstid är intressant från 

kundens perspektiv. Detta stärker bilden av professionalism enligt kunden.  

 

Kund G ”…göra tröskeln till att hoppa på tåget så litet som möjligt. Det är inget kul att stå på 
perrongen och liksom behöva klättra ett trappsteg som är en meter för att ta sig in.” 

 

Detta ser hen som kanske det största konkurrensmedlet för en SaaS-lösning i kombination med priset. 

  

4.3.3	Kundens	ansvar	
 

Kund B och kund C talar om vikten i att kunden måste vara tydlig med sina krav och önskemål mot 

leverantören.  

 

Kund 

B 
”[...]att implementationsfasen har väl fortgått ända sen dess”  

 

Kund B exemplifierar med att beskriva hur de vid ett tillfälle inte hade någon färdigställd 

kravspecifikation när implementationen påbörjades vilket medförde att fasen fortsatte väldigt lång 

tid. 

  

Kund C berättar att hen uppskattar att implementera saker i lite skala till en början för att därefter 

successivt utvecklas. En sådan sak, menar hen, måste tydligt kommuniceras till leverantören. 

Missförstånd beror på båda parterna enligt kund C. 

  

4.3.4	Kompetens	
 
Kund A och kund D beskriver hur varierande grad av kompetens hos leverantören kan vara 

problematiskt. I synnerhet när det inte råder ett standardiserat sätt att arbeta på. Kund A menar att hen 

föredrar ett mindre antal personer involverade under en implementationsprocess, från båda sidorna, 

för att minska personberoendet. Hen menar att det stärker bilden av professionalism ifall leverantören 

arbetar strukturerat.  
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Kund A ”…vi vet att det blev lite personberoende” 

Kund D 
”….när vi hade implementationen med (anonymt namn) så var det också: hur vill ni 
göra?. Sen kommer någon annan konsult och säger: hur har ni gjort här? Då gör 

konsulterna på olika sätt.” 
 

Kund D talar också om standardisering men med utgångspunkt i personalomsättning. Hen menar att 

om det inte finns ett standardiserat sätt att sätta upp SaaS-tjänsten på kan leverantörer inte heller byta 

personal, för då vet ingen hur den gamla personalens mjukvaror är implementerade.  

 

Kund G talar om vikten för en leverantör att påvisa det bästa sättet att sätta upp mjukvaran på.  

 

Kund G ” Nej det här går inte bra, för då får ni de här och de här problemen. Så han var väldigt 
kunnig”. 

 

Det stärker bilden av att leverantören är kompetent. Dessutom menar kund G att leverantören ska visa 

på vilket sätt tjänsten hjälper kunden med det behovet dem har.  

  

4.3.5	Tillit	
  

Kund A vill känna en tillit till leverantören. Leverantören ska leverera det som avtalet beskriver, för 

att detta ska uppnås menar hen att leverantörer bör visa sig pålitliga samt att kunden måste vara tydlig. 

Kund C menar att leverantören ska vara öppen med mjukvarans brister. Det är viktigt för kund C att 

veta vilken form av prestanda hen ska vänta sig av mjukvaran.  

 

Kund 

A 

"[...]levererar 3 stycken servrar i molnet, för det är inte det de ska leverera. De ska 

leverera en mjukvara som ger oss nytta." 

Kund 

C 

"Det har vi gjort. Ofta är det funktionaliteten som inte lever upp till förväntningarna, 

det kan vara prestandaproblem." 

  

Båda kunderna menar att leverantören ska hålla vad de lovar och inte utge sig för att kunna prestera 

bättre än vad som är möjligt. Kund F och kund G talar också om vikten av att hålla löften från 

leverantörens sida. De menar att en leverantör inte ska förmedla att den kan prestera en viss form av 

upptid eller en viss leveranshastighet om detta inte är möjligt. Så återigen sätts fokus på tilliten menar 

kund G. 
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4.3.6	Tillgänglighet	
      
Under ett köp är det viktigt att leverantören är tillgänglig enligt kund B. Det är enligt hen kanske den 

viktigaste aspekten under köpfasen. 

      

Kund 

B 

”Ända sen dag ett när det blev klart att de vann upphandlingen[...] Väldigt  tillgängliga 

har de varit.” 

  

Kund B menar att när en leverantör har valts så vill kunden komma igång med att använda mjukvaran. 

Detsamma menar kund D som beskriver att hen vill ha tillgänglighet på konsulter som kan 

implementera SaaS-lösningen. 

 

Kund A menar också att tillgängligheten är viktig men inte för alla. Hen talar om begreppet 

“tjänstevillighet” och att detta kan bli för högt. Leverantören ska inte hjälpa alla på företaget med allt 

utan det ska finnas en tydligt uppsatt förvaltning (Kund A). 

 

4.4	Efter	köpet	
 
Efter köpet påträffades följande begrepp som väsentliga faktorer för kundens upplevelse av SaaS-

tjänster. Här lades fokus på vilka faktorer som var viktiga för att kunderna skulle vilja stanna kvar i 

ett SaaS-avtal. 

 

                       Tabell 4.4: Nyckelbegrepp som kunderna tar upp i fas 3. 

Respondent Efter köpet  

Kund A Tillgänglighet, Bemötande, Tekniska Aspekter, Kompetens, Kundens Ansvar 

Kund B Tillgänglighet, Funktionalitet, Säkerhet, Kontaktfrekvens, Kundens Ansvar 

Kund C Bemötande, Tekniska Aspekter, Funktionalitet, Kompetens, Kundens Ansvar, 
Relationstänkande, Tillit 

Kund D Tillgänglighet, Bemötande, Tekniska Aspekter, Funktionalitet, Säkerhet, Kontaktfrekvens, 
Kundens Ansvar, Betalning 
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Kund E Tillgänglighet, Bemötande, Tekniska Aspekter, Kompetens, Säkerhet, Kontaktfrekvens 

Kund F Kompetens, Kontaktfrekvens, Kundens Ansvar, Relationstänkande 

Kund G Tillgänglighet, Kompetens, Säkerhet, Kontaktfrekvens, Relationstänkande, Tillit, Betalning 

 

 

4.4.1	Tillgänglighet		
 

Kund A “Nummer 1 är att den är tillgänglig. Den tjänsten de levererar är ett system och det ska 
ligga tillgängligt hela tiden…Jag hatar när system går ner.” 

Kund B 
“Upptid, att den är nära 100 % känns ju nästan som en förutsättning. Man blir ju lite 
utelämnad när man lämnar över drift och service till en extern part så då tycker jag 

upptid är en kvalitetsfaktor.”  

Kund G “Upptid och även lite prestanda men det är ju mer upptid än prestanda kanske. Men 
man vill ju definitivt ha prestanda också.” 

 

Kund A, kund B, kund D, kund E och kund G talar om vikten av att upptiden eller tillgängligheten 

på mjukvaran ska vara så hög som möjligt. Nästan 100 % menar samtliga fem kunder. Kund A och 

kund D ser det som den absolut viktigaste faktorn. För kund B är det en förutsättning för intresse 

överhuvudtaget. Kund G menar att när de utvärderar huruvida en SaaS-lösning fungerat bra eller inte, 

så är det ofta upptid de kollar på.  

 

Kun
d E 

“...det känns i alla fall som ett viktigt stöd för oss att de sitter där, inte allt för långt bort 
från oss och kan komma och hjälpa till vid behov.“ 

  

Kund B, kund E och kund G menar att tillgängligheten även berör leverantörens kontaktpersoner. 

Kund G menar att som inte ska behöva jaga kontaktpersoner som kund. Kund E berättar att 

kontakttillfällena inom en relation blir mindre frekventa med tiden men att de som kund vill veta att 

personal hos leverantören finns tillgänglig när problem uppkommer. 
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4.4.2	Bemötande	
 
Kund A beskriver att det borde finnas specifika personer hos kunden som leverantören enbart ska 

sköta all kontakt med. Kund E menar istället att leverantören ska erbjuda varje kund specifika 

kontaktpersoner, hen inser att detta blir svårt eftersom alla företag har personalomsättning.  

 

Kund A 
“Det har något att göra med ordet tjänstvillighet. Tjänsteleverantören vill naturligtvis 

vara villig att ge tjänst till företaget men måste faktiskt hålla koll på varifrån 
beställningen kommer.” 

 

Kund A talar även här om begreppet “tjänstevillighet”, att leverantören inte kan vara tjänsteleverantör 

till vem som helst på kundens företag. Det tycker hen får leverantören att verka mindre professionell. 

 

Kund C menar istället att det viktiga som leverantör är att ta på sig problem som har orsakats för 

kunden. För kund D är det intressant med leverantörer som fokuserar på att hjälpa kunden så mycket 

som möjligt. 

 

Kund C 

“Där har vi en tydlig skillnad, en del SaaS börjar direkt att felsöka när nåt är fel. En del 
andra skickar tillbaka, här är en kontrollista, kolla era AD, kolla er inlogg, kolla er 
nätverk, kolla era brandväggar. Det är ju det vi vill ha hjälp med, för är det nåt som 

hänt och vi inte ändrat i vår miljö.” 

Kund D 

“Vi har det bland annat från (anonymt namn), de är jättegenerösa, de har många 
partners som hjälper de implementera. De kommer till oss och säger: Såhär gjorde vi 

här och där. Så att man delar verkligen med sig utan att man namnger dem. Det ser jag 
som en bra grej....” 

 

Bortförklaringar ses som negativt och leverantören ska be om ursäkt och åtgärda problemet. Kund D 

menar att en leverantör ska dela med sig av kunskap till kunden, från tidigare projekt som de haft. 

Kund D beskriver återigen vikten av “Best Practice”, att leverantören ska påvisa hur nya funktioner 

kan användas för kunden.  

      
4.4.3	Tekniska	Aspekter	
  

Kund C, kund D och kund E talar om vikten för SaaS-leverantörer att kontinuerligt uppdatera 

mjukvaran. De menar att ett företag köper en SaaS-tjänst av delvis den anledningen, att hela tiden få 

använda sig av den senaste mjukvaran. 
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Kund C 
Nu släpper vi de här två nya modulerna, jag tänkte att de kunde passa er baserat på hur 
vi vet att ni jobbar på (anonymt namn) så skulle det här vara lysande för er! Alltså lite 

merförsäljning på ett sätt men samtidigt är det ett mervärde för oss som kund.” 

Kund D 
“...som man inte ser. Det kan man uppdatera varannan vecka men större saker som 

ändrar i flöden och sånt… jag har inga problem med att det görs men jag vill veta i god 
tid innan.” 

 

Kund C menar att när det sker uppdateringar får gärna leverantören kommunicera detta till kunden, 

vid de tillfällen då leverantören anser att det borde finnas intresse från kunden. Kund D menar att vid 

de tillfällen mjukvaran uppdateras så att arbetsprocessen måste ändras, bör uppdateringarna släppas 

i en gratis testmiljö någon månad innan. Detta för att kunden ska kunna hinna anpassa sitt arbetssätt 

innan det går in i skarpt läge.  

 

Kund A berättar att det visserligen är roligt med nya funktioner men att det ofta förstör för kunden.  

 

Kund A 

“Det är jättekul med nya funktioner, men tyvärr blir det så att Service Quality lider. De 
kan ju tycka att det är en kvalitet att införa nya funktioner men det kanske inte vi gör. 

Det finns en motsättning där emellan. Framförallt när man fungerar som en 
försökskanin...” 

 

Hen menar att när väl uppdateringar släpps så ska de fungera till 100 %, detta för att kunden inte ska 

behöva känna sig som en försökskanin. Detta menar hen vissa leverantörer behandlar sina kunder 

som och då är det tekniska sällan färdigutvecklat i hens mening.  

  

4.4.4	Funktionalitet	
 
Kund B menar att det kan vara frustrerande om SaaS-lösningen inte är integrationskompatibel mot  

andra system.  

Kund B 
“Plus att det system vi använder för inventariehantering mest är spagettikodat. Det har 
varit det vi brottats med allra längst, just att importera och få någon integration dem 

emellan. Nu har vi ändå fått till en lösning som funkar för supporten.” 

Kund D 
“Jag skulle också säga att det är enklare att supporta integrationer som är mellan SaaS-
miljöer än om det ska vara mellan on premise, det krävs mycket mer hands on om man 

ska få såna att fungera på ett bra sätt.”  
 

Oftast så menar dock kund B att det i lika stor mån beror på On Premise-lösningen. Kund D menar 

istället att det positiva med SaaS-lösningar är att stödja integrationerna mellan system vilket är 

betydligt enklare med en SaaS-lösning och ser det därför som mindre väsentligt. Både kunderna ser 

kvaliteten som högre när SaaS-tjänsten har öppna APIer.  
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Kund B, kund C och kund D beskriver mjukvarans funktionalitet som viktig. Kund C och kund D 

berättar att vid de tillfällen de lämnat SaaS-avtal har det varit av just på grund av funktionaliteten.  

 

Kund C 

“Däremot om det är problem med leveransen, då är ju vi ganska snabba att uppfatta det. 
Vi vet att ett system vi har har väldigt mycket driftstörningar med inloggningen och det 
påverkar hela bilden på IT negativt så när vi pratar med den avdelningen som har det 

systemet så lyfter vi fram det.” 
 

Både kund B och kund C berättar att det också är av funktionaliteten som de kan bli positivt 

överraskade och ser det som väldigt positivt när det överträffar förväntningarna. Kund C menar att 

om funktionaliteten är bristfällig märks det ganska tydligt. I synnerhet gällande dritstörningar.  

        
4.4.5	Kompetens	
 
För kund A är kompetensen det klart viktigare än mjuka värden för en leverantör. De ska vara experter 

på det de levererar menar kund A. Dessutom ska de följa de uppsatta SLAer som finns.  

 

Kund A 
“Jag är personligen väldigt teknisk, fakta, konkret. Ja det är det som är det viktiga, 

kompetensen. Jag kan till och med förlåta lite sloppy beteende, men inte tvärtom. Fint 
umgänge, bra relation, men ingenting bakom, nej.” 

Kund F 
“Vi pratar alltid upptid, vi pratar vad som ligger i SaaS-avtalen. Det är full service så vi 

inte behöver patcha och uppdatera det själva. Om det finns SLAer mot tjänsten. Ja, 
snabb support är ju viktigt så det är väl KPIerna.” 

Kund G “.. en bra relation är viktigt. Är det så att de inte är kompetenta kommer vi ju inte ha en 
bra relation.” 

 

Det är även kund F inne på som något av det viktigaste för en leverantör. I grunden handlar det om 

att tjänsten ska driftas professionellt enligt kund F. Kund D menar att hårda värden, som kompetens, 

är viktigare än mjuka värden för en SaaS-leverantör och är därmed inne på samma bana som kund A 

och kund F. Kund G berättar att om inte leverantören är kompetent kommer det inte få en bra relation 

och således är kompetensen väsentlig.  

 

Kund E 
“Det är klart, man inte vill ha kontakt med någon som inte är så tillmötesgående. Men 
samtidigt så måste det ju funka. Annars skulle vi ju byta verktyg direkt ju. Om vi märkte 

att det var brist på kompetens” 
 

Kund E menar att en leverantör måste vara tillmötesgående och ha ett trevligt bemötande. Men om 

det inte finns något bakom, att kompetensen brister, så kommer inte relationen bli långvarig ändå. 
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Kund C tycker sig ha identifierat att det ofta brister i kompetensnivån i de första leden på SaaS-avtal 

och att det kanske inte är förrän i tredje steget som hen som kund blir hjälpt. Det anser kund C får 

kvaliteten att sjunka avsevärt. 

  
4.4.6	Säkerhet	
 
Kund B menar att för hen personligen så litar han mer på SaaS, företag som arbetar med att drifta 

system, än On Premise-lösningar där de själva gör det. 

 

Kund B “Säkerheten är en faktor som spelar in men säkerhetsargumentet är snarare att vi skulle 
drifta det själva.” 

 

Dock så menar hen att det inte gäller alla inom organisationen och därför blir säkerhetsfaktorn nästan 

avgörande för en SaaS-leverantör. Kund E är inne på samma spår och menar att om alla på 

organisationen anser SaaS-lösningen som säker så kan personalstyrkan hos kunden fokusera mer på 

sin kärnverksamhet. Kund D berättar att det enda tillfället då en On Premise-lösning är att föredra 

framför en SaaS-lösning är om det finns policys. Det finns nästan inga säkerhetsrisker med SaaS 

menar hen.  

 

Kund 
G 

 
”Säkerhet, jag vill att min data ligger säker. Och integritetskonceptet kommer väl in där 

också, att det inte delas med andra va.“ 
 

Kund G vill att datan ska vara säker och inte riskera att försvinna. Dessutom menar hen att det handlar 

om integritet, datan ska inte delas med andra. De måste även kunna lita på att informationen som 

finns i mjukvaran är korrekt så därav blir säkerhetsaspekten en av de viktigaste enligt kund G. 

  
4.4.7	Kontaktfrekvens	
 
Kund B menar att det allra viktigaste för en långvarig relation är regelbundna kontakter. Det gör 

helheten till en bättre upplevelse menar hen.  

 

Kund B “...mest skulle jag sätta regelbundna kontakter.” 

 



	

      
      

54 

Kontakterna blir färre och färre med tiden men det måste finnas en regelbundenhet hävdar kund B. 

Även kund F tror att regelbundenhet är viktigt för en fungerande relation. Hen menar att det inte 

behöver vara ofta men åtminstone två gånger på ett år så att inte relationen glöms bort. Kund G tror 

istället att kund och leverantör i en god relation inte behöver ha några avtalade uppföljningar. Utan 

är det en bra relation så sker det automatiskt. Det får dock inte bli för ofta som leverantören hör av 

sig bara för att kolla läget menar kund G. Vad som är för ofta är inte bara upp till leverantören att 

avgöra utan här har kunden ett ansvar i att vara tydlig menar kund G. 	

 

Kund D “Ja, no news is good news tycker jag. Om vi inte behöver kontakta dem så vet vi 
antingen hur vi löser det själva eller så har vi inget som är ett problem.” 

Kund E 
Herregud, jag måste ju hinna jobba lite också...Har det hänt något exceptionellt, som 

dom berättar att: kolla nu har vi släppt det här. Då vill jag gärna att de kontaktar mig, 
för att de vet att det här kommer du gilla, för det här använder ni typ.” 

 

Kund D och kund E menar istället att lite kontakt med en leverantör är att föredra. Kund D tycker att 

när kunden väl behöver hjälp, då ska leverantören vara på alerten, men annars låta kunden vara. Kund 

E tycker att leverantören borde höra av sig när det verkligen är något viktigt de har att berätta. Som 

exempelvis en uppdatering av mjukvaran som leverantören tror kommer passa kunden.  

    

4.4.8	Kundens	Ansvar	
 
Kund A och Kund B menar att kundupplevelsen baseras på kundens tydlighet till viss del. Om inte 

leverantören får veta vilka förbättringsåtgärder som behöver utföras, är det svårt att klaga menar dem. 

Relationen kan även bli sämre om kunden endast låter leverantören får höra bra saker menar kund B. 

Detta för att tystnad kan tolkas som negativt enligt hen. 

      

 

Kund 

B 

”Jag tror att de gynnas också av att vi hör av oss när det finns saker som vi inte är 

nöjda med. För jag kan tänka mig det uppfattas som att inga nyheter är bra nyheter. 

Det är svårt att utvecklas om man bara får höra när det är bra.” 

Kund 

C 

"Det är vårt ansvar, att verkligen vara tydliga och vara med när vi sätter reglerna och 

förstå liksom vad de här konsulterna från till exempel (anonymt namn) säger: Nu gör vi 

såhär och såhär. Sätta sig in i vad det innebär så vi inte gör fel val bara för att vi 

lämnar över ansvaret och litar på leverantören.” 
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Kund 

D 

“[...]en direkt kommunikation om saker som de inte är nöjda med[….]Det är nog det 

största som jag skulle vilja säga.” 

Kund 

F 

“[...]att vi är uppmärksamma på om det finns utmaningar, driftstörningar och buggar 

att rapportera. Saker med kommunikationsvägar som vi inte är nöjda med.”  

  

Även kund C, kund D och kund F tycker att kunden har ett ansvar i hur väl relationen ska falla ut. De 

anser att det handlar om tydlighet i kommunikationen mot leverantören. Kund D hade föredragit om 

det fanns ett community där både kunder och leverantören kunde diskutera saker som behövdes 

förbättras. Detta hade underlättat för samtliga parter menar hen.  

 

4.4.9	Relationstänkande	
 
Kund C och kund F ser ett relationstänkande från leverantörens sida som avgörande. Kund F menar 

att om det finns ett relationstänkande så plockar leverantören fram de tekniska kompetenser som 

kunden kräver. Kund C ser det liknande, att kund och leverantör ska fungera som vänner eller 

partners, för då är leverantören mer benägen att hjälpa till när det behövs. 

 

Kund F “Jag tror relationen är viktigast för jag förväntar mig att på baksidan av relationen att 
har de inte kompetensen så hittar de kompetensen så relationen är viktigast för mig.” 

Kund G 

“Det är, jag menar vi hjälper ju varandra tycker jag. Jag menar jag har ju hjälpt till 
som referenskund och sånt där ju. Och jag har även fått ett antal timmar med konsult, 

jag tror aldrig jag har nyttjat dom, men vi har fått några konsulttimmar och sånt där för 
saker vi hjälpt till med.” 

 

Detta är något som även kund G är inne på, men att det går åt båda hållen. I en bra relation så vill 

kunden och leverantören hjälpa och ställa upp för varandra, vilket gör den totala upplevelsen för 

samtliga bättre enligt kund G. 

 

Kund C 
“För det är ett exempel som jag har ifrån när vi började så hade vi väldigt mycket 

fokus... Inte återkoppling så snabbt som man ska önska, det har tagit någon vecka sen 
säger de dock ”ursäkta, vi har haft väldigt mycket.“ 

Kund C 
“Vi hade ett sånt exempel, X, supertrevliga människor, verkligen brann för oss, satt på 

nätter och jobbade och ville få det att funka. Men till slut har man en verksamhet där ute 
och har de inte möjlighet att uppfylla så kan man inte ha kvar tjänsten.“ 

 

Kund C berättar att trots vikten av att ha en fin relation tillsammans så är inte det allt. Om inte 

kompetensen finns där bakom spelar det ingen roll att leverantören har trevlig personal. Hen menar 

att en bra relation kan ge en leverantör tid, men det kommer till en gräns. Dessutom menar hen att 
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relationen kan bli för tight. Kund C berättar om hur hen upplevt att när de blivit för lojala mot en 

leverantör minskas uppmärksamheten mot dem. Detta menar kund C kan åtgärdas genom att göra 

SaaS-lösningen mindre leverantörsberoende. 

 
4.4.10	Tillit	
 

Kund 

C 

“Man kan inte bara säga att jag har tillit men sen händer det aldrig något. Ja, då 

försvinner ju tillit så det är något man förtjänar, men just det är att man känner ofta när 

jag hör av mig så är det något som har hänt och då vill jag ha snabb och korrekt 

service. Jag vill känna mig viktig och prioriteras som alla andra.”  

  

Både kund C och kund G beskriver hur tillit till leverantören är viktigt för en SaaS-relation. Kund C 

berättar hur tillit främst är något man förtjänar genom att prestera på den nivån som utlovats. Något 

som kund G också håller med om, hen beskriver att vara ärlig gentemot kunden som leverantör kan 

göra upplevelsen betydligt mer positiv. 

 

Kund E är inne på att förtroende för att leverantören inte är alltför långt bort och finns tillgängliga att 

hjälpa till vid behov är intressanta aspekter. Hen menar att trots att kontakterna inte är lika 

regelbundna så är det viktigt att leverantören finns där och detta utgör ett viktigt stöd för dem. Vidare 

berättar kund E att när hen litar på leverantören behöver hen inte bli kontaktad kring varje sak som 

händer utan förlitar sig på leverantörens kompetens och att de agerar i hens bästa intresse.  

 

4.4.11	Betalning	
 
Kund D ser betalningsmodellen som kritisk för en SaaS-tjänst. Poängen menar hen är att det ska vara 

smidigt och att behöva hantera en betydande mängd småtransaktioner är enligt kunden inte smidigt.  

      

 

 

 

Kund 

D 

“Det blir lite mycket transaktioner. Kommer det någon i en timme så faktureras det. En 

längre relation ska vara mer problemfri från ett sånt perspektiv. Inte problem men det 

blir mycket admin jobb, vi ska göra ett inköp, vi får faktura, sen ska vi göra ett inköp på 

en timme på 1200 spänn. Den ska hanteras. Jag skulle hellre se att det inkluderas, 

speciellt med SaaS.”  
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Kund 

G 

“[...]vi har en del system som vi prenumererar på men som är dyra. Och även om de nu 

gör det vi förväntar oss, vi har absolut inga klagomål på vad tjänsten gör, men vi 

känner bara att vi betalar för mycket. Det som jag tittar på att avveckla idag, det är 

sånt som jag upplever att vi betalar för mycket för.” 

 

Kund G nämner istället vikten av att en SaaS-tjänst ska vara ett ekonomiskt bra beslut. Hen menar att 

det är en av SaaS främsta fördelar och därmed bör inte kostnaden vara för hög. Generellt sätt menar 

kund G att det inte är så enkelt att lämna en SaaS-lösning i och med att kunden lätt bygger fast sig. 

Det som dock kan få kunden att avväga ett avbrutet samarbete är om kostnaden är för stor i förhållande 

till vad mjukvaran presterar.  

 

4.5	Leverantörsperspektivet	
 
Gällande leverantörsperspektivet presenteras inte begreppen per fas, då dessa intervjuer inte kom 

att handla lika mycket om faserna i sig. Vid vissa tillfällen nämns dock aspekter för specifika faser 

och detta har då förmedlats på ett tydligt sätt i texten.  

 

          Tabell 4.5: Nyckelbegrepp som leverantörerna tar upp för samtliga faser.  

Leverantör 
1 

Relationstänkande/Bemötande, Kontaktfrekvens/Kommunikation, Implementering, 
Tekniska Aspekter, Tillgänglighet, Betalning, Tillit 

Leverantör 
2 

Relationstänkande/Bemötande, Kontaktfrekvens/Kommunikation, Implementering, 
Kundens Ansvar, Tekniska Aspekter, Tillgänglighet, Tillit 

Leverantör 
3 

Relationstänkande/Bemötande, Kontaktfrekvens/Kommunikation, Implementering, 
Tekniska Aspekter, Tillgänglighet, Betalning, Tillit 

 

 

4.5.1	SaaS	
 
Generellt sett är samtliga leverantörer positivt inställda till Software-as-a-Service och ser bara 

fördelar med tjänsten. Dessutom ser ingen av leverantörerna några problem med att SaaS skulle vara 

svårare att integrera mot annan mjukvara, för att det helt enkelt inte stämmer. Vidare föredrar de 

denna typ av försäljning framför traditionell On Premise försäljning då de kan hantera kundens 

system bättre och se till att de kör den senaste versionen av systemet med nya funktioner. Leverantör 

1 ser exempelvis fördelar med att det blir enklare att leverera en kvalitativ tjänst med hjälp av SaaS.  
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Leverantör 3 menar att kunder fortfarande är lite osäkra på SaaS som fenomen. Det leder till att 

mycket kraft behöver läggas under säljarbetet, något som kan leda till en starkare relation. 

 
 
 
 

Lev 

1 

”Det är klart att det fortfarande finns system som kunden har lokalt installerat som 

behöver kommunicera med våran SaaS tjänst och då har vi lösningar för att kunna göra 

det möjligt också. Jag ser inte det som något negativt för att välja SaaS idag. För två år 

sedan skulle jag kunna se det, då var det inte riktig samma sak.” 

Lev 

2 

                  ”Att vi är med och guidar kunden med att installera (anonymt namn) då. Så 

det är en ganska stor skillnad där.” 

Lev 

3 

 ”De tror fortfarande att molnet, det inte är säkert. Det vet jag ju, jag har varit hos 

kunder där man pratar om det också. Då har de i sin policy att den här typen av 

information får inte lämna vårat nätverk.”  

      

4.5.2	Relationstänkande/Bemötande	
 
Leverantör 1 föredrar en lång förköpsprocess på grund av att det lägger grunden till en god relation. 

Kund och leverantör lär känna varandra bättre och när väl implementeringen sker blir det på ett 

korrekt sätt. Leverantör 3 berättar att hen inte tror på att bara sälja och sedan gå vidare, som leverantör 

är en av uppgifterna att hjälpa kunden med att få en bra upplevelse av tjänsten. 

  

Leverantör 2 berättar att de via ett personligt och anpassat bemötande försöker optimera 

förutsättningarna för en god relation. De försöker att vara tydliga tidigt med de brister systemet kan 

ha på grund av att det just är en standardiserad SaaS-lösning. Även leverantör 3 talar om vikten med 

ett personlig bemötande och berättar att de har planer på att införskaffa en Customer Success Manager 

för att utveckla sitt arbete på den fronten. 

  

Leverantör 2 menar att supporten i efterköpsaktiviteterna försöker bemöta kunderna på ett personligt 

men ändå professionellt sätt. Detta tycker hen att de lyckas med och tror att det kan bero på att antalet 

kunder inte är så många ännu. 

  

Leverantör 3 menar att deras nuvarande kunder har lämnat konkurrenter på grund av att det varit 

relationsmässiga problem. Hen menar att de ser relationsskapande som ett starkt konkurrensmedel i 
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och med att funktionaliteten från konkurrenter inte skiljer sig nämnvärt. Även leverantör 2 tror att 

relationsaspekten är bland det viktigaste och berättar att hen tror att det är en av de största 

anledningarna till att deras kunder har lämnat sin föregående leverantör. Leverantör 2 menar att en 

leverantör kan kompensera för mycket med hjälp av goda relationer. Vidare förklarar leverantör 2 att 

en god relation är vad som i längden bidrar till lojalitet, som enligt hen är det yttersta målet. 

      

För leverantör 2 är lojalitet bland kunderna viktigt, för enligt hen är nöjda och lojala kunder den bästa 

marknadsföringen ett företag kan få. Leverantör 3 tror också att lojala kunder är viktigt trots att det 

enligt hen kan vara svårare att skapa i en SaaS-relation. Själv menar leverantör 3 att de har relativt 

lojala kunder redan. 

 

Både leverantör 1 och 2 anser att en kund bör snarare fungera som en partner. Detta eftersom att om 

båda parterna tjänar på relationen är det mer attraktivt att stanna kvar i den menar leverantörerna.  

 

Lev 

2 

 ”[...]med goda relationer kan man kompensera för mycket liksom. Och har man inte det, 

är det svårt att behålla kunden tror jag, om man inte vårdar relationen med kunden.”  

Lev 

3 
”Vi har väldigt lojala kunder så det är väldigt få som byter.” 

 

4.5.3	Kontaktfrekvens/Kommunikation	
 
Leverantör 1 tror att kunder har olika preferenser gällande hur ofta kunden vill ha kontakt med dem 

och att det därav är något som ska avtalas. Hen föredrar om kunden är tydlig i vad deras förväntningar 

på samarbetet är. Större kunder menar leverantör 1 att de kontaktar 1–3 gånger per kvartal och 

försöker att kontakta samtliga kunder minst 1 gång per kvartal. Leverantör 3 berättar att de oftast än 

så länge är för sena på att ta kontakt med kunden. Hen beskriver det som att de är reaktiva.  

  

Leverantör 1 ser kommunikationen som den viktigaste aspekten i en SaaS-relation. Detta för att veta 

hur kunden mår och vilka önskningar de har på mjukvaran. Leverantör 2 talar också om vikten med 

regelbunden kontakt med kunden. Hen tror att det är viktigt att utvecklas tillsammans med kunden 

och utan kommunikation blir det svårt.  
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Leverantör 1 berättar att nuvarande kunder till dem lämnat gamla leverantörer på grund av att de inte 

haft en regelbunden kontakt.  

 

Lev 

1 

”Kommunikation, att hålla kontakten är det allra viktigaste. Vara intresserade av kunden 

för ju mer kontakt vi har med kunden ju mer får vi veta vad som händer och vet hur deras 

framgång är i bolaget.”                 

Lev 

3 
”Det är väldigt, just nu är det väldigt ostrukturerat skulle jag säga. Vi har oftast kontakt 

med kunden när något fel har uppstått. Vi är väldigt dåliga på att vara proaktiva[…]” 

 

4.5.4	Implementering	
 

Leverantör 1 talar om vikten av att inte lova för mycket i kontrakten under implementeringen. Det är 

bättre att via avstämningar justera kontrakten i efterhand i så fall menar hen. 

  

Leverantör 2 berättar att de inför en implementering försöker lyssna på vad kunden har för mål och 

förväntningar. Därefter vill de diskutera, i samråd med kunden, om den bästa lösningen och 

planeringen för dem. Det är under detta utförande viktigt att leverantören guidar och rådgiver kunden 

i hur SaaS-lösningen bör användas enligt leverantör 2. Här menar hen att leverantören har chans att 

skapa goda förutsättningar för att kunna leverera en god upplevelse till kunden. Även leverantör 3 

tror mycket på att guida och hjälpa kunden i hur systemet bör och kan användas. 

  

Leverantör 2 menar att en kort implementationstid ofta uppskattas av kunden och att de därav försöker 

att erbjuda det. Utan att förringa utbildningsmomentet inom implementeringsfasen. 

 

4.5.5	Kundens	Ansvar	
 
Leverantör 2 menar att ha en personlig kontaktperson för varje kund hade varit att föredra ur kundens 

perspektiv. Detta är dock svårt att upprätthålla för en leverantör, för oftast så sköter en 

supportavdelning huvudkontakten under förvaltningsfasen menar leverantör 2. Hen menar att kunden 

borde vända sig till supporten i majoriteten av fallen då det annars sätter för stor press på leverantören.  

 

Lev 

2 

”[…]det beror helt på hur mycket personlig kontakt man fått med, skulle jag säga, med 

kunden oftast kommer det ju frågor direkt till konsulten. Det är ju bra ur ett 

kontakthänseende det är ganska dåligt ur ett liksom arbetsmiljöhänseende.”  
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4.5.6	Tekniska	Aspekter	
 
Att hålla SaaS-mjukvaran uppdaterad via trender och kundbehov ser leverantör 2 som viktigt. Detta 

menar även leverantör 1 som beskriver att de därför har en funktion där kunder kan rösta och önska 

kommande funktioner i mjukvaran. Leverantör 3 talar också om vikten av att hålla mjukvaran 

uppdaterad. Hen nämner också att det därav är riskfyllt att göra för mycket kundanpassningar på en 

SaaS-tjänst. Detta för att när mjukvaran uppdateras kommer så kundanpassningarna längre inte vara 

kompatibla i värsta fall. 

      

Leverantör 2 menar att en låg investeringskostnad gör det enklare att lämna ett SaaS-avtal, detta leder 

till att uppdateringsfrekvensen och den tekniska kvaliteten på mjukvaran blir viktig för att stärka 

kundernas upplevelse. Hen menar dessutom att marknaden de verkar på är relativt mogen, då blir ny 

funktionalitet och kringtjänster ett sätt att konkurrera med. Leverantör 2 exemplifierar med att 

nuvarande kunder till dem lämnat andra SaaS-avtal på grund av att funktionaliteten varit för låg hos 

konkurrenter. Leverantör 3 ger exempel på en funktion som hen anser att kunderna uppskattar, 

nämligen att de kan sköta mycket från distans, eller via remote. Detta ger även leverantören 

möjligheten att åtgärda problemet innan kunden ens har märkt det, vilket leverantör 3 ser som en 

tydlig aspekt för att förbättra kundens upplevelse. 

 

Lev 

1 

”Vi har valt att vara transparenta både i att kunden kan ge förbättringsförslag och att de 

kan rösta på andras förslag."  

Lev 

2 

”[…]vi har ju en statussida där vi informerar kunder om underhållsarbeten, om det är 

något som går ner och inte funkar så uppdaterar vi en sån sida varje 30:e minut.”  

Lev 

3 

”Det som kunden ofta uppskattar med SaaS är att vi kan hjälpa de remote. Vi har tillgång 

till alla deras implementation, installation i SaaS så vi kan gå in och hjälpa dem och se 

vad de har gjort för något om det behövs.” 

 

4.5.7	Tillgänglighet	 	 	
 

Under avstämningar är upptid och tillgänglighet för systemet de faktorer som leverantör 1 anser 

viktigast att beröra. Hen menar att det finns stor risk att tappa kunder om leverantören inte kan 

leverera en tillgänglig tjänst. Leverantör 2 talar också om vikten av att vara tillgängliga. Ofta så är ett 
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mer eller mindre 100 % tillgängligt system vad kunden förväntar sig, och vad en leverantör erbjuder 

menar leverantör 2. Det gör så att pressen på att hålla systemet tillgängligt ökar. Enligt leverantör 3 

är upptid, att sakerna fungerar, mycket viktigt för att bygga långvariga relationer då det kan få 

negativa konsekvenser för kunden och deras kunder om inte systemet håller en hög tillgänglighet. 

 

Lev 

1 

”Om du betalar en månadskostnad och tjänsten inte funkar två gånger i veckan så tappar 

man fullständigt förtroende. Det räcker med en till två gånger så har du i stort sett tappat 

förtroendet för leverantören. Då har man oftast en uppförsbacke som leverantör.” 

Lev 

2 
”Det är klart att pressen är större på oss att leverera en tillgänglig lösning”. 

 

4.5.8	Betalning	
 
Leverantör 3 menar att du kan ta ut ett högre pris än konkurrenter om du har lojala kunder och detta 

skapas via goda relationer. Leverantör 3 berättar också att de erbjuder olika nivåer av servicetänkande 

beroende på om kunden vill ha mjukvaran “High Touch” eller “Low Touch”, där High innehåller ett 

högre servicetänk och mer personlig relation. Low är istället ett billigare alternativ. Leverantör 1 

menar inte heller att priset är någon huvudanledning till varför kunder lämnar ett SaaS-avtal. Den 

lägre investeringskostnaden tror inte leverantör 1 heller har någon påverkan i huruvida kunden lämnar 

avtalet. 

 

Lev 

3 

”Man stannar kvar även om man kanske inte har lägsta priset så har man en god relation 

med leverantören och då stannar man där.” 

  

4.5.9	Tillit	
 
Leverantör 1 tror mycket på att vara transparenta mot kunden för att skapa tillit. Detta menar även 

leverantör 2 som påtalar att de redan i implementeringsstadiet påtalar brister och fördelar med SaaS-

mjukvaran. 

      

Om leverantören kommunicerar tydligt när mjukvaran ligger nere tror leverantör 1 att det inger 

förtroende. Hen menar att vara ärlig överlag skapar tillit. Leverantör 3 håller med om detta och tror 
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på att vara ärlig mot kund och berätta vad som fungerar mindre bra och då samtidigt förklara vad de 

har för planer för att förbättra detta. 

  

Leverantör 3 tror även att deras väletablerade varumärke kan hjälpa nya kunder att ha förtroende 

redan från start. Det ställer dock högre press på leverantören redan från start menar leverantör 3. Det 

leder till att de sätter stor press på sina underleverantörer, på grund av att de inte vill förlora den 

pålitlighet som deras image medför. 

 

Lev 

1 

" Vi kontaktar kunden och informerar istället för att kunden måste uppleva, nu funkar det 

inte, nu måste jag felanmäla. Vi tar initiativet att kontakta kunden, det visar också att vi 

är intresserade att få det att funka igen[…]”  

Lev 

3 

”Det är viktigt att vara ärligt mot kund, vi har sett det här och det här och det funkar inte 

och nu arbetar vi aktivt för att byta ut det.”  

  

 

 

 

        Tabell 4.6: Sammanställning av de begrepp som respondenterna belyser i varje fas. 

Responden

t 
Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Kund A 
Kännedom, 

Relationstänkande 

Bemötande, 

Implementering, 

Kompetens, Tillit, 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet, Bemötande, Tekniska 

Aspekter, Kompetens, Kundens 

Ansvar 

Kund B 
Kännedom, Bemötande, 

Säkerhet 

Bemötande, Kundens 

Ansvar, Tillgänglighet 

Tillgänglighet, Funktionalitet, 

Säkerhet, Kontaktfrekvens, Kundens 

Ansvar 

Kund C 

Kännedom, 

Relationstänkande, 

Funktionalitet 

Kundtydlighet, 

Implementering, 

Kundens Ansvar, Tillit 

Bemötande, Tekniska Aspekter, 

Funktionalitet, Kompetens, Kundens 

Ansvar, Relationstänkande, Tillit 

Kund D 
Kännedom, 

Funktionalitet 

Bemötande, 

Implementering, 

Kompetens, 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet, Bemötande, Tekniska 

Aspekter, Funktionalitet, Säkerhet, 

Kontaktfrekvens, Kundens Ansvar, 

Betalning 
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Kund E 

Kännedom, 

Relationstänkande, 

Tillgänglighet 

Bemötande, 

Implementering 

Tillgänglighet, Bemötande, Tekniska 

Aspekter, Kompetens, Säkerhet, 

Kontaktfrekvens 

Kund F Kännedom, Betalning Implementering, Tillit 
Kompetens, Kontaktfrekvens, 

Kundens Ansvar, Relationstänkande 

Kund G 

Kännedom, 

Relationstänkande, 

Betalning, Bemötande 

Bemötande, 

Implementering, 

Kompetens 

Tillgänglighet, Kompetens, Säkerhet, 

Kontaktfrekvens, Relationstänkande, 

Tillit, Betalning 

Lev 1 
Relationstänkande/Bemötande, Kontaktfrekvens/Kommunikation, Implementering, 

Tekniska Aspekter, Tillgänglighet, Betalning, Tillit 

Lev 2 
Relationstänkande/Bemötande, Kontaktfrekvens/Kommunikation, Implementering, 

Kundens Ansvar, Tekniska Aspekter, Tillgänglighet, Tillit 

Lev 3 
Relationstänkande/Bemötande, Kontaktfrekvens/Kommunikation, Implementering, 

Tekniska Aspekter, Tillgänglighet, Betalning, Tillit 
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5	Analys		

Detta kapitel har samma upplägg som referensramen där relationer, kundresan och kundnöjdhet 

utgör de tre huvuddimensionerna. Dessa huvuddimensioners påverkan på kundupplevelsen 

analyseras sedan utifrån de faktorer som framkommit ur det empiriska resultatet. 

 
5.1	Relationer	
 

Att relationsmarknadsföringstänkande är intressant för en SaaS kunds upplevelse är flertalet av 

kunderna överens om. De diskuterar vikten av att bli sedda som kund, att en leverantör ska ha ett 

kundfokus (Kund A; Kund B; Kund C; Kund G). Ett gemensamt värdeskapande mellan kund och 

leverantör är en del av relationsmarknadsföring (Grönroos, 1994); Kindström, m.fl., 2012). Detta 

beskrivs också av flertalet kunder, de vill att kund och leverantör ska utvecklas tillsammans (Kund 

C; Kund G). Dessa kunder värdesätter vad Hollyoake (2009) kallar ömsesidigt beroende där både 

leverantören och kunder upplever att de skapar värde för varandra och får fördelar av relationen. 

Vidare är gemensamt värdeskapande ett tecken på ett bra partnerskap med hög uppskattning och en 

av faktorerna som bidrar till en bättre kundupplevelse. Genom att kunderna tar upp gemensamt 

värdeskapande som en viktig del av en relation går det att konstatera att ömsesidigt beroende har en 

positiv påverkan på kundupplevelsen samt relationen. En relation som inte skapar värde för en kund 

blir inte lika långvarig och leder till en försämrad upplevelse. Leverantörerna diskuterar hur de ser 

vill se kunderna som partners snarare än kunder av liknande anledning. Detta leder till att både kund 

och leverantör kan anses se ömsesidigt beroende och gemensamt värdeskapande som väsentligt för 

relationen och i förlängningen kundupplevelsen.  

 

Kund C, kund E och kund G menar att en leverantörs företagskultur och synergin med kundens egna 

kultur och värden är viktigt för att uppnå en långvarig relation. I och med relationskomplexiteten 

inom B2B blir fokus på relationen än mer viktigt för att kunna skapa en god upplevelse (Hollyoake, 

2009). Intergritet, som författaren tar upp som en av grundpelaren till kundupplevelsen ur ett 

relationsperspektiv anses inte vara av någon större vikt av empiriska resultatet att döma.   

  

Att leverantörers ledningsgrupp är med på möten med kunden ger kunden ett intryck av att det de är 

viktiga (Kund B; Kund G) vilket ger leverantören en konkurrensfördel. Leverantör 2 diskuterar dock 

problematiken med att knyta för nära band med kunden ur arbetsmiljöperspektivet. Skapas en nära 

relation med kunden, är det troligt att kunden tar direktkontakt med berörd person istället för 

supporten. Att redan i ett tidigt stadie introducera ledningsgruppen för kunden kan vara en del av 
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leverantörens bindningsstrategi. Gounaris (2005a) beskriver sociala bindningsstrategier som 

exempelvis att visa acceptans vilket detta kan tolkas vara. En bindningsstrategi som bygger på sociala 

faktorer är dock mindre säker att upprätthålla i och med personberoendet (Gounaris, 2005a). Detta 

kan tolkas stämma i ovan beskrivna exempel, då ledningsgruppen med största sannolikhet inte alltid 

kan närvara. Trots enkelheten att bryta sociala band är de fördelaktiga i och med att de bidrar till att 

skapa tillit (Gounaris, 2005a) och tillit är något som flertalet kunder har nämnt som en av faktorerna 

för en bra kundupplevelse.  

 

5.1.1	Tillit		
 

Tillit är en avgörande faktor för en relation (Gounaris, 2005; Grönroos, 1994) och blir än mer viktigt 

inom SaaS där datasäkerhet och personlig integritet spelar en stor roll (Chou & Chiang, 2013; 

Garrison m.fl., 2012). Kunderna är eniga om att tillit är en viktig aspekt av en relation, de diskuterar 

vikten av att en leverantör ska försöka skapa förtroende för sina kunder. Hollyoake (2009) påstår att 

tillit är den främsta nyckeln till en bra kundupplevelse. Kunderna ser två olika typer av tillit och dessa 

är baserade på förmågan att leverera och leva upp till de utlovade förväntningarna samt att vara öppen 

och transparent i sin kommunikation med kunderna. De olika typerna av tillit kan liknas vid vad Chou 

och Chiang (2013) och Garrison m.fl. (2012) kallar för kognitiv och affektiv tillit. Överlag anser 

kunderna att kognitiv tillit är att föredra framför affektiv tillit. Dock bidrar de båda typerna till högre 

kundnöjdhet vilket i sin tur enligt Lemon och Verhoef (2016) leder till en bättre kundupplevelse. 

Kund C och E som anser att uppmärksamheten till en kund är viktigt stärker Chou och Chiang (2013) 

argument att bemötande har en positiv effekt på affektiv tillit. 

  

Kund A och kund F anser att betydelsen av att leverera det en kund blivit lovad är essentiellt för att 

skapa förtroende medan kund C, kund E och kund G även belyser vikten av samtidigt vara ärlig i sin 

kommunikation och vilja hjälpa kunden för att få tillit. Kund C och kund E går vidare med att säga 

att tilliten påverkar relationen men att det först och främst bygger på att leverantören levererar. I andra 

hand ska leverantörer vara öppna i sin kommunikation och vilja erbjuda snabb och korrekt service 

(Kund C; Kund E). Detta tyder på att kognitiv tillit (Chou & Chiang, 2013; Garrison m.fl., 2012), det 

vill säga förmågan att leva upp till förväntningar är avgörande för en långvarig och god relation. 

Vidare går det att argumentera för att tillit som uppnås genom ärlighet och öppen kommunikation 

leder till en bättre relation och kundupplevelse då kund C, kund E och kund G menar att transparens 

och kommunikation leder till en starkare relation med hög tillit. Detta är i enlighet med Garrison m.fl. 

(2012) och Freitas och Neto (2017) som anser att affektiv tillit skapar en konkurrensfördel genom att 
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det är något som utvecklas över tid och som är svårt att ersätta samt bidrar till en starkare relation. 

Denna öppenhet och transparens i kommunikationen som kunderna upplever leder enligt Garrison 

m.fl. (2012) och Freitas och Neto (2017) till en högre kundupplevelse. Dessa element ser även 

Hollyoake (2009) som en viktig aspekt av relationen och en bättre upplevelse för kunden.  

 

Även från ett leverantörsperspektiv är tillit en viktig del för en långvarig relation (Leverantör 1; 

Leverantör 2; Leverantör 3). Dock finns det en viss diskrepans gällande vilken typ av tillit som kunder 

och leverantörer anser vara viktigast. Från ett kundperspektiv är kognitiv tillit viktigare än affektiv 

tillit men från en leverantörs synvinkel är det lika viktigt med affektiv tillit som kognitiv tillit för 

förtroendeskapande. Det går att argumentera för att detta beror på att en leverantör har mer behov av 

en öppen och regelbunden kommunikation för att få insikt i kundens verksamhet och på så sätt kunna 

erbjuda hjälp eller merförsäljning. En kund är däremot mer intresserad av att tjänsten som erbjuds 

håller den kvalitet som de förväntar sig. Samtliga leverantörer tar upp att både transparens, även vid 

negativa nyheter, och förmågan att leva upp till förväntningar påverkar tilliten och relationen.  

 

Tillit och öppen kommunikation blir viktigt under en långvarig relation och detta säger kund E beror 

på att med tiden blir kontaktfrekvensen mindre intensiv. Samtidigt anser kund C att tillit kan försvinna 

över tid om man tas för givet och inte får den hjälp man efterfrågar, därför är det avgörande att 

bibehålla det förtroende som byggts upp för att skapa en konkurrensfördel med en stark relation. 

Enligt Lemon och Verhoef (2016) är tillit en konsekvens av en bra kundupplevelse vilket leder till att 

när kunderna anser att de har tillit till en leverantör så är det ytterligare ett tecken på en bra 

kundupplevelse. Därav går det att argumentera för att om en intensiv kommunikation behövs även 

längre in i relationen så beror det på att tillit inte finns i tillräcklig utsträckning. 

  

5.1.2	Engagemang	
 

Det yttersta målet med att arbeta med relationsmarknadsföring är att skapa lojalitet (Andersen, 2005; 

Gounaris, 2005a) och det finns ett positivt samband mellan engagemang och lojalitet (Gounaris, 

2005a). Samtliga leverantörer är också inne på att lojala kunder mer eller mindre är slutmålet. Av 

Gounaris (2005a) två typer av engagemang, emotionellt och beräknande har de empiriska resultaten 

varit i linje med teorin då flertalet kunder anser emotionellt engagemang viktigast för långvariga 

relationer och lojalitet. Det stämmer överens med kund C och kund E som helst vill engagera sig från 

ett emotionellt perspektiv då de eftersträvar leverantörer som delar samma värden och har liknande 

vision och företalgskultur. En relation utan emotionellt engagemang från kunden är inte lika stabil 
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och resulterar i en mindre bra kundupplevelse. Enligt kund G är dock beräknande engagemang 

avgörande då pris är en viktig aspekt och hen menar att de avvecklar lösningar som är för dyra även 

om de uppfyller deras behov. Detta tyder på att även beräknande engagemang kan anses viktigt men 

det går att argumentera att Gounaris (2005a) teori stämmer, att relationer upprätthållna av beräknande 

engagemang inte är lika stabila.  

 

Leverantör 3 menar att flertalet av deras kunder är lojala. Från kundperspektiv uttalas dock en viss 

skepsis av att hamna i “lojalitetsfacket” hos leverantörerna. Kund C beskriver exempelvis hur hen har 

upplevt ett minskat fokus från en leverantörs sida desto längre de haft SaaS-lösningen. Om kund C 

upplever sig mindre uppskattad som kund desto mer lojal hen blir till leverantören, försämras 

kundupplevelsen och lojaliteten blir bortkastad. Om kund C upplever ett minskat fokus, eller ett 

minskat engagemang är det en möjlig förklaring till varför hen upplever att lojalitet inte enkom är 

positivt. Vanligtvis menar Caceres och Paparoidamis (2007) att engagemanget ofta försöker 

bibehållas för att ett leverantörsbyte sällan gynnar någon av parterna. Det troliga är därmed att ett 

ökat engagemang från leverantörens sida hade fått kund C att känna en högre tillit och därmed en 

högre lojalitet till leverantören.  

 

En problematik som blev synliggjord under studien är att kundens upplevelse också till stor del beror 

på kunden själv. Detta beskriver även Lemon och Verhoef (2016) som väsenligt för en framgångsrik 

relation. Flera av kunderna (Kund A; Kund B; Kund C: Kund D; Kund F) diskuterar tydlighet mot 

leverantören som viktigt. Gounaris (2005a) menar att en relation aldrig kan bli särskilt stark om inte 

kunden känner ett engagemang. Här menar författaren att kommunikationen är av yttersta vikt, dock 

främst ifrån ett leverantörsperspektiv. Av vad som går att utläsa av det empiriska materialet, krävs ett 

tydligt engagemang även från kundens sida gällande SaaS-lösningar. Troligen på grund av att 

molnmjukvaran inte går att göra förändringar i som kund utan enbart av leverantörerna själva. Och 

som kund A säger, så är det svårt att ändra något om leverantören inte vet om vad problemet är för 

leverantören.  
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                              Figur 5.1: De olika faktorernas påverkan på relationen.  

 

5.2	Kundresan	
 

5.2.1	Före	köpet	
						
Bemötandet under kundresan är redan från början viktigt för en långvarig relation (Kund A; Kund B; 

Kund D; Kund E; Kund G) och ett professionellt och personligt bemötande upplevs positivt (Kund 

B; Kund E; Kund G). Detta för att skapa en relation tidigt och kunna erbjuda en bättre kundupplevelse. 

Det är speciellt viktigt för mindre, okända företag som inte har ett väletablerat varumärke av 
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intervjuerna att döma. Tidigt i första fasen av kundresan bör leverantören identifiera kundens behov 

för att kunna ge en bra kundupplevelse (Lemon & Verhoef, 2016). Redan från start är det även viktigt 

för en leverantör att uppfatta kundens efterfrågan gällande kontaktfrekvens. Detta eftersom en kund 

kan föredra en längre köpprocess med många kontakter (Kund C) och andra föredrar en kortare 

process med färre (Kund E). Det kan därför argumenteras att en leverantörs förmåga att utforma 

köpprocessens längd, kontaktfrekvens samt form är avgörande för att skapa en bra kundupplevelse.  

 

Leverantör 1 anser att en längre process är att föredra då det är större chans att tillval och 

kundanpassningar blir korrekt. Detta stämmer inte för alla kunder enligt de empiriska resultaten då 

exempelvis kund D anser att en process före köpet som är för lång inte har en positiv effekt på 

upplevelsen. Det finns alltså ingen längd på före köpet som passar alla kunder och alla kunder 

värdesätter kontakterna i kundresans faser olika, i enlighet med Rosenbaum m.fl. (2017). Kontakt 

med andra kunder vid efterfrågan, anser kund E och kund G ha en positiv effekt på upplevelsen före 

köpet samt på leverantörsföretaget. Leverantör 2 beskriver hur nöjda kunder är den bästa 

marknadsföringen ett företag kan ha. Detta går i linje med Baxendale m.fl. (2015) som hävdar att 

inflytande från befintliga kunder kan ha större eller lika stor effekt som marknadsföring. Till följd av 

detta går det att argumentera att referenscase och studiebesök hos befintliga kunder har en positiv 

effekt på potentiella kunders upplevelse. 

   

5.2.2	Under	köpet	

		
I kundresans andra fas är fortsatt en leverantörs bemötande viktigt för att en leverantör ska visa att 

kunden fortfarande är prioriterad (Kund A; Kund B; Kund G). Detta tyder på att en leverantör måste 

vara konsekvent i sitt bemötande även efter att ett avtal har ingåtts för att bibehålla den positiva 

kundupplevelse som förköpsaktiviteterna resulterat i. Under köpet krävs det att kunden vägleds, 

guidas och utbildas (Kund A; Kund B; Kund C; Kund G) för att uppfylla kundens krav. Trots att det 

i många fall är den kortaste fasen (Lemon & Verhoef, 2016) krävs många och nära kontakter mellan 

kunden och leverantören. Detta för att ta in information från kunden för att kunna leverera enligt 

förväntningar och förbättra upplevelsen. Genom en hög kontaktfrekvens under en kortare period 

skapas förutom en närmre relation även värdeskapande för kunden i form av utbildning vilket 

tillsammans bidrar till en bättre upplevelse. Detta förutsätter att utbildningen utförs på ett bra och 

givande sätt samt att bemötandet är professionellt och strukturerat, om inte så är istället effekterna på 

upplevelsen negativa.  
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5.2.3	Efter	köpet	
						
Flera kunder förklarar att kontaktfrekvensen minskar efter köpet och det viktigaste enligt kund B och 

kund F är då att fortsätta ha regelbundna kontakter för en långvarig relation. Regelbundna kontakter 

anses leda till en bättre upplevelse, även om de inte är så frekventa enligt flera av kunderna. Kund G 

menar däremot att överenskomna uppföljningar inte är nödvändigt i en god relation. Detta eftersom 

kontakter skapas automatiskt i en fungerande relation enligt kunden. Kund D, kund E och kund G 

påstår att lite kontakt med en leverantör är att föredra då inga nyheter är ett gott tecken. En leverantör 

ska höra av sig vid viktiga nyheter då detta kan påverka upplevelsen positivt för att kunden känner 

sig prioriterad och värderad. Kund E upplever även att nya kontaktpersoner i fas 3, inte känner kunden 

lika bra som i tidigare faserna och detta har påverkat upplevelsen negativt. Det stärker Rawson m.fl. 

(2013) argument att det är viktigt att samma kvalitet och budskap hålls över hela kundresan. Benlian 

m.fl. (2011) påtalar också vikten av att upprätthålla en hög kvalitet under hela kundresan. Kunderna 

är eniga om att trots den minskade kontaktfrekvensen så ska en leverantör finnas tillgänglig vid behov 

för att upplevelsen inte ska försämras. Av uppsatsens fynd att döma råder det en stor skillnad i vad 

kunder upplever önskvärt i termer av kontaktfrekvens och därför är det avgörande för en leverantör 

att identifiera kundens förväntningar i kontaktväg. 

  

Både leverantör 1 och leverantör 2 menar att skillnaden i kommunikation med nya och gamla kunder 

inte ska skilja sig och de upplever sig själva behandla samtliga kunder lika. Dessutom diskuterar 

leverantörerna vikten av att anpassa sig efter kunden. Leverantör 1 och leverantör 2 ser båda 

kommunikation och regelbundna kontakter som viktiga för en långvarig relation vilket inte stämmer 

överens med kund D, kund E och kund G och detta visar återigen på vikten av att tidigt kommunicera 

med kunden om vad de efterfrågar i termer av kontaktfrekvens. Vidare menar leverantör 1 att 

avsaknaden av regelbundna kontakter har varit anledningen till att kunder lämnat konkurrenter för de 

själva. Vidare hävdar hen att mer kontakter leder till att de får mer information om kundens 

verksamhet vilket ses som positivt för båda parterna. Här finns det en diskrepans mellan kunderna 

och leverantören då inte alla kunder uppskattar återkopplingar, vissa kan till och med uppleva det 

irriterande och då påverkar kontakterna upplevelsen negativt snarare än positivt. Leverantör 3 som 

arbetar mer ostrukturerat har inte regelbundna uppföljningar utan har endast kontakt med en kund när 

ett fel har uppstått vilket de själva inte tycker är positivt men det framgår inte om kunderna tycker att 

detta har en negativ effekt på upplevelsen.  
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5.2.4	Kundresan	som	helhet	
 

En viktig aspekt under kundresan är att budskapet, bemötandet och kommunikationen håller samma 

nivå under samtliga faser i kundresan då det oftast är olika funktioner i leverantörens organisation 

som har hand om de olika faserna (Rawson m.fl., 2013). Flertalet kunder (Kund A; Kund D) håller 

med om att budskapet, bemötandet och kommunikationen ska vara detsamma under och mellan 

faserna oberoende av vilken person man har kontakt med för att bidra till en bra kundupplevelse och 

mindre förvirring. Det medför att funktionerna i organisationen måste samarbeta för att kunna uppnå 

detta (Rawson m.fl., 2013; Lemon & Verhoef, 2016). 

 

Viktigt för en bra upplevelse är också som kund B och kund C säger, att som kund vara tydlig med 

sina krav och önskemål mot leverantören. Det är först när leverantören vet kundens förväntningar 

som de kan arbeta mot att skapa en bra kundupplevelse. Otydlighet från deras sida har för kund B lett 

till en längre implementationsfas vilket kan upplevas negativt trots att kunden själv tar på sig detta. 

Vidare menar kund C att en kund redan från början tydligt ska kommunicera det man vill för att 

undvika missförstånd som kan resultera i en mindre bra kundupplevelse och relation. Det kan därför 

konstateras att en bra kundupplevelse under kundresan delvis bygger på tydlighet, framför allt genom 

att kunden är tydlig med sina förväntningar så leverantören kan leva upp till dem. 

  

Gällande tydlighet från leverantörssidan så menar leverantör 2 att det är viktigt att klargöra för en 

kund vilken kontaktväg in till företaget man har under de olika faserna då olika funktioner i 

organisationen är ansvariga för de olika faserna (Rawson m.fl., 2013). Detta medför att kunden 

kommer till den kontaktperson som är bäst lämpad att hjälpa kunden i den fas de befinner sig i. Då 

har leverantören bäst möjlighet att kunna erbjuda en bra kundupplevelse. En kund är mer benägen att 

vilja kontakta den person som de fått en bra kontakt med trots att de har gått över till en annan fas där 

de behöver annan typ av hjälp och detta är inte bara positivt även om det visar på att en god relation 

utvecklats (Leverantör 2). Kunden får inte den bästa möjliga hjälp och upplevelse ifall inte en 

leverantör är tillräckligt tydlig med vilken kontaktväg de har in till företaget. Leverantör 2 förklarar 

att en leverantör även ska vara tydlig med vad systemet är kapabelt till och vad som är möjligt och 

inte möjligt. Detta för att inte bygga upp förväntningar från kunden som leverantören senare inte kan 

leva upp till. Utfallet vid otydlighet från leverantörssidan kan därför bli missnöje och en försämrad 

upplevelse. 
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Leverantör 1 anser att personliga möten på plats hos kunden är att föredra när man vill bygga 

långvariga relationer, detta är däremot inte något som anses vara av stor vikt från kundperspektiv. 

Freitas och Neto (2017) påtalar vikten av att en leverantör är villig att lösa kundens problem och kund 

C anser det viktigt att en leverantör är villig att åtgärda problem utan bortförklaringar. Det går därför 

att argumentera att kundupplevelsen förbättras när leverantören hjälper till att lösa kundens problem 

samt att upplevelsen försämras om leverantören försöker med bortförklaringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figur 5.2: Identifierade nyckelbegrepp under kundresan.  

 

 
 
5.3	Kundnöjdhet	
  

Kundnöjdhet är kundernas utvärdering av en produkt eller tjänst i termer av hur väl den levt upp till 

förväntningarna och behoven som kunderna har (Wilson m.fl., 2016). En vanlig förväntning bland de 

intervjuade kunderna är att de ska bli guidade och få den hjälp som de kräver under nyttjandet av 

tjänsten (Kund A; Kund D; Kund G). Andra förväntningar är att SaaS-lösningen ska lösa ett problem 
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(Kund A; Kund C), att mjukvaran kontinuerligt uppdateras (Kund C; Kund D; Kund E), att prestandan 

ska vara på den nivån som leverantören meddelar (Kund A, kund C, kund F och kund G), att 

mjukvaran ska vara säker (Kund B; Kund E; Kund G), funktionaliteten (Kund B; Kund C; Kund D) 

och tillgängligheten (Kund A; Kund B; Kund D; Kund E; Kund G). Av intervjuerna att döma så är; 

att mjukvarans ska lösa ett problem, tillgängligheten och funktionaliteten de aspekter som verkar vara 

mest väsentliga. Detta på grund av att kunder uppger att de lämnat SaaS-avtal på grund av de 

anledningarna. Att kunderna ser olika aspekter som bidragande till kundnöjdhet är inte konstigt enligt 

Ueltschy m.fl. (2007) och den här studien är inget undantag av resultaten att döma.  De varierade 

önskemålen i kombination med att SaaS-mjukvaran ofta är standardiserad och svår att kundanpassa 

(Sun m.fl., 2008) medför problem för en leverantör att kunna motsvara en varierande kundgrupps 

behov och förväntningar.  

 

                                     Tabell 5.1: Kundnöjdhet från kundens perspektiv.  

 

 
 

De aspekter som enligt Freitas och Neto (2017) brukar ha störst påverkan på kundnöjdheten, är 

uppdateringar, lösa kunders problem, pålitlighet (Tillit) och tekniska krav (Tillgänglighet och 

Säkerhet), vilka samtliga är nämnda av kunderna. En annan aspekt som författarna tar upp är nivån 

på kundassistansen, något som ingen av kunderna talar om som en nyckelfaktor. Detta kan bero på 

att kunderna vill bli guidade och hjälpta av leverantören, oftast utan att ens komma i kontakt med 

supporten. Flertalet av kunderna talar dessutom att de vill bli utbildade i mjukvaran och lära sig den, 

för att just slippa ta kontakt med kundtjänst. Således är nivån på kundassistansen inget som kunderna 

ser som särskilt relevant. 

 

Funktionaliteten och tillgängligheten är enligt flera kunder de aspekter som har störst inverkan på 

upplevelsen och kan ibland i sig själva fälla avgörandet för huruvida en SaaS-leverantör ska fortsätta 

leverera till dem. Enligt Bolton (1998) så har kundnöjdheten endast drygt 25 % påverkan på huruvida 

kunden stannar vid en viss tjänst. Av intervjuerna att döma verkar det som att vissa aspekter har 

betydligt större påverkan än så på SaaS-kontexten. Både kunder och leverantörer meddelar att de vet 

om kunder som lämnat SaaS-avtal på grund av en bristande funktionalitet. Kund C berättar även om 
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när hen lämnade en leverantör som försökte göra allt för dem, just på grund av att mjukvaran inte 

löste huvudproblematiken. 

 

Hult m.fl. (2017) fann att leverantörer i en B2C kontext sällan uppfattar samma aspekter som 

kunderna som viktiga för kundupplevelsen. Flera av leverantörerna påtalar dock vikten av att de 

försöker diskutera med den individuella kunden om vad just den förväntar sig av relationen. Hult 

m.fl. (2017) menar dock att leverantören ofta överskattar sin egen förmåga gällande att uppfatta vad 

det är kunderna kräver och vad de tycker kring tjänsten. Leverantör 3 diskuterar vikten av att guida 

kunderna, vilket flera av kunderna efterfrågade. Samtliga leverantörer diskuterar vikten av att hålla 

mjukvaran uppdaterad, leverantör 1 och 2 menar dessutom att mjukvaran inte enbart ska uppdateras, 

utan att det måste vara rätt uppdateringar. Samtliga leverantörer menar att tillgänglighet och upptid 

är en av de viktigaste faktorerna ut mot kund. Alla leverantörer menar likt kunderna, att det inte finns 

någon poäng med att överskatta mjukvarans förmågor. Att sälja in något som inte går att leverera 

verkar således inte vara aktuellt för någon av leverantörerna. Leverantör 2 menar att på grund av de 

liknande tekniska aspekterna krävs en god funktionalitet och mycket kringtjänster för att imponera 

på kunden och hen ger exempel på kunder som lämnat konkurrenter på grund av bristande 

funktionalitet. För leverantör 3 är det tvetydigt och hen beskriver hur funktionalitet är viktigt i termer 

av kringtjänster men inte gällande själva mjukvaran, då den ofta liknar konkurrenters. Leverantörerna 

ser dessutom mjukvarans säkerhet som en självklarhet, och därmed går det att anta att de tror att 

kunderna förväntar sig detta. Av intervjuerna att döma så verkar tillgänglighet, funktionalitet och 

uppdateringar vara det mest väsentliga gällande leverantörernas perspektiv på vad kunderna vill ha.  

 

                                 Tabell 5.2: Kundnöjdhet från leverantörens perspektiv.  

 
 

Således går det att argumentera för att leverantörerna sätter ett något för stort fokus på uppdatering 

av mjukvaran. Detta går att förklara genom att uppdateringar är ett konkret önskemål från kunder och 

då är det enklare att förstå. Hult m.fl. (2017) menar att det kan ha att göra med att leverantörer kommer 

ihåg fel. Att hålla mjukvara uppdaterad är enkelt att komma ihåg, till skillnad från att “mjukvaran ska 

lösa ett problem” som kunderna såg som högsta prioritet. Att lösa ett problem, är ett behov, men detta 

behov kan vara olika för olika kunder. Därav går det att argumentera för att leverantörerna inte ser “ 

mjukvaran ska lösa ett problem” som ett tydligt önskemål, eftersom det är något vagt. Hult m.fl. 
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(2017) menade dessutom att leverantörer fokuserade på prisreduceringar till skillnad från kunderna 

som föredrog kvalitetsförbättringar. Av intervjuerna att döma, är det endast en av kunderna och 0 

leverantörer som ser ett billigt pris som en viktig aspekt för en SaaS-lösning. Resterande diskuterar 

snarare vikten av att leverera en bra tjänst, det vill säga kvalitet.  

 

5.3.1	Tjänstekvalitet	
 

Grönroos (1984) beskriver att de funktionella aspekterna av tjänstekvalitet, alltså hur tjänsten utförs 

är av högre vikt än den tekniska, vad som utförs. Gällande kundupplevelsen av en SaaS-tjänst verkar 

det som att flertalet av de intervjuade kunderna ser vikten i att mjukvaran i sig ska vara kvalitativ. 

Vissa av de intervjuade kunderna (Kund; Kund C; Kund D) ser funktionaliteten och de tekniska 

aspekterna som kanske den viktigaste faktorn för en god kundupplevelse. Även leverantör 2 vittnar 

om hur kunder till dem avslutat SaaS-avtal på grund av brister i mjukvaran. Detta kan bero på den 

nivån av teknisk relevans som just mjukvaruindustrin kräver. Därav blir det Grönroos (1984) 

benämner som teknisk kvalitet av högre värde för många av kunderna. 

 

5.3.2	Image	
  

Grönroos (1984) pratar om vikten av image för att kunderna ska anse tjänsterna hålla en hög kvalitet. 

Detta beskriver leverantör 3 som viktigt för dem och hen upplever att deras tjänst upplevs som bättre 

på grund av ryktet de har som leverantör. I likhet med vad Kang och James (2004) nämner kring hur 

en stark image kan tillåta leverantörer att göra misstag. Kund G menar att kunder inte vill ha 

“garagebolag” som leverantörer men överlag så är image inte något som kunderna talar om. De är 

snarare inne på att en SaaS-leverantör ska ha ett professionellt bemötande och att huruvida 

leverantören har en bra image är mindre intressant. Leverantör 2 pratar om att nöjda kunder är den 

bästa typen av marknadsföring, vilket kan anses vara en förbättrad image i någon mån. Det går därmed 

att se hur image är något som leverantörerna talar mer om än kunderna, åtminstone gällande de 

respondenter som har intervjuats till den här studien. 

 

Hu m.fl. (2009) beskriver hur en image hjälper en leverantör att attrahera fler kunder. Av den här 

studiens fynd att döma verkar inte kunderna vara inne på att imagen har särskilt stor inverkan på 

vilken SaaS-lösning de har valt. Det går att se tendenser hos vissa av kunderna på att när gemensamma 

kontakter har introducerat kontakten med leverantören stärks upplevelsen något.  De kunder som varit 

inblandade i studiebesök och referenscase har endast haft positiva upplevelser som lett till att de fått 
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en bättre bild av leverantören och detta tyder på ifall tjänstekvaliteten som ett företag erbjuder håller 

en hög kvalitet så ökar förtroendet för dem redan från ett tidigt stadie. Vissa kunder vill själva ta 

kontakt med leverantören, det går därför att argumentera för att en viss image behövs för att vara 

relevant som en leverantör. En leverantör kan inte vara helt okänd åtminstone.  

 

5.3.3	SaaS-qual	
 

Kritiken som Kang och James (2004) samt Gounaris (2005a) riktade mot Parasuraman m.fl. (1985) 

SERVQUAL verkar i enlighet med fynden vara rimlig. Den tekniska kvaliteten av en SaaS-lösning 

är minst lika viktig som den funktionella för en SaaS-lösning. Benlian m.fl. (2011) fann att de 

viktigaste aspekterna för en SaaS-leverantörs tjänstekvalitet är att tjänsten ska vara tillgänglig och 

säker. Av den här studien att döma så går det att se att tillgängligheten fortfarande är något av det 

mest intressanta. Majoriteten av kunderna menar att tjänsten ska vara tillgänglig mer eller mindre 100 

%. Det är två typer av tillgänglighet som har identifierats för att säkerhetsställa en god 

kundupplevelse. Upptid på mjukvaran och tillgänglig personal. Att ha en upptid på 100 % är nämnt 

av kund A, kund B, kund D, kund E och kund G men även leverantör 1 och 2 ser vikten av att leverera 

en tillgänglig tjänst. Den andra typen av tillgänglighet innefattar svarsfrekvens och att personalen hos 

leverantören ska vara tillgänglig. Säkerheten nämns också under flera intervjuer men överlag så 

verkar säkerheten mer vara något som förutsätts än något som leder till en högre tjänstekvalitet.  

 

Tillgänglighet	&	Säkerhet	
  

Tillgänglighet har en snäv ZOT (Benlian m.fl., 2011) och kunderna vittnar om att just upptiden av 

systemet kan vara en avgörande faktor för huruvida de vill stanna i ett SaaS-avtal. Både Benlian m.fl. 

(2011) och Costa m.fl. (2013) fann att tillgängligheten var en av de viktigaste faktorerna för en SaaS-

lösnings kvalitet. Av samtliga intervjuer, både med kunder och leverantörer, går detta att styrka. 

Upptiden, ses som väldigt viktig vilket kan ses som rimligt då mjukvaran blir obrukbar när den ligger 

nere. Tjänstekvalitet är beroende av kundernas förväntningar (Swan & Trawick, 1981) vilket betyder 

att positivt överträffande av förväntningar leder till en bättre kundupplevelse. Detta går även i linje 

med Beltagui och Candi (2018) som hävdar att en hög upplevd tjänstekvalitet påverkar 

kundupplevelsen positivt. 

  

Kund B, kund E och kund G ser även en leverantörs förmåga att finnas tillgänglig vid frågor och att 

kunna erbjuda hjälp inom en rimlig tid på ett tillmötesgående sätt också är en del av tillgänglighet. 
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Detta leder till att ju lägre kontaktfrekvensen är desto viktigare är det med tillgänglighet när kunden 

väl behöver hjälp, något som kund E är tydlig med att påpeka. För att uppnå en hög kundupplevelse 

är det viktigt att leverantörerna finns tillgängliga även om det är längre mellan kontakterna. En hög 

tillgänglighet resulterar i tillit (Chou & Chiang, 2013) då kunden litar på att leverantören finns 

tillgänglig vid behov och detta påverkar i sin tur relationen och kundupplevelsen positivt. En 

leverantör ska däremot inte vara tillgänglig för alla på kundföretaget utan endast för en förvaltning 

för att undvika missnöje och förvirring från kundens sida, detta är något som kund A poängterar. Hen 

menar på att leverantörens vilja att hjälpa kunden inte alltid är positivt och kan verka oprofessionellt, 

för mycket ”tjänstevillighet” kan skada en leverantör enligt kunden. Att en för hög tillgänglighet kan 

uppfattas negativt för kunderna är inget som leverantörerna är inne på. Detta kan bero på att de tar 

för givet att de personer hos kunden som tar kontakt med dem, fått tillåtelse av deras uttalade 

kontaktperson. Leverantör 1 påpekar dock att hur kommunikationen ska se ut mellan kund och 

leverantör är något som de båda parterna måste specificera tidigt i avtalet.  

  

Samtliga leverantörer anser att tillgänglighet och att leva upp till de förväntningar man utlovat är 

vitalt för att skapa en bra kundupplevelse och ser inte att en positiv kundupplevelse kan uppnås med 

avsaknad av tillgänglighet. Detta stämmer väl överens med kunderna som ser tillgängligheten som 

den viktigaste faktorn av tjänstekvaliteten. Leverantör 1 och leverantör 3 ser också att tillgänglighet 

är viktigt ur ett relationsperspektiv för att skapa tillit och långvariga relationer då det är 

förtroendeingivande när tjänsten har en hög upptid och fungerar. Alla leverantörer är överens om att 

denna aspekt av SaaS sätter högre krav och mer press på att leverera och de är eniga om att det är 

viktigt att finnas tillgänglig för kunden, precis som flertalet kunder uttalade sig om, för att relationen 

och kundupplevelsen inte ska påverkas negativt.  

 

Att en SaaS-lösning ska vara säker ser samtliga intervjuade personer som viktigt. Det verkar dock 

inte som att det är något som diskuteras nämnvärt som en kvalitetsaspekt. Tidigare, i och med en 

större okunnighet på området, har säkerheten varit av högsta vikt, se Benlian m.fl (2011) eller Costa 

m.fl. (2013) till exempel. Numera verkar flertalet kunder se det som en självklarhet, och argumenterar 

för att SaaS snarare är säkrare än osäkrare i jämförelse med On Premise. Samtliga leverantörer talar 

också om att SaaS ofta är ett säkrare alternativ än On Premise. Om en SaaS-lösning hade varit osäker 

går det dock att argumentera för att kunderna fått en kraftigt försämrad upplevelse. Kund G är inne 

på att hen tycker att en SaaS-tjänst ska vara säker och kund B menar att det märks i ett tidigt stadie 

om tjänstens säkerhet är bristfällig. Således anses inte säkerheten vara en lika stor faktor 2019 som 

2011, åtminstone inte bland respondenter som har en längre erfarenhet av SaaS.  
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Bemötande	
 

Resterande delar av Benlian m.fls. (2011) modell SaaS-Qual, Bemötande, Trovärdighet, Flexibilitet 

och Funktionalitet (Se tabell 2.1) nämns under intervjuerna. Bemötandet, som även Chou och Chiang 

(2013) ser som en av två aspekter till tjänstekvaliteten, är det i synnerhet uppmärksamheten det som 

kunderna är ute efter. Kund B och kund G beskriver hur de under köpprocessen i synnerhet vill känna 

sig uppskattade som kund och verkligen veta att leverantören vill vara tjänsteleverantör åt dem. 

Leverantör 2 beskriver vikten av att vårda relationen, hen rekommenderar att bemötandet ska vara 

personligt och anpassat. Trots att urvalet av intervjuobjekt är förhållandevis litet finns stora skillnader 

i vad de har för förväntningar på bemötandet. Kund A, kund D och kund G menar att kompetens ska 

prägla bemötandet medan kund C och kund F ser att ett relationstänkande är det absolut viktigaste, 

för att nämna en skillnad. Att som leverantör ta reda på hur kunden vill bli bemött borde således vara 

en framgångsfaktor för att kunna stärka kundupplevelsen. Detta på grund av att skillnaderna gällande 

förväntningarna på bemötandet är stora. Leverantör 3 berättar om en intressant lösning för de kunder 

som inte vill ha någon när relation med leverantören i sin “Low Touch”-modell. Här sköter kunden 

allt själv och leverantörens enda uppgift är att se till att mjukvaran fungerar.  

 

Trovärdighet	
 

Trovärdighet, att bistå med den tjänsten som utlovats är här nyckelaspekten (Benlian m.fl., 2011). 

Costa m.fl (2013) ser trovärdighet som en av de viktigaste aspekterna för tjänstekvaliteten. Flertalet 

kunder är inne på att de inte vill bli lurade (Kund A, Kund C, Kund F, Kund G) utan föredrar när 

leverantören är ärlig om vad de kan förvänta sig. Samtliga leverantörer diskuterar vikten av att vara 

transparenta och vara tydlig med mjukvarans brister. Överlag så verkar det som att trovärdighet är ett 

nyckelbegrepp för både kund och leverantör inom SaaS-marknaden och att skillnaden i hur de ser på 

begreppet inte är särskilt stor.  

 

Flexibilitet	
 

Flexibiliteten är en av Benlian m.fls. (2011) modells huvudområden och innefattas av flexibilitet i 

betalningsmodellen, enkelhet i att lämna avtalet och graden av kundanpassning. Chou och Chiang 

(2013) ser detta som den andra av två tjänstekvalitetsdimensioner och att denne har påverkan på den 

kognitiva tilliten. Att kunna erbjuda flexibilitet i betalningsmodellen är leverantör 3 inne på med sitt 

“High Touch” och “Low Touch”-utbud. Enligt kund C så var leverantör 1 och leverantör 2s flexibla 
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betalningsmodell huvudanledningen till att de blev valda till SaaS-leverantör. Costa m.fl. (2013) är 

inne på att leverantörer ser en flexibel betalningsmodell som intressant men att kunder gärna betalar 

mer för att behålla det enkelt. Det är kund D inne på och hen tycker att en SaaS-lösning ska ha smidiga 

betalningslösningar. Hen vill minska antalet transaktioner vilket är någon typ av flexibilitet och det 

spelar ingen roll om det skulle medföra en högre totalkostnad. Kund G menar att det viktiga kring 

betalningen är att en SaaS-lösning inte är för dyr, då det enligt hen ofta är svårare att lämna SaaS-

lösningar än vad ryktet säger. Detta går emot vad Costa m.fl. (2013) fann i sin undersökning. Att 

kunder har olika uppfattningar kring betalningsmodellen är inte oväntat, så det går att argumentera 

för att flexibiliteten i betalningsmodellen även ska innefatta billigare alternativ och mindre service. 

Likt “Low Touch” som leverantör 3 diskuterar.  

 

Leverantör 1 är inne på att det inte är så enkelt att lämna en SaaS-lösning för att kunderna tenderar 

att bygga fast sig själva. Var det verkligen skiljer sig i uppfattningen kring flexibiliteten är gällande 

graden av kundanpassning. SaaS har ofta en hög grad av standardisering (Sun m.fl., 2008; Chou & 

Chiang, 2013) vilket också gör det möjligt för leverantörer att uppdatera kunders mjukvara 

kontinuerligt utan att kundanpassningar slutar vara kompatibla. Sun m.fl. (2008) anser däremot att 

skräddarsydda lösningar leder till en förbättrad kundupplevelse och att graden av anpassning är viktigt 

för att attrahera nya kunder. Detta stämmer dock inte överens med empiriska resultaten då flertalet 

kunder upplever att kundanpassningar orsakat problem när det kommer till uppdatering av mjukvaran. 

Att det är riskfyllt med kundanpassningar är något som leverantör 3 också tar upp och hen förhåller 

sig positiv till så mycket standardisering som möjligt på grund av kompatibilitetsrisken. Vissa 

respondenterna diskuterar inte detta fenomen som något väsentligt alls utan kund E vill exempelvis 

bara ha en tydlig slutdokumentation av vad som anpassats. Att därmed anpassa mjukvaran borde inte 

vara något problem, så länge standardlösningar finns att erbjuda. Chou och Chiang (2013) påstår att 

mer standardiserade lösningar gör det enklare för kunder att lämna tjänsten vid missnöje. Enligt de 

empiriska fynden föredrar dock kunder en standardiserad lösning, i och med uppdateringarna. Således 

verkar allt för kundanpassade SaaS-lösningar troligare att lämna för de undersökta kunderna. En 

positiv flexibilitet borde inte enkom beröra hur mycket en leverantör kan kundanpassa utan hur 

flexibel den kan vara i termer av att inte kundanpassa när kunden inte är intresserad.  

 

Funktionalitet	
 

Funktionaliteten, eller de tekniska aspekter som innefattas av systemet är enligt Benlian m.fl. (2011) 

väsentlig angående tjänstekvaliteten. Även Costa m.fl. (2013) fann funktionaliteten som något både 
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kund och leverantör finner viktigt. Det går även att utläsa att majoriteten av samtliga respondenter, 

både kunder och leverantörer, talar om detta under intervjuerna. Leverantör 2 vittnar om att nuvarande 

kunder har lämnat andra SaaS-avtal på grund av att mjukvaran inte levt upp till de funktionella krav 

som funnits. Kund C och kund D menar också att när de lämnat SaaS-avtal så är det på grund av att 

konkurrerande lösningar erbjudit en större funktionalitet och varit mer anpassade för dem. Kund B 

och kund C menar dessutom att de som får dem att bli mest positivt överraskade av en SaaS-lösning 

är just funktionaliteten. De båda tar upp hur funktionaliteten kan ge en känsla av en ökad upplevd 

kvalitet, vilket många av författarna på området specificerar som en nyckelfaktor (Grönroos, 1984; 

Gounaris, 2005b), just upplevelsen. Detta stärker också bilden av vikten med den tekniska kvaliteten 

som Grönroos (1984) och Parasuraman m.fl. (1985) försökte tona ner vikten av gällande tjänster. 

Som tidigare nämnt kan detta tänkas bero på att de tekniska aspekterna får en större plats inom en 

tekniktung bransch likt mjukvaruindustrin. 

  

SaaS medför högre krav på leverantören att kontinuerligt uppdatera mjukvaran då kunderna inte kan 

påverka detta själva och just regelbundna uppdateringar ses också som en av fördelarna med SaaS 

(Benlian m.fl., 2011; Chou & Chiang, 2013). Vikten av kontinuerligt uppdaterad mjukvara är något 

som kund C, kund D och kund E också talar om och anser viktigt. Kund C tycker att uppdateringar 

som är intressanta för en kund och kommuniceras ut av leverantören upplevs positivt. Uppdateringar 

som innebär förändringar i arbetssätt ska en leverantör hjälpa kunden att förbereda sig på i god tid för 

att det inte ska leda till en dålig upplevelse (Kund D). Även från leverantörsperspektiv ses 

uppdateringar som en positiv aspekt av SaaS då samtliga leverantörer upplever att de kan erbjuda en 

bättre kundupplevelse vid kontroll av uppdateringar och kundens mjukvara. Leverantör 2 säger också 

att de försöker kommunicera ut underhållsarbete och liknande vilket kund C och kund D tar upp som 

positivt. 

 

Kund A anser att nya funktioner till följd av uppdateringar ibland förstör för en kund och här är det 

viktigt att uppdateringarna fungerar felfritt för att inte påverka upplevelsen negativt. Leverantör 1 och 

leverantör 2 ser nya funktioner som positivt och leverantör 2 menar att ny funktionalitet kan utgöra 

en konkurrensfördel. Detta kan stämma men viktigt blir då att det inte påverkar systemet och 

upplevelsen negativt. Uppdateringsfrekvens tar både kund D och leverantör 2 upp som något positivt 

och uppdateringar får gärna ske ofta. Dock påstår kund D att detta inte gäller för stora uppdateringar 

som ändrar i arbetsflöden utan endast uppdateringar som inte syns, annars kan en hög 

uppdateringsfrekvens leda till en försämrad kundupplevelse.  
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Kompetens/Guidning	
 

Ett nytt fenomen eller begrepp som kan tolkas påverka tjänstekvaliteten för en SaaS-lösning är 

guidning. Flera av kunderna talar om att de önskar att leverantören ska höra av sig och ge tips om nya 

uppdateringar av systemet och erbjuda “Best Practice” (Kund A; Kund C; Kund D; Kund E). Att 

tjänstekvaliteten för en SaaS-lösning innefattas av de begrepp som Benlian m.fl (2011) presenterar 

går nästan samtliga att fastslå. Det är eventuellt säkerheten som nuförtiden tas för givet i större 

utsträckning. Det saknas dock ett begrepp som rymmer utrymme för själva tjänstetänket, guidningen 

och utbildningen av kunderna. Att bli erbjudna “Best Practice”-lösningar talar i synnerhet kund A 

och kund D om och det går att argumentera för att det kan passa under begreppet Bemötande. 

Eftersom vissa kunder (Kund C; Kund D) också diskuterar vikten av att leverantören ska meddela 

kund när uppdateringar som passar dem tillkommer och hur tillvägagångsättet för den typen av 

kommunikation ser ut, går det att argumentera för att det borde vara en ny sjätte dimension (istället 

för Säkerhet) alternativt läggas till som en sjunde. Begreppet bör kallas Kompetens/Guidning  och 

innefatta tjänstetänket hos en leverantör, hur mycket “Best Practice” som presenteras, i vilken mån 

leverantören presenterar lösningar som kan få kunden att utvecklas och hur uppdateringar av 

mjukvaran hanteras. Bemötande-dimensionen enligt Benlian m.fl. (2011) blir inte tillräcklig för att 

innefatta den kategori som enligt de empiriska fynden är bland de viktigaste för kundupplevelsen 

enligt flera kunder.     
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Tabell 5.3: Uppdaterad tabell över tjänstekvalitetens dimensioner för en SaaS-lösning (Baserad på 

Benlian m.fls. (2011) dimensioner) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den uppdaterade tabellen presenteras de förändringar som efter studiens genomförande tolkats vara 

nödvändiga Det som Benlian m.fl. (2011) presenterat har till stor del varit relevant för 

tjänstekvaliteten av SaaS, men vissa modifieringar har bedömts som mer riktiga efter studiens 

genomförande. Chou och Chiang (2013) presenterade att tjänstekvalitet leder till tillit. Detta är inget 

som studien har undersökt på ett närmare sätt. Vad som ska rymmas under begreppet tillit och vad 

som ska rymmas under tjänstekvalitet är irrelevant för studiens syfte. Att tilliten har en väsentlig roll, 

som Chou och Chiang (2013) menar, stödjer dock den här studiens resultat. Tillit, eller trovärdighet 

anses av majoriteten av kunderna samt leverantörerna vara ytterst viktigt.  

 

Att kunder inte har samma uppfattning kring vissa av tjänstekvalitetsdimensionerna är ett 

genomgående tema och detta kan förklaras med problematiken som Sun m.fl. (2008) presenterade. 

De menar att SaaS-tjänster ofta är standardiserad men att en av de mer väsentliga aspekterna är att 

kunna kundanpassa sig. Beltagui och Candi (2018) samt Halvorsrud m.fl. (2016) menar att 
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upplevelsen av tjänstekvaliteten är subjektiv. Detta styrks av respondenternas svar under intervjuerna 

eftersom nyckelaspekterna för kunderna varierar från kund till kund. Beltagui och Candi (2018) 

menar att det därför är viktigt att ha en hög förståelse för kunden och att detta kan uppnås med hjälp 

av den affektiva bedömningen av tjänstekvaliteten. Den är mer emotionellt baserad och bygger på 

mjuka värden. Leverantör 1 diskuterar vikten av att kommunicera med kunden och skapa en förståelse 

för deras behov och önskningar. Detta bör således vara en bra taktik för att kunna identifiera vad den 

specifika kunden har för önskemål. Sun m.fl. (2008) beskriver hur kundanpassningar kan vara en stor 

fördel för en leverantör, men att SaaS-lösningar ofta är standardiserade. Kunderna beskriver enligt 

empirin hur de föredrar en standardiserad lösning i och med riskerna med att framtida uppdateringar 

inte ska riskera att ändra på arbetsprocessen. De finner även svårigheter i att veta vad det är de söker. 

Att behärska den affektiva delen av tjänstekvaliteten kan medföra att leverantören kan göra de 

kundanpassningar som kunden har ett faktiskt intresse av. Detta bör således resultera i en bättre 

kundupplevelse för kunderna, trots att deras önskemål och krav är varierande 

  

Flertalet begrepp används som påverkande faktorer i samtliga tre huvuddimensioner. Kundnöjdhet 

leder till att kunderna stannar kvar (Chou & Chiang, 2013) vilket gör att relationen fortlöper. För att 

en relation ens ska skapas mellan kund och leverantör, krävs kontaktytor, och således blir kundresan 

en väsentlig del. Inom kundresan ska leverantören försöka tillfredställa kundens behov för att ge en 

positiv kundupplevelse (Lemon & Verhoef, 2016) vilket är det som kundnöjdheten ska mäta (Wilson 

m.fl., 2016). Av empirin att döma är det dessutom ofta relationsmässiga- eller tjänstekvalitets-

aspekter som för kunden vidare mellan de olika faserna inom kundresan. Således bidrar inte bara 

huvuddimensionerna till kundupplevelsen utan i hög grad arbetar de tillsammans och påverkar 

varandra. 
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Figur 5.3: Relationer, kundresan och tjänstekvalitetens påverkan på kundupplevelsen samt på 

varandra.  
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6	Slutsats	
6.1	Slutsats	
 

Frågeställningarna som sattes upp inför uppsatsarbetet var; Vilka faktorer inom relationsbegreppet, 

kundresan och kundnöjdhet bidrar till kundupplevelsen inom en SaaS-kontext? Hur påverkar dessa 

faktorer kundupplevelsen? Hur skiljer sig uppfattningarna mellan kunder och leverantörer gällande 

vilka faktorer och hur faktorerna påverkar kundupplevelsen?  

 

Av studiens resultat att döma påverkas kundupplevelsen inom en SaaS-kontext av relationsbegreppet 

genom faktorerna bidningsstrategi, tillit, gemensamt värdeskapande och engagemang. Gällande 

kundresan så är bemötandet, kommunikationen, kontaktfrekvensen, utformningen av kundresan som 

helhet de faktorer som påverkar kundupplevelsen. Inom kundnöjdhet är de faktorer som påverkar 

kundupplevelsen image, funktionalitet, tillgänglighet, förmågan att lösa kundens problem, 

bemötande, trovärdighet, flexibilitet och kompetens/guidning. 

 

Relationsbegreppet påverkar kundupplevelsen genom kognitiv och affektiv tillit där kognitiv tillit har 

störst påverkan. Vidare förbättras upplevelsen av gemensamt värdeskapande där kunden och 

leverantören samverkar för att skapa en önskvärd upplevelse. En social bindningsstrategi uppskattas 

av kunderna men är inte en stabil grund i och med personberoendet. Engagemanget bör i störst 

utsträckning vara baserat på emotionella faktorer, då beräknande faktorer ger en mindre stabil 

relation. Engagemanget bör vara stort från både kund och leverantör för att generera en god 

kundupplevelse. Redan från början av kundresan är bemötandet viktigt då det påverkar relationen och 

upplevelsen. Komunikation är viktig för identifiering och förståelse för kundens behov och därmed 

utformandet av kundresan. Kommunikationen och kontaktfrekvensen skiljer sig mellan kunder och 

det är avgörande att anpassa detta efter varje kunds önskemål för en bra kundupplevelse. En viktig 

aspekt är att bemötandet, budskapet och kommunikationen håller samma höga nivå genom hela 

kundresan för skapandet av en god kundupplevelse. Kundnöjdheten påverkar kundupplevelsen i 

synnerhet genom funktionaliteten, tillgängligheten och förmågan att lösa kunders problem då dessa 

faktorer kan medföra att kunden lämnar ett SaaS-avtal om inte förväntningarna uppfylls. En ny 

dimension som anses påverka kundupplevelsen i hög grad är kompetensen och guidningen från 

leverantören. Tjänsteaspekten av SaaS påtalar flertalet kunder som kritisk. Önskemål och 

förväntningar bland SaaS-kunder är dock subjektiva vilket leder till att individuella kundanpassningar 

är nödvändiga. Utan förståelse för kundernas behov och förväntningar skadar kundanpassningar 
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snarare kundnöjdheten. Förutsättningarna för detta optimeras om leverantören behärska de affektiva 

aspekterna av tjänstekvaliteten.  

 

Leverantörerna påtalar en större vikt av att mötas personligen än vad kunderna gör och ser till skillnad 

från kunderna affektiv tillit som lika viktig som kognitiv. Leverantörerna påpekar dessutom inte 

kundens ansvar i att kommunicera deras behov, vilket flertalet kunder påtalar. En social 

bindningstrategi är enligt leverantörerna bra för relationen men sämre ur ett arbetsmiljöperspektiv, 

vilket medför att viss skillnad kring uppfattningen råder. Från ett leverantörsperspektiv är 

regelbundna kontakter att föredra för att få insikt i kundens verksamhet. Detta skiljer sig dock från 

kundperspektivet där regelbundna kontakter och återkopplingar kan upplevas negativt. 

Leverantörerna har i högre grad en stor tilltro till uppdateringar och kundanpassningar av mjukvaran 

än kunderna. Dessutom diskuterar de inte på samma sätt att en av SaaS-lösningens främsta uppgifter 

är att lösa ett problem för kunden. Detta kan bero på att den affektiva förståelsen är för låg, och 

därmed riskerar kundupplevelsen att försämras.  

 

Sammanfattningsvis är det många faktorer som påverkar kundupplevelsen inom de studerade 

dimensionerna. Hur faktorerna påverkar de olika kunderna är dessutom varierande. Leverantörernas 

uppfattningar som enhetlig grupp skiljer sig inte i större utsträckning än kunderna individuellt 

gällande uppfattningarna. Således blir kommunikation och kundförståelse väsentligt för 

kundupplevelsen.  

 

6.2	Studiens	bidrag	
 

Uppsatsen presenterar vilka faktorer inom relationer, kundresa och kundnöjdhet som påverkar 

kundupplevelsen, hur de gör detta samt vilka skillnader det finns i synen på dessa mellan kunder och 

leverantörer. Studien bidrar med ny information kring kundupplevelsen av en SaaS-tjänst, i det här 

fallet av kvalitativa data och från kundens perspektiv. Benlian m.fl. (2011) SaaS-Qual-modell 

revideras något och ett nytt begrepp introduceras i och med kompetens/guidning.  Studien ger en 

uppdaterad syn på säkerhetsbegreppet för SaaS-lösningars tjänstekvalitet. Vilka faktorer gällande 

relationer, kundresa och kundnöjdhet som påverkar kundupplevelsen under kundresans olika faser 

preciseras, något som tidigare inte gjorts. Hur dessa faktorer påverkar upplevelsen och vad kunder 

och leverantörer av SaaS-lösningar bör ha i åtanke beskrivs. Studien ger ett B2B-fokus på skillnaden 

i leverantörer och kunders uppfattningar kring kundupplevelsen vilket är intressant för framtida 

forskning men även för kunder och leverantörer som verkar på marknaden idag. Till skillnad från 
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tidigare studier visar det sig att bland SaaS-kunniga respondenter skiljer sig åsikterna mellan 

leverantör och kund inte nämnvärt. SaaS är trots allt ett relativt nytt fenomen och det troliga är att 

framtida forskare på området kommer finna nya påverkande faktorer av SaaS. 

 

6.3	Begränsningar	och	framtida	forskning	
 

Att utföra studien via kvalitativa intervjuer på en relativt begränsad marknad ger ett djup i svaren och 

slutsatserna som dragits är välgrundade. Det går dock att ställa sig frågor om uppsatsens bredd och 

generaliserbarhet. I tidigare forskning på området SaaS har det ställts frågor kring huruvida resultaten 

går att flytta mellan marknader (Gounaris, 2005b; Chou & Chiang, 2013). De resultaten som författare 

på liknande områden presenterar har dock varit applicerbara till viss del på den svenska marknaden. 

Eftersom studien är gjord ur ett fenomenologiskt perspektiv går det dock att argumentera för att 

generaliserbarheten i sig är låg. De presenterade resultaten bör gå att använda som jämförelseindex 

till liknande, framtida studier.  

 

Under uppsatsarbetet har ett flertal intressanta fynd gjorts, vilka ger upphov till potentiella framtida 

studier. En vidareutveckling av kundupplevelsen av en SaaS-lösning på lägre nivåer, det vill säga 

vanliga anställda hade kunnat vara ett intressant forskningsområde. Under intervjun med kund D 

presenterades förslag på att använda sig av Communitys i SaaS-lösningen där kunder och leverantörer 

kan dela med sig av erfarenheter är tips. Hur ett sådant Community påverkar kundupplevelsen i 

praktiken för en SaaS-tjänst är ett intressant forskningsområde. Under intervjun med kund A 

diskuteras begreppet “tjänstevillighet” och hur leverantörer inte ska agera tjänsteleverantörer åt 

samtliga anställda hos kunden. Hur olika typer av förvaltningar hos kunden ökar effektiviteten för 

samarbetet hade varit ett annat intressant område att studera vidare. Vidare diskuterades med kund G 

att SaaS-lösningar ofta inte skiljer så mycket i funktionalitet, säkerhet samt andra hårda värden. Hen 

föreslog att kostnaden och flexibiliteten därav är de största konkurrensmedlen. Leverantör 2 föreslår 

samma sak som kund G angående att lösningarna inte skiljer sig så mycket funktionalitetsmässigt, 

men att istället relationella konkurrensmedel är det väsentliga. En studie om hur och vilka 

konkurrensmedel som kommer bli mest tongivande ju mer SaaS-marknaden mättas kunde därför 

också vara av intresse.  
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Bilagor		
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide kund  
 
Bakgrund 

- Ålder 
- Utbildning 
- Roll 

SaaS 
- Beskrivning av fenomenet från respondent 
- Erfarenheter/Viktiga faktorer 

 
Leverantörsrelationer 

- Relation till leverantör 
- Generellt viktiga aspekter för en relation 
- Förväntningar på leverantör/Förväntningar på kund 

Kundresa 
- Fas 1 
● Hur kom ni i kontakt med leverantören? 
● Varför valdes dem? 
● Positivt/negativt? 
● Beskriv processen 

 
- Fas 2  
● Positivt/negativt? 
● Beskriv processen 

 
- Fas 3 
● Positivt/negativt? 
● Kontaktytor?  
● Beskriv fortsatt process 

Tjänstekvalitet 
- Vad är en hög kvalitet  

Kundupplevelse 
- Nöjda med upplevelsen än så länge? 
- Positivt/negativt 
- Beskriv 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide leverantör  
 
Bakgrund 
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- Ålder 
- Utbildning 
- Roll 

SaaS 
- Beskrivning av fenomenet 
- Erfarenheter/Viktiga faktorer 

Relationer 
- Viktiga faktorer? 
- Vad tycker kunder?  

Kundresa 
- Fas 1 
● Viktiga faktorer 

- Fas 2 
● Viktiga faktorer 

- Fas 3 
● Viktiga faktorer 

Tjänstekvalitet 
- Vad tycker leverantörer? 
- Vad tycker kunder? 

Kundupplevelse 
- Vad krävs för en god sådan?  

 

 
 
 
 


