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Sammanfattning 
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Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng  
 
Författare: Elin Palmstedt & Peter Kahlström 
 
Handledare: Hans Lindkvist  
 
Problematik: Ur affärssystemsleverantörens synvinkel är licensmodellen en prissättning 

som både ger förutsägbara och stabila intäktsflöden. Dock upplever många 

affärssystemsleverantörer att de får problem när deras kunder växer. En kund som vid 

avtalets inledning omsätter ett par miljoner kronor kräver relativt låg support och 

utveckling av systemet. Efter ett antal år omsätter kanske samma kund hundratals 

miljoner och kräver såväl mer support som systemutveckling. Då kundens ersättning till 

leverantören grundar sig på ursprungslicensen, leder kundens ökade behov av support 

och systemutveckling inte till ökade intäkter hos leverantören. 

 
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka intäktsmodeller som kan 

användas vid försäljning av affärssystem till företag inom fastighets- och 

byggnadsbranschen. Vi har till avsikt att granska de olika intäktsmodellernas för- 

respektive nackdelar samt utifrån ett leverantörsperspektiv undersöka om det finns någon 

modell som ger mer hävstång i intäkterna och därmed blir mer optimal för leverantören.  

 
Metod: Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats och intervjuer har genomförts 

med såväl affärssystemsleverantörer som affärssystemskunder för att få en djup och 

förstående bild av marknaden.  

 
Resultat: Transaktionsmodellen är den modell som ger leverantörerna möjlighet att följa 

kunderna i så väl med- som motgång. En välfungerande transaktionsmodell skulle vara 

den modell som ger mest hävstång i leverantörernas intäkter i takt med att kunderna 

expanderar.  Studien visar även att affärssystemsmarknadens höga omställningsbarriärer 

har påverkar intäktsmodellernas utveckling samt att fungerade kundrelationer har stor 

påverkan och kan resultera i att kunder trogna sin leverantör trots att de upplever 

prissättningen som dyr.    

 

Nyckelord: Affärssystem, intäktsmodell, licensmodell, transaktionsmodell, hyrmodell, 

software as a service, kundrelationer och kassaflöde. 



 

 

 

 

Abstract  
__________________________________________________________________________ 
 
Title: Revenue models in business systems industry - Which model gives 
the most leverage of suppliers' revenues? 
 
Grade: One-year Master's Thesis in Business Administration, 15 ECTS Credit 
 
Authors: Elin Palmstedt & Peter Kahlström 
 
Supervisor: Hans Lindkvist  
 

Problems:  From a business software provider's perspective, the licensing model is a 

pricing structure that provides both predictable and stable revenue streams. However, 

many business system suppliers have problems when their clients grow. A customer who 

at the contract start sales of a few million that requires a relatively low support and 

development of the system. After several years maybe the same customers have sales 

of hundreds of millions and require more support as well as systems development. When 

the customer´s payment to the supplier based on the original license, leads the customer´s 

increased need for support and system development not to increase revenue with the 

supplier. 

 

View: Our purpose in this essay is to examine the revenue models that can be used for 

sales of business software to companies in the property and construction. We have the 

intention to review the different revenue models for their advantages and disadvantages, 

and from a supplier perspective, consider whether there are any models that give more 

leverage in revenues and thus be more optimal for the supplier. 

 

Method: The survey was based on a qualitative approach and interviews were 

conducted with both business system suppliers as business customers to gain a deep and 

comprehending picture of the market. 

 

Results: The transaction model is the model that gives suppliers the opportunity to 

follow customers in prosperity as well as adversity. An efficient transaction model would 

be the model that provides the most leverage in supplier revenues in line with the 

customers is expanding. The study also shows that the business system market`s high 

switching barriers are affecting revenue models development and functioning customer 

relationship have a major impact and can result in customers loyal to their supplier, 

although they perceive prices as expensive.  

 
Keywords: Business system, revenue model, licensing model, transaction model, 

subscription model, software as a service, customer relations and cash flow.  
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1. INLEDNING 

___________________________________________________________________________ 

Detta avsnitt inleder uppsatsen genom att presentera en bakgrund till det problemområde som uppsatsen 
har till avsikt att behandla. Utifrån denna bakgrundsbeskrivning formuleras en problemdiskussion som 
sedan mynnar ut i ett syfte. Avslutningsvis redogör författarna för uppsatsens avgränsningar och 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Avancerade och välutvecklade affärssystem ses idag som en förutsättning och 

nödvändighet för att ett företag ska fungera och kunna bedriva sin verksamhet. Hur skulle 

Volvo kunna styra och kontrollera produktionen av bilar om de inte nyttjade ett avancerat 

IT-system? Hur skulle Volvo kunna integrera sin produktion med distributörer, kunder 

och leverantörer om de inte använde ett avancerat IT-system? Hur skulle ett företag över 

huvudtaget kunna bedriva en verksamhet i Volvos omfattning om inte affärsprocesserna i 

företaget var integrerade med varandra (Hedman et al 2009).    

 

Affärssystem har med tiden blivit en allt mer centralare del av verksamheterna och det är 

inte ovanligt att kunderna refererar till företagets hjärta när de talar om deras affärssystem.  

I HerbertNathans1 omfattande rapport om affärssystem i Sverige visar att 85 % av de 

kundföretag som har implementerat affärssystem anser att systemet är viktigt eller mycket 

viktigt. Endast 15 % anser att affärssystemet inte har någon avgörande betydelse 

(HerbertNatahan & Co 2009). Då ett affärssystem innehåller ett företags viktiga processer 

så som ekonomi, försäljning, service, logistik, distribution, produktion och personal anses 

systemet vara en betydelsefull del av verksamheten. Ett väl fungerande affärssystem kan 

bidra till att processerna i företaget effektiviseras samtidigt som företaget får ökad kontroll 

över verksamheten. Dessa faktorer resulterar slutligen i att lönsamheten i företaget kan 

öka.  

  

Ett fenomen som har diskuterats och ifrågasatts allt frekventare de senaste åren är 

affärssystemens intäktsmodeller. Vilken intäktsmodell ska leverantörerna tillämpa för att 

få tillräckligt stor hävstång i sina intäkter samtidigt som kunderna är betalningsvilliga. I 

dagens affärssystemsmarknad är den vanligaste intäktsmodellen en prissättning som 

bygger på att man säljer en licens och därefter betalar kunden årligen en avgift för 

support, uppgradering och underhåll. Den årliga underhållsavgiften kostar ungefär 15-20 

% av ursprungslicensen, vilket innebär att kunden har betalat ursprungslicensen en gång 

till efter fem år. Kunderna upplever således att deras initiala investeringar inte blir initiala i 

längden. De höga initialkostnaderna upplevs även som ett problem för företag som vill 
                                                
1 Herbert Nathan & Co är en ledande oberoende analys- och rådgivningsverksamhet inom affärssystemsområdet 

i Skandinavien.  
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etablera sig på marknaden och inte har de likvida tillgångarna som krävs för att investera i 

ett affärssystem och bli en aktör på marknaden.   

 

Ur affärssystemsleverantörens synvinkel är licensmodellen en prissättning som både ger 

förutsägbara och stabila intäktsflöden. Dock upplever många affärssystemsleverantörer att 

de får problem när deras kunder växer. En kund som vid avtalets inledning omsätter ett 

par miljoner kronor kräver relativt låg support och utveckling av systemet. Efter ett antal 

år omsätter kanske samma kund hundratals miljoner och kräver såväl mer support som 

systemutveckling. Då kundens ersättning till leverantören grundar sig på 

ursprungslicensen, leder kundens ökade behov av support och systemutveckling inte till 

ökade intäkter hos leverantören. Den vanligaste intäktsökningen som sker när 

leverantörens kunder växer är att de adderar fler användare till systemet och för varje 

ytterligare användare betalar kunden ett par extra tusenlappar om året, vilket i regel 

innebär en ökning med 5-10 användare och ger således begränsad hävstång i intäkterna 

för leverantören.        

 

Leverantörer av affärssystem fokuserar i hög grad på att utveckla branschlösningar och i 

nuläget är det endast ett fåtal leverantörer som inte har någon branschfokusering. Det är 

bara ett mindre antal av de riktigt stora affärssystemsleverantörerna som har styrka att 

kunna sälja och erbjuda sina system till nästan alla branscher. Herbertnatahan & Co 

(2009) tror att leverantörerna i framtiden måste fokusera på en bransch för att vinna 

kunder till affärssystemen. Utvecklingen där leverantören fokuserar på en bransch är 

positiva för kunden då det resulterar i betydande mervärde till ett mer pressat pris för 

kunden.  

 

En bransch som i allt högre grad behöver ha anpassade och specialiserade affärssystem är 

fastighets- och byggnadsbranschen. Branschen består av såväl stora som små aktörer och 

präglas till stor del av projekt som löper över kalenderår. Ett branschanpassat system kan 

hantera komplexa behov så som successivvinstavräkning och fastighetsskatter.  

1.2. Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka intäktsmodeller som kan användas 

vid försäljning av affärssystem till företag inom fastighets- och byggnadsbranschen.  

 

Vi har till avsikt att granska de olika intäktsmodellernas för- respektive nackdelar samt 

utifrån ett leverantörsperspektiv undersöka om det finns någon modell som ger mer 

hävstång i intäkterna och därmed blir mer optimal för leverantören.  
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Optimal enligt våra preferenser är den modell som ger affärssystemsleverantören ökade 

intäkter i takt med att deras kunder expander samtidigt som den bringar långsiktiga 

kundrelationer.   

 

1.3. Frågeställning 

Denna studie grundar sig på följande frågeställningar: 

 

 Hur ställer sig affärssystemskunder till de olika intäktsmodellerna som finns på 

marknaden? 

 

 Vilken intäktsmodell ger ökade intäkter för leverantören i takt med att kundernas 

lönsamhet ökar.  

 

 Hur påverkas leverantörernas kassaflöden av de olika intäktsmodellerna? 

 

 Kan de olika intäktsmodellerna skapa långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet? 

 

 Vilken intäktsmodell har lägst respektive högst inträdesbarriärer?  

 

1.4. Avgränsning 

Ambitionen med uppsatsen var att ta fram en intäktsmodell som är optimal för såväl 

kunden som leverantören. Då dessa parter inte har samma preferenser över hur en 

optimal prissättning ska se ut så kommer vår studie grunda sig på den modell som anses 

optimal från affärssystemsleverantörens sida. Det bör dock poängteras att studien tar 

hänsyn till kundlojalitet, kundens betalningsmöjligheter och inträdesbarriärer vilket leder 

till att den framtagna modellen inte kan anses vara missgynnande för kunden.   

 

En annan aspekt som är intressant i sammanhanget, men som inte har hanterats inom 

ramen för den här studien är de uppkomna kostnader som ett byte av intäktsmodell skulle 

innebära. Dessa kostnader har vi inte tagit hänsyn till när vi har konstaterat den optimala 

modellen.  

 

Det bör vidare påpekas att studiens slutsatser inte går att ses som generella då det 

empiriska urvalet av leverantörer och kunder endast består av en begränsad del av den 

totala affärssystemsbranschen. En ytterligare aspekt som behöver poängteras är att vi har 

generaliserat fastighets- och byggnadsbranschen när vi har dragit vår slutsats över vilken 

intäktsmodell som är mest optimal. Då hänsyn i slutsatsen inte tagits till varken kunderna 
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eller leverantörernas storlek kan det vara så att den intäktsmodell som fungerar mycket 

bra i ett bolag inte är lika användbar i ett annat bolag, även om de befinner sig i samma 

bransch.  

1.5. Disposition  

I uppsatsens andra kapitel redogör vi för de mest centrala delarna av vetenskapsteori och 

metodfrågor. Därtill presenter vi uppsatsens tillvägagångssätt, metodval samt studiens 

tillförlitlighet.  

 

I tredje kapitlet skildrar vi hur en affärsmodell är uppbyggd, vad intäktsmodell är samt 

vilka olika typer av intäktsmodeller som finns. Detta kapitel är till för att ge läsaren 

grundläggande kunskaper inom affärsmodeller och affärssystem. Dessa grundkunskaper 

är nödvändiga för att följa uppsatsens vidare resonemang. I kapitel fyra framställs 

respondenterna skildringar av deras verksamheter och intäktsmodeller.     

 

Uppsatsen femte kapitel består av en analysdel. Här utgår författarna från den teoretiska 

referensram som studien bygger på och jämför denna mot det empiriska material som 

författarna har erhållit vid intervjuerna.  

 

I uppsatsens sjätte och avslutande del redogör författarna för det slutsatser som studien 

har resulterat i. Detta kapitel presenterar även förslag till fortsatta studier inom området.  
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2. METOD 

 

I vårt metodkapitel börjar vi med att ge läsaren en visuell överblick över tillvägagångssättet i 
uppsatsen. Vidare beskriver vi kvantitativ och kvalitativ metod samt motiverar vårt eget metodval i 
uppsatsen. Avslutningsvis diskuterar vi uppsatsens trovärdighet genom att behandla validiteten och 

reliabiliteten. 

 

 2.1 Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet för vår uppsats illustrerad i nedanstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Formulering av syfte, frågeställning och metod  

Studiens ursprungliga tanke grundar sig på ett ämnesförslag från ett börsnoterat bolag. 

Företaget bedriver handel med affärssystem och är intresserade av en förändring av sin 

prissättningsmodell. Bolaget vill få en större hävstång i intäkterna allt eftersom deras 

kunder växer och adderar fler tjänster. En förändring av den nuvarande intäktsmodellen 

skulle ge en bra möjlighet för företaget att visa en fortsatt bra tillväxt. Uppsatsen syfte var 

att undersöka alternativa intäktsmodeller för företaget, istället för den nuvarande 

licensmodellen.  Vidare skulle vi studera hur de olika modellerna påverkade företagets 

ekonomiska parametrar såsom lönsamhet och kassaflöde.     

 

Då det saknas konsensus inom affärsmodellsområdet samt att tidigare studier om 

intäktsmodeller är begränsade så fann vi ämnesförslaget som både intressant och 

utmanande. Vi ansåg även att vår akademiska bakgrund med varsin kandidatexamen med 

redovisningsinriktning passade sig väl för att kunna hantera dess frågeställning.  

Efter att ha samtalat med ett antal professorer vid universitet så fick vi infallsvinklar om 

att vi borde göra studien mer generell så att undersökningen även blir intressant för 

 
SLUTSATSER 
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Datainsamling 
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allmänheten och inte bara uppdragsföretaget. Därefter vidgades uppsatsens syfte från att 

vara en fallstudie av det börsnoterade bolagets intäktsmodell till att bli en mer generell 

studie hur intäktsmodellerna ser ut i affärssystemsbranschen. Då affärssystemen kan skilja 

sig åt avsevärt mellan olika branscher så avgränsade vi vår studie till att vara en granskning 

av fastighets- och byggnadsbranschen.  

 

Det finns två olika tillvägagångssätt för att samla in empirisk data. Jacobsen (2009) 

redogör i sin litteratur för deduktiv- och induktiv ansats.  Deduktiv ansats innebär att 

forskare skapar sig förväntningar om hur världen ser ut och gör därefter empiriska 

undersökningar för att kontrollera om förväntningarna stämmer överens med hur det är i 

verkligheten. Förväntningarna grundar sig på tidigare iakttagelser och teorier. Kritik som 

kan riktas till denna ansats är att det finns risk att undersökaren endast letar efter den 

information som den finner relevant och som ger stöd åt de uppbyggda förväntningarna, 

vilket kan resultera i att viktig information förbises.  Motsatsen till den deduktiva metoden 

är en induktiv ansats. I denna utgår forskaren från verkligenheten där den samlar in 

relevant information som sedan systematiseras för att sedan formuleras till teorierna. 

Syftet med denna ansats är att ingenting ska kunna begränsa vilken information som 

samlas in.  

 

Vår uppsats är uppbyggd efter en abduktiv ansats, vilket innebär att den har drag av både 

induktion och deduktion. Denna ansats ger oss möjligheten att växla mellan teori och 

empiri samt utveckla nya teorier under studiens gång (Bryman 2002). Anledningen till 

detta ansatsval är att vi bedömer att empirin och teorin är likvärdiga i vår studie. Vid 

undersökningens uppstart tillgodogjorde vi oss teoretiska referenser för att få en god 

inblick och överskådlighet över uppsatsämnet. De teoretiska kunskaperna var även 

nödvändiga för att kunna utforma en välarbetad intervjuhandledning. Vid genomförandet 

av intervjuer fick vi förutom den information som vi sökte även ytterligare information 

som vi upplevde berika vår studie. Detta resulterade i att vi fick utöka den teoretiska 

referensramen för att tillgodogöra oss dessa kunskaper som saknades.        

 

För att samla in information till uppsatsen har en kvalitativ metod använts. Metoden 

grundar sig på data som är uttryckt i text, ord och bild (Holme & Solvang 1997). 

Tillvägagångssättet kännetecknas av att vikt läggs vid detaljer, nyanser och det unika hos 

varje uppgiftslämnare. Ett kvalitativt angreppssätt passar bäst för att belysa det 

problemområdet som vi vill behandla. Då denna metod sätter få begränsningar på de svar 

en uppgiftslämnare kan ge, får vi chansen att få djupare och förstående bild av hur 

affärssystembranschens intäktsmodeller fungerar. 
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Motsatsen till kvalitativ metod benämns kvantitativ och karaktäriseras av att den 

empiriska undersökningen återges i tal såsom procent och antal. Den kvantitativa ansatsen 

samlar exempelvis in informationen genom frågeformulär med givna svarsalternativ som 

undersökaren i förväg ha definierat (Jacobsen 2009). Alvesson & Sköldberg (2008) 

beskriver skillnaden mellan de olika forskningsmetoderna med distinktionen 

standardisering och icke-standardisering som skiljelinje.  

 

Trost (2010) påpekar att kvalitativ data kan ses med misstänksamhet eftersom den bygger 

på små urval, samt att den ur statistisk mening inte på något sätt är representativ för 

befolkningen. Detta behöver vi ha i åtanke när vi drar studiens slutsatser så att vi inte 

generaliserar det undersökningen visar.  

2.3. Val av teori 

Denna studie grundar sig på såväl primär- som sekundärdata. Primärdata innebär att 

undersökaren samlar in upplysningarna för första gången. För att erhålla primärdata 

används observationer, intervjuer och frågeformulär. Sekundärdata innebär däremot att 

forskaren använder information som har samlat in av andra. Informationen har oftast 

samlats in för att användas till ett annat ändamål och problemställning (Jacobsen 2009).  

Under teoriinsamlingen använde vi oss av sekundärdata. Christensen et al. (2001) menar 

att det är fördelaktigt att använd sig sekundärkällor i början av en undersökningsprocess 

eftersom det ger en förståelse för det som ska undersökas. Vidare diskuterar Christensen 

et al. (2001) för- och nackdelar med denna insamlingsmetod.  Informationssamlingen av 

sekundärdata är oftast både kostnads- och tidseffektiv samtidigt som det i många fall finns 

ett stort urval av källor att tillgå.  Nackdelarna med sekundärdata är att det finns risk att 

informationen kan vara inaktuell eller till och med felaktig.  

 

De primärdata som har använts i denna studie är de genomförda intervjuer som vi har 

sammanställt. (metodval för intervjuer kan studeras i kapitel 2.4.) Nackdelar med att 

använda primärdata är att den kräver kompetens på insamlaren samtidigt som det kan bli 

både kostsamt och tidskrävande(Christensen et al. 2001). 

2.4. Kvalitativa intervjuer 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, där intervjusituationerna 

består av individuella öppna intervjuer samt telefonintervjuer. Jacobsen (2009) menar att 

denna intervjuform kännetecknas av att uppgiftslämnaren och undersökaren samtalar som 

i en vanlig dialog. Tanken är att intervjuerna kommer att vara mer öppna än strukturerade 

eftersom vi vill att intervjupersonerna ska vara med och påverka samtalet. Jacobsen (2009) 

påpekar dock att en intervju inte bör vara allt för öppen och ostrukturerad eftersom det 

finns risk att man inte kommer in på de viktiga ämnen som vi vill belysa. För att eliminera 
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risken att viktiga frågor inte berörs på intervjutillfällena så har vi utarbetat en 

intervjuhandledning som fungerar som en översikt av vilka ämnen som ska beröras vid 

intervjutillfällena. Vi ser det som en fördel att föra anteckningar under intervjuerna då 

Jacobsen (2009) menar att det kan ge signaler om att det som intervjupersonerna säger är 

intressant och på så satt uppmuntra dem till att utveckla och vilja berätta mer.  

 

Då intervjupersonerna befinner sig på olika geografiska platser runt om så har vi varvat de 

personliga intervjuerna med telefonintervjuer för att bespara såväl tid som kostnader för 

att kontakta respondenterna.  

 

För att underlätta bearbetningen av datamaterialet vid intervjuerna valde vi att banda 

samtliga samtal och intervjuer. När vi i efterhand upptäckte att vissa frågor var oklara har 

vi haft möjlighet att genom telefonsamtal och mailkorrespondens utveckla frågorna för att 

undvika att feltolka svaren.   

 

Att använda sig av personliga intervjuer som metod för att samla in material till empirin 

har både sina för- och nackdelar. De positiva aspekterna är att det finns möjlighet att läsa 

av både kroppsspråk och respondentens tonläge. Det finns även chans till en mer 

ingående förklaring av komplicerade frågor samt tillfälle för följdfrågor (Jacobsen 2009). 

Negativa aspekter som bör beaktas vid metodvalet personlig intervju är att vara kritisk 

mot respondenternas svar eftersom de ibland kan tänkas vilja försköna bilden av 

företaget. 

 

Nackdelarna med att genomföra telefonintervjuer är motsatsen till de personliga 

intervjuernas fördelar. Vid telefonintervju blir det svårare att få personlig kontakt, vilket 

kan resultera i mindre öppenhet och kortare svar. Respondenternas förmåga att ljuga ökar 

också i samband med att intervjun sker över telefonen. Eftersom vi har såväl tids- som 

kostnadsbegränsningar ser vi ändå telefonintervju som ett bra alternativ för att samla in 

empiri för att spegla affärssystemsbranschen.  

 

En kvalitativ ansats har också svagheter. Det finns risk att vi som undersökare i samband 

med de personliga momenten tolkar in egna idéer och reflektioner som inte finns i det 

empiriska material som samlas in. Detta resulterar i att tolkningen av uppsatsen riskerar 

att inte bli entydig och objektiv. Ytterligare svagheter med den kvalitativa ansatsen är att 

angreppssättet utesluter möjligheter att göra generaliseringar (Holme & Solvang 1997). 

 

För att få en bredare och rättvisare bild av vilken intäktsmodell som lämpar sig bäst för 

affärssystem i fastighets- och byggnadsbranschen genomför vi intervjuer med såväl 

leverantörer som kunder till affärssystem. Urval av respondenter har förekommit på två 

olika sätt. För att välja ut affärssystemsleverantörer till intervju har vi först studerat vilka 
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stora aktörer som finns på marknaden och därefter undersökt vilken intäktsmodell de 

använt för att försäkra oss om att intervjuerna kom att behandla de olika intäktsmodeller 

som finns i vår teoretiska referensram.  Urvalet av affärssystemskunder förekom genom 

att vi slumpade stora och små företag inom fastighets- och byggnadsbranschen med hjälp 

av sökmotorn Google.  För att få ut så mycket som möjlig av intervjuerna har 

respondenterna på de olika företagen varit anställda med en hög befattning på respektive 

ekonomiavdelning. Vi har även diskuterat med programmerare och säljare för att få en 

tydlig inblick över affärssystemens funktion och dess marknad.  

2.5. Studiens trovärdighet  

Uppsatsens trovärdighet kan diskuteras utifrån två olika aspekter, reliabilitet och validitet. 

Kvale & Brinkman (2009) menar att ”validitet definieras ofta genom frågan: mäter du vad 

du tror du mäter?”.  Vidare menar författarna att en undersökning har validitet om 

argumenten som används är välgrundade, hållbara, försvarbara, vägande samt 

övertygande.  

 

Jacobsen (2009) delar in validiteten i två olika grupper, intern och extern. Den interna 

validiteten handlar om resultatets tillförlitlighet i en undersökning. För att vår uppsats ska 

uppfylla intern validitet har vi under studiens gång frågat oss om vi har fått fatt i de rätta 

källorna samt att vi i samband med intervjuer diskuterat och kritiskt värderat källans 

förmåga att ge riktig information om det vi studerar. Jacobsen (2009) framhäver att 

undersökare alltid måste var öppna för att intervjupersoner inte alltid berättar sanningen, 

eftersom källor kan ha personliga intressen som kan få dem att ljuga och ge en skev bild 

av verkligenheten. Extern validitet behandlar huruvida undersökningen kan generaliseras 

och om den information vi funnit kan överföras till andra sammanhang (Jacobsen 2009).  

 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt ett instrument eller tillvägagångssätt är. Bell 

(2006) menar att frågor som ger ett specifikt svar i en situation och ett annat svar i en 

annan är inte tillförlitligt. För att säkerhetsställa studiens reliabilitet har en 

sammanställning av intervjumaterialet skickats till respondenterna för godkännande i syfte 

att undvika att feltolkningar av svaren ha skett. Vi ser det även som en fördel att vi 

gemensamt har deltagit vid samtliga intervjuer och därefter tolkat och sammanställt 

informationen, på så sätt minimerar vi risken att missförstånd sker.  

 

Dessvärre kommer såväl de intervjuade kunderna som leverantörerna för affärssystem att 

behandlas anonymt i studien, då detta var en önskan från en stor del av respondenterna. 

Denna aspekt kan påverka uppsatsens trovärdighet. Läsaren kan få svårt att lita på det 

som skrivs då de inte har chans att själva bedöma rimligheten i uttalanden eller får 

möjlighet att själva kontrollera den refererade källan.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

  

Denna del av uppsatsen behandlar den teoretiska referensram som vår studie grundar sig på. Kapitlet 

börjar med att definiera affärssystem och affärsmodeller för att senare rikta in sig på att beskriva olika 

intäktsmodeller och kundrelationer. I referensramens avslutande del behandlas kundvärde och 

kundlojalitet.  

 

3.1 Affärssystem 

”Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd”2 

 

Citatet ovan är Magnusson och Olssons (2005) definition av affärssystem. Davenport 

(1998) väljer istället att förklara affärssystem med metaforen ”tanken är att ett 

affärssystem skall fungera friktionsfritt som ett maskineri som får hjulen att snurra”.  

 

De första standardiserade verksamhetsövergripande systemstöden kom i början av 1970-

talet och kallades då för MRP (Material Requirements Planning). Syftet med dessa var att 

underlätta materialplaneringen för bilindustribranschen. Utvecklingen fortsatte och under 

1980-talet offentliggjordes ett nytt system som hade mer verksamhetsövergripande fokus. 

Detta system gick under namnet MRP II. Under 90-talet utvecklades de 

verksamhetsövergripande systemen och till skillnad från tidigare system så blev 

systemintegrationen bättre. Då Systemet var baserat på moduler som organisationer 

kunde ta bort eller lägga så att systemet skräddarsyddes för att passa deras verksamhet 

(Magnusson & Olsson 2005).  

 

Affärssystem är som ett programpaket som tillgodoser ett företags behov av 

administration och styrning. Affärssystems uppgift är att integrera företagets olika 

avdelningar med varandra till ett och samma system. Vanligtvis är affärssystemens 

uppbyggnad grundad på en central databas med valda moduler som är noga anpassade till 

företaget med syfte att underlätta för verksamheten (Hedman & Kalling 2002). 

Magnusson & Olsson (2005)  redogör för vanliga moduler som finns representerade i ett 

affärssystem: personaladministration, tidsrapportering, leverantörs- och kundreskontror, 

redovisning och produktionsplanering.  

 

Företagets valda moduler och användare är sammanlänkade och kopplade till en central 

och gemensam databas. Magnusson & Olsson (2005) lyfter fram ett flertal fördelar med 

att ha en central databas, viktigaste fördelen är dock att när man använder en central 

                                                
2
 (Magnusson & Olsson 2005, s.7) 
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databas blir informationen som finns i systemet tillförlitlig för företaget. Tillförlitligheten 

beskrivs genom begreppet ”Single entry”, vilket betyder att information endast behöver 

läggas in av en användare en gång i systemet för att sedan finnas tillgänglig för alla 

användare i systemet. (Magnusson & Olsson 2005). Willis och Wilis-Brown (2002) anser 

att affärssystemets bästa egenskaper är att det kan synliggöra och generera information för 

realtid samt att det kan automatisera och integrera de kritiska delarna av företagets 

affärsprocesser.  

 

HerbertNathans omfattande rapport om affärssystem i Sverige visar att den 

genomsnittliga livslängden för ett affärssystem är omkring tio år. Genomför företaget en 

översyn av sitt affärssystem tidigare kan det ofta hänvisas till att någonting blev fel vid 

implementeringen, samarbetet med leverantören fungerar inte, företaget har blivit 

uppköpt eller att verksamheten har fått ett koncernbeslut om ändring av system.  

 

De fem vanligaste orsakerna enligt rapporten att ett företag väljer att byta affärssystem är 

följande: 

 

 Ersättning av föråldrad teknologi 

Leverantören som säljer affärssystemet finns inte kvar på marknaden eller att 

leverantören har slutat att erbjuda support till affärssystemet.  

 

 Effektivisering av affärsprocesser  

Företaget har tagit fram en vision för hur verksamheten och affärsprocesserna ska se 

ut i framtiden. Därefter har företaget jämfört om det nuvarande affärssystemet har 

möjlighet att stödja detta. Resultatet blir ofta att det finns behov att nyinvestera i ett 

annat affärssystem då det befintliga inte har kapacitet att utveckla och implementera 

alla nya processer som krävs. 

  

 Förbättrad styrinformation 

Många företag upptäcker att det finns begränsningar av vilken information som de 

befintliga systemen kan lämna. Oftast beror detta på företaget har utvecklats i en ny 

riktning som det nuvarande systemet inte klarar av att stödja. Alternativt kan det vara 

så att det nuvarande systemet saknar grundläggande information för att kunna fungera 

effektivt som styrmedel. I nyare affärssystem kan det finnas starkare och tydligare 

rapportverktyg som kan visa företagets väg framåt. 

 

 Implementering av en global modell  

Verksamheter som har sina produktions- eller säljbolag i utlandet har tidigare oftast 

använt sig av ett lokalt affärssystem i respektive land. Alternativt en enhetlig lösning 
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som har implementerats som en lokal lösning i varje land. Trenden idag visar att en 

global lösning där samma lösning används centralt för samtliga länder blir allt 

vanligare. Det är inte alltid som valet av en global lösning beror på en konkret analys 

av denna modell är den mest nyttosam. Beslutet kan helt enkelt vara grundat på att 

den centrala ledningen kräver absolut kontroll av hur processerna och 

informationsflödet på en lokal nivå ska utformas.  

 

 Konsolidering av systemet och databaser  

Affärssystemens kunder har under åren upplevt att deras systemmiljö har utökats och 

kompletterats på ett icke önskvärt sätt. Exempelvis kan det finnas många likartade 

moduler och databaser där samma information och data registreras, uppdateras och 

redovisas på flera olika ställen. Företagen kan även ha investerat i många likartade 

systemlösningar och från central nivå vill man istället minimera antalet leverantörer 

och system (Herbertnathan & Co 2009).  

 

Försäljning av affärssystem kan betraktas som om en kombination av att en produkt och 

tjänst avyttras. Produkten utgörs av den licens som ger användaren tillgång till systemet. 

Affärssystemet kan antingen bestå av en standardprogramvara alternativt en 

kundanpassad programvara. Framtagningen av en standardprogramvara omfattar 

programmering, dokumentation, paketering. Tjänsterna som finns till varan är ofta 

nödvändiga för att det avsedda resultatet i kundens verksamhet ska uppnås. Tjänsterna 

indelas i analys, införande, utbildning, kundstöd samt uppföljning och underhåll. 

(Eriksson et al. 2008).  

3.2. Affärsmodell 

Under de senaste åren har intresset runt affärsmodeller ökat kraftigt. Samtidigt som det 

har blivit relativt populärt att diskutera affärsmodeller, finns det fortfarande stor 

förvirring om vad affärsmodeller är och hur de kan användas. I själva verket kan 

affärsmodeller tjäna en positiv och stark roll i företagsledningen. Många författare har 

nyligen erbjudit definitioner av affärsmodell, ingen är dock allmänt accepterad. För att 

hjälpa chefer att bättre förstå affärsmodeller, har författarna till The power of  business 

models (Shafer et al. 2005) identifierat och klassificerat komponenter i affärsmodeller som 

nämns i tidigare förslag till definitionen av affärsmodeller. Komponenter delades in i fyra 

huvudsakliga kategorier: strategic choices, the value network, creating value, and capturing 

value. 

 

Under 1998-2002 har det uppkommit 12 olika varianter av definitioner av vad en 

affärsmodell är i etablerade publikationer, ingen av dessa har dock riktigt accepterats av 

näringslivet. Inom dessa 12 definitioner finns det 42 olika affärsmodellbyggstenar.  
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Shafer et al. (2005) följer två principer vad det gäller deras definition av en affärsmodell. 

Det första är att integrera och samla den tidigare informationen. Den andra är att 

definitionen ska vara så enkel att förstå, kommunicera och komma ihåg. Företag bygger på 

att skapa värde och fånga avkastningen från detta värde, modeller skapas för att ge en 

representation av verkligheten. I deras definition är core logic och strategiska val det som 

behövs för att fånga detta värde. Denna model omfattas av fyra begrepp core logic, the 

internal consistency of  strategic, creating and capturing value och for-profit companies 

must make money to survive. Core logic ger att en affärsmodell som är ordentligt skapad 

är till fördel när man ska formulera och tydliggöra grundläggande antaganden om orska-

verkan relationer och the internal consistency of  strategic. Det ska framgå i 

affärsmodellen vilka strategiska val man har gjort. Det tredje om att skapa och fånga 

värdet är två grundläggande funktioner som alla företag måste ta till sig för att förbli 

lönsamma på långsikt. Framgångsrika företag skapar betydande värde genom att göra 

saker på ett sätt som skiljer dem från konkurrenterna. Företag kan utveckla 

kärnkompetens, kapacitet och positionella fördelar som skiljer sig från konkurrenternas. 

Kompetensen och kapaciteten kan användas till exempel för att utföra arbetsuppgifter på 

ett unikt sätt eller kombinera deras arbete i affärsprocesserna på ett sätt som skiljer dem 

från konkurrenter. Har de ett unikt tillvägagångssätt för att säkra kapital som behövs för 

att finansiera inrättandet av kärnkompetenser, kapacitet, och positionella fördelar. Den 

sista termen säger att vinstdrivande företag måste tjänar pengar för att överleva, vilket 

betyder att deras drivkraft blir bundet till både värdet de skapar och det sätt de fångar 

värdet och generera vinst. 

 

Värde-nätverk kan omfatta leverantörer, partners, distributionskanaler och koalitioner att 

utvidga företagets egna resurser. Företaget kan skapa unika relationer med någon av dessa 

eller till och med sina slutkunder. Rollen ett företag väljer att spela inom sitt värde nätverk 

är en viktig del av sin affärsmodell. 

 

Shafer et al. (2005) är noga med att påpeka att affärsmodellen inte är en strategi utan 

affärsmodellen underlättar en analys, ett test och validering av företagets strategiska val 

och även vid orsak och verkan samband som berör det strategiska val som gjorts. För att 

chefer ska kunna komma fram till den bästa affärsmodellen för deras företag tar 

författarna upp två alternativ, antingen att ta alla företagets strategier och föra dem 

samman i en affärsmodell vilken man analyserar eller väljer man en rad olika 

affärsmodeller samtidigt där var och en representerar olika uppsättningar strategiska val 

och analyserar denna och väljer den som är bäst för organisationen. För att ge en klarare 

bild över vad skillnaden är emellan en strategi och en affärsmodell ges här ett exempel. 

När man ska bygga ett nytt hus så förklarar den nya husägaren sina planer och tankar om 

det nya huset till en arkitekt. Utifrån ägarens vision om hur huset ska se ut skapas en 

design av huset ska se ut, detta är strategin. Därefter börjar arkitekten planera den 
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detaljerade ritningen med bland annat mått och form som är baserade på de val som 

husägaren valt i steget innan, detta motsvarar affärsmodellen. 

 

3.4. Intäktsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren ovan ger uttryck för en affärsmodells olika element: erbjudande, 

marknadsposition samt operativ plattform. Elementet marknadsposition redogör för hur 

företaget väljer att samverka med sin omgivning samt beskriver deras strategi och vilka 

åtgärder som vidtas för att förverkliga den. I detta element återfinns även företagets 

affärsidé, värdekedja och strategi. Intäktsmodellens operationella plattform består av såväl 

materiella och immateriella resurser och tillgångar som företaget utnyttjar i samverkan 

med omgivningen. Erbjudandet är en interaktion av en vara/tjänst till kunden, 

tillsammans med intäktsmodellen som skildrar vad företaget vill ha i utbyte för 

varan/tjänsten.   Intäktsmodellen redogör för hur företagen tar betalt för sin erbjuden och 

utgör därför endast en mindre del av hela affärsmodellen. I nedanstående stycken 

redogörs det för olika intäktsmodeller (Eriksson et al. 2008). 

3.5. Transaktionsmodell  

Denna prissättning grundar sig på att det finns någon enhet hos kunden som företaget  

kan relatera sin prissättning till.  Ahrnell och Edman (2002) menar att sättet är vanligt  

inom utbildning där kurser kan debiteras per deltagare. Inom Affärssystembranschen kan  

betalningsmodellen grundas på exempelvis antal bokföringsorder alternativ antal  

användarnamn som finns i systemet. Hittar säljaren en relevant enhet hos kunden som är 

så stor som möjligt kan företagets enhetspris bli relativt sett låg, men totalt sett blir det 

 

Erbjudande 

 

Marknads- 
position 

 

Operativ 
plattform 

Figur 2. Elementen i en affärsmodell (Kindström, 2005) 
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högt. Det kan vara komplicerat att finna en enhet som både är begriplig, lätt att mäta, lätt 

att argumentera för och vara användbar för kunden. 

 

En variant till tranaktionsmodellen är att sätta botten och tak. Ett företag får betalt för 

exempelvis antal användare, men är garanterad ett minsta antal användare och har ett tak 

för högsta antalet nyttjare av systemet. Denna modell kan även kombineras med att 

tjänsten/produkten har ett fast pris vid leveransen och att det sedan tillkommer en 

summa för varje enhet som företaget bestämt sig för att mäta (Ahrnell & Edman 2002).  

3.6. Hyrmodellen  

Hyrmodellen kan även benämnas som abonnemangsmodellen eller 

prenumerationsmodellen. Strategin för denna prissättning innebär att företaget kommer 

överens med kunden om ett fast pris som betalas månatligen. I det fasta priset ingår en 

grundservice som kan innebär tillgänglighet av systemet, uppdatering och ett visst 

basutbud av tjänster. Extra tillkommande uppdrag debiteras utöver detta. Fördelarna med 

att använda hyrmodellen är att den ger företaget jämnare och förutsägbarare 

intäktsflöden.  Ahrnell & Edman (2002) anser även att det finns chans för företaget att 

knyta kunder till en mer långsiktigt relation med hjälp av denna modell. Författarna 

hävdar att relationen blir bekvämare och lugnare om företaget slipper tråkiga samtal och 

överklagningar om debitering av små uppdrag. ”Ni kan ju inte debitera en timme, det gick ju på 

endast tio minuter…”. Vid användning av denna modell är det vikigt att specificera vad som 

ingår i abonnemanget att båda parter är överens om vad som avses och inte riskerar 

osämja. En annan aspekt som bör bejakas innan användning av denna modell är att 

hyrpriset är framkalkylerat på ett noggrant sätt så att det inte i efterhand visar sig att 

kunden använder företagets tjänster betydligt mer än vad företaget har beräknat (Ahrnell 

& Edman 2002). Det finns även risk att denna affärsidé leder till överdrivna 

intäktsförväntningar. Kunden kan ha provköpt produkten mer av nyfikenhet än av nytta 

och kommer därför inte ta steget över till återköpningsstadiet. Intäktsflödena blir då inte 

stabila utan tenderar till att bli tillfälliga(Eriksson & Hultén 2001).  

 

hyrbetalningen kan även kombineras med att företaget debiterar för tjänster som ligger 

utanför avtalet (Ahrnell & Edman 2002). 

 

3.7. Licensmodellen  

Prissättning efter licensmodellen innebär att företaget säljer sina produkter först som en 

vara och sedan säljs kringgående tjänster till produkten. I affärssystemsbranschen kan 

detta innebära att företaget först säljer programvaran till affärssystemet och sedan säljer 
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tjänster i form av support och konsultation. Prissättningstrategin kan även benämnas som 

en fast pris modell.   

 

Ahrnell och Edman (2002) framhåller att fördelen med en fast prissättning är att företaget 

får möjlighet att få betalt för att man är snabb, kreativ, oerhört erfaren eller skicklig. Fast 

pris är även en fördel när ett företag har möjligheten återbruka kunskap. Ibland kan 

företaget använda det som är utvecklat för en kund och modifiera det till en annan. När 

ett företag säljer en produkt/tjänst till fast pris är det viktigt att företaget har god 

paketering av erbjudandet samt att säljaren har god retorisk förmåga för att motivera 

erbjudandet.  

 

En fast intäktsmodell kombineras ofta med att företaget debiterar konsultation och 

support per tidsenhet. Fördelar med ett timpris efter löpande räkning är att det är 

begripligt och enkelt sätt att följa upp för båda parter. Timpriset är jämförbart med 

konkurrenter vilket kan resultera i att kunderna upplever att de har kontroll över 

kostnaden.  Pris per tid underlättar också företagets planering eftersom när företaget fått 

ett bekräftat antal timmar eller dagar är det relativt lätt för företaget att bedöma om de är 

fullbelagda eller har tid över till ytterligare uppdrag.  

 

Författarna redogör för en rad nackdelar med att ha tiden som prissättningsmetod. De 

framhäver att det är svårt att få betalt för den som är snabb, kreativ, skicklig samt 

förmågan att återbruka kunskap. En anställd som har stor erfarenhet och skicklighet 

riskerar att få mindre betalt eller generera mindre intäkter till företaget eftersom 

uppdragen löper smidigare och snabbare. Tidsbaserad prissättning sätter även tak för 

företagets intäkter. En anställd kan inte debitera mer timmar per dag än en normal 

arbetsdag, så det enda sättet att öka intäkterna är att arbeta övertid eller att höja timpriset. 

Ytterligare negativ aspekt med tiden är att den är direkt knuten till dig som utför tjänsten. 

Denna aspekt kan påverka självförtroendet negativt och göra den anställde sårbar i 

förhandlingar med kunden. Exempelvis kan både arbetstempo och det värde som 

levereras till kunden ifrågasättas. (Ahrnell & Edman 2002). Ett fast pris kan även medföra 

intäktsförluster då kunder som varit beredda att betala mer inte behöver göra det. 

Alternativt en kund som inte är beredd att betala det åsatta priset, men ändå är beredd att 

betala ett pris för att erhålla produkten/tjänsten och skapa lönsamhet i företaget. Ett fast 

pris kan även etablera en välkänd prisnivå, vilket kan var svårt att ändra (Eriksson & 

Hultén 2001).       
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3.8. SaaS – Software as a Service 

Software as a Service (SaaS) betyder programvara som tjänst. I vissa sammanhang går 

begreppet även under benämningen Cloud computing som på svenska översätts 

molntjänster. Denna modell innebär att mjukvaran körs hos en tjänsteleverantör och görs 

tillgänglig för kunden via Internet istället för att på traditionellt sätt behöva köpas in, 

installeras för att sedan köras på företagets dator lokalt. Författaren lyfter fram en rad 

olika programvaror som lämpar sig väl för att användas som SaaS-modell. Ett urval av 

dessa är: program för e-mail, IT-säkerhet, bokföringssystem, personalresurser samt 

kundrelationssystem.   Modellens positiva aspekter är att företaget som nyttjar systemet 

slipper svårigheter med installation, licensiering och administration.  SaaS kännetecknas 

ofta av låga investeringskostnader samt att kostnader för drift, underhåll och 

uppgradering ingår i ursprungspriset. Ytterligare fördel med SaaS är att kunderna alltid 

kan vara säkra på att alla anställda använder samma version eftersom datan är kompatibel 

då den är centraliserad och hålls uppdaterad av tjänsteleverantören. En centraliserad 

mjukvara innebär att kunden inte behöver infinna sig på en specifik plats för att ha 

åtkomst till tjänsten utan kunden kan befinna sig var som helst där det finns en 

internetuppkoppling (Rittinghouse 2010).  

 

Vid användning av en SaaS-modell är det vanligt att kunden endast blir debiterade för den 

tid och omfattning de nyttjar mjukvaran. Denna prisstruktur gör det möjligt för företaget 

att flytta utgifter från fasta till rörliga kostnader samt öka flexibiliteten i sin 

kostnadsstruktur. Affärssystem som drivs med SaaS-lösningar har ofta en kort 

uppsägningstid som gör att kunden när som helst kan säga upp systemet och vända sig till 

en annan leverantör.  Ytterligare ekonomiska fördelar med denna modell är att kunden 

slipper kostnader för uppgraderingar, då modellen gör att kunden får tillgång till nya 

funktioner löpande (Hessler 2010). 

 

Eftersom Saas-säljaren ansvarar för att förvalta och utveckla systemet och mjukvaran, så 

går användandet av molntjänster att likställas med IT-outsourcing. Företaget låter helt 

enkelt tredje part ta över IT-avdelningen roll i beställnings- och leveransprocessen.   

(Reilly & Tamkin 1996).  Reilly och Tamkin (1996) redogör för tre olika motiv för att 

outsourca en del av verksamheten. Första anledningen är att det är billigare eftersom 

leverantören har chans att ha större produktionsvolym och på detta vis pressa ner 

priserna på en vara eller tjänst. Ytterligare motiv är att företaget kan fokusera på sin 

kärnverksamhet och ledningen behöver inte använda sin dyrbara tid till att fatt beslut 

inom andra områden. Ytterligare motiv till outsourcing kan vara att arbetet kräver en 

speciell kompetens eller utrustning som leverantören kan erbjuda till såväl bättre kvalitet 

som billigare.       
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Herbetnathans & Co (2009) forskning visar att SaaS-lösningar till affärssystem har funnits 

att tillgå och implementera i ett flertal år, men att marknaden tidigare inte varit mogen att 

ta emot denna modell. Framförallt har det varit företagens stora kunder som har varit 

tveksamma till att deras känsliga och viktiga information ska finnas hos en extern part.  

 

Herbernathans & Co undersökning lyfter även fram negativa aspeker med en SaaS-

lösning som är viktigt att beakta innan en investering. Undersökningen visar att SaaS-

system ofta har en begränsad funktionalitet viket leder till att det är svårt att anpassa 

lösningen när behoven för kunden förändras.  

 

Om en kund har en unik anpassning eller integration kan de upplevas problematiskt när 

gemensam uppgradering av den centrala databasen sker för samtliga kunder.  I en SaaS-

lösning finns det även risk för prestandaproblem. Även om leverantörerna är medvetna 

om detta problem så kan det uppstå oförutsedda och oplanerade överbelastningar i 

systemet.  Ytterligare osäkert finns om vad som kommer hända med den 

kundinformation som finns i systemet om det skulle vara så att SaaS-leverantören drabbas 

av konkurrs och/eller säljs vidare till en ny aktör (Herbernathan & Co 2009).  

3.9. Långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet  

Det är svårt att definiera kundrelationer, lättaste sättet är att sätta upp företagsspecifika 

kriterier för att veta när en kundrelation är utvecklad och även avslutad. Viktigt är att hålla 

samma riktlinjer genom hela företaget för att se var dessa relationer finns. Absolut 

viktigast för relationen är hur kunden förhåller sig till företaget. Tolkningsföreträdet ligger 

hos kunden, vilket ger att kunden kan förhålla sig på tre sätt till företaget: positivt, 

negativt eller oengagerat. En positiv syn innebär att kunden vill fortsätta relationen. 

Negativ förhållningssätt betyder att kunden vill avsluta relationen men kan inte på grund 

av en kontakt eller brist på alternativ. Är kunden oengagerad vill den inte anstränga sig för 

att byta då det tar för mycket energi. Relationerna varierar mycket och kan se ut på många 

olika sätt menar författarna Echeverri & Edvardsson 2002. 

  

Bendapudi & Leone (2002) hävdar att kunder bygger relationer med specifika personer på 

företag, exempelvis en säljare eller någon från teknisksupport. Vidare hävdar författarna 

att denna relation är mycket starkare än den med företaget. Avviker personen från sälj- 

eller supportavdelningen av någon anledning från företaget kan kundens och företagets 

relation bli sårbar. 

 

Oliver (1999) menar att kundnöjdheten med företags produkter eller tjänster är en av de 

viktigaste faktorerna för kundlojaliteten. Upplever kunderna en hög nivå av tillfredställelse 
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är det även sannolikt att de uppkommer en hög nivå av kundlojalitet.  När väl 

kundlojaliteten har upprättats minskar kundernas intresse för konkurrenskraftiga 

erbjudanden och avhopp blir allt mer osannolika.  Chen och Wang (2009) menar att det 

finns två olika sätt som företagen kan förbättra sin kundlojalitet på. Den ena metoden är 

att företaget kan förbättra kundens tillfredsställelse (även om detta inte alltid anses som 

tillräckligt). Det andra tillvägagångssättet är att skapa barriärer som gör det svårt för 

kunden att byta till en annan leverantör. Ur ett leverantörsperspektiv är höga 

omställningskostnader således positivt för kundlojaliteten. 

 

Författarna menar att kundnöjdhet och lojalitet är nära besläktade med varandra, men att 

de båda aspekterna inte alltid utgör ett linjärt samband. Exempelvis kan en kund vara lojal 

utan att vara speciellt nöjd, detta kan förslagsvis vara en reaktion av att det finns få 

alternativ att välja av på marknaden. En kund kan även vara mycket nöjd med en produkt 

eller tjänst men ändå inte lojal då det finns många alternativ tillgängliga på marknaden.   

 

Kundlojaliteten påverkas starkt av att leverantören har sett till så att det finns 

omställningsbarriärer som gör att det blir svårt för kunderna att byta till konkurrenterna. 

Dessa barriärer kan bestå av omställningskostnader i form av tid, montera eller 

psykologiska kostnader (Chen & Wang 2009). 

 

De omställningskostnader i monetära termer som kan uppkomma är omkostnader för 

utvärdering, undersökning samt utbyte av leverantörer. Kostnader för att integrera den 

nya tjänsten samt upplärningskostnader för personalen uppstår. Författarna påpekar även 

att dessa aspekter kostar således både tid och ansträngning för kunden (Vázquez-Casielles 

et al. 2009). Porter (1983) menar  att vid ett leverantörsutbyte uppkommer även kostnader 

för att etablera logistiska rutiner och investeringar som kan behövas för att ha ny 

hjälputrustning som är nödvändig för att använda en ny leverantörs produkt.  

 

Andra omställningskostnader som anses vara av psykologisk karaktär är obehaget som 

kunden upplever då den känner osäkerhet för att köpa en ny produkt eller tjänst. I hur 

hög grad kan kunden lita på att den nya leverantören kommer att fungera som förväntat 

(Vázquez-Casielles et al. 2009). Då tjänster både är immateriella och heterogena kan 

kunden uppfatta högre risk att byta till en annan tjänst än vad de upplever när det byter 

till en annan vara (Chen & Wang 2009). Vid byte av leverantör mister även kunden sociala 

förmåner som exempelvis avtalsspecifika investeringar samt förlust av etablerade vanor 

och relationer (Chung-Tzer; et al 2011). 

 

En ytterligare dimension med höga omställningskostnaderna är att det även ger företagen 

mindre incitament till att aktivt konkurrera med varandra (Chen & Wang 2009). 
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3.10. Köparens priskänslighet  

Porter (1983) menar att köpare som inte är priskänsliga eller som är villiga att sätta 

prestanda före priset klassas som en bra köpare ur ett leverantörsperspektiv. Anledningen 

till att köpare inte är priskänsliga kan vara en orsak av att kostnaden av 

produkten/tjänsten är liten del av kundens produkt/tjänst eller inköpsbudget. Om 

produkten/tjänsten har en relativt låg kostnad i förhållande till kundens omsättning, så 

kommer kunden att uppleva nyttan med att leta låga priser eller förhandla fram sådana 

som mycket liten och tidskrävande.  

 

En annan anledning till avsaknaden av priskänslighet kan bero på att kostnaden för 

produktmisslyckande är höga i förhållande till produktkostnaden. En produkt som 

misslyckas eller inte uppfyller förväntningarna kan skapa såväl höga skadeståndskostnader 

som kundförluster. Köparen tenderar att vara mindre priskänslig och bry sig mer om 

kvalitet om det finns risk att produktmisslyckande skapar ödesvisa konsekvenser för 

bolaget.  

 

Är produkten eller tjänsten mycket effektiv så att den kan ge väsentliga besparingar eller 

förbättringar av köparens tjänst eller produkt så tenderar köparen att bli mindre känslig 

för priset. Ytterligare anledning som kan påverka köparens betalningsvilja är om kunden 

söker efter en kundanpassad eller differentierad produkt. Önskar kunden en 

specialanpassad produkt eller tjänst så åtföljs detta ofta av att kunden är villig att betala ett 

högre pris. Porter menar även att denna situation med anpassade produkter och tjänster 

kan leda till att köparen blir bunden till en speciell leverantör (Porter 1983).  

3.11. Kassaflöde  

För att ett företag ska klara sig behövs likviditet det vill säga in- och utbetalningar där  

gärna inbetalningarna ska vara större för att få ett framgångsrikt företag (Johansson et al. 

2009). Gröjer (2007) menar på att företag inte tjänar vinster, de tjänar pengar. 

Förklaringen till detta uttalande är att företag kan redovisa vinster år efter år men ändå 

begäras i konkurs, företag som visar förluster år efter år kan istället överleva många år. 

Allt detta görs genom att man kan vinklar redovisningen till vis del. Företag behöver 

likvida medel för att kunna betala de löpande räkningarna. För att kunna genomföra detta 

behövs en form av likviditetsplanering. Denna planering innebär att varje in- och 

utbetalning följs upp och kan även ibland flyttas i tiden för att minska problem med 

företagets utbetalningar. Likviditeten är företagets kortsiktiga betalningsförmåga och är 

ofta definierat som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

(Gröjer 2007). 
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4. EMPIRI  

_____________________________________________________________________ 

I detta kapitel introduceras varje undersökande företag med en kort presentation. Därefter följer en 

sammanställning av det empiriska material som erhölls vid de olika intervjuerna. Den intervjuguide som 

användes i samband med samtalen återfinns som bilaga i denna uppsats.  

 

4.1.  Affärssystemsleverantörer 

I följande avsnitt presenteras de svar som vi har erhållit vid intervjuerna med 

affärssystemsleverantörerna.  Sammanställningen grundar sig på elva intervjuer med nio 

olika företag. Intervjuerna är genomförda med såväl större som mindre leverantörer. En 

del av de tillfrågade företagen är branschspecifika medan andra är mer generella. Allt för 

att få en så vid och förstående bild av branschens uppbyggnad och förhållningssätt. 

Samtliga affärssystemsleverantörer kommer att behandlas anonymt då ett flertal av de 

intervjuade företagen hade som avsikt att behandlas namnlöst. Vi har därför valt att 

använda oss av ett bokstavssystem för att framhålla de olika företagens svar.   

 

Företag A 

Är ett börsnoterat bolag med 35 anställda som erbjuder webbaserade program och system 

till sina kunder. Deras webbaserade program innebär att kunden inte behöver ta ansvar 

för att installera program, uppgradera eller ta säkerhetskopia på deras information, detta 

har företaget ansvar för. Bolaget erbjuder standardprodukter och deras målgrupp är 

företag som klassificeras som mindre företag. Intervjun genomfördes med bolagets VD.  

 

Företag B 

Företag B är börsnoterade och består av fler än 3000 anställda. Företaget har verksamhet i 

över 150 olika länder och erbjuder standardprodukter. Deras målgrupp är medelstora 

företag som är verksamma inom tillverknings- och distributionsbranschen. Företagets 

försäljningschef är representant för företagets svar.   

 

Företag C  

På detta företag arbetar 92 anställda. Företaget är nischade inom tillverkningsindustrin 

och erbjuder deras kunder mjukvarulösningar. Mjukvaran som erbjuds är standardiserad 

och deras primära målgrupp består av små och medelstora företag med upptill 1000 

anställda. Som respondent för detta företag är en anställd med titeln försäljningschef. 
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Företag D  

Företagets kunder består av medelstora till större fastighetsorganisationer. Kunderna är 

främst verksamma inom Norden, men europeiska kunder förekommer. Företaget har 

cirka 50 anställda och erbjuder en standardiserad produkt där kunderna får chans att välja 

vilka delar av systemet som de vill använda. Representant för detta bolag är en 

medarbetare på säljavdelningen.  

 

Företag E  

Bolaget har omkring 300 medarbetare och är en del av en större nordisk koncern. 

Företaget erbjuder rena standardprodukter, med möjlighet att få kundanpassade 

utskriftsmallar och rapporter.  Deras primära målgrupp är kunder med 0-20 anställda 

inom såväl offentlig- som privat sektor. Företag E erbjuder ingen specifik branschlösning 

utan anser att deras försäljning är jämt fördelad mellan samtliga branscher. Inom företag 

E intervjuade vi gruppledaren för teknikförsäljning.  

 

Företag F  

Företaget har varit verksamma inom affärssystembranschen en längre tid och inriktar sig 

mot fastighets- och byggnadsbranschen. Bolaget är börsnoterat och antalet medarbetare 

uppgår till 52 stycken. Intervjuer gjordes med företagets VD, CFO samt COO. 

 

Företag G  

Företag G är verksamma på den svenska marknaden och består idag av omkring 70 

anställda. Bolaget erbjuder standardiserade produkter med olika moduler som byggs på 

efter kundens önskemål. Responden för företag G är en medarbetare som arbetar på 

säljare 

 

Företag H  

Företag H är en del av en större koncern. I Sverige har företaget över 450 medarbetare 

och företaget erbjuder såväl standardiserade som kundspecifika lösningar inom de flesta 

branscher. Bolagets primära målgrupp är medelstora till stora bolag inom såväl privat som 

offentlig sektor. På företag H genomfördes intervjun med bolagets försäljningschef.  

 

Företag I  

Detta bolag består av omkring 50 anställda och har som målsättning att vara den givna 

affärssystemslösningen för fastighetsförvaltande bolag. Företaget erbjuder ett heltäckande 

IT-system för såväl större som mindre bolag. Inom detta bolag utfördes intervjun med 

företagets VD.  
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4.1.1 Transaktionsmodell 

 

När vi tillsammans med leverantörerna diskuterar möjligheten att ta betalt efter någon 

parameter som ger dem chansen att följa kunderna i såväl medgång som motgång, är det 

många som är positiva till tanken men anser att det är svårt att få det att fungera i 

praktiken.  

 

Respondenten i företag B menar att alla leverantörer tittar på en sådan modell, samt att 

alla ställer sig samma fråga: Hur kan man mäta detta? På lönesidan fungerar denna modell 

utmärkt. Där mäter man efter antal lönespecifikationer och det finns ingen osäkerhet eller 

tvekan i hur man mäter eller om mätningen är rättvis. Diskuterar man däremot hur 

produktionen eller distributionen ska mätas uppstår problem. Ska du då mäta antal order, 

ordervärde eller vad företaget har för marginal på ordnarna? Vad ska var konsensus över 

vad man ska mäta efter, frågar sig intervjuperson B.  

 

Respondent B menar även att det som fungerar att mäta i en bransch kan bli svårt att 

mäta i en annan bransch. En ytterligare modell som kan anses vara en del av 

transaktionsmodellen är att kunderna betalar efter processorkraft i servern. I detta 

betalningssätt går företaget ut och gör revision för att se hur många processorer som 

kunden har stoppat in i servern. Därefter faktureras kunden efter antal processorer som är 

instoppade i servern. Intervjupersonen menar att detta är ett negativt sätt att sälja, även 

om kunden och leverantören kommit överens om att mäta efter detta.      

 

Företag D erbjuder idag licensmodellen och anser att modellen fungerar bra, men ser att 

marknaden ändras och är på väg mot ett annat håll. Leverantören bevakar utveckling och 

har börjat titta på lösningar som bygger på ”IT på kran”, vilket innebär att kunden köper 

den kapacitet den behöver. I nuläget är det ingen stor efterfrågan från företagets kunder, 

men leverantören förespår att det kommer att öka framöver.  

 

Företag H berättar att transaktionsmodeller har fått ett bra mottagande hos deras kunder 

när de diskuterat denna typ av lösning, men när kunderna väl väljer modell är det flest 

kunder som bestämmer sig för den mer traditionella licensmodellen. Kunderna vågar inte 

riktigt acceptera ett betalningssätt som bygger på transaktioner, eftersom modellen inte i 

förväg ger klart för vilken totalkostnad det kommer medföra för företaget, berättar 

respondenten.   

 
4.1.2.  Hyrmodell 

 

Leverantör A erbjuder ett webbaserat system där kunderna betalar en månatlig kostnad 

för att använda varje produkt. Kostnaden för produkten ökar i takt med att kunden 
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adderar fler användare till systemet. Modellen innebär helt enkelt att kunden abonnerar 

modellen. Leverantören menar att intäktsmodellens fördel är att det inte finns någon 

initialtröskel för att börja använda programmet.  Vilket i synnerhet lämpar sig bra för 

nystartade företag som saknar den mängd kapital som en licensmodell kräver. 

Intervjupersonen anser att den traditionella licensmodellens licens och årliga avgift 

innebär att kunden betalar för samma affärssystem två gånger, vilket kunden undgår om 

den abonnerar affärssystemet.  

 

Företaget erbjuder standardprodukter och använder sig endast av ett prispaket.  Detta 

innebär att kunden exempelvis inte har möjlighet att välja en paketform skapad efter 

small, medium eller large. Allting ingår i Företags A:s erbjudande. Det finns dock 

möjlighet att få speciella moduler avstängda så att en liten kund inte upplever systemet 

som komplext och krångligt. Intervjupersonen menar att programmet krymper till 

kundens behov och när kunden expanderar och vill använda sig av fler moduler eller 

tjänster i systemet kan de som leverantör endast med några knapptryckningar öppna upp 

modulerna. Dessa faktorer tillsammans möjliggör att företag A kan erbjuda ett lågt pris 

för deras affärssystem.  

 

Leverantören upplever att kunden känner en trygghet i deras prissättning, då kostnaden 

för affärssystemet är förutsägbar och deras prislista är väldigt enkel att greppa.  

Respondenten menar att svagheten med deras prissättning är att den kan upplevas som 

orättvis. I den nuvarande prissättningen betalar alla kunder lika mycket oavsett hur 

mycket de använder programmet. Företaget har även valt att sprida 

utvecklingskostnaderna på samtliga kunder istället för de som verkligen utnyttjar de 

nyutvecklade produkterna står för hela kostnaden. I slutändan tror leverantören att deras 

enkla prissättning är en fördel för såväl de själva som för kunderna, även om den kan 

anses vara lite orättvis.   

 

För närvande har leverantören inga planer på att ändra prissättningen i framtiden.  

Respondenten menar att deras marknadsandel växer för varje år och att det måste vara ett 

tecken på att marknaden uppskattar deras prissättning. Det leverantören förespår i 

framtiden är att det kommer att bli mer och mer tic-baserade prissättningar, även kallad 

transaktionsbaserad prissättning. Respondenten menar att det idag är det många som vill 

fakturera med e-faktura och i nuläget tar alla leverantörer en styckkostnad för varje 

faktura som registreras. Inom affärssystemsbranschen är det en del nyheter på gång, där 

bland annat kunden ska få möjlighet att hantera vissa transaktioner med sms-kopplingar. I 

denna utveckling kan det definitivt bli relevant med en transaktionsbaserad prissättning, 

framhäver leverantören. En aspekt som kan sätta stopp för tic-baserad prissättning är 

konkurrenterna. Erbjuder konkurrenterna något som är gratis eller ingår i deras system så 

kan inte ett annat företag ta betalt för detta efter varje transaktion. 
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Känslan som respondenten har idag är att konkurrensen hårdnar inom 

affärssystemsmarknaden och det gäller att vara vaken hela tiden för att bejaka den. Stor 

anledning till att företaget i stort sett har fördubblat sin omsättning varje år under de 

senaste fyra åren beror på att de har fått stor draghjälp från teknikjättarna Microsoft och 

Google. Det skrivs och pratas en hel del om molntjänster och dessa bolag menar att det 

är det nya sättet att arbeta på. De menar att en kund inte ska ha något lokalt på sin dator, 

utan de ska istället logga på sig sina system och program, informationen ska finnas någon 

annanstans. En annan betydelsefull kanal som företaget använder för att hitta kunder är 

samarbetet med redovisnings- och revisionsbranschen. Företaget har avtal med ett flertal 

av de stora revisionsbolagen i Sverige och deras roll har fungerat som återförsäljare . De 

har anslutit kund efter kund till deras system.  Då leverantören erbjuder ett system som är 

webbaserat så kan redovisnings- och revisionsbyråer samarbeta med sina klienter och 

kunder utan att de behöver skicka backuper och rapporter mellan varandra. Revisorn eller 

redovisningskonsulten kan med egen inloggning till kundens program vara säker på att 

den får fram rätt material samt att det hämtade materialet är uppdaterat och av senaste 

versionen. Respondenten menar att byråvärlden vill att kunderna ska använda 

webbaserade tjänster och att de arbetar aktivt för att det ska bli framtiden.   

 

Företagets målgrupp är det mindre företaget, vilket innebär företag med upp till 30 

anställda.  I nuläget har de dock kunder som har 100 anställda där det fungerar utmärkt att 

använda deras produkter och i andra fall händer det att det finns företag med omkring 5 

anställda som inte kan tillämpa företagets program. Respondenten menar att företaget har 

valt att inte skjuta på någon specifik bransch utan de anser att de är ett bra alternativ för 

de flesta småföretag. I praktiken visar det sig dock att deras kunder har en liten övervikt 

på tjänsteproducerandet än varuproducerande företag. Detta tror intervjupersonen bero 

på att tillverkandeföretag har andra behov och krav på lagerhantering och stödplanering. 

Eftersom företaget erbjuder standardprodukter som är mer generella så har de inte 

möjlighet att ge det stödet. Avslutningsvis menar företags A:s VD att deras kunder är lite 

yngre och lite mer storstad än de övriga affärssystemsaktörernas kunder.  

 

Företag C erbjuder sina kunder tre olika prismodeller. Den ena modellen är en 

licensmodell som innebär att kunden betalar en licensavgift och därefter årliga 

underhållsavgifter. Andra modellen innebär att kunden genom månatliga avbetalningar 

betalar licensavgiften under t ex 24-36 månader. Tredje modellen som leverantör C 

erbjuder är en hyrmodell. Respondenten menar att kunderna har efterfrågat mer och mer 

hyrmodell de senaste åren. Anledningen till detta tror företag C bero på att kunderna 

tidigare har investerat mycket pengar i system som inte har motsvarat deras förväntningar. 

Kunderna har helt enkelt bränt sig konstaterar respondenten. En mindre månadskostnad 
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gör att kunden kan känna sig tryggare och få chans att testa om systemet fungerar utan 

att göra en stor initial investering i licensavgifter berättar intervjupersonen. 

 

En ytterligare åtgärd som Företag C har vidtagit för att kunderna inte ska överraskas av 

deras prissättning är att det mesta som företaget erbjuder ska ingå i grundutbudet och inte 

vara tilläggstjänster. På detta sätt vet kunden att ytterligare kostnader inte kommer att 

uppkomma, även om de väljer att börja använda sig av någon modul som de inte nyttjar i 

dag.  

 
4.1.3. Licensmodell 

 

Övervägande del av de tillfrågade leverantörerna tillämpar någon form av licensmodell för 

att prissätta deras produkter/tjänster. Licensmodellen innebär vanligtvis att kunden 

betalar en initial licensavgift när de ingår avtal med en leverantör och därefter betalas en 

årlig underhållsavgift. I den årliga underhållsavgiften ingår vanligtvis support, 

uppdateringar och systemunderhåll. Avgiften är baserad på en procentsats av 

grundlicensen, som oftast finns inom intervallet 20-25 %.  

 

När vi frågar respondenterna vilka fördelar de upplever med en licensmodell så framhåller 

företag B att det är positivt att de får pengarna direkt, vilket ger chans att placera dessa 

och få avkastning. Vidare påpekar samma intervjuperson att underhållsavgifterna är 

oerhört säkra och förutsägbara intäkter. Företag B menar att så länge som prislistan för 

licensmodeller är transparant och kunderna förstår vad de är som de betalar för, samtidigt 

som leverantörens säljare kan skräddarsy erbjudanden till kunden så att de verkligen får 

vad de vill ha så är det ingen direkt nackdel med att ha en licensmodell som prissättning.  

 

Företag D upplever att deras kunder inte har problem med kassaflödena, vilket leder till 

att den höga initiala kostnaden som uppstår när man använder licensmodellen som 

prissättning inte är ett problem för dem. Leverantören erbjuder i nuläget uppdelning av 

licenskostnaden, men detta erbjudande nyttjas sällan berättar respondenten.   

 

Företag F berättar att deras stora kunder inte vill dra på sig runningcost utan föredrar att 

göra en investering vilket leder till att licensmodell är en bra prissättning. Nackdelarna 

med denna modell är att det inte går att tillämpa en psykologiskprissättning menar företag 

F. Respondenten menar att det exempelvis är lättare att få en kund att acceptera ett 

erbjudande som innebär att kunden betalar 10 000 kronor i månaden istället för att betala 

100 000 kr i en licensavgift. Vidare menar samma leverantör att stora licensavgifter leder 

till stora investeringar vilket innebär att beslutet måste komma upp och fattas av 

ledningen. Därefter måste beslutets motiveras väl för ägarna eftersom en sådan stor 

investering kommer att påverka periodens resultat. Erbjuder leverantören istället ett 
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system som betalas på abonnemang räcker det kanske med att ekonomichefen ger ett 

muntligt godkännande för att företaget ska kunna köpa in systemet.   

 

Även företag H poängterar hur viktigt det är att deras prissättning är tydlig och klar så att 

kunden vet vad de betalar för. Nackdelar med en licensmodell anser respondenten vara 

att kunder sparar in kostnader genom att stänga vissa delar av systemet och inte använda 

allt. 

 
4.1.4. SaaS – Software as a Service 

 

Samtliga respondenter är överrens om att Software as a Service är en tjänst som blir allt 

mer efterfrågad på den svenska affärssystemsmarknaden. De tillfrågade leverantörerna 

som inte har implementerat en SaaS-modell har såväl ögon som öron öppna för att se hur 

framväxten av modellen ter sig på marknaden. 

 

När vi tillsammans med de olika respondenterna diskuterar SaaS-fenomenets säkerhet och 

hur vida kunderna känner rädsla för att flytta sin data till extern server, istället för att ha 

den förankrad lokalt på kontoret, så får vi delade åsikter och svar. Företag A som erbjuder 

SaaS-lösningar berättar att de får en mängd frågor av kunderna berörande säkerheten. För 

att bemöta osäkerheten förklarar leverantören att kundens data är säkrare hos dem som 

leverantör, eftersom deras tekniker är proffs inom säkerhet och arbetar heltid med att 

underhålla systemen samt skydda datan mot intrång och virus. Förtaget har även skapat 

en säker drifthall som med mycket stor säkerhet skyddar mot översvärmningar, 

strömavbrott och bränder. Vidare tillämpar leverantören backup-rutiner som gör att all 

data lagras på tre fysiskt olika platser.  

 

Leverantör A menar att säkerheten inte är ett argument mot att använda SaaS-lösningar 

utan istället tvärtemot, säkerheten är ett argument för att tillämpa SaaS-lösningar. 

Respondenten menar att många företag idag använder sig av bärbara datorer där såväl 

deras kundregister som bokföring finns tillgänglig, vilket leverantören framhäver som mer 

riskfyllt i åtanke med att datorer själs i såväl bilar, bostäder och på kontoren. Har kunden 

systemen lokalt installerade försvinner all data. Finns kundens data hos en leverantör 

behöver kunden endast införskaffa en ny dator och ta vid där senaste inloggning 

avslutades.  

 

Samma respondent menar att SaaS-lösningar ofta är en mental blockering hos kunden 

samt att vissa kunder inte än mogna för denna typ av lösningar. Får leverantören däremot 

en chans att förklara SaaS-lösningarnas säkerhet är de övertygade om att kunden kommer 

att uppleva en positivare syn på SaaS-tjänster. Avslutningsvis menar denna respondent att 

SaaS-lösningar definitivt är framtiden.  
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Företag B erbjuder SaaS-lösningar i USA, men än så länge inte inom Europa. 

Anledningen till att företaget har valt att avvakta med en implementering av SaaS-tjänsten 

utanför USA beror på att de vill att implementeringen ska ske på ett kontrollerat sätt 

samtidigt som de har fått stor lärdom om modellen. Leverantören upplever att det talas en 

hel del om SaaS, men det är ingen som direkt vågar trycka på startknappen. SaaS-tjänster 

är mycket applicerbara inom CRM och lönehantering, men respondenten tror att många 

stora tillverkande företag har svårt att acceptera att deras corebussines finns ute i molnet. 

Respondents B:s erfarenheter av deras kunder är att desto mer corebussines är någonting 

för deras företag, desto tveksammare blir kunden att lyfta ut det utanför huset.  

 

Leverantör B ser dock en problematik med SaaS-tjänster. Vad händer om ett bolag som 

kör sina tjänster genom molnet vill avsluta användandet av SaaS-tjänster. Hur får kunden 

då med sig datan? Framförallt vem äger datan? Av erfarenheter vet han att det har varit 

problem med detta i USA. Däremot förespår han att detta garanterat kommer att lösas i 

framtiden, men att det fortfarande krävs lite tid för att tjänsten ska fungera problemfritt. 

Andra problem med SaaS-tjänster ser han inte. Många av de delarna som tidigare saknats 

och hållit tillbaka utbredningen av SaaS-tjänster har nu fallit på plats. Tekniken, 

bandbredden och produkter som passar för molntjänster finns menar intervjuperson B.  

 

Respondent E påpekar även att några av aktörerna på affärssystemsmarknaden hävdar att 

de tillämpar en SaaS-lösning men i själva verket har de endast gjort ett lokalt installerat 

program tillgängligt via webben. Vilket resulterar i att de inte tillämpar en SaaS-lösning 

fullt ut. Samma respondent påpekar även att den primära anledningen till att kunderna vill 

använda en SaaS-tjänst beror på tillgängligheten. Kunderna vill kunna koppla upp sig till 

sitt affärssystem även om de befinner sig i utlandet eller inte har tillgång till företagets 

datorer.  

 

De leverantörer som erbjuder Software as a Service i sina tjänster ser även en trend i vilka 

som väljer att använda dessa lösningar. Kunddata visar att det är många mindre och 

nyetablerade företag som tillämpar SaaS-lösningen. Anledningen till att lösningen har 

vuxit sig stark i denna kundgrupp tror företag E bero på att dessa kunder är vana att 

använda webbaserade produkter och känner inte lika stor rädsla för att testa något som är 

relativt nyetablerat. Kunder som är av större och äldre dignitet eftersträvar mer det 

traditionella lösningarna som i deras ögon sett minskar riskerna, Varför ska man byta ut 

ett system som fungerar väl och felfritt?          

 

Företag H erbjuder sina kunder SaaS-tjänster och förespår att användandet kommer att 

öka mer och mer i framtiden. I nuläget ser respondenten att det är många kunder som har 
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en ovilja att lägga ut sin information hos en extern part. Intervjupersonen anser att SaaS-

lösningar är en bra tjänst att använda för mindre företag som snabbt vill komma ingång 

med sin verksamhet.  

 

Företag I berättar att deras kunder inte har stort intresse för denna nya teknik utan 

föredrar istället att genomföra en investering och betala för driften. Deras kunder 

prioriterar en högre investeringskostnad för att sedan kunna ha lägre underhållskostnader.  

 
4.1.5. Långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet  

 

Företags As stora kundstock gör att det är svårt för företaget att vara personlig med alla 

kunder. Därför tillämpar inte denna leverantör specifika säljare eller kontaktpersoner för 

varje kund. Respondenten menar att det tar väl hand om sina befintliga kunder för att 

skapa en positiv ryktesspridning om företaget.   

 

I företag B har alla kunder såväl personlig säljare som konsultkontakt. Respondent B 

menar att den personliga kontakten är oerhört viktigt del för att kund och 

leverantörskontakten ska fungera bra. Leverantör B tillämpar ett arbetssätt som innebär 

att är du som konsult hanterar bara befintliga kunder, och är därmed inte ansvarig för att 

jaga nya kunder.  Säljarna har sin tur inte ansvar för service och vidare kundkontakt, utan 

ansvarar enbart för att hitta nya potentiella kunder.  Respondenten menar att dessa två 

befattningar består av två olika sorters människor. Genom att tillämpa denna filosofi kan 

företaget utnyttja såväl säljare som konsulter inom de områden som de är bäst på.  

 

Företag E påpekar att kundkontakten spelar mindre roll om kunden inte är nöjda med 

systemet. Är kunden missnöjd så kommer de byta även fast de har en bra kundkontakt, 

detta gäller dock de mindre företagen då de större företagen är mer komplexa och har 

svårare process att byta. 

 

Av samtliga intervjuade leverantörer är det få som satsar stora summor pengar för att 

marknadsföra sina system. Effektivaste metoden för att vinna nya kunder är att behandla 

de befintliga kunderna väl eftersom det är de som marknadsför företaget med hjälp av 

mun-till-mun-metoden, detta är alla leverantörsrespondenter väl överens om. Deltagande 

på mässor är även en viktig ingång för nya kunder, anser flertalet av intervjupersonerna.  

 

Leverantör D bevakar de fastighetsbolag som finns på marknaden och när de upptäcker 

att en VD som besuttit sin position länge avviker från företaget, kontaktar en säljare 

företaget för att genomföra en diskussion om systembyte.  Respondent D menar att det är 

svårt att få kunder att byta affärssystem, dels för att branschen speglas av hög 

kundlojalitet men framförallt för att det är jättedyrt för kunderna att byta affärssystem. 
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Denna aspekt gör att det är svårt att värva kunder från konkurrenter, vilket även innebär 

att konkurrenterna har svårt att vinna deras kunder.  

 

Enligt samtliga leverantörer är det få kunder som väljer att avsluta sina samarbeten med 

dem som leverantörer. Företag G menar att anledningen till att de tappar kunder beror på 

att kunder blir uppköpta, går i konkurrs eller att de expanderar och blir så stora att de 

växer ur deras system.  

 

4.2. Affärssystemskunder  

I denna del av det empiriska kapitlet redogör vi för det svar vi har erhållit i samband med 

intervjuerna.    

De empiriska svaren grundar sig på åtta olika intervjuer med affärssystemskunder. 

Kunderna som har deltagit i undersökningen är verksamma inom fastighets- och 

byggnadsbranschen. För att få en bred och mer generell bild av marknaden är de 

intervjuade företagen av både liten och stor karaktär. En del är börsnoterade medan andra 

endast är lokalt förankrade. Samtliga affärssystemskunder kommer att behandlas anonymt 

då detta var önskvärt av respondenterna.  

 

Kund A  

Kund A är ett byggbolag med cirka 40 anställda. Fokus i verksamheten ligger främst på 

nyproduktion av bostäder, men bolaget utför även bland annat totalentreprenad. I nu 

läget är företaget mest lokalt förankrad, men har börjat expandera till andra regioner i 

Sverige. Som representant för kund A är företagets ekonomichef.  

 

Kund B  

Denna kund är aktiv inom den fastighetsförvaltande branschen där de har specialiserat sig 

på bostadsrättföreningar. Företaget är bedriver verksamhet inom 3 län i Sverige och har 

medarbetare. Inom företaget genomfördes intervjun med bolagets ekonomichef.  

 

Kund C 

Respondent C är ett regionalt byggföretag som idag har 110 anställda. Bolaget har en bred 

verksamhet och erbjuder alla typer av byggnationer. Mestadels av företagets kunder finns 

inom ett län, men kunder på andra platser runt om i Sverige förekommer. En 

medarbetare på ekonomiavdelningen har besvarat våra frågor.  

 

Kund D  

Kund D är en medlemsägd, kooperativorganisation som arbetar med bosparande, 

byggande och förvaltning. De har cirka 120 anställda inom Värmlandsregionen och ett par 

tusen i landet. Vår intervju genomfördes med bolaget ekonomichef i Värmlandsregionen.  
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Kund E 

Kund E är ett börsnoterat fastighetsbolag med lokal förankring. Bolaget har 200 

medarbetare och har som målsättning att möta kunders behov av lokaler och bostäder i 

såväl storstadsregionerna som på tillväxtorter. Intervjun genomfördes med en 

medarbetare på ekonomiavdelningen som arbetade som controller. 

 

Kund F 

Kund F är ett börsnoterat bolag som fokuserar på nyproduktion av bostäder, men 

bedriver även projektutveckling och entreprenadverksamhet. Bolaget har 2100 anställda 

och bygger framförallt bostäder i storstadsområden och universitetsorter inom Norden. 

Som representant för kund F är företagets förvaltningsledare.  

 

Kund G  

Kund G är ett börsnoterat byggnadsbolag med flera tusen anställda. Verksamheten finns 

representerad på en mängd orter i Sverige men även i Finland och Norge. Representanten 

för kund G är projektledare inom affärssystemstöd på bolaget.  

 

Kund H  

Kund H är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter. Inom 

verksamheten finns omkring 90 medarbetare.  Intervjun med företaget genomfördes med 

bolagets vice VD .         

 

4.2.1. Transaktionsmodell 

 

När vi frågar affärssystemskunderna om de kunde tänka sig att betala för sitt system 

genom en modell som innebär att leverant affärssystemskostnaderna minskar när det går 

sämre för kunden och ökar när det går bättre för kunden. Detta scenario är möjligt om  

det går sämre, exempel på sådana parametrar är antal bokföringsorder, projekt eller area.  

 

Kund A anser inte att denna intäktsmodell är ett bra alternativ för byggnadsbranschen. 

Respondenten menar att affärssystemet inte är kopplat till vad verksamheten får för 

resultat. Resultatet är kopplat till om företag lyckas få tag på en bra bit mark och lyckas 

bygga schyssta kåkar, berättar respondenten. Intervjupersonen ser ingen koppling till att 

affärssystemsleverantören ska få mer pengar bara för att det går bra för dem.  

 

Tillsammans med respondent A diskuterar vi om antal projekt skulle vara en bra 

parameter att mäta efter. Då kund A:s verksamhet även består av en ROT-avdelning som 

innebär att de åker ut och tittar på uppdrag och sen åker tillbaka till kontoret för att lägga 

upp projekt, men efter det så händer det att kunden lägger ner projektet. Ska företaget då 
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betala för det när det inte blir något? Respondent A förespråkar antal användare i 

affärssystemet som en bra parameter.  

 

Kund B är skeptisk till denna modell och menar att det inget som är aktuellt att använda i 

deras organisation.  

 

Kund D ställer sig positivt till en sådan modell och menar att det skulle bli mycket lättare 

att budgetera och räkna på vad de själva kan erbjuda för priser på deras tjänster när de vet 

vad deras system kostar. Det är en fördel att ha en viss del som är data- och 

systemkostnad oavsett hur bra det går för verksamheten menar respondenten. Företag D 

påpekar att en nackdel med modellen är att de som kund aldrig kan komma över gränsen 

att de har betalat för sitt system och sedan bringar vinst på det företaget överproducerar.  

 

Då Kund D:s verksamhet är brett skild menar respondenten att det är svårt att hitta bra 

parametrar som kan representera hela verksamheten. Intervjupersonen menar att det 

skulle innebära att de var tvungna att tillämpa fler olika parametrar för att spegla 

verksamheten och då finns det risk att prissättningen blir rörig, menar kunden.  

 

Respondent F menar att deras företag skulle kunna tänka sig att betala efter antal 

transaktioner om det innebar att det betalningssättet blir billigare än det betalningssätt 

som företaget har i nuläget. För närvarande betalar bolaget för många komponenter och 

delar som de inte använder sig av i sitt affärssystem. Uppskattningsvis menar 

respondenten att de använder 30 % av alla komponenter som finns i deras system och 

skulle därför uppskatta en prissättning som är mer skräddarsydd efter deras kundbehov. 

En modell som innebär att leverantören följer kunden i både medgång och motgång 

ställer sig företag F positivt till. Bra parametrar som skulle spegla deras verksamhet kan 

tänkas vara antal projekt och antal leverantörsfakturor, menar respondenten.  

 

Kund G ställer sig kluven till en sådan prissättning och menar att den känns vansklig. Det 

kan uppstå tvister angående det mätetal som prissättningen grundar sig på. Problematik 

kring definition och tolkning av mätetalen kan uppstå vilket i slutändan kan mynna ut i 

olyckliga konflikter mellan leverantör och kund berättar respondenten. Kund G ser en 

stor problematik att hitta en entydig definition av ett mätetal som båda parter är överens 

om och som dessutom saknar tolkningsutrymme.  

 

En transaktionsbaserad prissättning grundar sig på statistik från kundens verksamhet. Hur 

ska denna statistik samlas in frågar sig intervjuperson G. För att leverantören ska få 

tillgång till informationen måste den ha tillgång till kundens statistik för att vara säker på 

att mätningen går rätt tillväga. Denna insyn hos kunden kan vara av känslig karaktär då 

kunden anser att denna information som leverantören tar del av är affärskänslig. Vidare är 
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respondent G tveksam till att leverantören verkligen ska kunna följa kunden i såväl 

medgång som motgång. Om kunden har ett bra år och göra en stor vinst ska företaget 

exempelvis betala 30 % av vinsten i affärssystemstjänster? Fungerar det verkligen på 

samma sätt åt andra håller? Kan ett dåligt år leda till att affärssystemskostnader blir noll, 

eller kan det till och med leda till kunden får tillbaka pengar av affärssystemsleverantören 

då de tydligen inte har hjälpt bolaget att genera vinst? Detta resonemang är ohållbart 

menar företaget G. Det är inte upptill affärssystemet att vara en garant för verksamhetens 

vinst. Affärssystemet kan användas som en katalysator för att genera bättre styrning av 

verksamheten som de sedan kan använda för att prestera så bra som möjligt på 

marknaden. Vidare menar respondenten att affärssystemet inte kan styra hur marknaden 

utvecklas utan att det endast kan slimma och effektivisera bolagets informationsprocesser 

samt underlätta det dagliga arbetet. Det är inte affärssystemets förtjänst att marknaden 

växer.  

 

Avslutningsvis tycker respondent G att en nyttobaserad prissättning i vissa sammanhang 

trots allt skulle kunna te sig mer rättvis, men att hitta de perfekta mätetalen kommer att 

skapa många praktiska fällor och vara svårt att genomföra.  

 

Företag H menar att det inte är i affärssystemet som verksamheten tjänar pengar. Deras 

vinst uppstår i samband med interaktionen med brukarna. Det är kärnverksamheten som 

bringar lönsamheten inte affärssystemet. Respondenten menar att systemet som sådant 

utgörs av så liten del i förhållande till den kostnadsmassa som ska hanteras med hjälp av 

systemet. Det är så liten marginal att det inte är där företaget gör skillnad menar 

intervjupersonen.   

 
 

4.2.2. Licensmodell 

 

Kund A betalar för sitt affärssystem genom licensavgift och årliga underhållskostnader. 

Kunden upplever att intäktsmodellen fungerar bra och att deras system är prisvärt.  

 

Kund D betalar sitt affärssystem genom att de först har betalat en initial licensavgift och 

sedan därefter betalar de en årlig support- och underhållsavgift som grundar sig på 

ursprungslicensen. Kunden adderar fler och fler moduler i takt med att verksamheten 

växer och förändras. Varje modul har i sin tur en egen årlig avgift. Detta resulterar i att 

respondent D anser att prissättning fungerar sådär. Intervjupersonen menar att det är 

svårt att få grepp över hur mycket de betalar då det ständigt byggs på med nya moduler 

och avgifter. Kund D menar att en ingångskostnad skulle vara att föredra, eftersom man 

lättare kan få överblick över vad man egentligen betalar för.     
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När vi frågar respondenten om den upplever systemet som dyrt, menar att dyrt är något 

som inte är värt pengarna, och så är det inte i detta fallet. Systemet betyder mycket för 

verksamheten och de skulle ha väldigt svårt att genomföra sitt dagliga arbete om systemet 

var ur funktion.  

 

Kund E betalar enligt en licensmodell och anser att deras affärssystem fungerar bra till 

och från. De använder ett system som flera andra fastighetsbolag även använder, systemet 

är delvis anpassat efter branschen. Kund E tycker dock att systemet borde vara 

mer specialanpassat för branschen, och även för deras företag. För tillfället anser kund 

E att det inte finns någon annan leverantör som har en bättre produkt, och att det är för 

stor apparat att byta affärssystemet. Ytterligare menar kunden på att det är kunder som 

måste börja ställa krav på affärssystemleverantörerna för att få dem börja utveckla 

mer specialanpassade affärssystem. 

 
Respondenten E anser att deras affärssystem har stor betydelse för rörelsen men 

uppfattar ändå systemet som dyrt men att de andra leverantörerna är lika dyra, dock finns 

utrymme att förhandla om vad som ska ingå eller inte. 

 

Företag F anser licensavgift är en bra prissättning, men den är dyr. Fördelarna med denna 

modell är deras räkningar är fasta och förutsägbara.  

 

Kund G:s affärssystem betalas genom att de först har erlagt en grundlicens och sedan 

löpande varje år betalar en support och underhållsavgift. Respondenten berättar att en del 

på företaget ser affärssystemets grundlicens som dyr och att man sedan för betala ännu 

mer i årliga avgifter upplevs som salt i såren av några. Vår intervjuperson ser det dock 

annorlunda. Visst kostar ett affärssystem mycket pengar, men att man sedan betalar en 

löpande avgift anser respondenten se som en sporre. En löpande avgiften uppmuntrar dig 

som kund att uppdatera dig och ta till dig ny och förbättrad funktionalitet till din 

affärssystemslösning. I den årliga avgiften ingår uppdateringar, underhåll och i viss mån 

tillgång till supportportaler med utbildningsdokument och liknande. Att betala denna 

avgiften uppmuntrar en till att utnyttja det man faktiskt får för den, menar respondent G.  

Betalar du som kund en årlig avgift blir det en morot eller piska för dig att genomföra de 

uppdateringar som erbjuds. Däremot kan man alltid diskutera storleken på 

underhållsavgiften avslutar intervjupersonen.  

 
4.2.3. SaaS – Software as a Service 

 

Kund A har tittat på leverantörer som erbjuder SaaS-lösningar och menar att tanken är 

bra. Dock känner respondent A att dessa lösningar är mer för småföretag och att det i 

nuläget inte är aktuellt för deras verksamhet. Vidare menare respondenten att de gärna vill 
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ha sin data i huset, där de själva kan ha kontroll över den. När det gäller säkerheten mot 

brand och stöld menar intervjupersonen att det är sådant som kan inträffa så väl hos oss 

som hos SaaS-leverantören och är därför inget argument som stödjer SaaS-lösningar.  

 

Intervjupersonen på företag B anser att denna lösning inte är aktuell utifrån en 

säkerhetssynpunkt. Kund C har däremot inte funderat på detta, men ser inget hinder i det 

när vi förklarar lösningen.  

 

Företag D anser att en SaaS-lösning skulle kunna vara aktuell för deras företag om 

lösningen går att företagsanpassa till deras verksamhet. Kunden har i dagsläget inte 

servrarna i huset och deras system är till viss del webbaserat så ur de synvinklarna är de 

inte rädda för applicera en SaaS-lösning.  

 

För respondent F är SaaS-lösningar i nuläget inte aktuellt. Intervjupersonen berättar att 

deras företag är väldigt konservativt och att förändringar är trögrörliga i deras 

organisation. För dem som företag är det viktigt att de själva äger data och att data finns 

lokalt i byggnaden. Det är framförallt rädslan som gör att företag F i dagsläget inte är redo 

för denna typ av förändring.  

 

Intervjuperson G menar att det är lätt att som företagare fastna i fällan att man måste äga 

allt som man använder och att okritiskt utgå från att själva ägandeskapet per automatik 

medför den bästa av lösningar. Respondenten anser inte att det finns ett egenvärde i att 

äga IT-infrastruktur och servrar som driftar affärssystem. Däremot menar respondenten 

att det finns fördelar med att äga servarna och IT-miljön, då det skapar frihet att utforma 

den och större inflytande än om du som kund köper den som tjänst. De som säljer SaaS-

tjänster utformar ofta erbjudanden mot en stor bredd av kunder vilket resulterar i att det 

som kund är svårare att få gehör för specifika önskemål. Respondent G menar att det 

även är viktigt att bejaka dataaspekterna säkerhet, tillgänglighet, intrångsskydd och 

behörighetsfrågor. Har vi som företag egna servrar har vi full kontroll på tillgängligheten 

och säkerheten. Intervjuperson G konstaterar dock att en SaaS-leverantör som servar 

10 000-tals användare säkerligen kan erbjuda ännu högre tillgänglighet och säkerhet än en 

intern leverantör som servar en bråkdel av det antalet användare. Slutligen framhåller 

intervjuperson G att denne har tagit del av få undersökningar och för lite information för 

att kunna avgöra om det är optimalt med SaaS-lösningar eller inte. Det finns både 

argument för och emot konstaterar intervjupersonen.  

 

Kund H berättar att de är helt ointresserade av att data med väsentlig karaktär ska 

behandlas utanför huset. Kunden vill ha en IT-miljö som de kontrollerar själva. 

Respondenten menar att affärssystemsleverantörerna tror att nyckeln i med deras 

verksamhet är att vara så billiga på att utveckla systemet som möjligt och sedan syssla 
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primärt med datalagring och magasinering. Intervjupersonen anser att leverantörerna 

tänker fel och menar att de som kund betalar hellre en högre licensavgift om de får 

chansen att ta hem datan och kontrollera den inom företaget.  

 
4.2.4. Långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet  

 

Respondent A anser att deras företag har en väldigt stark och nära relation med sin 

leverantör. En person hos leverantören arbetar hela tiden aktivt med att tillgodose deras 

nya behov. Intervjupersonen berättar att de har tät kontakt med leverantörernas 

kontaktperson och upplever honom som väldigt serviceminded. Skulle denna 

kontaktperson sluta hos leverantören skulle det garanterat påverka relationen och nytt 

samarbete med en annan leverantör skulle kunna bli aktuellt.  

 

Såväl kund B som C upplever att relationen till deras leverantörer är stark, trots att de inte 

har några specifik kundkontakt hos leverantören som hanhåller deras ärenden och 

förfrågningar.  

 

Kund D menar att det har en stark relation till sin leverantör och för varje del av systemet 

har de olika kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är väl insatta i deras företag vilket gör 

att relationen mellan de som kund och leverantören kan påverkas om dessa 

kontaktpersoner avviker från företaget.  

 

Relationen mellan kund F och deras leverantör är stark men ändå inte. Den är stark i det 

avseende att leverantören övervakat och har stor kontroll över vad kunden gör i systemet. 

Går någon i företaget in och ändrar i affärssystemets standardmodul så loggas det hos 

leverantören. Uppstår problem med systemet har de support och vända sig till och de har 

även kontaktpersoner om det vill titta på ny funktionalitet till systemet. Skulle däremot 

några av de kontaktpersoner de har hos leverantören sluta så skull det inte alls påverka 

deras relation. Respondenten har arbetat på företag F i två år och under denna period har 

deras kontaktpersoner bytts ut tre gånger.  

 

Grundtanken för företag G är att de ska använda sig av långsiktiga och långvariga 

relationer till såväl kunder som leverantörer, men givetvis är det så att de avbryter 

relationer med leverantörer om det inte fungerar menar respondenten. Företag G 

försöker lära känna såväl företaget som människorna i företaget när de skapar samarbeten. 

Intervjuperson G menar att det är människorna som företaget samarbetar med och det är 

människorna som får saker att hända, vilket leder till att den mänskliga relationen är 

nyckeln till ett bra samarbete. När respondenten talar om ett gott samarbete lägger han 

stor vikt vid god kommunikation eftersom det är en grundsten för att båda parter ska 

arbeta åt samma håll.  
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Kund G har specifika kontaktpersoner hos affärssystemsleverantören. Respondenten 

menar att om dessa kontaktpersoner avviker från leverantören så behöver det inte leda till 

att deras relation till leverantören försämras. Det kommer dock att påverka deras arbete 

menar intervjupersonen. En kontaktperson hos leverantören har mycket kunskap och när 

denna person avviker från bolaget är det omöjligt att all kunskap och erfarenhet går att 

skriva ner i ett Word-dokument och överföra till dess efterträdare. Respondenten menar 

att det vid byte av kontaktperson finns risk att företagen tappar förståelse för varandras 

språk och det krävs långa utläggningar. Läsningarna mellan raderna blir svåra, vilket är en 

bidragande orsak till att effektiviteten i arbetsprocesserna minskar. Intervjupersonen 

hävdar att relationen inte behöver påverkas av att kontaktpersonerna byts ut, däremot kan 

arbetet mellan kund och leverantör bli såväl bättre som sämre.  Det har tidigare hänt att 

företag G har bett sin leverantör att få sin kontaktperson utbytt då det har känt att de har 

svårt att kommunicera och få uttryck för sina behov med dåvarande kontaktperson.  

 

Företag H utvecklar sitt affärssystem själva och har sålunda ingen kundrelation med 

någon leverantör. Anledningen till att företaget valde att internt arbeta fram ett eget 

affärssystem var för att de skulle vara säkra på att systemet kunde motsvara den 

funktionen och kvaliteten som de eftersträvade. Respondenten menar att ett 

välfungerande affärssystem är oerhört betydelsefullt. Systemet stöder företaget så att de 

följer såväl lagar som förordningar, men ser även till att de uppfyller företagets egna krav 

utifrån ett miljö- och kvalitetsperspektiv.  Framtagningskostnaderna har inte varit dyra i 

jämförelse med riskerna som det skulle innebär att köpa in ett system som skulle uppfylla 

deras krav och förväntningar.  
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5. ANALYS  

_____________________________________________________________________ 

I analysdelen sker en jämförelse mellan den empiriska data som vi har samlat in och den redan befintliga 
teori som finns inom området. Vi kommer i detta kapitel att ställa de olika intäktsmodellerna mot 

varandra och analysera dess för- och nackdelar med hjälp av olika parametrar.   

 

5.1. Transaktionsmodell  

Denna prissättning grundar sig på att det finns någon enhet hos kunden som företaget  

kan relatera sin prissättning till.  Flertalet av våra respondenter är tveksamma till att det 

finns någon eller några parametrar som är så generella att de går att tillämpa för en hel 

bransch. Respondenternas tveksamhet stämmer väl överens med Arhnell & Edmans 

konstaterande om att det kan vara komplicerat att finna en enhet som både är begriplig, 

lätt att mäta, lätt att argumentera för samtidigt som den är användbar för kunden. 

Empirin visar tecken på att det som går att mäta i ett företag är omöjlig att mäta i ett 

annat företag, trots att företagen är verksamma inom samma bransch.  

 

Affärssystemskunderna upplever även en stor motvilja att betala mer till 

affärssystemleverantören när det går bra för kundens verksamhet. Trots att nästintill alla 

respondenter likställer affärssystemet med bolagets hjärta har det svår att se affärssystemet 

som ekonomiskt värdeskapande. Vilket är en inställning som bör förändras för att 

leverantörerna ska ha möjlighet att implementera detta betalningssätt.  

 

En av de tillfrågade affärssystemskunderna anser att en transaktionsmodell skulle medföra 

att de som kund slipper att betala dyra licensavgifter för delar av systemet som de inte 

använder. Vilket i slutändan resulterar i en mer rättvis prissättning där kunden betalar 

efter det faktiska användandet. En aspekt som är viktig att reflektera över när 

leverantören väljer att implementera transaktionsmodellen som betalningsstrategi är att 

har stor kontroll över vad konkurrenterna erbjuder och till vilket pris. Det som erbjuds 

gratis av en del leverantörer blir svårt att motivera ersättning för av andra leverantörer.     

 

En transaktionsmodell medför att affärssystemsleverantörerna bringar ojämna 

intäktsflöden. Exempelvis kan en kall och hård vinter skapa problem inom 

byggnadsbranschen. För byggnadsföretagen kan det vara svårt och nästintill omöjligt att 

utföra vissa arbeten och uppdrag. Används antal projekt som mätetal kommer minskade 

utförda projekt resultera i lägre intäkter för affärssystemsleverantörerna. Detta leder i sin 

tur till att leverantörerna får svårt att få överblick över bolagets intäkter och därmed även 

svårt att budgetera för nyinvesteringar. Tillämpar affärssystemsleverantörerna 

transaktionsmodellsavtal med samtliga kunder kan en hård och kall vinter ge stora 
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konsekvenser som till viss del går att ställa i paritet till finanskrisen som startade 2008. 

Skulle ekonomin i Sverige drabbas av en liknande finanskrasch som tidigare nämnd skulle 

en transaktionsmodells intäkter bli mindre än de intäkter som en licensmodell skulle 

bringa. Det bör dock påpekas att det utifrån affärssystemskundens perspektiv är en fördel 

att betala efter en transaktionsbaserad prissättning när någon form av intern eller extern 

kris, inom såväl bolaget som på marknaden skulle inträffa. 

 

I empirin framhäver våra respondenter ett resonemang kring praktiska problem med en 

transaktionsbaserad intäktsmodell. Kunderna är oroliga för hur leverantören ska 

kontrollera de parametrar som de mäter efter. Den information och de siffror som 

leverantörerna behöver för att fastställa att en korrekt betalning sker kan var av så känslig 

karaktär att den skulle skada kundens verksamhet om informationen lämnade företaget.  

 

Transaktionsmodellen medför låga inträdesbarriärer för kunderna, då modellen har en 

avsaknad av stora initiala investeringar.   

 

Precis som Arnell och Edman framhåller kan transaktionsmodellen kompletteras med 

botten och tak. Exempelvis betalar en kund ett grundpris för att nyttja modulen 

faktureringar.  När kunden i sin tur att skapat ett visst antal fakturor så ökar avgiften 

successivt tills den slutligen slår i taket, och då blir kunden garanterad att ytterligare 

kostnader för denna modul inte kan uppstå oavsett hur många faktureringar som sker. 

Har transaktionsmodellsprissättningen en botten och ett tak så ger det såväl kunden som 

leverantören garanti över mellan vilka summor som kassflöden kan variera mellan. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en transaktionsmodell enligt teorin har 

förutsättningarna för att vara en mycket användbar och vinstgenererande modell för 

leverantören. I praktiken har den dock ännu inte lyckats slå igenom. Det är en svår 

balansgång över vilka parametrar företaget ska mäta och hur parametrarna i sin tur ska 

mätas. Stor tveksamhet råder över om det går att finna någon eller några parametrar som 

är tillräckligt generella för att fungera genomgående för en hel bransch. Unika varianter 

för varje kund skulle bli såväl komplexa som dyra att skapa. Transaktionsmodellen 

medföra även oförutsägbara kassaflöden och problematik kring leverantörernas 

intäktsbudgeteringar.   

 

5.2. Hyrmodell 

Prissättningen för hyrmodellen grundar sig på att kunden betalar en månatligen 

hyresavgift till affärssystemleverantören. Respondenterna från såväl 

affärssystemskunderna som leverantörerna är väl överens med författarna Ahrnell och 

Edmans konstaterande om att modellen skapar fasta och förutsägbara intäktsflöden. En 
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av de tillfrågade affärssystemleverantörerna menar dock att små jämna kassaflöden inte är 

önskvärda för alla kunder. Leverantörens större kunder är inte intresserade av att dra på 

sig runningcost utan ser det mer motiverat att genomföra stora initiala investeringar.  

 

Modellen skapar möjligheter för leverantörerna att erbjuda differentierade hyrmodeller 

och dra in extra pengar på dessa lösningar. Exempel på hur de olika 

affärssystemserbjudandena kan uttrycka sig är att det i ett alternativ ingår support och 

service.  Såväl dygnet runt som året om, i ett andra alternativ ingår support och service 

under en begränsad tid på dygnet och enligt alternativ tre ingår det varken service eller 

support. Möjligheten till differentiering skapar enligt Ahrnell och Edman chans för 

leverantören att fördela större delen av kostnaderna på mindre priskänsliga kunder 

samtidigt som mer priskänsliga kunder kan erbjudas särskilda förmånliga avtal. 

Hyrmodellen skapar även möjlighet för leverantörerna att tillämpa en psykologisk 

prissättning, där kunderna kan uppleva det billigare att betala en månatlig kostnad på 

12 000 kronor per månad istället för 120 000 kr om året.  

 

En av våra respondenter erbjuder sina kunder att välja mellan hyr- och licensbetalning. 

Leverantören upplever att fler och fler kunder är intresserade av en hyrmodell med 

anledning av att de vid tidigare tillfällen investerat stora summor i system som inte har 

fungerat och motsvarat deras förväntningar. Används en hyrmodell kan kunden få chans 

att testa modellen innan en kostsam initialinvestering görs. Enligt Eriksson och Hultén 

finns det dock en risk att denna hyrmodell kan leda till överdrivna intäktsförväntningar. 

De påpekar att kunden kan ha köpt produkten mer av nyfikenhet än nytta och kommer 

därför inte ta steget över till återköpningsstadiet. Detta resulterar i sin tur i att 

intäktsflödena blir ostabila och tillfälliga.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en hyrmodell är ett utmärkt alternativ för små 

nybildade bolag som snabbt vill komma igång med sin verksamhet och kanske saknar de 

likvida medel som behövs för att ha råd med en initialinvestering. Hyrmodellen kan antas 

vara en aningen orättvis, då alla kunder betalar samma belopp oavsett hur mycket de 

nyttjar systemet. Denna orättvishet kan den enkla och lätt överskådliga prissättning 

överväga. I samhället växer hyr- och avbetalningsalternativ allt starkare, vilket kan bidra 

till att det blir lättare för affärssystemsleverantörerna att sälja in denna modell till 

nuvarande och potentiella kunder av affärssystem.  
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5.3. Licensmodell 

Licensmodellen är den prissättningsmodell som är vanligast på affärssystemsmarknaden, 

men även den intäktsmodell som ger minst hävstång i leverantörernas intäkter. Stor 

anledning till att flertalet av leverantörerna tillämpar denna prissättningsstrategi är att den 

är brett accepterad av kunden samtidigt som den traditionellt sett är den absolut vanligaste 

modellen för prissättning av affärssystem.    Nästintill alla tillfrågade leverantörer håller sig 

aktivt uppdaterade om vad som nämns och skrivs kring prissättningen på 

affärssystemmarknaden. Många ser att en förändring är på gång, men få vågar ta steget ut 

och ändra sin prissättning.  

 

Fördelarna med licensmodellen är att kunderna lätt kan förutspå de årliga 

affärssystemskostnaderna samtidigt som leverantörerna får stabila och säkra kassaflöden.  

Barriärerna för att avvika från leverantörer som tillämpar denna intäktsmodell är höga.  

Kunden upplever att de har spenderat mycket pengar på systemet när de har betalat för 

uppdateringar, nya moduler samt den stora initiala kostnaden, vilket leder till att kunden 

tvekar mer för att byta system än om de skulle göra om de hyrde systemet.   

 

De leverantörer som säljer affärssystem med licensmodell som prissättning offererar en 

relativt stor initialkostnad och därefter årliga support och underhållsavgifter som grundar 

sig på mellan 20-25 % av den initiala kostnaden. Detta innebär att efter 4-5 år har kunden 

betalat den initiala kostnaden igen. Vilket ur ett kundperspektiv innebär att du betalar för 

samma affärssystem två gånger om under en 4-5 år period. En del av de tillfrågade 

kunderna ser dock fördelarna med de årliga löpande kostnaderna som en licensmodell 

medför. Respondenterna upplever de återkommande kostnaderna som en morot för att 

faktiskt ta till sig de nya uppdateringarna och verkligen utnyttja den support som de 

faktiskt betalar för.  

 

Licensmodellen är den modell som i störst omfattning blir mest priskänsliga för små eller 

nystartade verksamheter, då den kräver stora initiala investeringar. Precis som Porter 

fastslår i den teoretiska referensramen tenderar kunder att bli mer priskänslig om 

tjänsten/produkten har en relativt hög kostnad i förhållande till kundens omsättning. 

Detta leder till att kunden upplever nyttan med att leta låga priser och tenderar att följa 

det billigaste alternativet.  
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5.4. SaaS – Software as a Service 

Software as a Service är ett relativt nytt fenomen inom affärssystemsbranschen och 

marknadsförs med löftena om att personalen kan komma åt programvaran var de än i  

världen befinner  sig och oavsett vilket teknisktinstrument de väljer för att koppla upp sig 

mot nätet. Användare av SaaS-tjänster kan alltid vara säkra på att det är den senaste 

versionen de nyttjar samtidigt som kunden slipper installation, uppdateringar och tekniskt 

underhåll och ansvar för servrar. 

En SaaS-lösning har ingen egen intäktsmodell utan den modell som oftast appliceras på 

SaaS-lösningen är en hyrmodell. Vilket gör att denna modell funkar bra för nystartade 

bolag. Ytterligare en fördel med att ett företag använder sig av en SaaS-lösning är att det 

krävs mindre IT-kompetens inom företaget, vilket medför minskade personalkostnader.  I 

vår teori säger Herbetnathans & Co att denna kostnad kunderna betalar för denna lösning 

är att man betalar för det som kunderna använder men detta är inte den bilden vi fått. Där 

tyder bilden mer på att kunderna betalar ett fast pris likt en hyrmodell.  

Tillämpar företaget en SaaS-lösning krävs mindre IT-kompetens inom företaget, vilket 

medför minskade personalkostnader.   

Våra respondenters svar likställer sig helt med Herbetnathans & Co forskningsresultat om 

att kunder är tveksamma till att deras känsliga och viktiga information ska finnas hos en 

extern part och inte inom husets väggar.   

Slutligen kan vi konstatera att SaaS-lösningar kommer bli allt mer populärare och 

vanligare i samband med att vi använder internet för fler och fler syften i samhället. 

Kunderna kommer därför upptäcka allt fler fördelar med att sköta företagets 

administration via internet. Fördelar som vinns är att kunden exempelvis kan arbeta från 

vilken internetuppkopplad dator, handdator eller mobiltelefon som helst. Kunden kan, 

utan dubbelarbete, samarbeta och dela program och information med vemsomhelst 

oavsett var i världen den befinner sig. Detta passar perfekt exempelvis för en företagare 

som vill ta hjälp av en redovisningsbyrå med redovisningen samtidigt som de kanske vill 

sköta kundfaktureringen eller annat själv. Det passar också perfekt för en utspridd 

säljorganisation som vill ha tillgång till samma kund- och prospektregister, eller för 

byggnadsarbetare som befinner sig på fältet och vill kontrollera fakturor eller 

orderhistorisk.   
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5.5. Långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet 

 

Nästintill alla tillfrågade affärssystemsleverantörer upplever att de har en stark, alternativt 

mycket starkt relation till sina kunder. Bland de tillfrågade affärssystemskunderna är det 

inte lika många som beskriver relationen som mycket stark, utan de har en mer reserverad 

syn på relationen med sin leverantör.     

 

I den empiriska delen framgår det att kunderna anser att relationerna med 

kontaktpersonerna hos leverantörerna är oerhört viktiga för samarbetet. Denna 

observation stämmer väl överens med Bendapudi & Leones påstående om att kunder 

bygger relationer med specifika personer på företaget, och att dessa relationer är mycket 

starkare än den med företaget.  Detta resulterar i att avviker denna kontaktperson från 

bolaget kan kundens och företagets relation bli sårbar.  

  

Kundrespondenterna framhäver att barriärerna för att byta leverantör är höga, vilket kan 

leda till att kunderna är kvar som konsument hos leverantörerna trotts att de inte är nöjda 

med det befintliga systemet. I den teoretiska referensramen redogör Chen och Wang för 

att kundlojalitet ökar om det finns höga omställningsbarriärer som för det svårt kunden 

att byta till konkurrenterna. Respondenterna upplever det som oerhört kostsamt att byta 

system, men även som väldigt psykologiskt påfrestande. Kunderna upplever det som både 

jobbigt och nervöst att byta till nytt system.  
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6. SLUTSATS 

_____________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras våra egna kommenterar kring analysdelen samt de slutsatser som vi kommit 
fram till under studiens gång. Slutet av kapitlet består även av förslag och idéer till vidarestudier inom 

området.  

 

Inom den svenska affärssystemsmarknaden finns det i nuläget tre olika identifierade 

prissättningsstrategier: hyrmodellen, transaktionsmodellen samt licensmodellen. 

Modellerna fungerar oftast självständigt, men ibland är de integrerade med varandra i 

olika konstellationer.  

 

Utvecklingen av nya intäktsmodeller har varit trögrörlig på affärssystemsmarknaden. Dels 

för att licensmodellen traditionellt sett är den absolut vanligaste prissättningsmodellen för 

affärssystem, vilket har resulterat i att den har fått stor acceptans hos kunderna. När 

samarbete mellan kund och leverantör inleds är kunden oftast redan innan förhandling, 

inställd på att betalning kommer att ske efter någon form av licensmodell. Ytterligare 

orsak till att utvecklingen har gått långsamt beror till stor del på det 

konkurrensförhållande som finns på marknaden. I nuläget är det svårt att såväl värva som 

att förlora affärssystemskunder till konkurrenter. Omställningsbarriärerna för att byta 

affärssystem är höga och består av omställningskostnader i form av tid, monetära och 

psykologiska kostnader. Denna svårighet till att erövra konkurrenters kunder har 

resulterat i att få resurser har använts för att hitta nya prissättningsmodeller för att 

konkurrera.   

 

Undersökningen visar att de större bolagen föredrar att betala för sitt affärssystem genom 

en licensmodellsbetalning. Anledningen till detta är att de större bolagen ser 

affärssystemet som en investering och tar hellre en större kostnad direkt än att drar på sig 

mindre löpande kostnader. När det gäller mindre och nystartade bolag föredrar dessa 

kunder någon form av hyrmodell, med motiveringen att denna modell inte kräver någon 

initialinvestering, vilket ger möjlighet för kunden att testa produkten under en kortare 

period. Kunderna upplever att licensmodellen är den modell som har högst 

inträdesbarriärer och hyrmodellen är den modell som har lägst barriärer,    

 

Den transaktionsbaserade modellen är i sin helhet än inte etablerad på den svenska 

affärssystemsmarknaden, utan förekommer endast i samband med andra modeller. Stor 

anledning till att modellen inte har fått något genomslag på marknaden är att 

leverantörerna än inte hittat någon eller några fungerande och rättvisa parametrar som 

prissättningen kan baseras på. För att denna modell ska kunna etableras i sin helhet på 

marknaden krävs det att kunderna ser affärssystemet som värdeskapande, samt att 

leverantörerna utvecklar någon parameter som på ett rättvist sätt speglar kundens 
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lönsamhet. Leverantörerna får då möjlighet att följa kunderna i såväl medgång som 

motgång. En välfungerande transaktionsmodell skulle vara den modell som ger mest 

hävstång i leverantörernas intäkter i takt med att kunderna expanderar. 

 

I takt med att Software as a Service tjänster etablerar sig starkare på 

affärssystemsmarknaden kommer leverantörerna i allt större omfattning övergå från 

licensmodell till transaktions- eller hyrmodell. Detta medför i sin tur att barriärerna för att 

byta affärssystem kommer att minska. Undersökningen ser en tendens till att 

leverantörerna kommer att erbjuda mer specialanpassade affärssystem för att knyta 

kunderna närmare sig. Dessa specialanpassade system efterfrågas likväl av kunderna. Vid 

en mer specialanpassad produkt ökar utrymmet för leverantörerna att höja priserna och ta 

mer betalt för deras produkter och tjänster. Affärssystemsmarknaden är precis som 

många andra marknader efterfrågsbaserad, vilket innebär att kunderna måste ställa krav på 

leverantörerna för att intäktsmodellerna ska utvecklas och förändras.  

 

Såväl den teoretiska referensramen som den empiriska undersökningen visar att höga 

omställningsbarriärer resulterar i hög kundlojalitet. Vilket innebär att de intäktsmodeller 

som har stora initiala kostnader upplevs ha höga inträdesbarriärer och har därmed en 

tendens att skapa högre kundlojalitet än de intäktsmodellerna som har lägre initiala 

kostnader.  Kundernas relation med leverantörerna bygger ofta på kontakter med 

specifika personer på företaget. Avviker dessa personer kan relationen mellan kund och 

leverantör bli sårbar. Mindre kunder som är missnöjda med systemet byter i större 

utsträckning leverantör, även fast de har relation med kontaktpersonerna hos 

leverantörerna. Större kunder har inte riktigt samma möjligheter att byta leverantör, då ett 

leverantörsbyte för dem innebär en stor process som både blir ekonomiskt och socialt 

kostsamt för dem. Detta innebär att leverantörerna till större kunder får fler chanser att 

bygga en stark kund- och leverantörsrelation än leverantörer som har mindre omfattande 

kunder.                                                  

6.2. Förslag till fortsatta studier  

 Utföra en kvantitativ studie över hur samtliga affärssystemskunder på den svenska 

marknaden förhåller sig till de tre olika intäktsmodellerna. 

 

 Genomföra en kvalitativ undersökning över lämpliga parametrar som kan 

användas vid en transaktionsbaserad prissättning inom fastighets- och 

byggnadsbranschen.  

 

 Kvantitativ undersökning över vilka omställningsbarriärer som påverkar 

affärssystemskunderna mest när det funderar på att byta affärssystem.   
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BILAGA 1  

Intervjuguide – Affärssystemsleverantörer  
 

Intäktsmodellen  
 
Vilka olika system erbjuder ni era kunder? Är systemen anpassade för specifika branscher? 
 
Erbjuder ni en standardprodukt? Kan era kunder få specialdesignade system? 
 
Hur ser prissättningen ut?  
 
Ingår support?  
 
Har ni alltid haft samma intäktsmodell? 
 
Vad ser ni för fördelar med er intäktsmodell? 
 
Vad ser ni för brister med er intäktsmodell? 
 
Har ni några funderingar på att byta intäktsmodell inom en snar framtid? 
 
Fungerar er prissättning på ett sätt som gör att er lönsamhet ökar när kundens lönsamhet 
ökar? Vi tänker framförallt på om det finns någon parameter hos kunden som ni mäter er 
betalnig efter. Exempelvis antal användare eller bokföringsorder! 
 
Om ni inte tillämpar ovanstående. Fungerar det bra? Ger det hävstång i intäkterna. Om ni 
inte tillämpar ovanstående, är det något som ni tror skulle fungera på era kunder. 
 
Vad skulle i så fall var bra parametrar att mäta på?  
 
Kunderna 
 
Hur många kunder har ni ungefär? 
 
Hur många nya kunder får ni årligen?  
 
Hur många kunder avbryter samarbetet? Varför? 
 
Hur jobbar ni för att aktivt hitta nya kunder? 
 
Har kunden en specifik kontaktperson på ert företag? Säljare eller support? 
 
Hur upplever ni kundlojaliteten? Har ni långsiktiga relationer med kunderna? 
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Konkurrenterna 
 
Vilka ser ni som era störta konkurrenter? 
 
Hur bra koll har ni på dem? Är ni medvetna om deras intäktsmodeller? 
 
Vad anser ni vara er största konkurrensfördel? 
 
Hur mycket påverkar konkurrenterna er prissättning? 
 
Ett lite nyare fenomen som kallas Software as a Service (SaaS) växer sig allt starkare inom 
affärssystemsbranschen. Denna modell innebär att mjukvaran körs hos en 
tjänsteleverantör och görs tillgänglig för kunden via Internet istället för att på traditionellt 
sätt behöva köpas in, installeras för att sedan köras på företagets dator lokalt. Är det något 
som ert företag erbjuder eller har planer på att erbjuda i framtiden?  
 
Om inte: Varför använder ni det inte? Ser ni ett behov hos kunderna?  
 
Om ni använder det: Fungerar det bra?  
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BILAGA 2  

Intervjuguide – Affärssystemskunder  

 

Hur fungerar det affärssystem som ni använder idag?  
 
Är ni nöjda med systemet? På vilket sätt?  
 
Är ert system anpassat till er verksamhet?  
 
Hur mycket betyder systemet för er verksamhet? 
 
Hur många användare har ni i systemet? 
 
Hur ser prissättningen ut för affärssystemet? Betalar ni licensavgift? Eller hyr ni systemet? 
 
Upplever ni att prissättningen på systemet fungerar bra? 
 
Upplever ni att systemet är dyrt? 
 
Skulle ni vilja se någon förändring av sättet ni betalar på? 
 
Hur resonerade ni när ni valde affärssystem?  
 
Rangordna vilka av följande faktorer som var viktigast vid beslutet av att välja 
affärssystem. 
 
Pris/Kostnader 
Funktionalitet  
Leverantörsaspekter  
Teknik  
Annat  
 
Ett lite nyare fenomen som kallas Software as a Service (SaaS) växer sig allt starkare inom 
affärssystemsbranschen. Denna modell innebär att mjukvaran körs hos en 
tjänsteleverantör och görs tillgänglig för kunden via Internet istället för att på traditionellt 
sätt behöva köpas in, installeras för att sedan köras på företagets dator lokalt. 
Är detta någon modell som ni skulle anse att ni har nytta av? 
 
Modellen säkrar för både brand och stöld, är detta något ni oroar er för idag? 
 
Hur skulle ni ställa er till att er data finns på en extern server istället för på en lokal server 
hos er?  
 
Upplever ni att ni har en stark relation till er leverantör? 
 
Har ni någon specifik kontaktperson hos leverantören? 
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Om ni har det hur viktig anser ni att den kontaktpersonen är för ert samarbete? 
 
Hur skulle ert företag ställa sig till att affärssystemets kostnader skulle minska när det går 
sämre för ert företag och öka när det går bättre för ert företag. Affärssystemsleverantören 
blir helt enkelt någon som följer er i både med- och motgång.  Ovanstående scenario är 
möjligt om kunden betalar efter vissa parametrar. Exempelvis bokföringsorder, antal 
projekt, hyreskontrakt eller area. Hur ställer ni er till detta? 
 
Om man ska ha en parameter som följer er i både medgång och motgång vad skulle i så 
fall vara en lämplig parameter?  
 
 

 

 


