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Sammanfattning 
Software as a Service är en växande leveransmodell och används numera utav 
verksamheter världen över. Nya leveransmodeller av tjänster kräver dock nya 
perspektiv på hur de påverkar verksamheten. 

Studien baseras på en kvalitativ, intervjubaserad, undersökning mot kommuner inom 
Västra Götaland. Frågan som ställs, och studeras, är följande:  

Vilka faktorer påverkar beslut vid upphandling och implementering av ”Software as a 
Service”-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland?” 

Studien baserades på en kvalitativ metod där intervjuer användes som den främsta 
resursen för insamlingen av data. En litteraturstudie kompletterade intervjuerna genom 
att skildra tidigare forskning och det generella området. 

Resultatet av studien pekar på fem olika faktorer som påverkar beslut vid 
upphandlingen, och implementeringen, av ”Software as a Service”-baserade tjänster hos 
kommuner inom Västra Götaland. Dessa fem faktorer är Lagen om Offentlig Upphandling, 
Informationssäkerhet, Implementering, Leverantör samt Kravställning. 

Resultatet riktar sig till att användas som en grund för ett framtida formulerande av ett 
Statement of Work, som skall kunna beskriva hur dessa faktorer skall tacklas. 

Abstract 
Software as a Service is a growing delivery/business model and is now well 
implemented in enterprises all over the world. With the addition of new 
delivery/business models, a new perspective is needed to mitigate certain risks and 
additional factors that may be identified with the new way of delivery/business. 

This study is based on a qualitative research method which uses interviews with 
municipalities in the region of Vastra Gotaland. The research question is as follows: 

Which factors have a deciding purpose in the procurement and implementation of 
“Software as a Service”-based services at municipalities in Vastra Gotaland? 

The study was based on a qualitative research where interviews was used as the main 
resource when collecting data. A literature study complemented the interviews as an 
additional resource to depict the general area around SaaS. 

The result of the study points towards five different factors that affects decision-making 
at the procurement- and implementation process of SaaS-based services at the 
municipalities in Vastra Gotaland. These five factors are Legal aspects of procurement 
within municipalities, (Lagen om Offentlig Upphandling), information security, 
Implementation, supplier and specification of requirements. 

The result is later supposed to be used as a baseline for a future formulatory of a 
Statement of Work, that will describe how these factors should be dealt with. 

Nyckelord: Software as a Service, upphandling, implementering, molntjänster, myndighet 
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1. Inledning 
IT-system är idag väsentliga för verkställandet av verksamheters vardagliga 
arbetsprocesser (Kumar, 2017). IT-system stödjer allt ifrån visualisering av data och 
kunders köpbeteende till projektledning och ordbehandling. Det spektra som IT-system 
idag används inom ökar drastiskt dag för dag och kommer fortsätta att växa en lång tid 
framöver. Idag implementerar inte bara starka IT-företag tekniska lösningar, utan även 
företag som blomsterbutiker, mataffärer samt diverse onlinebutiker. Verksamheter 
implementerar IT-system i förhoppningen om att förbättra deras rutiner och 
arbetsprocesser.  

I takt med att även företag utanför IT-området väljer att implementera IT-lösningar 
inom verksamheten behöver nya system utvecklas inom företaget då den nödvändiga 
kompetensen inom området saknas. Då exempelvis en blomsterbutik inte besitter den 
kompetens som behövs för att utveckla ett eget IT-system behöver kompetensen 
erhållas utifrån, från externa aktörer. Under tidens gång har ett alternativ till 
avsaknaden av kompetens varit att outsourca system genom. Detta har sket genom att 
hyra in arbetskraft som besitter den kompetens som behövs för att utveckla det aktuella 
IT-systemet för verksamheten (Wilcocks & Kern, 1997). Utvecklingen av ett helt nytt 
system kan ses som en kostsam process då ett helt nytt IT-system utvecklas för ett syfte 
där det möjligtvis redan finns ett existerande IT-system som uppfyller syftet. I och med 
den kostsamma processen har det på senare tid växt fram nya metoder inom 
implementeringen av IT-system hos verksamheter. En utav metoderna är Software as a 
Service.  

Leveransmodellen Software as a Service(SaaS) syftar till att verksamheter hyr potentiell 
mjukvara för det tilltänkta syftet, återanvända befintlig lösning. Istället för att 
verksamheten betalar för att utveckla ett eget och helt nytt IT-system för den specifika 
situationen erhålls en licens för att använda en redan befintlig mjukvara som redan 
utvecklats. En stor motivation till licensiering av befintlig mjukvara är att 
resurskostnaderna minskar drastiskt då ingen ny mjukvara behöver utvecklas inom 
verksamheten, utan att mjukvaran redan är färdigutvecklad utav det företag som 
erbjuder tjänsten (Kumar, 2017).   

Med utvecklingen tillkommer även en del svårigheter och risker som ofta lyckats 
undvikas genom traditionell outsourcing. Då mjukvara inte utvecklas specifikt till den 
aktuella verksamheten kan integreringen med redan befintliga system inom 
verksamheten försvåras, eller vara obefintlig, vilket kan orsaka hinder inom de 
arbetsprocesser som verksamheten utför. Skalbarheten, det vill säga hur enkelt är det 
att integrera systemet med andra system, av de mjukvaror som erbjuds genom SaaS kan 
ofta vara otillräcklig för att vid senare tillfällen integrera system med nya system inom 
verksamheten. Frågor som informationssäkerhet kan komma att ställas, det vill säga hur 
säker är verksamhetens information genom användningen av en tjänst som även andra 
verksamheter kan komma att ha tillgång till genom den erbjudna tjänsten.  
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2. Bakgrund 
Kapitlet kommer att beskriva de relevanta områden, och begrepp, som skall komma att 
stå i fokus för arbetets helhet. Områdena diskuteras för att ge en inblick och en 
förståelse för de områden som är väsentliga för arbetets syfte och nytta. 

2.1 Software as a Service (SaaS) 
I takt med den växande trenden av IT-system inom verksamheter har trenden även ställt 
stora krav på implementeringen och anpassningen av IT-system inom specifika 
områden. Då IT-system inom verksamheter har blivit en väsentlig faktor för 
verksamhetens arbetsprocesser, och generella funktionalitet, har metoder som 
outsourcing varit populär vid upphandlingen, och implementationen, av IT-systemen. 

“This electricity they receive is of higher and more reliable quality than the customer 
could ever produce themselves — and at a much lower cost.” (Waters, 2005, p.34) 

Waters (2005) jämför ”Software as a Service” (SaaS) med försäljningen av elektricitet. 
Då företag kan erbjuda kunder elektricitet på ett mer pålitligt vis, än vad kunderna hade 
kunnat på egen hand, blir köpet av elektricitet från företaget mer sparsamt. Detsamma 
kan appliceras på SaaS där företag som, i många fall, inte besitter kompetensen för att 
utveckla egna system hyr resurser av företag som besitter kompetensen för att uppfylla 
kundens aktuella behov (Waters, 2005). 

 

 
Figur 1 – Författarens egen illustration av Sysples modell över SaaS:s kostnader (Sysple, 2018) 

Campbell-Kelly (2009) beskriver SaaS som uppdelat i två stora komponenter. En utav 
komponenterna är den konkreta mjukvaran, det vill säga mjukvaran som levereras till 
den beställande kunden, samt infrastrukturen som tjänsten tillhandahålls med. 
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Infrastrukturen består av de servrar och andra komponenter som behövs för att 
verkställa tjänsten över de internetbaserade verktygen som används (Campbell-Kelly, 
2009). SaaS kan alltså ses som en tjänst som tillhandahåller redan befintlig mjukvara 
över internetbaserade verktyg, Dessa verktyg kan exempelvis vara i former av 
webbläsare. Istället för att verksamheten implementerar mjukvaran genom deras egen 
infrastruktur, servrar etc., använder de tjänsten av ett annat företag och minskar då 
kravet på de resurser som hade behövts placeras för att sköta implementering och 
underhåll ifall mjukvaran implementerats direkt i verksamheten. 

” Few would dispute that software applications are the driving force behind modern 
business operations. And yet it is also a fact that surveys consistently show that most 
business executives view software as one of the major problem areas of their business.” 
(Waters, 2005) 

 
Då outsourcande av IT-system oftast innebär en fullständig utveckling av ett helt nytt IT-
system för verksamheten har outsourcandet av system över tid blivit kostsamt gentemot 
ökningen av användandet av IT-baserade verktyg inom verksamheter.  

“These unanticipated high costs can stem from a variety of sources: long and painful 
implementation, unfactored maintenance and update costs, the inability of the software 
to adapt to rapidly changing business needs, and/or to the change management, 
organizational distraction, and internal resource consumption that often comes with a 
new IT initiative.” (Waters, 2005) 

 
Parallellt med den ökade implementeringen av IT-system inom verksamheter har nya 
metoder för implementering växt fram. En utav de metoder som växt fram är SaaS.  

SaaS nämns ofta som en ”subkategori” till termen Cloud Computing, och en 
leveransmetod, som i sig syftar till delade resurser som finns tillgängliga över internet. 
Software as a Service syftar till mjukvara som levereras till slutkund som en ”on-
demand” tjänst istället för att kunden köper in ett komplett IT-system (Benlian & Hess, 
2011). Då mjukvaran levereras som en tjänst till verksamheter sker ofta ”leveransen” 
över en prenumerations basis, det vill säga månadsvis- eller årliga kostnader. Då kunden 
inte administrerar över de servrar som tjänsten erbjuder behöver kunden inte heller 
utöva underhåll över systemen som tillhandahålls.  

“The customer has full administrative control, but the vendor assumes all the 
responsibility for care and nurture of the software and servers, relieving the customer of 
any of the associated burden. The result is that the customer receives simply the benefits 
of the software, with clearly understandable costs, at a contractually defined service 
level.” (Waters, 2005) 

 
SaaS implementeras bäst i de verksamheter som inte kräver en utökad möjlighet för 
anpassning av tjänsten (Benlian & Hess, 2011). Då de mjukvaror som levereras genom 
SaaS är färdiga ”paket” av mjukvara så erhåller inte SaaS-baserade tjänster en större 
grad av anpassning mot den specifika slutkunden som beställt tjänsten. Ett typexempel 
som ofta nämns för att beskriva fall där anpassningsbarheten inte är av större grad är 
implementationen, och upphandlingen, av s.k. Office Suites, det vill säga 
ordbehandlingsmjukvaror. Ordbehandlingsmjukvaror behöver, i de flesta fall, inte 
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anpassas efter specifika krav från den aktuella verksamheten vilket leder till att 
licensieringen av mjukvara genom SaaS är ett bra alternativ från flera olika perspektiv 
(Benlian & Hess, 2011). Kumar (2017) nämner även exempel som “Amazon Web 
Services”, “Google Cloud Plattform” samt “Microsoft Azure” som typexempel på SaaS-
baserade tjänster som idag används inom stora verksamheter, men även hos 
privatpersoner.  

Det ekonomiska perspektivet är ofta det som står i centrum då ROI (Return on 
Investment) är en väsentlig faktor till alla typer av investeringar inom verksamheter 
(Waters, 2005). Att licensera en mjukvara kan då vara mer lönsamt, sett till ROI, jämfört 
med att köpa in mjukvara eller alternativt utveckla helt nya IT-system för den specifika 
verksamheten. 

“As with any business purchase, the initial enterprise software purchase decision needs to 
be made with a clear hard look at the expected return on investment (ROI).” (Waters, 
2005) 

 
Software as a Service är en leveransmetod som idag inte bara används inom företag och 
verksamheter, inriktade mot affärsmässiga verksamheter, utan metoden kan även 
lokaliseras inom alldagliga typer av sociala medier och molnbaserad lagring. SaaS 
används i flera fall av människor genom användningen av sociala medier eller lagringen 
av exempelvis bilder genom molnbaserade lagringstjänster. De tjänster som riktas mot 
alldaglig användning hos den generella befolkningen baseras också i de flesta fall på en 
prenumerations-basis. Vid användningen av SaaS-baserade tjänster erbjuds användaren 
ofta tjänster genom gratisalternativ där användaren kan utöka tjänsterna genom 
exempelvis en månadskostnad som kan erbjuda ytterligare aspekter, som till exempel 
extra lagring. 

Vid valet av att använda SaaS som ett stöd inom verksamheter tillkommer flera risker 
och vägval som kan komma att påverka verksamhetens funktion som sådan. De aktuella 
riskerna och vägvalen kan skilja sig beroende på hur verksamheten ser att SaaS skall 
påverka verksamhetens redan befintliga processer. Godse och Mulik (2009) beskriver 
sex olika faktorer som är värda att ta hänsyn till vid implementeringen av SaaS 
verksamheter och företag.  

“Many factors are involved in selection of a software product. Based on experience and 
interviews with the experts, we propose factors for SaaS selection such as: Functionality, 
Architecture, Usability, Vendor, Reputation, and Cost.” (Godse & Mulik, 2009, p.1) 

Faktorerna är: 

• Funktionalitet 
• Arkitektur 
• Användbarhet 
• Leverantör 
• Rykte 
• Pris  
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Faktorerna bidrar till ett helhetsperspektiv vid upphandlingen, och implementeringen, 
av SaaS (Godse & Mulik, 2009). Genom att titta på faktorer som funktionalitet, arkitektur 
och användbarhet kan verksamheten skaffa sig en god uppfattning om huruvida SaaS 
lämpar sig bra för det tilltänkta syftet, samt den miljö som den SaaS-baserade tjänsten är 
tilltänkt att implementeras inom, lönsamheten kan alltså urskiljas. Vad gäller leverantör, 
rykte och pris tillkommer enbart de tre faktorerna när ett faktiskt beslut om 
upphandling har tagits. Om uppfattningen är den att SaaS inte kan implementeras i den 
existerande arkitekturen, det vill säga miljön, eller att användbarheten inte är nog kan 
upphandlingen, och implementeringen, av SaaS stjälpa mer än hjälpa verksamheten 
(Godse & Mulik, 2009). Espadas et al (2008), diskuterar också den väsentliga faktorn att 
titta på potentiella “Use-Case”, användarfall vid implementering av SaaS Genom att 
konstruera “Use-Case” för den framtida användningen av SaaS kan eventuella brister 
kring implementeringen och användningen identifieras (Espadas, et al., 2008). 
Implementeringen av SaaS kan alltså påverka verksamhetens IT-arkitektur då SaaS 
behöver vara lämplig att implementera inom samtliga verksamheter. 

Utöver Godse och Muliks (2009) faktorer skiftas även det hierarkiska perspektivet till 
leverantören som tillhandahåller tjänsten. Ansvaret för service och support ligger inte 
längre i händerna hos den aktuella verksamheten utan hos de företag som 
verksamheten licensierar tjänsten utav. Ansvarsskiftet leder till att tidigare, snabba och 
konkreta, förändringar nu kan vara svåra att genomföra då de behöver implementeras 
inom leverantörens system och mjukvara. 

Den största risken som företag ser med SaaS är datasäkerhet (Janssen och Joha, 2011). 
Då verksamhetens data behöver flyttas till molnbaserade lagringsalternativ betyder 
skiftet att riskerna för dataläckage och kontroll över data ökar respektive minskar. Alta 
van der Merwe och Kotzé (2011) tar även upp risker inom fysisk säkerhet och 
nätverkssäkerhet som stora faktorer vid användningen av SaaS Riskerna gällande den 
fysiska säkerheten ökar då det numera inte finns “fysiska datacenter” utan att data och 
mjukvara är åtkomlig för alla som befinner sig på det aktuella nätverket. Riskerna 
påvisas även gällande nätverkssäkerheten då data numera kan tillhandahållas över 
mobila enheter, vilket möjliggör riskerna för ytterligare intrång (Alta van der Merwe & 
Kotzé, 2011). 

2.2 Upphandling  
En viktig aspekt inom arbetet är upphandling, och upphandlingen av SaaS-baserade 
tjänster och system. Upphandling syftar på ett inköp av en tjänst och även den process 
som leder upp till upphandlingen. Den process som leder till upphandlingen är den 
centrala processen för arbetets tillämpning och nytta. Processen cirkulerar kring 
faktorer som kan komma att påverka beslut om upphandling.  

Vid upphandlingen av samtliga typer av mjukvaror behöver olika faktorer tas hänsyn till. 
Godse & Mulik (2009) nämner ett antal olika faktorer vid implementeringen av SaaS-
baserade tjänster. Faktorerna kan även behöva bearbetas vid upphandlingen av SaaS-
baserade tjänster. Faktorer som kostnader, rykte, funktionalitet och arkitektur kan 
påverka hur tjänsten senare implementeras inom verksamheten och därför kan de 
komma att påverka upphandlingsprocessen. 



6 
 

Anledningen till att upphandlingsprocessen är så pass vital för studien är till stor del på 
grund av den beslutsprocess som ligger bakom upphandlingen. För att verksamheter 
skall skapa de främsta förutsättningarna för sina verksamhetsprocesser är det 
essentiellt att verksamheten tillhandahåller de system och mjukvaror som behövs för att 
genomföra de aktuella verksamhetsprocesserna. Därför är den beslutsstödjande 
processen viktig då den avgör huruvida system skall upphandlas och implementeras 
inom verksamheten. Utan att då ta hänsyn till de faktorer som studien skall ta fram 
riskerar verksamheten att licensiera SaaS-baserade tjänster som inte stödjer 
verksamhetens processer på ett gynnsamt sätt och som tillför nytta.  

2.3 Outsourcing 
"…the handing over to a third-party management of IT/IS assets, resources, and/or 
activities for required results" (Willcocks & Kern, 1997, p. 2)  

Outsourcing innebär att kompetens, i de flesta fall olika former av spetskompetens, 
erhålls genom att hyra in arbetskraft för specifika arbetsuppgifter. Vissa arbetsuppgifter 
är ofta krävande på det sättet att verksamheten själva inte erhåller den kompetens som 
behövs för att utföra den specifika arbetsuppgiften. Inom IT är ett vanligt 
förekommande fall att ett informationssystem planeras att implementeras inom 
verksamheten. Då verksamheter i många fall inte besitter den kompetens som 
nödvändigtvis behövs för att utveckla ett eget informationssystem, för ett specifikt syfte, 
så “hyr” verksamheten in arbetskraft, det vill säga spetskompetens, för att utveckla 
systemet åt dem (Dibbern, et al., 2004). 

Metoden har använts flitigt allt eftersom informationssystem implementeras inom 
verksamheter som placerar sig utanför IT-området. Då verksamheter utanför IT oftast 
inte besitter den kompetens som behövs för att utveckla egna IT-system så erbjuder 
metoden en god möjlighet för att erhålla IT-system mot att förbättra, redan existerande, 
arbetsuppgifter.  

“This suggests that firms are making choices among outsourcing options, possibly based 
on competency gaps as suggested by resource dependency theory, rather than resorting 
to the "Kodak effect," or total outsourcing.” (Grover, et al., 1996, p.102) 

Med hjälp av outsourcing inom informationsteknologi har alltså verksamheter som även 
inte besitter viss IT-kompetens haft möjlighet att etablera processer och rutiner som 
stödjs av IT-baserade processer genom informationssystem. 

Kodak effekten syftar på kamera företaget Kodak som under sent 1900-tal valde att 
outsourca samtlig kameraproduktion utanför USA vilket ledde till en minskad 
kompetens inom företagets kärna. Det totala outsourcandet ledde senare till att Kodak 
på senare år, 2013, gick i konkurs (Loh & Venkatraman, 1992). Total outsourcing 
hänvisar till att verksamheter väljer att outsourca stora delar av dess arbetsprocesser, 
vilket kan leda till konsekvenser gällande kontrollen, och övervakandet, av 
arbetsprocesserna (Loh & Venkatraman, 1992). 

Outsourcing kan även ses som en metod för resurseffektivisering då verksamheten inte 
fastanställer personal med den specifika kompetensen som behövs för att utföra 
arbetsuppgiften. Då verksamheten hyr in arbetskraften har verksamheten fria tyglar till 
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huruvida de vill fortsätta ett samarbete eller inte. Verksamheten kan alltså sluta hyra in 
arbetskraften om det skulle vara aktuellt. Ett exempel på en sådan situation är om ett 
företag har drivit ett projekt som nu är avklarat där avtalet med den “outsourcade” 
arbetskraften nu avslutas. 

I och med etableringen av outsourcing har även risker identifierats av forskare. Risker 
som kan komma att påverka verksamhetens olika aktiviteter och områden (Benlian & 
Hess, 2010). Enligt Lacity och Willcocks (2000) uppstår risker oftast utifrån en avsaknad 
av förståelse hos verksamheten för huruvida ”outsourcing”-processen påverkar 
verksamhetens arbete. 

2.4 Cloud computing 
“The computation in the internet is done by groups of shared servers that provide on 
demand hardware resources, data and software to devices connected to the net.” 
(Dahbur et al, 2011) 

Cloud Computing innebär att systemresurser delas i “molnen”, det vill säga att resurser 
exempelvis delas och är åtkomliga över internetbaserade verktyg. Resurserna kan vara 
allt från lagring, personaladministrering, simulationsverktyg, datavisualisering etc. 
Cloud Computing härstammar utifrån att IT-resurser skulle möjliggöras genom tjänster, 
”as-a-service” (Alta van der Merwe & Kotzé, 2011, p. 1). De internetbaserade verktygen 
används genom webbläsare vilket möjliggör för en flexibel åtkomst. 

“Using the service, a mobile salesperson, for example, can access the software from a 
laptop while on the road, and the head office is relieved of all the problems of 
infrastructure provision, the complexities of managing and upgrading software, and 
synchronizing data from multiple sources.” (Campbell-Kelly, 2009, p.1) 

Användaren av verktygen kan alltså begära åtkomst till verktygen från flertalet olika 
enheter. Flexibiliteten bidrar även till den växande trenden av BYOD, ”bring your own 
device”, hos verksamheter där anställda använder sina personliga datorer, och övriga 
enheter, för att utföra sina vardagliga arbetsuppgifter.  

“Currently, these services are categorized into three major classes: Infrastructure as a 
Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS).” 
(Absrishami & Naghibzadeh, 2011, p.1) 

“Infrastructure as a Service” definieras som infrastruktur som erbjuds till företag, ofta 
består infrastrukturen utav hårdvara som servrar, som i sig kan användas för att hosta 
kundens applikationer. “Platform as a Service” kan exempelvis beskrivas som 
plattformar där användare kan exekvera mjukvara över molnbaserade tjänster. 
“Software as a Service” definieras som hela tjänster som erbjuds över molnbaserade 
verktyg (Absrishami & Naghibzadeh, 2011, p.1). 
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Figur 2 – Författarens egen illustration över TheGadgetSquare:s (2018) modell som beskriver den hierarkiska strukturen 

av SaaS, PaaS och IaaS. 

Cloud Computing kan ses som användbar inom områden där anpassning, samt 
integrering, med befintliga system inte ses som nödvändig, exempelvis vid så kallade 
“offsite”-backuper, lagring av verksamhetens data utanför verksamhetens egna 
lagringssystem. Alta van der Merwe & Kotzé (2011) anser dock att molnbaserade 
tjänster kan erbjuda en högre grad av skalbarhet och flexibilitet. Subashini & Kavitha 
(2011) beskriver även faktorer som snabbare etablering och ökad säkerhet, tillsammans 
med skalbarhet och flexibilitet, som positiva aspekter till Cloud Computing. 

Möjligheten till ökad skalbarhet innebär att verksamheten kan anpassa tjänsten utefter, 
exempelvis, verksamhetens storlek. Vid fallet av lagringstjänster kan verksamheten, på 
ett simpelt vis, välja att utöka lagringskapaciteten beroende på verksamhetens storlek, 
samt hur mycket lagringsutrymme verksamheten behöver i nuläget. Ytterligare exempel 
på den ökade skalbarheten kan exempelvis vara möjligheten till att utöka 
användarbasen vid eventuella personalanställningar på företaget. 

“Customers, whether large enterprises or small businesses, are drawn toward the cloud’s 
promises of agility, reduced capital costs, and enhanced IT resources.” (Dahbur et al, 
2011) 

En positiv faktor för att tillämpa Cloud Computing inom verksamheter är att 
tillämpningen kan bespara eventuella kostnader för eget utvecklande samt eget 
underhåll av system (Alta van der Merwe & Kotzé, 2011). Då underhållet av systemen 
utförs utav de företag som erbjuder tjänsterna behöver inte de verksamheter som hyr 
tjänsten placera resurser för att utföra underhållet, vilket innebär att verksamheten inte 
heller behöver erhålla den kompetens som behövs för att underhålla systemen. 

“Organizations use in-house computing facilities or SaaS largely according to the 
economics of the situation—whether it is cheaper to own one’s software and 
infrastructure or to buy services on-demand. This dilemma is not new. It is as old—
indeed, older—than the computer industry itself” (Campbell-Kelly, 2009, p.2) 
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 2.5 Statement of Work (SOW) 
Ett Statement of Work (SOW) används ofta för att tydligare beskriva de processer som 
bör genomföras för att uppnå ett uppsatt mål samt beskriver interfacet mellan kund och 
leverantör i en affärsuppgörelse. Målen kan exempelvis vara upphandlingen av ny 
mjukvara eller system, implementeringen av mjukvara eller system, anställandet av ny 
personal etc. Ett Statement of Work skall alltså stödja de aktuella processerna som 
genomförs i ett utökande, förbättrande eller förändrande syfte.  

Ett “Statement of Work” kan definieras som ”a document within a contract that describes 
the work requirements for a specific project along with its performance and design 
expectations. The main purpose of the SOW is to define the liabilities, responsibilities and 
work agreements between two parties, usually clients and service providers.” (Villanova 
University, 2018).  

Därför kan ett Statement of Work ses som en beskrivning för det arbete som behöver 
utföras för att uppnå ett strukturerat mål. Det beskriver inte bara målen utan hur de 
aktuella målen, eller riktlinjerna, uppnås.  

“The statement of work not only lists all deliverable hardware, software, and services but 
also spells out all the work that will be required to deliver these items and to prepare and 
deliver all required documentation” (Stewart & Stewart, 1992, p. 108). 

Studien syftar till att ta fram de väsentliga faktorer som kan identifieras vid 
upphandlingen och implementeringen av SaaS baserade tjänster. Faktorerna skall sedan 
ligga till grund för skapandet av ett SOW (Statement of Work). Ett SOW (Statement of 
Work) skall hänvisa till huruvida de väsentliga faktorerna uppnås eller eventuellt 
undviks, i negativa fall.  

Genom att analysera Stewart & Stewarts (1992) definition av ett ”Statement of Work” så 
skapas en uppfattning kring huruvida ett ”Statement of Work” skiljer sig från exempelvis 
en checklista. Enligt Stewart & Stewart (1992) så pekar inte enbart ett ”Statement of 
Work” på vad som finns tillgängligt för leverans utan även på hur projektet skall 
levereras. En checklista bidrar enbart med ett antal punkter för att säkerställa att de har 
uppfyllts, dock beskriver inte checklistan hur målen skall uppfyllas. Ett Statement of 
Work (SOW) kan mer detaljerat beskriva hur målen uppfylls. 

Avontis Group (2011) hänvisar till nio olika områden som behöver beskrivas för ett 
användbart ”Statement of Work”. Områdena är syfte, scope, arbetsbeskrivning, 
tidsramar, leveransscheman, applicerbara standarder, acceptans standarder, speciella 
krav samt kontrakt och betalningsscheman. De nio områdena skapar ett ”Statement of 
Work” som inte bara hänvisar till vad som skall levereras utan även hur. Genom att 
dokumentera aspekterna skapas en god förhållningsplan för huruvida, exempelvis ett 
projekt, skall genomföras, både internt och gentemot externa aktörer.  

RFP Solutions (2007), som tagit fram en checklista för hur ett SOW skall struktureras, 
beskriver att ett SOW (Statement of Work) behöver skrivas i så pass detaljerad form att 
den senare kan uppföljas och vid senare tillfälle grunda eventuella beslut. RFP Solutions 
(2007) antyder även på att ett SOW (Statement of Work) skall använda ett sådant språk 
så att den som skall använda det, vid ett senare tillfälle, förstår den terminologi som 
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används. Terminologin syftar alltså till eventuella tekniska termer, eller termer inom 
den grupp som tar fram ett Statement of Work (SOW). För avancerat språk kan leda till 
eventuella skillnader i huruvida ett Statement of Work tolkas från utomstående aktörer 
(RFP Solutions, 2007). Det väsentliga är att konstruera ett SOW (Statement of Work) på 
ett sådant sätt att användandet av det inte resulterar i eventuella felbeslut.  
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3. Problembakgrund 
Kapitlet diskuterar problemområdet som stort och huruvida arbetet kommer att 
bearbeta området. Kapitlet kommer även att behandla arbetets syfte, eventuella 
avgränsningar, frågeställning samt det förväntade resultatet.  

3.1 Syfte 
Mycket talar för att SaaS fortfarande är en växande metod för att verkställa 
verksamhetsprocesser i dagens läge. Däremot talar mycket för att det finns en omogen 
kultur kring användandet av metoden. Informationssystem, och andra IT-lösningar, 
inom företag och verksamheter är i dagsläget en ickefråga där mångfalden av företag 
idag använder sig utav IT på något vis inom sina vardagliga verksamhetsprocesser.  

Då SaaS skiftar perspektivet från en självförsörjande verksamhet till ett utlämnande av 
information mot en annan verksamhet kan utlämnandet ses som ett paradigmskifte för 
den nutida, och framtida, IT-miljön inom företag. Paradigmskiftet betyder att tydligare 
riktlinjer behöver struktureras för att nyttja metoden på ett sätt som möjliggör en 
förbättring av företag, och verksamheters, nuvarande arbetsprocesser samt 
informationsflöden.  

Syftet med studien är att identifiera de väsentliga faktorer som påverkar beslut vid 
upphandlingen, och implementeringen, av de SaaS-baserade tjänsterna. 

Dessa väsentliga faktorer skall i framtiden kunna komplettera den information som 
verksamheten redan besitter för en god och konsekvent upphandling, och 
implementering, av SaaS inom verksamheten. Faktorerna skall stödja eventuella 
upphandlingar av SaaS-baserade system som skall komma att komplimentera 
verksamhetens arbetsprocesser. De väsentliga faktorerna skall i framtiden kunna bilda, 
och stå till grund för, ett “Statement of Work” för att tillhandahålla tillvägagångssätt som 
påvisar en handlingsplan för hur SaaS kan upphandlas, och implementeras, inom 
kommunen.  

3.2 Problemområde 
Arbetets helhet skall komma att kretsa kring vilka aspekter som är väsentliga vid 
upphandling, och implementering, av SaaS-baserade tjänster. Det huvudsakliga fokuset 
kommer att placeras vid kommuner inom Västra Götaland, som idag befinner sig i ett 
utvecklande stadie inom upphandlingen, och implementeringen, av SaaS, och hur de ser 
på eventuella risker och vägval som influeras av upphandlingen, samt 
implementationen, av de SaaS-baserade tjänsterna.  
 

“By 2009, 100% of Tier 1 consulting firms will have a SaaS practice.” (Gartner, 
2006, p.1) 

 
Redan 2006 förutspådde Gartner (2006) att samtliga ledande konsultfirmor, som 
placeras inom IT-området, skulle kunna tillhandahålla tjänster genom SaaS efter år 
2009. De följande tio åren har lett till att IT, på något sätt, implementerats inom nästan 
samtliga verksamheter. Implementeringen har i många fall skett genom ett traditionellt 
“outsourcande” av arbetskraft som besitter kompetens för att utveckla och underhålla 
IT-system. I dagens läge har dock SaaS tagit över stora delar av marknaden som 
traditionell outsourcing tidigare ägde. Att SaaS tagit över stora delar av marknaden 
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beror till stor del på den korta implementerings perioden och att system ofta är färdiga 
att direkt börja användas (Thomas, 2008). Underhåll av hårdvara och system utförs 
även, till stor del, utav säljaren vilket underlättar för företag och verksamheter som inte 
nödvändigtvis besitter den kompetens som behövs för att utföra uppgifterna 
självständigt (Choudhary, 2007). 
 
Problematiken med SaaS ligger i faktorn kring dess snabba framfart, vilket har påvisat 
en stor omognad hos företag som upphandlat och därefter implementerat metoden 
inom deras verksamhet. Frågor som vad företag behöver ta hänsyn till, vid upphandling 
av SaaS-baserade mjukvara, är ännu inte utförligt undersökta vilket bidrar till en stor 
osäkerhet vid senare implementering av den SaaS-baserade tjänsten. Faktorer som 
minskade möjligheter för specifik anpassning av mjukvara kan skapa konsekvenser 
inom verksamheten som kan sätta stopp för dess redan existerande arbetsprocesser och 
rutiner. På grund av de risker som tidigare presenterats inom Cloud Computing är det 
även essentiellt att undersöka vilka faktorer som kan komma att påverka 
verksamhetens upphandling, och implementering, av SaaS. SaaS är och kan beskrivas 
som nutidens och framtidens form av outsourcing. Det mest relevanta i arbetet är att 
samla in de faktorer som kan komma att påverka verksamheter som utför upphandling, 
och senare implementering, av SaaS-baserade tjänster.  
 
Ytterst lite forskning har bedrivits inom de risker som tillkommer med upphandlingen, 
samt implementeringen, av SaaS-baserade tjänster inom verksamheter. Benlian och 
Hess (2010) har undersökt riskerna grundligt, men utöver deras studie har inte mer 
forskning bedrivits med fokus på SaaS och dess risker (Benlian & Hess, 2010). Utöver 
den forskning som bedrivits med ett huvudsakligt fokus på SaaS har utförlig forskning 
tagits fram med fokus på Cloud Computing. Cloud Computing ses som huvudområdet 
inom resurser som erbjuds över molnbaserade tjänster, samtidigt som SaaS är en 
subkategori till området. Det betyder att det finns forskning som granskar de risker som 
Cloud Computing tillför men som inte analyserar hur eventuella risker kan påverka 
upphandlingen, och implementeringen, av SaaS. 
 
3.3 Frågeställning 
Då syftet med arbetet är att identifiera vilka faktorer som påverkar beslut vid 
upphandlingen, samt implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom 
Västra Götaland, formuleras frågan därefter. Frågeställningen formuleras som följande. 

”Vilka faktorer påverkar beslut vid upphandling och implementering av ”Software as a 
Service”-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland?” 

3.4 Avgränsning 
Arbetet kommer att kretsa kring SaaS med fokus mot kommuner inom Västra Götaland 
och deras upphandling, samt implementering, av de SaaS-baserade tjänsterna. Även om 
vi idag ser att renodlade IT-företag tillämpar SaaS-baserade tjänster i stor utsträckning 
kommer inget fokus att placeras här. Anledningen till att fokuset inte placeras här beror 
på dessa IT-företags framfart och nära kontakt med SaaS-baserade tjänster. Det 
generella samhället kommer inte heller att studerats då SaaS tillgänglighet för den 
generella befolkningen genom tjänster som Facebook, Instagram och Google redan är så 
pass etablerad. Genom att undersöka väsentliga faktorer inom just kommuner inom 
Västra Götaland kommer studerandet av kommunerna, med största sannolikhet, ge en 
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mer aktuell bild över de problem som idag finns vad gäller upphandling, och 
implementering, av SaaS-baserade tjänster och verktyg, då verksamheterna inte 
nödvändigtvis behöver ha tillämpat former SaaS-baserade tjänster inom verksamheten 
ännu.  

Anledningen till att både upphandling och implementering skall studeras i symbios 
beror på SaaS generella natur. En utav de främsta faktorerna för valet av SaaS är att 
implementeringsprocessen blir kortare, relativt till implementeringen av mer 
traditionella system (Benlian & Hess, 2010). Då det är en så pass stor faktor i valet av 
tjänsten är det viktigt att studera upphandlingsfaktorer ur perspektivet implementering. 
Eftersom implementeringsprocessen blir betydligt kortare måste större krav på 
implementeringen ställas vid upphandlingen. 

3.5 Förväntat resultat 
Förväntningen är att ta fram vilka faktorer som påverkar beslut vid upphandlingen och 
senare implementeringen, av SaaS-baserade system hos kommuner inom Västra 
Götaland.  

I framtiden skall dessa väsentliga faktorer kunna bilda ett SoW (Statement of Work) som 
förväntas tillföra ett ”system” för huruvida verksamheter skall förhålla sig till de olika 
faktorerna vid eventuell upphandling och implementering av SaaS-baserade tjänster och 
system. Genom tillförandet av ett förhållningssätt kan verksamheten undvika eventuella 
risker och konsekvenser som kan komma vid upphandlingen samt implementeringen av 
de aktuella systemen.  

Att enbart tillföra en konkret checklista innehållandes punkter som skall avgöra 
huruvida verksamheter förhåller sig till de faktorer som påverkar beslutsfattningen är 
inte tillräckligt. Checklistan tillför inget förhållningssätt om hur verksamheten skall 
uppnå de krav som uttrycks genom en eventuell checklista och därför behöver 
förhållningssätten uttryckas på andra vis.  

Den forskning som tidigare utförts inom området kommer ligga som grund för huruvida 
de olika forskningsmetoderna skall tillämpas på bästa sätt och hur de skall utformas för 
att ge ett bra resultat. Den tidigare forskningen kan alltså påverka eventuell 
frågeformulering vid intervjutillfällen. 
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4. Metod 
Metodkapitlet diskuterar de vetenskapliga metoder som använts för att erhålla en 
substantiell mängd data för att sedan analysera den ur arbetets syfte och huvudsakliga 
fokus. Kapitlet speglar vyn på de olika vetenskapliga metoder som använts samt hur 
valet av vetenskaplig metod påverkat arbetets generella process. 

4.1 Val av metod 
Vid valet av de vetenskapliga metoder som tillämpas för arbetet spelar en rad olika 
faktorer in. En väsentlig faktor vid valet av metod är det faktum att området inte är 
etablerat i en stor utsträckning. Att området inte är så pass etablerat antyder på att en 
kvalitativ studie, som en substantiell del vid inhämtningen av data, inte är passande då 
den tillgängliga målgruppen för studien kan ses som begränsad. Istället tillämpas en 
kvalitativ studie i form av semi-strukturerade intervjuer. Ytterligare motivering till valet 
av just metoden kan relatera till grundad teori. Det vill säga att på grund av den 
bristfälliga forskningen inom området kan enbart ett resultat uppnås genom att studera 
den verkliga världen. I detta fall resulterar det i att intervjua de personer som aktivt 
jobbar inom kommuner där SaaS-baserade tjänster kan påträffas. Intervjuerna skall 
komma att ge en större, och mer detaljerad, mängd data som skall stå som grundande till 
besvarandet av studiens frågeställning.  

För att komplettera den kvalitativa studien genomförs även en utförlig litteraturstudie. 
Litteraturstudien tillför ett ytterligare perspektiv i frågan då den fokuserar på den 
tidigare forskning som har utförts inom området. Litteraturstudien ger en god inblick till 
huruvida området bör undersökas samt hur de semi-strukturerade intervjuerna bör 
genomföras, sett till formuleringen av relevanta och givande frågeformuleringar.  

4.2 Litteraturstudie  
I de inledande faserna av arbetet togs beslutet att basera arbetets innehåll på en 
konsekvent litteraturstudie tillsammans med en kvalitativ undersökning. Genom att 
kombinera de två metoderna kan arbetets integritet säkerställas då både tidigare 
forskning, samt aktuella perspektiv utifrån intervjuer, analyseras för att skapa en 
enhetlig bild över problemområdet.  

En litteraturstudie grundar sig i ett analyserande av redan befintlig forskning för att 
skapa nya perspektiv på forskning som ännu inte utförts, eller som kan vara ofullständig 
inom ett visst område (Webster & Watson, 2002). För att utvinna den aktuella 
forskningen används olika sökmotorer kopplade till specifika databaser. 
Sökordsoptimering är vitalt för att utvinna de mest relevanta resultaten för rapportens 
problem och tilltänkta syfte. På grund av den bristfälliga mängden data kring området så 
används Snöbolls-metoden (Patton, 1990). Snöbolls-metoden innebär att analysera de 
artiklar som hittats och följa de referenser som anges utav författarna för att på ett mer 
analyserande sätt stödja de olika ståndpunkterna (Webster & Watson, 2002). Genom att 
titta på referenserna kan ytterligare, relevanta, artiklar utvinnas som kan komma att ge 
arbetet ett större perspektiv.  

Artiklarna som sedan har setts som relevanta har genomgått en innehållsanalys på ett 
detaljerat plan och sedan sammanställts gentemot varandra. Innehållsanalysen har 
baserats på det så kallade manifesta innehållet, det vill säga det som uttrycks direkt i 
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texten. Utifrån artiklarna har de mest relevanta och främst förekommande problemen 
utvunnits (Webster & Watson, 2002). 

4.3 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden bidrar med ett nutidsperspektiv då metoden utgår utifrån 
intervjuer med människor inom området idag. Då den forskning som gjorts inte behöver 
återspegla hur världen ser ut på ett fullständigt sätt så blir den kvalitativa metoden ett 
kompletterande sätt att även utvinna nutidsperspektivet. Intervjuerna bidrar alltså med 
synvinklar från kommuner som i dagens läge arbetar inom området. Kommunerna kan 
då ge en god bild på de problem som de ser inom området, samt hur området kan 
komma att utvecklas och vilka förändringar som bör ske. (Brinkmann, 2014) 

Eklund (2013) nämner tillförlitlighet samt trovärdighet som två viktiga aspekter vid 
tillämpandet av en kvalitativ metod. Tillförlitlighet syftar på huruvida andra forskare 
skulle kunna identifiera samma resultat och problem i en liknande situation, samt hur 
forskaren senare skulle uppfatta resultatet i relation till studiens uppfattning (Eklund, 
2013). Eklund (2013) benämner trovärdighet som hur resultatet från studien kan 
jämföras med andra, liknande, fall samt huruvida resultatet representerar den värld som 
resultatet utvunnits från.  

De två aspekterna är relevanta ur perspektivet att framställa ett resultat som skall 
representera en generell grupp och inte enbart enstaka fall. Genom att därför utföra den 
kvalitativa studien, intervjuer, mot en specifik typ av verksamhet, därmed specifika 
typer av individer, kan andra forskare återskapa resultatet i den aktuella världen. Den 
generella tanken är att intervjuerna även skall skapa ett resultat som skall kunna att ses 
som övergripande inom samtliga områden. Att resultatet från studien skall representera 
en större värld än vad som studeras är relativt trovärdigt då området fortfarande inte 
studerats på en mer detaljerad nivå. (Eklund, 2013) 

4.3.1 Urval 
Den kvalitativa studien, som baseras på intervjuer med människor som idag berörs av 
området, kommer att baseras på en semi-strukturerad intervjuguide. Valet av semi-
strukturerade intervjuer baseras till stor del på det urval som genomförs för att limitera 
studien samt för att nå bästa möjliga resultat. Då urvalet, det vill säga de personer som 
skall intervjuas, nödvändigtvis inte behöver tillämpa SaaS eller besitta en utförlig 
kunskap inom området blir det viktigt att inte intervjumiljön blir stängd, utan att den 
tillåter för en öppen diskussion (Berndtsson, et al., 2008). 

Urvalet i studien syftar inte på att det enbart är experter inom området som är 
intressanta att intervjua. Då problematiken syftar till upphandlingen, och 
implementeringen, av specifika typer av tjänster finns det ytterligare perspektiv inom 
verksamheten som kan vara relevanta. Studien syftar på att studera problematiken inom 
kommuner i Västra Götaland. Då kommunerna inte är renodlade IT-företag är det viktigt 
att rikta intervjun mot personer som är bekanta med tekniska definitioner.   

För att genomföra urvalet på ett konsekvent vis så kontaktas samtliga kommuner inom 
Västra Götaland i frågan om vem som är ”IT-ansvarig” inom kommunens verksamhet. Då 
kommunernas rådande utveckling gällande IT-relaterade frågor kan skilja så efterfrågas 
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inte någon med en mer specifik roll, det vill säga en IT-arkitekt eller en IT-strateg. Av de 
kommuner som besvarat om vem som är ”IT-ansvarig” kontaktas personerna i förfrågan 
om en intervju (Berndtsson, et, al., 2008). 

Anledningen till att samtliga kommuner inom Västra Götaland kontaktas beror på grund 
av ett antagande kring svarsgraden av det e-mail som skickas ut. Då antalet kommuner 
inom Västra Götaland uppgår till 49 stycken är det lämpligt att anta att inte samtliga 
svarar (Berndtsson, et al., 2008). Andra antaganden som att den IT-ansvarige inte skulle 
ha möjlighet för en intervju påverkade också beslutet om att kontakta samtliga 
kommuner inom Västra Götaland.  

Gällande antalet intervjuer som planerats att göra baserades det till stor del på den tid 
som finns tillhanda under arbetet. Då intervjuerna behöver analyseras och bearbetas är 
det viktigt att planera intervjuantalet med det i åtanke. Riktmärket för antalet intervjuer 
lades på sex till tio kommuner av de 49 kommuner som finns inom Västra Götaland. 
Antalet tillför även en relativt god svarsgrad för de kommuner som finns inom Västra 
Götaland och bör ses som representativt för det resultat som senare påvisas. I och med 
den generella konstruktionen av kommunernas IT-avdelningar, det vill säga att 
kommunerna i flera fall delar IT-avdelning med andra kommuner, kommer de utförda 
intervjuerna representera ett större antal kommuner än det antal intervjuer som 
genomförs.  

4.3.2 Intervjuernas struktur 
Valet av intervjumetod baseras till stor del på det urval som utförts. Semi-strukturerade 
intervjuer lämpar sig bra för ändamålet då intervjupersonens generella kunskap inom 
området inte kan fastställas innan intervjun. Utan ett bestämt mått på intervjupersonens 
kompetens blir det komplicerat att strukturera upp intervjufrågor som kan förväntas att 
besvaras av intervjupersonen (Brinkmann, 2014). 

Till skillnad från en strukturerad intervju bidrar en semi-strukturerad intervju, ur 
studiens syfte, med en större chans till ett bättre resultat i form av relevant data. En 
semi-strukturerad intervju innebär att frågor struktureras till viss del men att en stor 
del av intervjun kommer bestå utav en öppen diskussion (Brinkman, 2014). Frågor 
kommer alltså att struktureras som relativt öppna för att låta intervjupersonen i fråga 
styra intervjun mer mot deras egen kompetens och kunskap inom specifika delar av 
området (Berndtsson, et al., 2008). 

Gällande om intervjuerna kommer att utföras fysiskt eller inte så baseras det på 
huruvida den aktuella respondenten har möjlighet till en fysisk träff. Om en fysisk 
intervju inte är möjlig kommer intervjun att föras över digitala medier så som Skype. 

4.3.3 Etiska aspekter 
Vid den aktuella typen av datainsamling, det vill säga intervjuer, är det viktigt att se till 
de etiska aspekter som kan påverka respondentens svar och därmed det avgörande 
resultatet för studien. De etiska aspekterna kretsar till stor del kring den data som 
samlas in under intervjutillfället. Det är väsentligt att kunna erbjuda respondenterna 
anonymitet, samt en detaljerad plan över vad data från intervjun kommer att användas 
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till. Genom att erbjuda total anonymitet förväntas detta ge respondenten möjlighet till 
att svara på frågorna sanningsenligt.  

För att besvara de etiska frågorna kommer en introduktion ingå i samtliga intervjuer 
med de aktuella personerna. Introduktionen kommer behandla arbetes generella syfte 
och vad arbetet handlar om. Introduktionen kommer även att etablera tydliga riktlinjer 
på hur den insamlade informationen kommer att användas. Utifrån introduktionen kan 
respondenten då tillföra sina egna åsikter kring eventuell sekretess och huruvida data 
får användas eller inte.  

För att förhindra situationer där data inte får användas på grund av sekretessbelagda 
skäl kommer data som samlats in inte presenteras relaterat till den kommun som 
bidragit med data. Genom att utgå från att respondenterna inte vill presentera data 
under sitt namn undviks eventuella situationer där det behöver diskuteras med 
intervjupersonen, alternativt att intervjupersonen måste diskutera det med högre 
instanser inom respondentens verksamhet. Därför kommer respondenterna att anges 
bokstaven R i följt av en siffra för att undvika att data kan kopplas till en specifik 
respondent eller kommun. 

Informationskravet 

Vetenskapsrådet definierar Informationskravet på följande sätt: 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, p.7) 

Informationskravet syftar till att informera den aktuella respondenten om arbetet, och 
intervjuns, konkreta syfte. Genom att förklara huruvida den data som samlas in skall 
användas och i vilket syfte får respondenten ytterligare information om hur det hen 
antyder kan komma att användas. Förklarningen ger respondenten en chans att 
reflektera över sitt eventuella bidragande till studien. Om respondenten ser en personlig 
konflikt med arbetets syfte får respondenten en chans att eventuellt avstå en intervju, 
eller ett bidragande. 

Perspektivet är väsentligt sett från det urval som skall intervjuas under studien. Då 
intervjupersonerna jobbar inom den offentliga sektorn finns det eventuella risker att de 
tillfrågade personerna inte kan ställa upp på intervjuer vars syfte de inte stödjer. 
Komplikationer kan även förväntas från högre instanser där den tilltänkta 
intervjupersonen inte har tillåtelse att delta för en intervju. 

Samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet definierar Samtyckeskravet på följande vis: 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
(Vetenskapsrådet, 2002, p.9) 

Samtyckeskravet riktar fokus mot respondentens vetskap om att den aktivt deltar i en 
studie. Den person som intervjun riktas mot måste aktivt besitta vetskapen om att den 
deltar i en pågående studie samt att denne har ett aktivt val om att medverka eller inte. 
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Samtyckeskravet uppnås per automatik inom ramarna för den aktuella studien. Genom 
att intervjupersoner kontaktas i mån av att boka möten får den eventuella 
intervjupersonen redan här ett val om att delta, samt vilka grunder denne då deltar på. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet definieras som följande: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, p.12) 

 
Då den data som förväntas att samlas in från intervjuerna inte behöver besitta någon 
unik nämnare, exempelvis namnet på kommunen, så behöver respondenterna inte 
riskera att det nämns i det slutgiltiga arbetet. Angående de uppgifter som samlas in 
under samtliga intervjuer kommer enbart författaren av arbetet besitta vetskapen om 
uppgifterna. Den data som samlas in från intervjutillfällena kan bestå i former utav 
transkriberingar, anteckningar eller i form av ljudinspelningar. De transkriberingar som 
utförs kommer inte att innehålla uppgifter som kan koppla respondenten till den 
aktuella texten (Berndtsson, et, al., 2008). Uppgifter som kan identifiera respondenten 
kan vara namn på respondenten, namn på eventuella kollegor eller kommunens namn. 
Gällande inspelningarna och eventuella anteckningar från intervjutillfällena kommer de 
att lagras lokalt till dess att respondenten godkänt transkriberingen för intervjun. Efter 
godkännandet raderas filerna då transkribering nu förklarar vad som sagts under 
intervjutillfället (Lancaster University, 2018). 
 
Då de fysiska intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av mobila enheter, i de fall 
som det tillåts, kommer ljudfilerna från intervjuerna att överföras till en fast 
lagringsenhet så fort som mötet är avslutat. Att data överförs till en lokal enhet beror på 
en ökad grad av säkerhet i fall där den mobila enheten, mot all förmodan, skulle tappas 
bort eller hamna i fel händer (Lancaster University, 2018).  
 
Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet definierar Nyttjandekravet som följande: 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 
(Vetenskapsrådet, 2002, p.14) 

Utöver att arbetes generella syfte behöver presenteras för respondenterna så måste 
även nyttjandekravet säkerställas. Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som samlas 
in enbart får användas ur ett forskningsändamål. För att säkerställa respondenten om 
att Nyttjandekravet uppfylls kan det eventuellt vara lämpligt att dela med sig av det 
slutgiltiga resultatet till korrespondenten. Det slutgiltiga resultatet delges för att denne 
skall kunna säkerställa sig om deras integritet och komma med eventuella invändningar 
på det som anges i arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.4 Analysmetod 
Tematisering, eller tematisk analys, är en analysmetod som möjliggör identifierandet av 
specifika teman inom kvalitativa data. Clarke & Braun (2013) beskriver en tematisk 
analys som en metod för att identifiera och analysera mönster hos kvalitativa data. 
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Clarke & Braun (2006) beskriver sex faser som kopplas till den tematiska analysen och 
dess process.  

Bekanta sig med data 

För att författaren skall förstå den kvalitativa data som samlats in måste författaren 
bekanta sig med denna data. Genom att läsa, och lyssna, igenom den data som samlats in 
skapar författaren sig en större uppfattning och förståelse för det insamlade materialet 
(Clarke & Braun, 2006). 

Kodning 

Att identifiera och sätta ihop relevanta ”data set”, sett till forskningsfrågan, utifrån det 
insamlade materialet är viktigt då det insamlade materialet kan bestå av stora mängder 
data. Detta möjliggör för en lättare bearbetning och analys av materialet (Clarke & 
Braun, 2006). 

Sökandet efter teman 

Clarke & Braun (2006) beskriver ett tema som ett meningsfullt mönster i data som är 
relevant till forskningsfrågan. Författaren skapar teman genom att identifiera likheter i 
det kodade materialet för att senare samla allt tidigare kodat material relaterat till 
temat. 

Temats relevans till det insamlade materialet 

Efter identifierandet av ett tema måste en reflektion över temat ske. Hur temat 
reflekterar det tidigare insamlade materialet och hur temat ställer sig mot andra teman 
behöver säkerställas. Om temat inte uppfyller dessa krav så kan två teman eventuellt 
slås ihop eller att temat slopas helt och hållet (Clarke & Braun, 2006). 

Definierandet av temats namn 

Clarke & Braun (2006) beskriver att temat behöver namnges och därmed behöver en 
analys av temat genomföras. Författaren bör ställa sig frågan om vad temat berättar och 
hur temat skildrar det insamlade materialet. 

Skrivandet 

Författaren skriver ett analyserande material som beskriver temat för läsaren och 
därmed även analysen av det aktuella temat. 

För den aktuella studien kommer tematisering, eller en tematisk analys, användas som 
analysmetod för analyserandet av den data som samlas in genom intervjuerna. 
Anledningen till valet av tematisering beror på att teman kan efterlikna de väsentliga 
faktorer som studien hoppas kunna framhäva.  

Genom att analysera de genomförda intervjuerna för att hitta eventuella mönster och 
samband i deras yttrande kan teman skapas. Dessa teman står sedan i fokus för den 
analys som genomförs. Tematiseringen innebär att ett tema identifieras där samtliga 
respondenters perspektiv på detta presenteras i relation till det aktuella temat. Därefter 
skapas en sammanfattning över temat. 
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5.  Genomförande 
Den inledande fasen av arbetet grundades i att identifiera de problem som var kopplade 
till det utvalda området. Genom att identifiera det huvudsakliga problemet görs sedan 
ett urval om vart problemet skall studeras. Det härleder därefter till frågor som utifrån 
vilket perspektiv problemet skall studeras, hur studeras problemet bäst sett till 
perspektivet och den aktuella situationen, samt var ett rent hypotetiskt resultat kan 
komma att bli utifrån studien.  

Det mest väsentliga i den aktuella fasen är att nischa, och avgränsa, området så området 
går att bearbeta på både ett relevant och tidseffektivt vis. Ytterligare var att specificera 
de argument som pekar mot att det utvalda problemet är ett faktiskt problem 
(Berndtsson, et, al., 2008). Specificerandet görs genom att utföra en detaljerad 
litteraturstudie som undersöker eventuell tidigare forskning. Utöver studerandet av 
tidigare forskning så studeras även det generella området som sådant, samt de relevanta 
faktorer och områden som kan komma att påverka det huvudsakliga området. Genom 
att även analysera de kringliggande områdena skapas en större uppfattning om den 
värld som området kretsar och verkar inom.  

Efter att argumenten för det utvalda problemet fastställs skapas ett ”scope” på hur 
området skall studeras, det vill säga metoder, analyssätt, samt hur problemet skall 
”lösas”. Genom att skapa ett koncept ger det förutsättningar för att konstruera tydliga 
mål med arbetet då ett mer tydligt framtida resultat kan urskiljas. Utifrån konceptet kan 
även relevanta litteratur tas fram då det huvudsakliga fokuset nu har fastställts. Då 
litteratur kan vara vinklad utifrån flertalet olika perspektiv är det nu lättare att 
identifiera litteratur som stödjer det aktuella perspektivet (Berndtsson, et, al., 2008). 

Utifrån de uppstaplade målen med arbetet identifieras de metoder som skall komma att 
stödja arbetet att uppnå målen. Metodvalet anpassas utefter huruvida målen är 
konstruerade. Ett utav målen var att skapa en huvudsaklig bild över det generella 
området vilket en litteraturstudie som studerar tidigare forskning tillför. För att besvara 
den generella frågeställningen identifierades en kvalitativ metod genom intervjuer. Då 
det specifika ”scopet” för arbetet inte är undersök, på en utförlig nivå, är det relevant att 
utföra intervjuer med personer som jobbar aktivt inom verksamheter där IT används på 
ett eller annat vis. Det är för att få en så tydlig bild över det aktuella läget, och de 
perspektiv som personer inom området har, som möjligt. 

5.1 Litteraturstudie 
I och med områdets natur och generella struktur applicerades snöbollseffekten på den 
grundande litteraturstudien. Patton (1990) påpekar att snöbollseffekten tillför 
ytterligare data genom att kontinuerligt ställa frågan om vem som vet mer inom 
området.  

”By asking a number of people who else to talk with, the snowball gets bigger and bigger 
as you accumulate new information-rich cases” (Patton, 1990, p. 176) 

 
Snöbollseffekten (metoden) applicerades även på litteraturstudien genom att titta på 
den identifierade litteraturens referenser. Det skapade ytterligare perspektiv inom ett 
område som ännu inte är studerat på ett djupare plan.  
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Litteraturen som identifierats analyserades senare gentemot annan litteratur som 
skildrade området. Genom att jämföra litteraturen mot varandra skapades en 
argumenterande, och styrkande, skildring av området som skulle studeras.  

5.2 Intervju 
Efter den genomförda litteraturstudien som skulle komma att skildra den generella 
världen gjordes valet av metod utifrån det aktuella syftet. Metodvalet baserades även till 
stor del på den frågeställning som skulle studeras. I och med frågeställningens, och 
syftets, generella natur valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade 
intervjuer. Anledningen till att intervjuer var en god metod för datainsamling var på 
grund av att området inte var tidigare studerat på en djupgående nivå.  

Då området som skulle studeras var relativt ostuderat var det mest relevanta att direkt 
vända sig till de källor som besatt kunskapen kring studiens frågeställning. Semi-
strukturerade intervjuer var lämpliga på grund av avsaknaden av vetskap kring de 
framtida respondenternas generella kompetens och huruvida de applicerar SaaS inom 
deras verksamhet. Då intervjuerna var tänkta att utföras mot kommuner inom Västra 
Götaland var det inte nödvändigtvis relevant att förutsätta att SaaS applicerades inom 
kommunen, utan att den generella IT-strategin hos kommunerna kunde skiljas åt. De 
semi-strukturerade intervjuerna fungerade därför som ett stöd att föra intervjuerna i 
riktningen av respondentens egna kompetens. Genom att föra intervjun mot 
respondentens personliga kunskap, och kompetens, så ges även ett mer detaljerat 
perspektiv på hur respondenten ser på området som studeras, kontra att utföra 
intervjun genom strikt strukturerade frågor.  

Frågorna som ställdes kunde se ut på följande sätt: 

• Hur använder ni Software as a Service inom er kommun? Kan du beskriva? 
• Hur har upphandlingen av Software as a Service gått till? Kan du förklara 

processen? 
• Hur sker integreringen med, eventuellt, redan befintliga system? Är det viktigt att 

Software as a Service-baserade tjänster kan integrera med era befintliga system? 

De semi-strukturerade intervjuerna baserades alltså till stor del på frågor som skulle ge 
ett beskrivande svar för att få ett så detaljerat perspektiv som möjligt. Utöver frågor av 
den här karaktären användes även följdfrågor som ytterligare ett verktyg för att 
precisera respondentens perspektiv. De följdfrågor som användes kan se ut på följande 
sätt: 

• Varför använder ni Software as a Service inom er kommun? 
• Vilka stöd eller regelverk hade ni vid upphandlingen av Software as a Service? 

5.3 Analysmetod 
Utifrån den datainsamling som genomfördes genom intervjuerna analyserades sedan de 
aktuella data. Då väsentliga faktorer inom upphandling, och implementering, var de som 
studerades var det viktigt att analysera hur viktiga respondenterna tyckte att faktorerna 
var. Genom att sammanställa de faktorer som representerades mest skapades en 
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skildring kring de mest väsentliga faktorerna sett till upphandlingen, och 
implementeringen, av SaaS-baserade tjänster hos kommunerna inom Västra Götaland.  

Det inledande stadiet präglades av att studera den data som samlats in från de 
genomförda intervjuerna. Genom att studera materialet skapades en stor, övergripande, 
uppfattning kring respondenternas svar och hur de jämförde sig med varandra. Därefter 
kodades materialet genom att identifiera relevanta set av data som stod sig som relevant 
för den preciserade frågeställningen. Detta resulterade i en mer hanterbar mängd data 
som nu direkt kunde stödja arbetets frågeställning. Det kodade materialet analyserades 
sedan i uppgiften om att identifiera teman. Teman identifieras genom att hitta likheter 
mellan respondenternas svar i det kodade materialet. Efter temat identifierats gjordes 
en reflektion över temats relevans till frågeställningen. Om ett tema påvisades som 
irrelevant gentemot frågeställningen slopades temat. När reflektionen över temats 
relevans var genomförd gavs temat ett namn som kopplade temat till det område som 
temat behandlade. Därefter skildrades temat skriftligen genom att presentera 
respondenternas svar på en analytisk nivå och att därefter sammanfatta 
respondenternas perspektiv.  

Skildringen av de mest väsentliga faktorerna var ett resultat av den tematisering som 
utfördes. Tematiseringen utfördes genom att försöka hitta tydliga mönster i 
respondenternas svar och att på så sätt urskilja vilka faktorer som var viktiga för den 
aktuella respondenten. Genom tematiseringen togs fem teman fram. Under dessa teman 
skildras varje respondents syn eller perspektiv på det aktuella temat. Genom att skildra 
samtliga respondenters synvinkel på samtliga teman skapades en analyserande bild 
över vad de olika respondenterna ansåg vara väsentliga faktorer och varför just dessa 
var viktiga.  
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6. Resultat  
I kapitlet kommer resultatet från de intervjuer som genomförts presenteras. Kapitlet 
kommer att presentera svar som respondenterna givit som behandlar upphandlingen 
och implementering av SaaS-baserade tjänster. Resultatet skildras objektivt. 

De genomförda intervjuerna representerar tretton kommuner som skildrats genom sex 
intervjuer.  

6.1 Respondent 1 
I frågan om hur R1 hanterar upphandlingar av SaaS-baserade tjänster inom kommunen 
säger R1 följande:  

”Lagen om offentlig upphandling styr det, den styr både kommunalförbundet och 
kommuner. Så det finns inget sätt att kringgå den lagstiftningen. […] ” (R1, 2018) 

R1 beskriver hur Lagen Om Offentlig Upphandling, eller LOU, styr den generella 
upphandlingsprocessen oavsett vilken typ av tjänst som skall upphandlas.  

”Sen finns det en ny beloppsgräns som är runt 580k ska vi upphandla något under fyra år 
som skall kosta oss mer än 580k måste vi göra en öppen upphandling. Under denna gräns 
kan vi göra en förenklad upphandling och kan då gå ut med en prisförhandling till tre 
leverantörer och sen välja en utav dem.” (R1, 2018) 

R1 antyder på att dem öppna upphandlingarna publiceras i en nationell portal där 
leverantörer kan lägga anspråk på kommunens upphandlingsförslag. 

I frågan om varför R1 och dennes kommun valt att använda SaaS-baserade tjänster 
gentemot mer traditionella inhouse-lösningar svarar R1 följande: 

”Det är ju samma system som finns som SaaS det är ju mer hur man väljer att ha tillgång 
till dem systemen. Så det är egentligen inte att våra system skiljer sig från dem som finns 
i molnet utan det är en annan driftlösning bara. […] Och det finns ju lagkrav som säger 
att om vi bedriver molntjänster så måste servrarna finnas inom EU. Det man gör nu är 
att se över möjligheten, man måste ha god koll på hur man behandlar personuppgifter. 
Så det är ett arbete vi gör nu för att skapa oss en kontroll över hur man behandlar 
personuppgifter.” (R1, 2018) 

R1 (2018) beskriver att de SaaS-baserade tjänsterna kan beskriva som en iteration av 
tidigare, lokala, system. I och med att de SaaS-baserade tjänsterna driftsätts genom 
molnbaserade lösningar beskriver R1 (2018) att behandlingen av personuppgifter är en 
viktig fråga.  

I och med förflyttandet av kommunens verksamhetsprocesser från en lokal lösning till 
en SaaS-baserad tjänst berättar R1 (2018) om kommunens kravställningsförmåga. 

”Risken jag ser är om vi skulle göra ett strategiskt vägval och satsa på molntjänster för vi 
tror det är framtiden, då skulle det vara helt avgörande om vi lyckas bygga upp vår 
kravställningsförmåga. […] Jag tror att vi har svårt att kravställa helt enkelt, det är en 
utmaning att omformulera sina behov till en kravställning som beaktar alla delar, 
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tillgänglighet, juridik, hela paketet. Det är inom det området vi är tunna på kompetens.” 
(R1, 2018) 

R1 (2018) beskriver att kravställningsförmågan är vital vid upphandlingen av SaaS-
baserade tjänster. Att definiera kraven utefter de vitala delarna beskriver R1 (2018) 
som en utav de större svårigheterna vid upphandlingen av de SaaS-baserade tjänsterna. 

Leverantören av de SaaS-baserade tjänsterna har en stor roll inom den generella 
upphandlingsprocessen. R1 (2018) beskriver relationen mellan kommunen och den 
aktuella leverantören som levererar kommunens SaaS-baserade tjänster. 

”Vi har god insyn i vår leverantör *X*. En större grad av insyn än med en annan 
leverantör. Det finns alltså ett stort förtroende. Vi behöver alltså inte vara överdrivet 
noggranna i formalia mellan oss. Egentligen menar jag att det inte spelar någon roll var 
du har din IT-drift, du måste ha lika god kontroll över alla parametrar ändå.” (R1, 2018) 

R1 (2018) anser att en god insyn hos kommunens leverantör bidrar i ett ökat förtroende 
och att detta resulterar i att de båda parterna har lättare att förstå varandra i sakfrågor. 
Dock beskriver R1 (2018) att vare sig IT-driften finns i molnet eller lokalt hos 
kommunen så måste kommunen bibehålla en god kontroll över hur dessa system och 
tjänster behandlas. 

Vid frågan kring hur implementeringen sker efter upphandlandet av den SaaS-baserade 
tjänsten svarar R1 (2018) på följande sätt. 

”Då de SaaS-system som vi kör är dem mer sidoordnade systemen som sagt så behöver 
inte dessa integrera på ett jättedetaljerat sätt med våra verksamhetssystem utan de 
behöver i vårat fall bara integrera med våra användardatabaser. Integreringsfrågan är 
dock jätteviktig sett till funktionaliteten av våran verksamhet. Om inte SaaS kan koppla 
sig mot våra egna system eller databaser så kan det uppstå problem. Men oftast så tas 
detta upp i ett tidigare stadie och skrivs i avtal med leverantören så att det inte blir 
några konstigheter senare.” (R1, 2018) 

R1 (2018) menar att integreringen har en stor betydelse vid implementeringen av de 
SaaS-baserade tjänsterna. Det är viktigt att de SaaS-baserade tjänsterna kan integrera 
med den befintliga IT-miljön utefter kommunens krav. 

6.2 Respondent 2 
R2 (2018) berättar om hur LOU styr valet av leverantör av den SaaS-baserade tjänsten, 
samt huruvida kommunen kan väga in egna preferenser gentemot leverantören. 

”Referenser kan man ha. Det måste vara väldigt strukturerat. Man kan inte sitta och säga 
att vi skickar det till dem här. Det är LOU som styr detta. Så vi kan inte gå direkt efter ett 
rykte eller att vi har en personlig preferens hos en viss leverantör.” (R2, 2018) 

R2 (2018) beskriver att kommunen inte enbart kan utgå utifrån vad de personligen 
tycker om en viss leverantör utan att LOU styr hur personliga preferenser skall 
behandlas och bearbetas. 

R2 (2018) diskuterar kring LOU:s beloppsgränser och hur de SaaS-baserade tjänsterna 
ofta är så pass billiga att en öppen upphandling inte behöver utföras. 
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”Många av de här tjänsterna är så billiga att vi inte behöver göra en öppen upphandling. 
Det finns enklare tjänster som inte är så dyra och då sitter vi med något som 
verksamheten själva råddat med och inte gjort en formell upphandling.” (R2, 2018) 

Vid frågan kring hur användningen ser ut av de SaaS-baserade tjänsterna diskuterar R2 
(2018) kring huruvida personuppgifter bör hanteras inom de SaaS-baserade tjänsterna. 

” Vi ska inte ha en lägre ribba över hur det styrs med personuppgifter bara för att det 
ligger någon annanstans, utan vi måste överföra våra krav till det här systemen.” (R2, 
2018) 

R2 (2018) menar att kraven på tjänstens datasäkerhet behöver säkerställas och vara i 
nivå med de krav som kommunen ställt mot leverantören. 

Angående leverantören så beskriver R2 (2018) hur kommunen ställer krav mot denna.  

”Det ser lite olika ut i avtalen, SLA:erna ser olika ut. Jag tjatar om att vi ska ha koll på när 
vi skriver på dessa. Det står 98% tillgänglighet, men har vi räknat hur många dagar det 
får ligga ner om året då? Sen är det kanske bara garanterade uppetid mellan kl 8-17 men 
vi vill ju att det skall fungera dygnet runt.” (R2, 2018) 

I och med att de SaaS-baserade tjänsterna tillhandahålls genom molnbaserade lösningar 
så anser R2 (2018) att detta ställer högre krav på hur SLA:er (Service-level agreements) 
skrivs gentemot leverantören.  

När R2 (2018) resonerar kring varför kommunen har valt att använda SaaS gentemot 
mer traditionella inohuse-lösningar svarar respondenten följande. 

”Det goaste är när man har system a och b, och bägge är molntjänster och förutom att 
integrera med vår metakatalog, så att användarhanteringen funkar, så vill vi att dem 
skall byta information. Och då börjar det bli lite knackigt, alla säger att dem har öppna 
APIer, tills det skall börja göra någonting. […] För det tycker jag är grejen nu, förut var 
det mycket mer stuprör, nu är det mycket mer att systemen skall utbyta information.” 
(R2, 2018) 

Respondenten syftar till att integreringen av de SaaS-baserade tjänsterna inte alltid sker 
så sömnlöst som leverantören säger att de skall göra. Numera behöver ett större antal av 
verksamhetssystem integrera och skicka information mellan varandra. 

6.3 Respondent 3 
Respondenten beskriver att kommunen i dagsläget har en del mindre system som 
tillhandahålls genom SaaS-baserade tjänster. R3 (2018) säger att ”Vi har några system 
som är molnbaserade men dem kostar så lite så man inte behöver upphandla.” där 
respondenten senare tillägger att LOU inte påverkar de mindre upphandlingarna. Utav 
dessa tjänster så använder kommunen Googles SaaS-baserade tjänster inom skolans 
verksamhet (R3, 2018). Vid frågan om varför kommunen valt att använda Googles SaaS-
baserade tjänster så svarar respondenten följande. 

”Generellt kan man väl säga att det var utifrån det lärandet att eleverna och lärarna ska 
ha en portal för att vara mer sömnlösa, de hittar sina dokument och dem kan 
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kommentera fram och tillbaka. Så det är väldigt smidigt att använda en och samma 
portal.” (R3, 2018) 

R3 (2018) diskuterar vidare kring användningen av Googles SaaS-baserade tjänster och 
hur kommunen ser på att lagra känsliga data i molnet. 

”Det är likadant med Google nu, dem gjorde en riskanalys innan dem upphandlade det. 
Och därför sa dem ”såna här saker får man inte lägga i Google, utan på andra ställen. 
Och det här får man lägga i Google.”. Så man kan säga att det är ställningstagandet vi 
har. Vi kommer säkert använda fler molntjänster men för känsliga uppgifter så håller vi 
det här hos oss.” (R3, 2018) 

Respondenten beskriver att det finns riktlinjer på vad som får lagras i molnet och inte. 
R3 (2018) antyder även på att detta förhållningssätt är något kommunen kommer hålla 
fast vid. 

Vid diskussionen kring känsliga data diskuteras även GDPR och dess påverkan på de 
SaaS-baserade tjänsterna och hur kommunens krav gentemot leverantören fungerar. 

”Däremot får man fundera på kravställaren i en upphandling, om man ska upphandla ett 
system, att man får med att leverantören skall ta hänsyn till detta. Och där jobbar vi mer, 
men det är lite lurigt, det är inte jättelätt på vad man ska skriva i en upphandling.” (R3, 
2018) 

Respondenten beskriver att kravställaren har en stor roll gentemot leverantören. R3 
(2018) beskriver att kravställaren måste säkerställa att leverantören uppfyller de krav 
som GDPR ställer på de SaaS-baserade tjänsterna. 

R3 (2018) diskuterar även kring hur den befintliga IT-miljön integrerar med de SaaS-
baserade tjänsterna.  

”Man synkroniserar med ADn i alla fall. Men i övrigt kör man det lite ”standalone” där 
man går in över webben. Det är ingen integration mellan systemen förutom ADn.” (R3, 
2018) 

Respondenten säger att kommunen enbart, i nuläget, integrerar de SaaS-baserade 
tjänsterna med kommunens AD (Active Directory) som exempelvis hanterar 
autentisering av användare. 

6.4 Respondent 4 
Respondenten berättar om hur kommunen använder SaaS-baserade tjänster inom 
skolans verksamhet, genom Googles SaaS-baserade tjänster, samt att de nu är inom 
implementeringsfasen för att implementera SaaS-baserade lösningar inom de 
administrativa delarna av kommunens verksamhet (R4, 2018). Frågan ställs om varför 
kommunen valt Googles SaaS-baserade tjänster inom skolans verksamhet. 

”Inom skolans verksamhets används Googles molntjänster och Chromebooks. Detta för 
att användargränssnittet är lättanvänt samt att de molnbaserade tjänsterna tillför en 
viss flexibilitet vid lagringen av dokument.” (R4, 2018) 
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R4 (2018) beskriver satsningen inom de administrativa delarna av kommunens 
verksamhet. 

”Satsningen inom den administrativa delen av kommunens verksamhet sker till stor del 
på grund av de lagändringar som genomförs genom GDPR. Våra val av SaaS-baserade 
tjänster tillför kraven för GDPR och förenklar därför migrationen relaterat till dessa krav 
gentemot att vi utvecklat och anpassat dessa system själva.” (R4, 2018) 

Respondenten berättar att många utav de krav som GDPR ställer på lagringen av 
personuppgifter kan hanteras genom användningen av de SaaS-baserade tjänsterna (R4, 
2018). 

Vid frågan om hur upphandlingen av de SaaS-baserade tjänsterna har gått till svarar 
respondenten följande. 

”Kommunen har en del riktlinjer vid olika typer av upphandlingar. Dessa krav syftar 
exempelvis på budget, rykte, leverantörer etc.” (R4, 2018) 

R4 (2018) berättar att kommunen ställer krav på upphandlingsprocessen. Många utav 
dessa krav baseras på LOU, men det finns ytterligare riktlinjer och policys som är 
specifika för kommunen berättar respondenten (R4, 2018). 

Vidare i intervjun med R4 så beskriver hen valet av leverantör av de SaaS-baserade 
tjänsterna. 

”Valet av leverantörer baseras till stor del på huruvida leverantören kan leverera det som 
vi efterfrågar. Fokuset har idag skiftat mer ifrån att leverantören levererar färdiga 
lösningar till att vi ställer mer krav på hur tjänsten integrerar med våran befintliga 
infrastruktur.” (R4, 2018) 

Respondenten beskriver att valet av leverantör till stor del baseras på den produkt, eller 
tjänst, som leverantören är kapabel till att leverera. R4 (2018) beskriver att det finns 
förutsättningar och krav på hur de SaaS-baserade tjänsterna kan integrera med de redan 
befintliga systemen inom kommunens verksamhet. 

6.5 Respondent 5 
Respondenten beskriver varför SaaS används inom kommunens verksamhet. 

”Software as a Service används till stor del på grund av tillgängligheten och 
implementeringen av det. Vi använder outsourcing inom system som inte kräver lagring 
av direkta personuppgifter.” (R5, 2018) 

R5 (2018) förespråkar den ökade tillgängligheten av de SaaS-baserade tjänsterna. 
Genom att tjänsterna går att komma åt genom webbaserade verktyg ökar 
tillgängligheten för tjänsten beskriver respondenten. Dock beskriver R5 (2018) att 
kommunen inte använder SaaS-baserade tjänster när tjänsten kräver ett lagrande av 
personuppgifter, då används lokala lösningar. 

Utöver den ökade tillgängligheten och den snabba implementeringen beskriver R5 
(2018) att ytterligare faktorer spelade in i satsningen mot SaaS-baserade tjänster. 
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”Vissa regleringar inom GDPR styrde också eventuella satsningar inom SaaS. Dock kräver 
inte detta mycket arbete då våra egna system redan bygger på PuL.” (R5, 2018) 

Respondenten ställdes frågan kring hur upphandlingsprocessen av de SaaS-baserade 
tjänsterna hade gått till. R5 (2018) beskriver hur SLA:er har fungerat som ett stöd under 
upphandlingsprocessen. 

”En stor del av stödet låg inom SLA:er som då följer att upphandlingen sker på ett korrekt 
sätt samt att kvalité levereras. SLA:erna fastställer även vem som har ansvar för vad.” 
(R5, 2018) 

Respondenten berättar att SLA:erna fungerade som en avstämningspunkt mellan 
kommunen och leverantören där vem som skulle ansvara för vilka processer 
definierades (R5, 2018).  

Under diskussionen kring upphandlingsprocessen pratar även respondenten om 
aspekter som behöver förbättras inom denna process. 

”Uppföljningsarbetet inom kommunen sker sämre vilket kan orsaka att det som 
levererats inte är det som önskats.” (R5, 2018) 

R5 (2018) syftar på att kommunen måste bli bättre på att säkerställa att de krav som 
kommunen har ställts faktiskt uppfylls utav leverantören. Utan att säkerställa detta 
riskerar den SaaS-baserade tjänsten att inte uppfylla det tilltänkta syftet berättar 
respondenten (R5, 2018). 

Valet av leverantör beskriver R5 (2018) baseras på rykte och den SaaS-baserade 
tjänstens pris. Respondenten tydliggör att leverantörens geografiska position även har 
ett avgörande då kommunen föredrar att leverantören finns i närområdet för en 
smidigare, kontinuerlig, kontakt (R5, 2018). 

Respondenten diskuterar även kring implementeringsprocessen av de SaaS-baserade 
tjänsterna och beskriver svårigheterna med att integrera tjänsterna med den befintliga 
IT-miljön. 

”Detta är ett stort problem. Svårt att integrera och kräver ett substantiellt arbete. Vi i 
kommunen arbetar med att strukturera om hela IT-strategin och därmed 
infrastrukturen för att underlätta framtida förändringar.” (R5, 2018) 

6.6 Respondent 6 
R6 (2018) beskriver de tjänster som kommunen idag använder genom SaaS-baserade 
alternativ. 

”Så ja det finns, det finns olika, vi har exempelvis elevhälsosystem som en molntjänst, men 
det är oerhört styrt då av personuppgiftsbiträdesavtal och hög säkerhet på inloggningar 
för att det här skall.” (R6, 2018) 

Respondenten berättar att de molntjänster som kommunen använder sig av är beroende 
av en hög grad av datasäkerhet. Behandlingen av personuppgifter är vital för att en 
SaaS-baserad tjänst skall kunna implementeras och användas inom kommunen (R6, 
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2018). Vidare beskriver respondenten att kravställningen styr frågan kring datasäkerhet 
och huruvida leverantören uppfyller de krav som ställs på säkerheten. 

”[…] det är ju i kravspecen där du styr allt med kryptering och hur man skall komma åt 
det och loggning och allt. Så det är ju upp kunden som ger då att säkerställa att de får 
det som de begär av leverantören för att det skall fungera.” (R6, 2018) 

Vid frågan om hur upphandlingsprocessen av de SaaS-baserade tjänsterna har gått till 
svarar respondenten på följande vis. 

”Vi använder ju kommunens upphandlingsavdelning, vi har experthjälpen då. Vi som 
verksamhet talar om vad vi vill ha, och dem formulerar formalia och alla regelverk och 
lagar som skall uppfyllas av den här leverantören. […] LOU kan man ju inte komma 
undan så den behöver man knappt nämna.” (R6, 2018) 

Respondenten beskriver att LOU är så pass grundläggande inom upphandlingsprocessen 
att lagen knappt behöver nämnas. Detta beror på att kommunen, som en myndighet, har 
skyldighet till att följa lagen säger respondenten (R6, 2018). 

R6 (2018) diskuterar senare under intervjun hur SaaS-baserade tjänster ställer sig mot 
mer traditionella inhouse-lösningar.  

”Ofta är molntjänsthanteringen mycket smidigare än att driva det inhouse. Det kan ju 
finnas en aspekt i säkerhetstänket då, men som sagt har man styrt upp det bra med 
SLA:er och avtalstexter och har koll på vad som faktiskt sker i systemen så tycker jag inte 
det känns som ett problem.” (R6, 2018) 

Respondenten beskriver att molntjänsterna oftast är betydligt enklare att driva en mer 
traditionella inhouse-system. R6 (2018) beskriver att säkerhetsfrågan är viktig men att 
denna behandlas av de avtal som skrivs med leverantören. Ytterligare så anser R6 
(2018) att molntjänsterna ofta sköts bättre än vad den egna IT-enheten hade gjort på 
egen hand. I frågan om hur underhållet av de SaaS-baserade tjänsterna sker så svarar 
respondenten följande. 

”Generellt mycket bra, det har att jämföra med att vi har haft egna system så sköts det 
bättre av molntjänstleverantörerna. Och de är ju naturligtvis för dem är experter på sitt 
eget system, dem får in en enorm kunskapsdatabas av att hantera det varje dag och få en 
mängd olika problem som dem löser. Att ha det inhouse och bygga upp den kompetensen 
det går nästan inte. Med tanke på floran av system som vi behöver ha. Men det är 
jättesvårt, där är molntjänstleverantörerna nästan alltid bättre än att försöka göra det 
själv.” (R6, 2018) 
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7. Analys 
I detta kapitel presenteras den tematiska analys som genomförts mot den data som 
samlats in under intervjutillfällena. Kapitlet skildrar de teman som identifierats i utifrån 
respondenternas svar, samt en analytisk sammanfattning av dessa perspektiv.  

Tabell 1 – Representation över respondenternas direkta skildring av de olika kategorierna 

  LOU  Kravställning  Leverantör  Informationssäkerhet  Implementering  
R1 Ja Ja Ja Ja Ja 
R2 Ja Ja Ja Ja Ja 
R3 Ja Ja Ja Ja Ja 
R4 Ja Ja Ja Ja Ja 
R5 Nej Ja Ja Ja Nej 
R6 Ja Ja Ja Ja Ja 
Totalt 66% 100% 100% 100% 83% 

 

Tabellen ovan representerar de olika kategorierna och om respondenterna direkt talat 
om dessa vid intervjutillfällena. De presenterade kategorierna är ett resultat av 
återkommande samtalsämnen vid intervjuerna. Dessa kategorier har varit de 
samtalsämnen som har varit återkommande och som därför har ansetts som de mest 
väsentliga. 

Tabell 2 – Representation av hur centrala faktorerna är för respondenterna 

 

Tabellen ovan beskriver de olika teman relaterat till hur viktigt respondenterna ansåg 
faktorerna vara. En siffra mellan ett och tre har givits för att beskriva om temat är 
mindre viktig (1), relativt viktig (2) eller av större vikt (3). Den data som presenterats 
har framstått genom en analys av de intervjuer som genomförts. Genom att titta på hur 
pass frekvent respondenten talade om ett visst tema, alltså i vilken utsträckning, skapas 
en uppfattning kring hur väsentligt temat är för den aktuella respondenten. 

7.1 Tema 1 – Lagen om Offentlig Upphandling 
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) verkställs mot svenska myndigheter och därmed 
även kommunerna inom Västra Götaland. Temat reflekterar Lagen om Offentlig 
Upphandling som en återkommande faktor vid svaret på hur upphandlingsprocessen för 
de SaaS-baserade tjänsterna går till. 

 

 

 
LOU 
(1–3) 

Kravställning 
(1–3) 

Leverantör 
 (1–3) 

Informationssäkerhet 
 (1–3) 

Implementering 
(1–3) 

R1 3 3 1 2 2 
R2 2 3 2 2 2 
R3 1 2 2 1 3 
R4 1 1 1 3 2 
R5 1 1 3 2 2 
R6 1 2 2 1 3 
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Respondent 1  

Respondent 1 beskriver hur Lagen om Offentlig Upphandling styr den generella 
upphandlingsprocessen av SaaS-baserade tjänster. Respondenten berättar hur olika 
beloppsgränser styr om LOU verkställs i den aktuella upphandlingen. 

”Det finns ju beloppsgränser som styr detta. Ska vi köpa något för mindre än 100k kan vi 
göra det rakt av. Sen finns det en ny beloppsgräns som är runt 580k ska vi upphandla 
något under fyra år som skall kosta oss mer än 580k måste vi göra en öppen upphandling. 
Under denna gräns kan vi göra en förenklad upphandling och kan då gå ut med en 
prisförhandling till tre leverantörer och sen välja en utav dem.” (R1, 2018) 

Respondent 2 

Respondent 2 beskriver ytterligare att Lagen om Offentlig Upphandling även har en 
påverkan på valet av leverantörer. Respondenten antyder på att kommunens egna tycke 
om en viss leverantör inte får spela in i en högre grad utan att valet måste vara 
motiverat. 

”Referenser kan man ha. Det måste vara väldigt strukturerat. Man kan inte sitta och säga 
att vi skickar det till dem här. Det är LOU som styr detta. Så vi kan inte gå direkt efter ett 
rykte eller att vi har en personlig preferens hos en viss leverantör.” (R2, 2018) 

Respondent 3 

Respondent 3 reflekterar över en pågående upphandling av en SaaS-baserad tjänst. I 
detta fall är summan för den SaaS-baserade tjänsten så pass liten så att en öppen 
upphandling inte behöver genomföras. 

”IT-enheten upphandlar våra egna system. Vi har några system som är molnbaserade men 
dem kostar så lite så man inte behöver upphandla.” (R3, 2018) 

Respondent 4 

Respondent 4 understryker LOU:s riktlinjer vid upphandlingen av SaaS-baserade 
tjänster. Respondenten listar budget, rykte och leverantör som tre utav kommunens 
riktlinjer. 

”Kommunen har en del riktlinjer vid olika typer av upphandlingar. Dessa krav syftar 
exempelvis på budget, rykte, leverantörer etc.” (R4, 2018) 

Respondent 5 

Respondent 5 beskriver användandet av SLA:er (Service-level agreements) i mån om att 
säkerställa att upphandlingen sker på ett korrekt sätt. Respondenten antyder även på att 
användandet av SLA:er fastställer både upphandlingens, och leveransens, kvalité. 

”En stor del av stödet låg inom SLA:er som då följer att upphandlingen sker på ett korrekt 
sätt samt att kvalité levereras. SLA:erna fastställer även vem som har ansvar för vad.” (R5, 
2018) 
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Respondent 6 

Respondent 6 ger ett relativt vagt svar gällande LOU:s påverkan på upphandlingen av de 
SaaS-baserade tjänsterna. Respondenten berättar att de använder sig utav en 
upphandlingsavdelning som stöd vid upphandlingarna av de SaaS-baserade tjänsterna. 
Respondenten ger även en antydan på att Lagen om Offentlig Upphandling är så pass 
grundläggande så att lagens involvering inom upphandlingsprocessen för SaaS-baserade 
tjänster är en ickefråga.  

”Vi använder ju kommunens upphandlingsavdelning, vi har experthjälpen då. […] Jag kan 
väl inte säga att jag kan peka på något men allt som är standard i upphandlingsvärlden 
det använder vi. Den vokabulären, dem lagarna, dem sakerna som måste tillföras för att 
det skall vara hållbart helt enkelt. LOU kan man ju inte komma undan så den behöver man 
knappt nämna.” (R6, 2018). 

7.1.1 Sammanfattning Tema 1 – Lagen om Offentlig Upphandling 
Lagen om Offentlig Upphandling har en stor inverkan på upphandlingen, men även 
implementeringen, av SaaS-baserade tjänster. Respondenterna skildrar olika perspektiv 
som styr olika delar av upphandlingen och implementeringen. LOU (Lagen om Offentlig 
Upphandling) påverkar kommunernas fria valmöjligheter kring valet av leverantör då 
valet inte enbart får baseras på personliga preferenser utan på en välgrundad 
motivering.  

Respondenterna ger bilden av att LOU är oundviklig i ett upphandlingssammanhang och 
att lagen måste följas för att upphandlingen av de SaaS-baserade tjänsterna skall kunna 
genomföras. De olika beloppsgränserna pekar även på en varierande faktor där en 
öppen upphandling inte alltid behöver genomföras beroende på hur mycket den SaaS-
baserade tjänsten beräknas kosta. Den varierande faktorn resulterar i att kommunerna 
behöver se över vilka riktlinjer de behöver följa vid de aktuella upphandlingarna av de 
SaaS-baserade tjänsterna. 

7.2 Tema 2 – Informationssäkerhet 
Frågan kring informationssäkerhet är en utav de större frågorna vid upphandlingen, och 
implementeringen, av alla typer av system. De SaaS-baserade tjänsterna är inga 
undantag utan SaaS öppnar upp för nya perspektiv kring frågan. 

Respondent 1 

Respondent 1 beskriver hur viktig frågan om informationssäkerhet kring de SaaS-
baserade tjänsterna är. Respondenten berättar om hur kommunerna måste ha kontroll 
över hur personuppgifter behandlas samt att det numera finns lagkrav på att de SaaS-
baserade tjänsternas servrar nu måste finnas inom EU. 

”Och det finns ju lagkrav som säger att om vi bedriver molntjänster så måste servrarna 
finnas inom EU. […] man måste ha god koll på hur man behandlar personuppgifter.” (R1, 
2018) 
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Respondent 2 

Respondent 2 jämför informationssäkerheten kring de SaaS-baserade tjänsterna med 
mer traditionella system som finns ”inhouse”. Respondenten beskriver att kommunen 
behöver en lika god kontroll över hur känsliga data lagras i de SaaS-baserade tjänsterna 
som om de hade lagrats lokalt hos kommunen. Det går alltså inte att ta förgivet att 
leverantören sköter lagringen av känsliga data på ett tillräckligt säkert sätt och efter de 
krav som kommunen har. 

”Vi ska inte ha en lägre ribba över hur det styrs med personuppgifter bara för att det ligger 
någon annanstans utan vi måste överföra våra krav till det här systemen.” (R2, 2018) 

Respondent 3 

Respondent 3 reflekterar över deras användning av Google Classroom inom skolans 
verksamhet, som är en SaaS-baserad tjänst. Vid frågan om det var ”ett aktivt val att inte 
lagra känsliga uppgifter i molnet” så svarade respondenten att en riskanalys 
genomfördes innan upphandlingen av den SaaS-baserade tjänsten.  

”Det är likadant med Google nu, dem gjorde en riskanalys innan dem upphandlade det. Och 
därför sa dem ”såna här saker får man inte lägga i Google, utan på andra ställen. Och det 
här får man lägga i Google.”.” (R3, 2018) 

Respondent 4 

Respondent 4 talar om att det i nuläget sker satsningar mot SaaS-baserade tjänster inom 
de administrativa delarna av verksamheten för att stödja de lagändringar som verkställs 
genom GDPR. Tillskillnad från andra utav de deltagande respondenterna så anser 
respondent 4 att frågan kring datasäkerhet är relativt enkel att lösa genom att inte lagra 
konfidentiella data i de SaaS-baserade tjänsterna. 

”Eftersom inga stora mängder konfidentiella data ligger lagrade i molnet så är detta inte 
något som ses som ett större problem eller en säkerhetsrisk.” (R4, 2018). 

Respondent 5 

Respondent 5 lägger inte så mycket vikt på fråga kring informationssäkerhet under 
intervjutillfället. Respondenten beskriver dock att vissa satsningar inom SaaS-baserade 
tjänster gjorde på grund av GDPR. Dock ansåg respondenten att detta inte skulle kräva 
så mycket arbete med tanke på att deras egna system redan byggde på PuL 
(Personuppgiftslagen).  

”Vissa regleringar inom GDPR styrde också eventuella satsningar inom SaaS. Dock kräver 
inte detta mycket arbete då våra egna system redan bygger på PuL.” (R5, 2018) 

Respondent 6 

Respondent 6 beskriver att hanteringen av de SaaS-baserade tjänsterna är mycket 
smidigare än att driva det ”inhouse”. Respondenten anser att säkerhetsfrågan dock 
kvarstår men att denna kontrolleras genom avtal och SLA:er. 
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”Ofta är molntjänsthanteringen mycket smidigare än att driva det inhouse. Det kan ju 
finnas en aspekt i säkerhetstänket då, men som sagt har man styrt upp det bra med SLA:er 
och avtalstexter och har koll på vad som faktiskt sker i systemen så tycker jag inte det 
känns som ett problem.” (R6, 2018) 

7.2.1 Sammanfattning Tema 2 - Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är enligt respondenterna en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
upphandlingen, och implementeringen, Respondenternas olika förhållningssätt till hur 
de löst problemet kring informationssäkerhet hos de SaaS-baserade tjänsterna tidigare 
berättar om ett relativt strikt agerande. Genom att aktivt välja att inte lagra känsliga 
data i de SaaS-baserade tjänsterna så minskar riskerna för att känsliga data konfiskeras 
av fel aktörer.  

En tydlig trend hos vissa utav respondenterna är de faktum att SaaS-baserade lösningar 
implementeras för att exempelvis stödja GDPR. Ett stort arbete för hur data hanteras hos 
leverantören baseras på de avtal och SLA:er som skrivs mellan kommunerna och 
leverantören. Genom att säkerställa tydliga avtal kan kommunen försäkra sig om att 
deras data behandlas på ett korrekt och säkert sätt.  

7.3 Tema 3 – Leverantör 
Leverantören spelar ett stort spel i både upphandlingen, och implementeringen, av de 
SaaS-baserade tjänsterna. Då det hierarkiska fokuset riktas mer mot leverantören, på 
grund av att de underhåller tjänsten, ställs ett högre krav på leverantören från 
kommunerna. Leverantören kan ha en direkt påverkan på hur tjänsten levereras, hur 
data hanteras, service, support etc. Därför kan valet av leverantör vara vitalt. 

Respondent 1 

Respondent 1 beskriver hur kommunen har en god insyn hos deras leverantör av de 
SaaS-baserade tjänsterna. Respondenten anser att den ökade insynen resulterar i ett allt 
större förtroende och att de inte behöver vara lika detaljerade i den formalia som sker 
mellan kommunen och den aktuella leverantören. 

”Vi har god insyn i vår leverantör *X*. En större grad av insyn än med en annan leverantör. 
Det finns alltså ett stort förtroende. Vi behöver alltså inte vara överdrivet noggranna i 
formalia mellan oss.” (R1, 2018) 

Respondent 2 

Respondent 2 berättar att hen redan nu kan se ett tydligt skifte av inriktning hos 
leverantörerna. Mer och mer leverantörer har börjat erbjuda sina system genom SaaS-
baserade tjänster. Respondenten antyder på att den ökade mängden av leverantörer 
som enbart erbjuder SaaS-baserade tjänster orsakar att kommunen riskerar att 
”omskriva sina egna motiv”. Därav antar kommunen att de SaaS-baserade tjänsterna är 
den bästa lösningen för det aktuella problemet. 

”Leverantören säger att vi inte vill ha det lokalt utan att de vill drifta de själva. Vi hade lika 
gärna kunna drifta detta hos oss. Leverantörerna är inne på hypen att detta skall 
tjänstifieras. Det finns en förmåga att man omskriver sina egna motiv till att vi vill ha det 
såhär.” (R2, 2018). 
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Respondent 3 

Respondent 3 är inne på samma spår som respondent 2. Respondenten talar om att 
leverantörerna numera riktar fokus mot att sälja SaaS-baserade tjänster. Respondenten 
berättar att de leverantörer som kommunen haft sedan tidigare numera vill ta över 
underhållet och att kommunen därefter når tjänsten via en webbläsare. Skiftet ses dock 
inte som negativt utan att det är ett trendskifte som behöver följas. 

”Jag märker att leverantörerna mer och mer sälja tjänster. Så att systemleverantörer som 
vi tidigare hade här på plats hos oss och driftade system, deras nya avtal och 
uppgraderingar så vill dem gärna ta över det och att vi når dem via en webbläsare. Så det 
är redan här, där märker vi en tydlig trend att man vill sälja tjänster på det sättet. Vi är 
inte emot det, utan man får följa utvecklingen lite grann.” (R3, 2018). 

Respondent 4 

Respondent 4 berättar om att kommunen har börjat ställa högre krav på leverantören av 
SaaS-baserade tjänster. Respondenten anser att deras fokus har skiftat från att 
leverantören av de SaaS-baserade tjänsterna levererar färdiga paket till att högre krav 
ställs på anpassningsbarheten.  

”Valet av leverantörer baseras till stor del på huruvida leverantören kan leverera det som 
vi efterfrågar. Fokuset har idag skiftat mer ifrån att leverantören levererar färdiga 
lösningar till att vi ställer mer krav på hur tjänsten integrerar med våran befintliga 
infrastruktur.” (R4, 2018) 

Respondent 5 

Respondent 5 fokuserar på leverantören helts skall befinna sig i närområdet av 
kommunen. Anledningen till att leverantören bör befinna sig i närheten beror på den 
kontinuerliga kontakt som behövs mellan kommunen och leverantören. Därav anser 
respondenten att det är lämpligt om leverantören är lokaliserad i närheten av deras 
kommun.  

”Även huruvida leverantören fanns inom närområdet vägde in. Detta berodde till stor del 
på grund av att en kontinuerlig kontakt behöver genomföras med leverantören och det 
underlättar då om leverantören finns geografiskt nära. […] Att den valda leverantören 
fanns inom närområdet var kritiskt.” (R5, 2018). 

Respondent 6 

Respondent 6 berättar mer kring underhållet av den SaaS-baserade tjänsten som 
leverantören sköter. Respondenten syftar till att leverantören av de SaaS-baserade 
tjänsterna sköter underhållet bättre än vad kommunen själva hade haft möjlighet till att 
göra. Det beror till stor del på grund av att leverantören är experter på sina egna system. 
Vid frågan om hur underhållet av den SaaS-baserade tjänsten sker svarade 
respondenten följande: 

”Generellt mycket bra, det har att jämföra med att vi har haft egna system så sköts det 
bättre av molntjänstleverantörerna. Och de är ju naturligtvis för dem är experter på sitt 
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eget system, dem får in en enorm kunskapsdatabas av att hantera det varje dag och få en 
mängd olika problem som dem löser.” (R6, 2018). 

7.3.1 Sammanfattning Tema 3 – Leverantör 
Leverantören av de SaaS-baserade tjänsterna har en större roll kontra leverantörer av 
mer traditionella system. Leverantören tillhandahåller den infrastruktur som ligger 
bakom hela tjänsten vilket resulterar i att högre krav ställs på den aktuella leverantören 
från kommunens sida.  

Att leverantören skall finnas nära tillhands är en faktor som påverkar just valet av 
leverantör under upphandlingsprocessen. En anledning till önskandet är på grund av att 
en närmare, och mer kontinuerlig, kontakt med leverantören kan etableras, något som 
respondenterna ser positivt på.  

Respondenterna antyder också på en skiftande trend där leverantörerna riktar in sig 
mer på att leverera deras system som SaaS-baserade tjänster.  

7.4 Tematisering 4 – Implementering 
Implementeringen har visat sig både vara en utav de viktigare processerna kring SaaS-
baserade tjänster samt en viktig faktor även under upphandlingsprocessen. Inom temat 
implementering står integreringsfrågan som en utav de mest återkommande 
samtalsämnena under de genomförda intervjuerna.2 

Respondent 1 

Respondent 1 diskuterar kring hur viktig integreringen med kommunens redan 
befintliga IT-system är. Respondenten påpekar att om inte integreringen är fullständig 
så kan detta riskera att funktionalitet tappas inom verksamheten. Hen berättar också att 
integreringsfrågor tas upp i ett tidigare stadie, i upphandlingsprocessen, där krav ställs 
genom avtal med leverantören. 

”Integreringsfrågan är dock jätteviktig sett till funktionaliteten av våran verksamhet. Om 
inte SaaS kan koppla sig mot våra egna system eller databaser så kan det uppstå problem. 
Men oftast så tas detta upp i ett tidigare stadie och skrivs i avtal med leverantören så att 
det inte blir några konstigheter senare.” (R1, 2018). 

Respondent 2 

Respondent 2 riktar fokus mot en utav de negativa aspekterna inom integreringsfrågan. 
Respondenten berättar om att när två SaaS-baserade tjänster behöver integrera med 
varandra så försvåras situationen. Hen påstår att leverantören ofta lovar ut öppna API:er 
som skall möjliggöra en fläckfri integrering men att detta inte sedan funkar i praktiken. 

”Det goaste är när man har system a och b, och bägge är molntjänster och förutom att 
integrera med vår metakatalog, så att användarhanteringen funkar, så vill vi att dem skall 
byta information. Och då börjar det bli lite knackigt, alla säger att dem har öppna APIer, 
tills det skall börja göra någonting.” (R2, 2018). 

 

 



37 
 

Respondent 3 

Respondent 3 har ingen större erfarenhet kring integreringen av de SaaS-baserade 
tjänsterna. Kommunen har valt att, enligt respondenten, köra de SaaS-baserade 
tjänsterna självständigt och att det därmed inte är nödvändigt med någon integrering 
mellan de SaaS-baserade tjänsterna och de befintliga systemen. Respondenten nämner 
dock att de SaaS-baserade tjänsterna är integrerade med kommunens AD (Active 
Directory). 

”Man synkroniserar med ADn i alla fall. Men i övrigt kör man det lite standalone där man 
går in över webben. Det är ingen integration mellan systemen förutom ADn (Active 
Directory).” (R3, 2018) 

Respondent 4 

Respondent 4 talar om ytterligare en aspekt som implementeringen av SaaS-baserade 
tjänster resulterar i. I och med att tjänsten tillhandahålls av tredje part genomförs även 
frekventa uppdateringar av tjänsten av leverantören. Respondenten berättar om att 
uppdateringarna för Office 365 sker så pass ofta att IT-avdelningen kontinuerligt 
behöver undersöka nya funktioner som levereras till kommunens användare. Genom att 
kontinuerligt undersöka de nya funktionera kan IT-avdelningen erbjuda användarna 
support i situationer där användare behöver hjälp med nya funktioner. 

”Exempelvis så sker uppdateringar av Office 365 kontinuerligt. Dessa uppdateringar sker i 
nuläget ungefär var 4–5 dag. Anpassningen vi måste göra efter detta är att kolla på de nya 
funktioner som levereras till våra användare. Detta för att kunna tillföra någon slags 
support i de lägen där användare behöver hjälp med funktionalitet som nyligen är 
implementerad av Microsoft.” (R4, 2018) 

Respondent 5 

Respondent 5 beskriver integreringen, och därmed implementeringen, av SaaS-baserade 
tjänster som ett stort problem. Respondenten anser att det är svårt att integrera med 
SaaS-baserade tjänster och att det kräver ett stort arbete. 

”Detta är ett stort problem. Svårt att integrera och kräver ett substantiellt arbete. Vi i 
kommunen arbetar med att strukturera om hela IT-strategin och därmed infrastrukturen 
för att underlätta framtida förändringar.” (R5, 2018) 

Respondent 6 

Respondent 6 ser implementeringsfrågan som en kostsam process för kommunen. Vid 
diskussion kring SaaS-baserade tjänster inom skolansverksamhet så berättar 
respondenten att många ofta ser förbi implementeringskostnaderna.  

”Dem som inte kan skolan tror väl ja men du tjänar ju 100000kr om du får ett system 
billigare men det kostar ju mig kanske en miljon att implementera det. Och det tycker jag 
är lite krångligt.” (R6, 2018) 
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7.4.1 Sammanfattning Tema 4 - Implementering 
Inom temat implementering står det snabbt klart att integreringsfrågan är den största 
och mest komplexa frågan. Respondenterna ser ett krav på att de SaaS-baserade 
tjänsterna möjliggör en lättsam integrering med de redan befintliga systemen inom 
kommunens verksamhet.  

Enligt respondenterna är implementeringsprocessen lika viktig som 
upphandlingsprocessen då det är här integrering sker mot verksamheten. En utav 
respondenterna nämner att implementeringsfrågan bör tas upp redan i ett tidigare 
stadie för att fastställa krav kring integrering och hur den SaaS-baserade tjänsten skall 
förhålla sig till de redan befintliga systemen.  

7.5 Tema 5 – Kravställning 
Kravställningsförmågan hos kommunerna inom Västra Götaland har visat sig vara 
väsentlig för upphandlingen, och implementeringen, av de SaaS-baserade tjänsterna. 
Kravställandet mot leverantörerna av de SaaS-baserade tjänsterna är viktigt för att 
säkerställa en så god leverans av tjänsten som möjligt. Det ligger alltså stor vikt i 
specificerandet av krav från kommunens sida. 

Respondent 1 

Respondent 1 berättar om hur deras kommun ser på SaaS-baserade tjänster som en IT-
strategi. Respondenten beskriver hur kommunens kravställningsförmåga måste 
utvecklas om en sådan IT-strategi skall appliceras. 

”Risken jag ser är om vi skulle göra ett strategiskt vägval och satsa på molntjänster för vi 
tror det är framtiden, då skulle det vara helt avgörande om vi lyckas bygga upp vår 
kravställningsförmåga. Om vi inte lyckas med det är jag rädd att vi skulle få en drift som 
inte är säker i alla avseenden. Jag tror att vi har svårt att kravställa helt enkelt, det är en 
utmaning att omformulera sina behov till en kravställning som beaktar alla delar, 
tillgänglighet, juridik, hela paketet. Det är inom det området vi är tunna på kompetens.” 
(R1, 2018) 

Respondent 2 

Respondent 2:s svar på informationssäkerheten kring SaaS-baserade tjänster kan även 
relatera till kravställandet som utförs. Respondenten syftar på att de krav som tidigare 
funnits inom kommunen och deras lokala infrastruktur numera måste överföras till 
leverantören, och därmed den SaaS-baserade tjänsten. 

”Vi ska inte ha en lägre ribba över hur det styrs med personuppgifter bara för att det ligger 
någon annanstans utan vi måste överföra våra krav till det här systemen.” (R2, 2018) 

Respondent 3 

Respondent 3 diskuterar kring kravställarens roll i diskussion kring GDPR och 
eventuella satsningar inom SaaS på grund av lagen. Respondenten anser att det inte 
alltid är självklart om vad som skall skrivas och tas hänsyn till vid en upphandling.  

”[…] Vi jobbar mycket med det, men vi gör inga aktiva ändringar i systemet då vi köper 
våra system. Däremot får man fundera på kravställaren i en upphandling, om man ska 
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upphandla ett system, att man får med att leverantören skall ta hänsyn till detta.” (R3, 
2018) 

Respondent 4 

Som nämnt tidigare så nämner respondent 4 att kommunen mer och mer börjar ställa 
högre krav på anpassningsbarheten av de SaaS-baserade tjänsterna. Respondenten 
nämner integreringskraven som en stor faktor inom anpassningsbarheten. 
Respondenten antyder på att valet av leverantör baseras, till stor del, på vem som kan 
uppfylla kommunens angivna kravspecifikation. 

”Val av leverantörer baseras till stor del på huruvida leverantören kan leverera det som vi 
efterfrågar.” (R4, 2018). 

Respondent 5 

Respondent 5 nämner ytterligare aspekter till kravställningen med fokus på 
uppföljningsarbetet på de krav som ställts mot leverantören och tjänsten. Respondenten 
anser att uppföljningsarbetet inom kommunen sker sämre och att det kan resultera i 
eventuella brister i kvalité. 

”Uppföljningsarbetet inom kommunen sker sämre vilket kan orsaka att det som levererats 
inte är det som önskats.” (R5, 2018) 

Respondent 6 

Respondent 6 är inne på samma spår som respondent 5. Respondenten beskriver, i frågan 
kring informationssäkerheten, att säkerhetsaspekterna styrs av kravspecifikationen. 
Respondenten anser därför att det är upp till kommunen att försäkra sig om att de krav 
som ställts uppfylls. 

”Det är samma där, det är ju i kravspecen där du styr allt med kryptering och hur man skall 
komma åt det och loggning och allt. Så det är ju upp kunden som ger då att säkerställa att 
de får det som de begär av leverantören för att det skall fungera” (R6, 2018). 

7.5.1 Sammanfattning Tema 5 - Kravställning 
Kravställningen är en utav de viktigare processerna i samtliga upphandlingar. På grund 
av SaaS generella natur och att tjänsten underhålls hos tredje part behöver 
kommunerna vara tydliga i sitt kravställande gentemot leverantören. Det är alltså upp 
till kommunen att säkerställa att de krav som specificerats uppfylls av leverantören och 
inte vise versa. Att skapa en kravspecifikation som bearbetar SaaS samtliga delar verkar 
enligt respondenterna vara svårt. 

Uppföljningsarbetet är även väsentligt för att säkerställa att de krav som ställts 
verkligen har uppfyllts. Om kraven inte uppföljs mot den aktuella leverantören av den 
SaaS-baserade tjänsten riskerar kommunen att få en inkomplett tjänst levererad. 
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8. Slutsats 
Kapitlet kommer att täcka de slutsatser som baseras på den frågeställning som arbetet 
har baserats på.  

Den fråga som har studerats och agerat som ett riktmärke under studiens gång är 
följande:  

”Vilka faktorer påverkar beslut vid upphandling och implementering av ”Software as a 
Service”-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland?” 

De främsta faktorerna som påverkar beslut vid upphandling och implementering av 
SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland har visat sig vara följande: 

• Lagen om Offentlig Upphandling 
• Informationssäkerhet 
• Implementering  
• Leverantör 
• Kravställning 

Lagen om Offentlig Upphandling har varit en återkommande faktor vid samtliga 
intervjutillfällen. Respondenterna lyfter upp LOU som en väsentlig faktor på grund av 
kommunens strikta policys till att förhålla sig till lagen. Lagen om Offentlig Upphandling 
styr så pass många olika faktorer relaterat till valet av leverantör vilket tillför att LOU 
kan starkt påverka upphandlingen, men även indirekt implementeringen, av SaaS-
baserade tjänster. 

Informationssäkerhet är något som diskuteras oavsett om data lagras i molnet, hos tredje 
part, eller lokalt hos verksamheten. Respondenterna nämner att datasäkerhet är en utav 
de viktigaste frågorna när det kommer till upphandlingen, och implementeringen, av de 
SaaS-baserade tjänsterna. Att avgöra huruvida känsliga data behöver lagras hos tredje 
part anser respondenterna vara viktigt då det kan avgöra hur krav kring 
informationssäkerhet bör utformas. 

Frågor kring Implementering dök även upp som en utav de mer väsentliga faktorerna 
som påverkar beslut även vid upphandlingen av de SaaS-baserade tjänsterna. På grund 
av de stora integreringskraven från kommunerna så anser flera utav respondenterna att 
det bör diskuteras redan under upphandlingsprocessen. För att verkställa att en 
integrering med redan befintliga system fungerar efter upphandlingen av den SaaS-
baserade tjänsten måste tydligare krav specificeras redan under upphandlingsprocessen 
(R2, 2018). Integreringskraven måste senare följas upp inom implementationsprocessen 
för att försäkra sig om att den SaaS-baserade tjänsten integrerar med de redan befintliga 
systemen som den ska. 

Leverantören av de SaaS-baserade tjänsterna har visat sig ha en stor påverkan på den 
produkt som levereras. Valet av leverantör styrs till stor del av Lagen om Offentlig 
Upphandling. Valet styrs på ett sådant sätt att samtliga leverantörer som vill kan lägga 
anbud på en öppen upphandling där kommunen sedan måste tydligt motivera sitt val av 
leverantör. Respondenterna anser att det kan leda till att en leverantörs direkta rykte 
eller tidigare referenser inte kan ses som en faktor vid upphandlingen av de SaaS-
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baserade tjänsterna. Kommunerna måste alltså ha en god motivering till varför de just 
valt den aktuella leverantören. Vissa av respondenterna påpekar dock att en nära 
kontakt med den aktuella leverantören av de SaaS-baserade tjänsterna är av stor vikt. 
Då tjänsterna förs i drift av tredje part, på en annan geografisk position, så kan en mer 
konsekvent kontakt med leverantören leda till en större insikt och påverkan på hur 
tjänsten levereras hos kommunen. 

Kravställningen kan ses som återkommande genom samtliga faktorer som har 
presenterats. Dock antyder flera av respondenterna på att kravställningen gentemot 
leverantörer av SaaS-baserade tjänster behöver vara betydligt tydligare jämfört med 
kravställningen mot mer traditionella system.  

”Om vi skulle köra det vi kör hos *X* i molnet skulle vi behöva vara mycket bättre 
kravställare då det in princip är våran egna IT-avdelning som levererar systemen.” (R1, 
2018) 

R1 (2018) syftar till att om SaaS-baserade tjänster skulle implementeras istället för mer 
traditionella system så skulle kommunens kravställningsförmåga behöva vara betydligt 
bättre då en tredje part nu hade varit inblandad.  

Angående det Statement of Work som planerades att tas fram i samband med 
identifierandet av de påverkande faktorerna så var framtagandet av detta allt för 
omfattande för att inkluderas i detta arbete. I och med vissa av de punkter som bör 
behandlas av ett SOW, exempelvis budgetering, så hade detta behövts utföras över en 
längre period och på en större, mer detaljerad, nivå. Studiens resultat kan dock ses som 
en grund för formandet av ett Statement of Work. Faktorerna som påvisats kan 
användas för att bygga ett Statement of Work runt dessa. Genom att titta på samtliga 
utav dessa faktorer kan processer och rutiner skapas för att behandla samtliga av dessa 
punkter.  
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9. Diskussion 
Software as a Service är ett växande koncept där nya förhållningssätt tillkommer under 
upphandlingen, och implementeringen, på grund av dess främmande leveransmodell. 
Respondenterna från de olika kommunerna inom Västra Götaland har samtliga gett 
relativt liknande svar gällande de påverkande faktorerna vid upphandling och 
implementering av SaaS-baserade tjänster. Genom studiens gång har förståelsen för 
ämnet som helhet växt. Den litteraturstudie som genomfördes i ett tidigare stadie gav en 
förståelse för huruvida olika faktorer påverkade beslut kring SaaS-baserade tjänster 
inom mer IT-centrerade verksamheter. Studien har därmed gett författaren ett större 
perspektiv på hur förhållandet till faktorerna kan skilja sig baserat på verksamhetens 
generella natur. Även om respondenterna från de olika kommunerna skildrar liknande 
problematik skiljer sig perspektivet på de olika faktorerna med de perspektiven som 
tidigare forskning representerar. 

9.1 Reflektion av resultat 
Resultatet för studien antyder på att upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-
baserade tjänster är komplicerat. Sett till SaaS:s leveransmodell påvisar resultatet att ett 
större fokus riktas mot leverantören och dess förhållningssätt till de faktorer som 
presenteras. De presenterade faktorerna har bevisligen ett påverkande på de beslut som 
tas vid upphandlingen, och implementeringen av SaaS-baserade tjänster hos 
kommunerna inom Västra Götaland. 

Genom att granska, och analysera, de presenterade faktorerna kan kommunen 
säkerställa sig om att upphandlingen och implementeringen av de SaaS-baserade 
tjänsterna sker på ett utförligt sätt där eventuella risker minimeras.  

Resultatet kring de påverkande faktorerna vid upphandling, och implementering, av 
SaaS-baserade tjänster har visat sig skildra de förväntade resultatet, som presenterades 
tidigare under arbetet, på ett bra och relevant sätt. Under de genomförda intervjuerna 
med respondenterna så uppstod, vid vissa tillfällen, en viss avvikelse på vad de såg som 
mer eller mindre viktigt för upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade 
tjänster. En utav avvikelserna var ställningstagandet till informationssäkerheten kring 
SaaS-baserade tjänster. Vissa utav de deltagande respondenterna ansåg att frågor kring 
informationssäkerhet var självklara genom att lagra samtliga data lokalt medans andra 
ansåg att det är mer komplext än så. Ytterligare ett perspektiv som framhävdes var det 
faktum att leverantören av de SaaS-baserade tjänsterna hade en större kompetens 
gällande hur data skulle behandlas och hållas säker. Det skulle alltså betyda att 
leverantören hade större kontroll över informationssäkerhet och att det då inte skulle 
behöva vara en så väsentlig faktor vid upphandlingen, och implementeringen, av de 
SaaS-baserade tjänsterna. Alta van der Merwe och Kotzé:s (2011) teori kring att 
säkerhetsfrågan är en utav de viktigaste frågorna kring SaaS skiljer sig därför mot de 
svar som vissa av respondenterna har gett. 

De faktorer som presenteras genom resultatet av arbetet relaterar i god grad till den 
tidigare forskning som genomförts mot de mer IT-centrerade företagen. Vi kan se en 
tydlig balans i vad som anses vara viktigt mellan de intervjuer som genomförts och de 
studier som legat till grund för litteraturstudien. Författaren anser att den enda faktorn 
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som faktiskt sticker ut är Lagen om Offentlig Upphandling. På grund av att LOU är en 
svensk lag som appliceras på de svenska myndigheterna så kommer det dock inte som 
en förvåning att det inte har skildrats i tidigare studier. Däremot så diskuterar Janssen 
och Joha (2011) kring lagar och regleringar samt hur de, eventuellt, kan ha en negativ 
påverkan på upphandlingen, och implementeringen, av de SaaS-baserade tjänsterna.  

Godse och Mulik (2009) listar sex faktorer som de anser påverka upphandlingen och 
valet av SaaS-baserade tjänster. De sex faktorerna är Funktionalitet, Arkitektur, 
Användbarhet, Leverantör, Rykte och Kostnad. Författaren anser att en direkt 
jämförelse av dessa kan göras mot det resultat som har presenterats genom den aktuella 
studien. Funktionaliteten har mycket att göra med den kravställning som bearbetas 
under upphandlingsprocessen. Arkitekturen kan kopplas direkt till implementeringen 
och det integreringskrav som ställs mot de SaaS-baserade tjänsterna. Användbarheten, 
det vill säga faktorer som användarvänlighet, diskuterades ytligt under intervjuerna 
men överlag ansåg inte respondenterna det som en utav de mer väsentliga faktorerna. 
Leverantör, rykte och kostnad diskuteras samtliga under Lagen om Offentlig 
Upphandling och faktorn kring leverantörens roll. De faktorer som varit ett resultat av 
denna studie går i linje med den tidigare forskning som utförts. Skillnaderna mellan 
studien och tidigare forskning ligger i de perspektiv och förhållningssätt som 
respondenterna påvisat. 

Resultatet av arbetet speglar den arbetsprocess som genomgåtts under perioden. 
Författaren anser att resultatet från den genomförda studien påvisar väsentliga faktorer 
som påverkar beslut vid upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade 
tjänster.  

9.2 Reflektion kring metod 
Angående valet av metod har den kvalitativa studien varit bra för studiens generella 
resultat. Valet av en kvalitativ studie med inriktningen mot intervjuer krävde dock en 
hel del nya aspekter relaterat till författarens tidigare kompetenser. Att skapa en 
relevant intervjuguide, boka in möten med relevanta respondenter, analyserandet av 
materialet etc. Till en början så ansåg författaren att en utav de viktigare frågorna var att 
säkerställa att urvalet skedde på ett konsekvent sätt. Då IT-avdelningarna, och deras 
utveckling, kan skilja sig relativt markant från kommun till kommun var det viktigt att 
urvalet genomfördes skedde på ett konsekvent vis. 

Genom att utföra intervjuer både fysiskt, men även över telefon, så har författaren 
skapat en direkt kontakt med den relevanta informationskällan, något som författaren 
anser inte hade varit möjligt genom exempelvis en enkätstudie eller en helhjärtad 
litteraturstudie. En enkätstudie hade kunnat genomföras mot samtliga kommuner inom 
Västra Götaland men att då, för att få ut ett så bra resultat som möjligt, hade en hypotes 
behövts finnas. I och med att det blir svårt att föra en “diskussion” över en enkät hade 
författaren behövt ta fram ett axplock av faktorer som kunde tänkas vara påverkande 
vid upphandlingen och implementeringen av SaaS-baserade tjänster. Ytterligare anser 
författaren att det hade blivit komplicerat att fånga upp sammanhanget och de olika 
perspektiven respondenterna hade haft på de olika faktorerna.  
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Studiens urval representerar kommunerna inom Västra Götaland. Genomförandet av sex 
intervjuer med sex olika respondenter, som totalt representerade 13 kommuner, anser 
författaren vara tillräckligt med tanke på respondenternas liknande perspektiv på de 
olika faktorerna. Studien hade dock gynnats ytterligare genom att samtliga 
respondenter hade en bättre IT-kompetens då denna skiftade mellan 
intervjupersonerna. Författaren anser dock att riskerna för att inte få tag i 
intervjupersoner med högre kompetens hade varit för stor.  

Litteraturstudien, som legat till grund för den generella uppfattningen kring området, 
hjälpte även till att forma intervjuerna. Genom att analysera forskning som genomförts 
sen tidigare så skapade det en större förståelse för hur intervjuguiden kunde utformas. 
Litteraturstudien låg alltså även till grund för att formulera frågorna inför intervjuerna.  

Analysen av insamlade data genom tematisering fungerade bra ur studiens syfte. Då 
syftet var att identifiera väsentliga faktorer som påverkar beslut vid upphandlingen, och 
implementeringen, av SaaS-baserade tjänster lämpade sig tematisering, eller en 
tematisk analys, genom att de teman som togs fram fick representera dem väsentliga 
faktorerna. 

9.3 Etiska aspekter 
Som beskrivet tidigare (Kapitel 4.3.3 Etiska aspekter) så är de forskningsetiska 
principerna essentiella för genomförandet av den kvalitativa studien. Utan att 
säkerställa dessa principer gentemot respondenten risker studien att fallera på oetiska 
grunder. De forskningsetiska aspekterna bearbetades på genomtänkt vis genom att 
presentera studien och dess syfte för respondenterna. Genom att även beskriva hur data 
från intervjuerna skulle behandlas för respondenterna hoppas författaren att detta 
försäkrade respondenterna om att deras identitet är säker och förblir anonym. Genom 
hela intervjun, både innan, under och efter, fanns det även möjlighet för respondenten 
att dra sig ur och tacka nej till respondenten, något som klargjordes redan från början. 
Respondentens samtycke respekterades och följdes därefter.  

De forskningsetiska principerna presenterades i ett tidigt stadie när respondenten 
efterfrågades efter en intervju. Även under intervjutillfället så presenterades 
förhållningssätten i samband med att frågan kring inspelning presenterades. I och med 
utförandet av intervjuerna fick författaren ett stort ansvar att behandla den insamlade 
informationen med respekt för att inte riskera att denna konfiskerades eller 
alternerades. Författaren anser att respondentens rätt till anonymitet har hedrats 
genom att behandla den insamlade informationen på ett försiktigt och genomtänkt sätt. 

Förflyttandet av data från den lokala verksamheten ut i molnet kan ses som ett stort, och 
riskfyllt, steg för en verksamhet att ta. Som nämnt tidigare under arbetet så skapas en 
stor dataetisk fråga relaterat till vem som äger den data som flyttas ut i molnet. Då 
leverantören av tjänsten tillhandahåller den infrastruktur som verksamhetens data 
lagras på, skapas en osäkerhet om vem som faktiskt äger den data som lagras genom 
tjänsten. Är det verksamheten som tillhandahåller data till tjänsten, eller är det 
leverantören som besitter den fysiska infrastruktur som data faktiskt lagras på. Denna 
studie belyser denna problematik inom kommunernas verksamhet. 
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9.4 Vetenskapliga aspekter 
SaaS är ett relativt nytt område som ännu inte granskats på en utförlig nivå. Denna 
studie påvisar de faktorer som påverkar beslut vid upphandling, och implementering, av 
SaaS-baserade tjänster hos kommuner inom Västra Götaland, men i och med de faktorer 
som presenteras så är det aktuellt att dra slutsatsen att samtliga svenska myndigheter 
påverkas av dessa på ett eller annat sätt. Studiens resultat kan alltså ses som större än 
den värld som problemet studerats i. Att kommuner, och andra verksamheter, 
expanderar sin verksamhet ut i molnet kan ses som en växande trend som stödjer 
arbetets generella relevans.  

Utifrån denna studies resultat kan många utav de faktorer som Godse & Mulik (2009) 
identifierat bekräftas. Det går att hitta liknelser i de ledsagor som respondenterna 
skildrar med det som Godse & Mulik (2009) diskuterar i sin studie. Det finns alltså 
likheter, i vad som påverkar upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade 
tjänster, mellan kommunerna inom Västra Götaland och de IT-företag som studerats av 
Godse & Mulik (2009). 

Studerandet av kommunerna inom Västra Götaland skapar kunskap kring SaaS och hur 
leveransmodellen bör behandlas. I och med att kommunerna är svenska myndigheter 
skapar detta ny kunskap då förhållningssätten, och perspektiven, till hur faktorerna 
påverkar upphandling, och implementering, av de SaaS-baserade tjänsterna, något som 
inte studerats tidigare.  

Under denna studie har frågan kring datasäkerhet och hur känsliga data lagras i molnet 
tagit stor plats. Sett till tidigare studier skildras frågan om datasäkerhet som en utav de 
mest vitala för att SaaS, eller molntjänster generellt, skall fortsätta att ersätta mer 
traditionella system. Därför är det viktigt att fortsätta att studera frågan relaterat till 
upphandlingen, och implementeringen, av SaaS-baserade tjänster. Om datasäkerheten 
mot SaaS kan tydliggöras och definieras på ett bättre sätt kan detta resultera i ett större 
användande av leveransmodellen samt öka användandet av molntjänster generellt.  

9.5 Samhälleliga aspekter 
Olika typer av SaaS-baserade tjänster kan identifieras i våra alldagliga liv. Vare sig detta 
är genom sociala medier, streamingtjänster eller molnlagring så förflyttas mycket av det 
vi tidigare gjort lokalt till molnet. Denna studie skildrar inte bara de faktorer som 
påverkar kommuner inom Västra Götaland och dess upphandling, samt implementering, 
av SaaS-baserade tjänster utan studien tar även upp faktorer som kan vara väsentliga för 
det generella samhället. Då data numera, i en större utsträckning, lagras i molnet skapas 
nya förhållningssätt för hur data bör hanteras när vi lägger ansvaret för vår data i 
andras händer. Kommunernas skildringar av deras förhållningssätt till lagringen av data 
i molnet kan kopplas och stödja perspektiv som kan vara nyttiga, och ses som kunskap, 
för det generella samhället.  

Ytterligare belyser arbetet frågan kring dataintegritet. Genom att lagra data i molnet 
försätter detta användaren i en ovetande situation om vad hens data faktiskt används 
till. Användaren kan inte på ett självklart sätt säkerställa att den data som hen lagrar 
genom molntjänster behandlas på ett säkert och korrekt vis. Det finns risker med att 
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lagra data i molnet, användaren kan inte säkerställa att hens data inte hamnar i fel 
händer eller att data på något sätt förändras och att data på så sätt förlorar sin integritet. 
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10. Framtida forskning 
Software as a Service är fortfarande relativt nytt inom de mindre IT-centrerade 
verksamheterna. Frågan kring informationssäkerhet är fortfarande en av de stora 
frågorna, även hos de svarande kommunerna. Författaren märker dock, efter 
genomförandet av studien, att det generella perspektivet på säkerheten av SaaS-
baserade tjänster skiftar hos vissa utav respondenterna. Den informationsetiska 
aspekten kring användandet av SaaS-baserade tjänster är både komplex och väldigt 
intressant. Frågan om vem som äger den data som lagras hos leverantören av de SaaS-
baserade tjänsterna är en fråga som bör undersökas ytterligare då denna kan försvåra 
migrationen från lokala system till SaaS-baserade alternativ. 

Under denna studie så var tanken att ta fram ett Statement of Work i samband med 
identifierandet av faktorerna som påverkar beslut vid upphandlingen och 
implementeringen av SaaS-baserade tjänster. Då framtagandet av ett Statement of Work 
visade sig vara betydligt mer omfattande än vad som förutsatts är detta något som bör 
studeras ytterligare. Huruvida ett SoW kan stödja kommunens verksamhet i att bearbeta 
upphandling och implementering av SaaS-baserade tjänster är en fråga som bör 
studeras ytterligare. Ett SoW skulle förhoppningsvis kunna stödja kommunen genom att 
erbjuda rutiner och arbetsprocesser för att försäkra om att upphandlingen och 
implementeringen går smidigt till sett till de faktorer som tagits fram under denna 
studie. 

SaaS är som sagt en relativt ny leveransmodel för många verksamheter både inom och 
utanför IT-området. Det mest intressanta just nu är att undersöka de säkerhetsaspekter 
som tillkommer vid en förflyttning till molnet. Genom att undersöka säkerhetsriskerna 
och definiera dessa kan verksamheters syn förändras på dessa molntjänster, vilket kan 
leda till en ökad användning av SaaS-baserade tjänster hos verksamheter världen över. 
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