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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats är en fallstudie av webblösningar och specifikt kring 
ekonomiprogram. Studien omfattar en undersökning för att ta reda på orsakerna till 
att inte fler småföretagare går över till webbaserade lösningar, detta är idag högst 
aktuellt eftersom det blir allt mer populärt att arbeta i molnet. Molntjänster är ett 
relativt nytt sätt att arbeta på och det innebär stora förändringar för företagen 
samtidigt som de erbjuder fler möjligheter än tidigare. I och med den ökade 
betydelsen av molntjänster och dess arbetssätt har vi även undersökt vad det finns för 
fördelar med webblösningar med hjälp av befintliga användare. 
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram vilka som är orsakerna till att inte fler använder 
webblösningar, samt vilka fördelar det finns. Vår undersökning riktar enbart in sig 
mot ekonomiprogram, men kan med största sannolikhet användas i mer generella 
sammanhang.  
 
Metoden för undersökningen är en kvalitativ fallstudie, med intervjuer av ett flertal 
användare inom respektive arbetssätt. De arbetssätt vi har undersökt är 
skrivbordsprogram och webbaserade program. 
 
Resultatet av datainsamlingen visar på att olika faktorer spelar roll i valet mellan de 
olika arbetssätten. Undersökningen resulterar i att ett flertal användare är rädda för 
vad molnet innebär och var deras information faktiskt tar vägen. Å andra sidan tyder 
resultatet på ett flertal fördelar med arbetssättet av webblösningar, bland annat att det 
är bättre tillgänglighet och kostnadseffektivt.  
 



   
 

   
 

Summary 
This bachelor thesis is a case study about cloud computing and specifically on finance 
applications. We have found out the reasons why not more small business owners 
moves to web-based solutions, since today it´s very popular to work in the cloud. 
Cloud services are a relatively new way of working and that means big changes for 
businesses while offering more opportunities than before. 
 
The purpose of this essay is to highlight the reasons why not more business owner’s 
uses web solutions and what benefits there are with web solutions. Our investigation 
is directed only into themselves against financial applications but can most likely be 
used in a more general context.  
 
To carry out the research we have used a case study where we have interviewed 
several users to the each approaches. The approaches we have investigated are 
desktop applications and web-based applications. 
 
The results after our data collection reveals a number of factors that play a large role 
in the choice between the different modes. Our survey shows that many users are 
afraid of what the cloud is and where their information actually goes. The result is 
also in on several advantages of web solutions, including that it is better availability 
and cost. 
 
  



   
 

   
 

Förord 
Den här uppsatsen har varit väldigt lärorik och intressant för oss. Framväxten av 
molnet och dess möjligheter är något som vi båda finner intressant och som vi vill 
veta mer om. Anledningen till att vi valde just ekonomiprogram var för att vi både har 
arbetat med bokföring samt att vi har en god relation till Visma sedan tidigare.  
 
Vi vill tacka vår handledare Tobias Andersson Gidlund för kontinuerlig feedback och 
stöd i vårt arbete. Vi vill även tacka Visma för att vi fick ta del av deras kunder till 
vår undersökning.  
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1 Introduktion  
I det här kapitlet presenteras undersökningens syfte, tidigare forskning, 
frågeställningar och problematiken bakom ämnet. Avslutningsvis presenterar vi 
målgrupp och avgränsning.  

1.1 Inledning/bakgrund 
Molntjänster är något som växer lavinartat i dagens IT-värld. Det finns en mängd 
olika företag som erbjuder sina kunder olika typer av molnbaserade applikationer. 
Den stora fördelen med molnet är att du som privatperson eller företag kan komma åt 
data samt information vart du än befinner dig i värden, det enda du behöver är en 
internetuppkoppling. En del företag erbjuder molntjänster gratis, dock till en 
begränsad mängd data (Söderlind, 2010). 
 
Den stora skillnaden mellan molnet och skrivbordsapplikationer är att via molnet 
krävs en internetuppkoppling samt ett tredjepartsföretag som hanterar användarens 
data. Det vill säga att en privatperson eller ett företag inte sparar sina datafiler internt 
på deras datorer utan hos ett externt företag. Varje gång användaren uppdaterar eller 
lägger upp en ny fil skickas den till en extern server via internet. Fördelar med 
skrivbordslagring är att data enbart sparas internt hos användaren och ingen annan har 
åtkomst till den (Proffitt, 2011). 

1.2 Tidigare forskning 
Skillnader mellan molntjänster och lokala tjänster har visat sig vara stora. Enligt 
författarna Dogan & Löfvenhaft, (2013) är molntjänster ett växande koncept som fler 
och fler börjar använda sig av. I sin slutsats hävdar dem att de argument som finns 
som molntjänst leverantörerna använder sig av även stämmer i verkligheten. De har 
även kommit fram till en del fördelar med att använda molntjänster istället för lokala 
program. De styrkor de har funnit i sin undersökning med molntjänster är: 
 

- Kostnaden 
- Skalbarheten 
- Ingen installation krävs 

 
Författarna Grahn & Sund, (2013) har också undersökt vad som skiljer molntjänster 
och lokala tjänster åt. De har även, förutom skalbarhet och kostnad, kommit fram till 
att användandet av molntjänster ökar flexibiliteten och tidseffektiviteten. En av 
nackdelarna författarna lyfter fram är att användaren blir beroende av 
internetuppkoppling.     
 
Armbrust, (2010) menar i sin artikel att de tror att molntjänster är något som kommer 
öka väldigt mycket och att utvecklarna måste ha detta i beräkning i framtiden. De 
menar att oavsett ifall det är en mindre verksamhet eller en stor verksamhet kommer 
molntjänster ligga mer i fokus i framtiden. Deras mål med artikeln var att reda ut 
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skillnaderna och oklarheterna kring molntjänster och specifikt Cloud Computing.  
 
Boillat & Legner, (2013) har kommit fram till att om en användare flyttar sin 
verksamhet från en skrivbordsapplikation till en webblösning ökar flera olika värden 
för kunden såsom resurser och kostnader. De säger också i sin artikel att SaaS är ett 
bra alternativ till On-Premise dvs. att en webblösning är ett bra alternativ istället för 
att ha en skrivbordsapplikation. 
 

1.3 Problemformulering 
Denna forskning syftar till att ge svar på varför inte fler småföretagare använder sig 
av webblösningar och ska även belysa dessa orsaker. Undersökningen kommer även 
gå in på vilka fördelar det finns med webblösningar. Det som gör undersökningen 
speciell är att vi riktar in oss på småföretagare och två olika ekonomiprogram.  
Det finns vissa riktlinjer för hur företag ska sköta sin ekonomi. Det ska kontinuerligt 
rapportera sin redovisning, bland annat för att kunna ge återkoppling till Skatteverket. 
Det finns en rad olika tjänster att välja mellan i dagens samhälle när det gäller 
ekonomiprogram. Verktyg som hjälper företagen att bland annat sköta bokföring och 
fakturering.  
 
Frågan företagen kan ställa sig är om de ska sköta ekonomin genom lokala tjänster 
vilket innebär skrivbordsprodukter. Där all mjukvara är lokalt installerat på en 
persondator och användaren har själv ansvar över säkerhetsfiler. Eller om det ska gå 
över till framtiden och molnet där allt sparar och sköts genom webbaserade program. 
Där användaren inte behöver ta hand om säkerhetsfiler och inte heller ha någon fysisk 
mjukvara installera via sin persondator, allt sköts istället via webben.  
 
Webblösningar är något som ständigt växer och är ett relativt nytt sätt att sköta sin 
ekonomi på bland företag. Därför vill vi undersöka varför inte fler blir övertygande 
om att använda sig av webbtjänster istället för skrivbordstjänster. Anledningen till 
undersökningen är att vi vill få fram olika orsaker till att varför inte fler och fler 
företag går över till webblösningar när det gäller ekonomiprogram 
 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 
Syftet med studien är att undersöka varför inte fler företag väljer att använda sig utav 
webbaserade program samt vilka fördelar nuvarande användare ser med 
webblösningar. 
 
Studiens frågeställning lyder: 
 
• Vilka upplevda fördelar finns det med webblösningar? 
• Vilka orsaker finns det att användarna inte har valt en webblösning? 
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1.5 Avgränsning 
Undersökningen kommer enbart behandla två olika typer av program inom ekonomi, 
skrivbordsprogram och webbaserade program.  Företagen som kommer undersökas är 
småföretag med 0-20 anställda, som antingen använder sig av skrivprogram eller 
webbaserade program. Vi har valt att arbeta mot ett företag för att kunna ta del av 
deras användare i vår undersökning. Företaget vi valde heter Visma och de arbetar 
enbart med utveckling av ekonomiprogram till småföretagare.  
 

1.6 Målgrupp 
Målgruppen för undersökningen kommer vara småföretagare med 0-20 anställda men 
även individer som står i valet att välja ekonomiprogram och som ställer sig frågan 
om de ska välja en skrivbordslösning eller en webblösning. Undersökningen kan även 
vara intressant för forskarvärlden eftersom detta är ett ämne som det bör forskas mer 
kring, samt även för att studenter ska kunna ta del av denna undersökning i samband 
med deras studier.  
 

1.7 Disposition  
Kapitel 1 - Introduktion 
I det här kapitlet beskrivs tidigare forskning, vår problemformulering, syfte och 
frågeställning och avgränsning, samt vilken målgrupp undersökningen riktar sig mot.  
 
Kapitel 2 – Bakgrund/teori 
Här beskrivs den bakgrund och teori som finns kring det valda ämnet. Det presenteras 
ett antal begrepp som kan vara bra för läsaren att känna till. Förhållandet mellan 
skrivborslösningar och webblösningar presenteras. 
 
Kapitel 3 – Metod  
I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga för att välja en vetenskaplig ansats, 
vilket urval som gjort och hur intervjuer har gått till. Det beskrivs även hur 
undersökningen genomförts och hur resultat har tolkats och analyserats.  
 
Kapitel 4 – Resultat 
I resultatkapitlet presenteras de resultat som har kommit fram och vad som har sagts 
under intervjuerna.  
 
Kapitel 5 – Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi kring de resultat vi har fått fram och hur vi tolkar dem.  
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Kapitel 6 – Avslutning 
I avslutningskapitlet presentar vi våra slutsatser av vår undersökning och ger förslag 
på fortsatt forskning kring ämnet.  
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2 Bakgrund/Teori 
I det här kapitlet beskrivs den teori och bakgrund som ligger till grund för 
undersökningen. 

2.1 Molntjänster 
Molntjänster är enligt Tech-fag, (2014) ett koncept som bygger på att resurser, 
information och mjukvara delas på internet. Det går ut på att användarna ska kunna 
komma åt information vart dem än befinner sig, så länge det finns en 
internetuppkoppling. Molntjänster tillåter både enskilda individer och stora 
organisationer att sprida sin information och kostnaderna för att sköta affärer med 
hjälp av molntjänster har blivit betydligt billigare nu än tidigare.  
 
Molntjänster har ett flertal fördelar enligt Tech-fag, (2014) i jämförelse med om 
användaren arbetar med det traditionella sättet, dvs. med On-premise. En stor fördel 
med molntjänster är att de är åtkomliga vart som helst ifrån. Informationen kan nås 
från hela världen och det enda som egentligen behövs är en internetuppkoppling. Det 
är också en klar fördel med molntjänster att det sker automatiska uppdateringar 
kontinuerligt och ansvaret för uppdateringar ligger då på leverantören och inte på 
användaren själv.  
 
Det finns även nackdelar med molntjänster och den största där är att det finns en ökad 
säkerhetsrisk enligt Tech-fag, (2014). Detta eftersom det handlar om webben och där 
finns det mer risker än om användaren skulle köra sin applikation lokalt hemma i sin 
dator. Det finns även en nackdel som rör uppdateringarna och handlar om att 
användaren tappar kontrollen över uppdateringarna eftersom de görs automatiskt utan 
användarens samtycke.  
 

2.2 Software as a Service 

SaaS (Software as a Service) är en form av molntjänst där användaren kan köra sitt 
program i en webbläsare via internet. Turban, Sharda & Delen, (2010) menar att i 
SaaS behöver användaren heller inte ha någon kunskap om den tekniska 
infrastrukturen eller andra tekniska lösningar. 
 
SaaS går enligt Interoute (2014) ut på att användarna kör sin programvara över 
internet. Användaren kan på så sätt komma åt sin information från vilken dator som 
helst så länge det finns en internetuppkoppling. SaaS kan ses som en programvara 
som styrs av behovet och användaren snarare hyr sin programvara än att köpa den. 
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Enligt (Interoute 2014) är det flera anledningar som påvisar att SaaS är mer 
fördelaktigt: 
 

·   Inga ytterligare maskinvarukostnader 
·   Inga installationskostnader 
·   Betalning efter användning 
·   Skalbar användning 
·   Automatiska uppdateringar 
·   Kompatibilitet över olika enheter 
·   Tillgängligt överallt ifrån 
·   Applikationer kan anpassas efter kunders behov 
 

Dessa anledningar menar alltså att SaaS gör att det inte finns några 
installationskostnader, till skillnad från skrivbordsprodukterna. SaaS kan lätt anpassas 
efter användarens behov och kan uppgraderas vid behov. SaaS lösningar kan nås från 
alla internetanslutna enheter och det enda som behövs är en internetanslutning för att 
användaren ska kunna nå sina applikationer (Interoute 2014). 
 
En motsats till SaaS skulle kunna vara att användaren köper en programvara och själv 
installera den lokalt på sin dator, då har användaren en så kallas skrivbordsprodukt, 
alltså ett skrivbordsprogram som enbart kan köras lokalt på användarens dator. Och 
till skillnad från skrivbordsprodukter där filer sparas lokalt på datorn sparas alla filer 
med SaaS i det så kallade molnet (Interoute 2014). 

2.3 Skrivbordsprogram 

On premises är en engelsk term som syftar till att en programvara installeras och körs 
lokalt på en dator hos användaren. Det är en av de mest traditionella metoderna för att 
använda företagsprogram och applikationer. Oftast kräver On premises en 
licensnyckel till varje dator. Användaren ansvarar själv för säkerhet, tillgänglighet 
och underhållet av programmet. (Techopedia, 2014).  
 
Boillat & Legner, (2013) menar att det finns klara fördelar med att flytta sin 
verksamhet till webben istället för det traditionella sättet som kallas On-Premise. De 
trycker på att kostnaderna skulle minska för verksamheten och att fördelarna skulle 
vara stora. De går också in på att det finns betydligt mycket fler moduler som går att 
välja till om kunden önskar de till sin webblösning än vad det finns funktioner till On-
Premise. Med det menar författarna att du är mer låst till en lösning om du väljer On-
Premise än vad du är om du väljer att köra på en webblösning.  
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2.4 SaaS vs. On-Premises 

Enligt Claybrook, (2012) är On premises dyrare än SaaS lösningar eftersom det 
kräver ett startkapital för hårdvara, licenser och liknande. Han menar också på att 
säkerheten spelar stor roll när användaren ska välja mellan SaaS lösningar och On 
premises lösningar eftersom användaren får själv ansvara för säkerheten med back-
uper och skydd när On premises används. 

 

Aspekter SaaS On-Premises 

Kostnad Kostnad varje månad, år, per 
användare 

Startkapital för hårdvara, 
licenser, kostnad varje månad 
eller år 

Anpassning Valfri anpassning, beroende på 
leverantör 

Anpassning beroende på 
leverantör 

Hårdvara Leverantören äger mjukvaran och 
användaren har hårdvaran 

Kunden måste själv ha hårdvaran 
och köper mjukvaran 

Säkerhet Kräver internetuppkoppling, skapar 
olika säkerhetsrisker 

Mindre säkerhetsrisker pga. 
Programmet körs lokalt 

Mobilaccess Nås via webbläsare på mobila 
enheter 

Begränsad access pga. Enbart 
lokal nåbarhet 

Kontroll Leverantören sköter kontrollen av 
data och systemen 

Kunden får själv kontroll över 
sin data och sina system 

Figur 1 – SaaS och On-premises tabell. Claybrook, (2012) 

Figur 1 är enligt Claybrook, (2012) viktig när användaren ska bestämma sig för 
vilken typ av tjänst han/hon behöver och vill ha. Claybrook går igenom ett antal 
aspekter som jämför de olika tjänsterna, vilka för och nackdelar det finns med 
respektive. Även Microsoft, (2010) listar fördelar och nackdelar mellan On-Premises 
och SaaS lösningar. De menar på att med On-premises har användaren själv kontroll 
över sin data och sina system, de får själva lagra sin data och allt hanteras internt och 
lokalt av kunden själv. De säger också att investeringen är i början hög men att den 
lönar sig i slutändan. Med SaaS menar Microsoft, (2010) att det inte finns några 
kostnader för licenser och att kostnaderna är låga för service eftersom att ett 
tredjeparts företag sköter allt jobb med lagring, backuper och liknande för kunden. 
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Pohorce & Zorman, (2011) menar att de tror att övergången till molnet är oundvikligt, 
men kanske inte för alla. De säger att en stor fördel med webblösningar är just 
enkelheten att användarna enbart behöver hårdvaran för att komma åt sina filer 
genom en molntjänst. Garrison, Kim & Wakefield, (2012) anser att vilken 
organisation som helst kan tillämpa molntjänster, det spelar med andra ord ingen roll 
hur många anställda eller liknande faktorer företaget har. De menar även att med 
molntjänster kan företag få ner sina kostnader och få ett mer agilt arbetssätt.   

2.6 Technology acceptance model 
Technology acceptance model (TAM) är enligt Davis, (1986) en modell som handlar 
om att bedöma acceptansnivån av ett informationssystem. Syftet med att tillämpa 
modellen är att kunna påverka acceptansen hos användaren och försöka få igenom att 
teknologin godkänds av dem. En viktig del i tillämpningen utav modellen är för att se 
varför eller varför inte vissa system accepteras av dess användare. Modellen används 
även för att användare bland annat ska få en positiv ställning till informationssystem 
och ny teknologi. Se figur 2 nedanför.  
 

Figur 2 – TAM-modellen, Davis (1986).  
 
Modellen är uppbyggd med fyra olika grundpelare där dem två första handlar om 
nytta och upplevd användarvänlighet till individer. För att i dem två sista 
grundpelarna kunna bestämma avsikten med att använda det faktiska systemet. Vilket 
beteende och vilken avsikt individen har spelar stor roll i valet av system samt på 
vilket sätt användaren använder systemet (Davis, 1986). 
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3 Metod 
I det här kapitlet beskrivs tillvägagångsättet för att genomföra undersökning och hur 
resultaten har kommit fram. 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Till datainsamling går det att välja bland två tillvägagångssätt, den kvalitativa eller 
den kvantitativa ansatsen. Eftersom studien enbart kommer behandla den kvalitativa 
delen, är det den vi kommer gå djupare in på och förklara i metodkapitlet.  
 
Första steget i den kvalitativa ansatsen handlar om hur data ska samlas in och den 
kvalitativa ansatsen förespråkar öppna intervjuer, gruppintervjuer, observationer och 
dokumentundersökningar. Öppna intervjuer är de vanligaste enligt Jacobsen (2002) 
inom den kvalitativa ansatsen.  
 
De öppna intervjuerna är bäst att tillämpa när det är få personer som ska undersökas 
eftersom det är både tidskrävande och kostnadskrävande. Öppna intervjuer är också 
bra när vi vill undersöka vad en person säger, och inte flera stycken samtidigt. 
Anledningen till att den kvalitativa ansatsen har tillämpats är för att vi ville ha öppna 
intervjuer som innebär mer diskussioner än enbart frågor och svar. Då 
forskningsfrågan ämnar till att undersöka varför inte fler småföretagare går över till 
molnbaserade tjänster ser vi den kvalitativa ansatsen som bäst lämpad (Jacobsen 
2002). 
 
Undersökningen är en fallstudie eftersom att det är de mest lämpade metoden för den 
här typen av undersökning. Fallstudien bygger på vår frågeställning där vi försöker ta 
reda på varför småföretagare som använder skrivbordsprogram inte går över till 
molnbaserade tjänster. Enligt Jacobsen, (2002) finns det ingen gemensam syn på vad 
som faktiskt är en fallstudie, men författaren menar att det är en undersökning där 
forskare riktar in sig mot en enhet och fokuserar enbart på den. I en fallstudie pratar 
författaren även om att det finns olika nivåer för en fallstudie där ju högre upp i nivån 
man kommer, ju fler enheter finns det att undersöka.    
 
Enligt Yin, (2007) används en fallstudie som en metod vid insamling, presentation 
och analysering av data till en undersökning. Vilket författaren menar hjälper en att 
skriva en välstrukturerad rapport. En fallstudie handlar om att gå in på få antal fall 
som bygger kring forskningsfrågan och sedan undersöka dem på djupet för att få 
bättre förståelse.  
Den deduktiva ansatsen har tillämpas för att ingen av oss hade speciellt mycket 
kunskaper om ämnet sedan tidigare. Därför behövdes det samlas in teori i form av 
vetenskapliga artiklar, tidigare forskning och annan lämplig litteratur för att få en 
övergripande bild kring ämnet. Intervjufrågorna har utformats efter insamlad teorin 
för att få bra struktur på intervjuerna.  
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3.2 Datainsamling  
I undersökningen kring vår frågeställning valde vi att genomföra en av de vanligaste 
kvalitativa undersökningarna i form av individuella intervjuer. Valet att tillämpa 
intervjuer grundar sig på att vi behövde få en djupare förståelse för forskningsfrågan 
och att skapa en viss diskussion kring varje fråga i intervjuerna. Vilket innebär att 
respondenterna kan bidra med mer information kring ämnet (Jacobsen 2002). 
 

3.2.1 Urval 
Populationen i undersökningen bestod av 200 kunder från Visma. Hälften av dessa 
kunder använder ett program som heter Visma eEkonomi och är ett webbaserat 
ekonomiprogram. Den andra hälften använder programmet Visma Administration 
som är ett skrivbordsprogram. Urvalet som tillämpades kallas enligt Jacobsen, (2002) 
för slumpmässigt urval där delar av populationen plockades ut för intervjuer. Med 
andra ord drogs 20 stycken kunder ur hela populationen slumpmässigt utan några 
specifika kriterier.  
 
Tio av intervjuerna kommer att genomföras med användare till ett webbaserat 
ekonomiprogram medan de övriga tio genomföras med användare som har en 
skrivbordslösning. Eftersom vi använder oss utav två forskningsfrågor är det tänkt att 
ena gruppen ska besvara den första forskningsfrågan och den andra gruppen ska 
besvara den andra forskningsfrågan. Första gruppen använder sig av webbaserade 
ekonomiprogram och andra gruppen använder sig av skrivbordsprogram.  
 
Det slumpmässiga urvalet tillämpades eftersom populationen var så pass stor och vi 
inte hade några specifika kriterier att gå efter. Det enda kriterier vi utgick ifrån bygger 
på vår frågeställning som pekar på två olika grupperingar på grund av olika 
ekonomiprogram. Till vår undersökning ansåg vi det inte som relevant kring vilket 
kön grupperna tillhör eller vilken ålder de har eftersom vi eftersträvar en 
generaliserbar undersökning som är oberoende av den typen av aspekter.  
 

3.2.2 Genomförande 
Intervjufrågorna utformades främst efter den insamlade teorin kring ämnet samt med 
den frågeställning som ska besvaras i undersökningen. Öppna intervjuer genomfördes 
över telefon eftersom respondenterna skulle kunna bidra med tankar och idéer utöver 
frågorna. Telefonintervjuer tillämpades för att respondenterna inte är bosatta i 
Kronobergs län, utan är utspridda över delar av Sverige.  
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Det utformades två olika inriktningar kring intervjufrågorna eftersom det fanns två 
olika program vi skulle undersöka. Första programmet som är webbaserade program 
hade sju olika frågor och andra programmet som är skrivbordsprogram hade åtta olika 
frågor. När intervjufrågorna hade utformats genomfördes en testintervju där feedback 
var största målet för att gå vidare och utveckla våra frågeställningar på ett bättre sätt.  
 
Efter att de två testintervjuerna hade genomförts, ändrades en del frågor om. Med 
andra ord omformulerades vissa frågor om för att gör dem mer attraktiva och 
inriktade kring ämnet, teorin samt för att kunna besvara forskningsfrågorna.  
Femton intervjuer genomfördes, sju stycken med skrivbordsprogram och åtta stycken 
med webbaserade program, se bilaga 1 och 2. Varje intervju varierade mellan 15 – 25 
minuter. Bortfallet blev därför fem stycken personer eftersom det var svårt att få tag i 
flera av dem samt att en del inte ville ställa upp.  
 

3.3 Analys 
För att analysera kvalitativ data kan man dela upp det i tre faser. Enligt Jacobsen 
(2002) är dessa faser följande: 
 

1.     Beskrivning som handlar om att få en grundlig och bra beskrivning som 
möjligt, utan att själv påverka resultatet. 

2.     Systematisering och kategorisering som handlar om att sålla bort den 
överflödiga informationen och förenkla svaren man fått. 

3.     Kombination som betyder att man börjar tolka resultaten och försöker hitta 
gemensamma nämnare. 

 
I analysen har det eftersträvats att arbeta enligt dessa faser. Det gav en bra bild över 
de svar representanterna gett och hjälpte oss när det skulle sammanställas. Första 
steget handlar om att strukturera och noggrant anteckna under själva intervjuerna. 
Vilket också genomfördes under intervjuerna, för att kunna gå vidare och 
sammanfatta dem som nästa steg går in på. Här handlar det om att kunna hitta 
nyckelord rakt igenom intervjuerna, för att kunna lyfta fram viktigt information till 
forskningsfrågan. Sista steget tar upp olika faktorer om hur resultatet ska tolkas och 
vilka kopplingar som finns mellan intervjuerna. Vad blir resultatet, hur har resultatet 
uppstått? Har det bidragit till att kunna besvara forskningsfrågorna?  
 
Stegen ovan har tillämpats under analysprocessen och alla steg har genomförts på 
varje intervju. Valet att använda sig av denna princip till att analysera inkommande 
data från intervjuerna har bidragit med att kunna komma fram till ett bra resultat till 
forskningsfrågorna. Där nyckelord har haft olika kopplingar rakt igenom intervjuerna 
med respondenterna. Vilket har hjälp oss att plocka fram viktigt information som hela 
tiden har berört och gett svar till forskningsfrågorna.  
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3.4 TAM-modellen  
Till vår analys tillämpade vi TAM-modellen för att bedöma hur acceptansnivån ser ut 
kring de två olika systemen Davis, (1986). Vi tog hjälp av modellen när vi utformade 
och strukturerade intervjufrågorna för att i vår analys kunna få en uppfattning om hur 
användare upplever och accepterar systemen. Tanken med att använda TAM-
modellen är att kunna se beteendemönstret hos användare som inte accepterar den nya 
tekniken eller accepterar den. Vi valde att se modellen som en vägren, de som gick åt 
ena hållet hade accepterat den nya tekniken och de andra som inte hade accepterat 
tekniken gick åt andra hållet. På så sätt fick vi en uppfattning om hur modellen ska 
användas vid den här typen av undersökning.  
 

3.4 Tillförlitlighet 
Jacobsen (2002) berättar att en undersökning kan ses som en metod för att få 
information till sin empiri, och oavsett vilken typ av empiri man vill åt finns det två 
krav att ta hänsyn till: validitet och reliabilitet. Att empirin har en bra validitet kräver 
att den är giltig och relevant för undersökningen. Den måste även kunna ses som 
tillförlitlig och trovärdig, då blir den reliabel. 
 
För att påvisa att undersökningen är trovärdig och håller en god kvalitét kommer 
arbetet med validitet och reliabilitet alltid att vara i åtanke. Samtliga intervjufrågor 
kommer att bifogas som bilagor för att läsaren ska kunna se allt och därmed få en 
högre trovärdighet till undersökningen. Se bilagor 1 och 2.  
 
Jacobsen, (2002) säger att det är viktigt att minska ned de problem som har med 
giltighet och tillförlitlighet att göra. Det som även kallas validitet och reliabilitet. 
Författaren menar att de är viktigt att kritiskt bedöma den data som samlats in och att 
forskarna måste hålla sig kritiska till svaren de fått in. De ska kunna bedöma ifall den 
information de samlat in är den de hoppats på och ifall de kan använda den till det 
dem vill.  
 
Intern giltighet är enligt Jacobsen, (2002) hur pass giltigt resultatet är. För att ta reda 
på ifall resultatet är giltigt finns det två viktiga steg som måste göras:  

- Undersökningen och slutsatser kontrolleras mot andra  
- Granska resultatet kritiskt  

 
Det finns även extern giltighet och handlar enligt Jacobsen, (2002) om hur en 
undersökning kan generaliseras. Det handlar alltså om att utveckla mer generella 
teorier av det som har framkommit under undersökningen.  
För att undvika att vi som undersökare påverkar våra respondenter har vi tänkt 
mycket på att minimera riskerna för undersökareffekten. Undersökareffekten är enligt 
Jacobsen, (2002) när den som undersöks blir påverkas av undersökaren.  
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3.5 Etiska överväganden 
Jacobsen (2002) menar att det finns tre grundkrav som en bra undersökning bör 
uppfylla. Dessa är informerat samtycke, privatliv och korrekt återgivelse. Eftersom 
undersökning berör personuppgifter och till viss del känslig information valde vi att 
arbeta aktivt med att skydda personuppgifter och deras information. Därför nämner vi 
aldrig respondenternas namn eller deras företag. Vi var även tydliga mot deltagarna 
att undersökningen var helt frivillig och syftet med undersökningen förmedlades på 
ett tydligt sätt.  
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4 Resultat & Analys 
Undersökningen ämnar ge svar på forskningsfrågorna och här redovisas de svar som 
har framkommit efter datainsamlingen. Vi har valt att strukturera upp det här kapitlet 
utefter de olika faktorerna för varje arbetssätt som framkom av vår analys av 
empirin.  
 

4.1 Fördelar med webblösningar 
Tillgänglighet 
Flera av användarna till webblösningarna anser att tillgängligheten till programmet är 
en stor fördel och en av orsakerna till varför de valde just en webblösning. De vill 
kunna arbeta vart dem än befinner sig och komma åt programmet på ett smidigt sätt. 
Eftersom webblösningen är en SaaS-lösning körs programmet direkt genom en 
webbläsare och det enda användaren behöver för att komma åt sitt program är en 
internetuppkoppling. 
 
Användarna till webblösningar har även uttryckt en stor fördel med att kunna arbeta 
med sin bokföring genom en surfplatta och mobiltelefon. Även om det inte är något 
alla användare tillämpar i nuläget, ser många av användarna ett behov av det i 
framtiden. 
 
Kostnad 
Många av användarna till webblösningar tycker det är smidigt och enkelt att dela upp 
betalningen antingen en mindre summa varje månad eller en större summa en gång 
om året. Alla användare som har webblösningar har ett abonnemang hos leverantören 
som löper månadsvis. Den stora fördelen med webblösningar är att du slipper en stor 
startavgift för själva programmet. 
 
Säkerhet 
Flera av användarna är glada över att de slipper tänka på säkerhetskopieringar och 
göra backuper själva. Säkerhetskopieringen sköts per automatik av leverantören vilket 
gör att användarna inte behöver tänka på det alls. Användarna till tjänsten behöver 
aldrig tänka på att spara ner sina filer eller vara rädd för att förlora viktig data 
eftersom allt sparas på servrar som leverantören ansvarar för. 
 
Enkelhet 
En annan viktig faktor som spelar in för användarna är enkelheten och smidigheten i 
programmet. Eftersom tjänsten är en SaaS-lösning och körs via webbläsaren spelar 
det ingen roll vilket operativsystem användaren har. En annan fördel är att det även 
går att använda programmet genom surfplatta eller mobiltelefon och det spelar inte 
någon roll om enheterna kör Android eller IOS. Med andra ord krävs det inga 
installationer för att användaren ska kunna köra webblösningar.   
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4.2 Anledningar till att företag behåller skrivbordsapplikation 
Behov 
Många av användarna som använder sig av skrivbordslösningar ser inget större behov 
utav att kunna bokföra via molntjänster och i detta fall webblösningen. Det beror på 
att respondenterna som blev tillfrågade enbart använder sig av tjänsten under sin 
arbetstid på kontoret och ser därmed inga fördelar eller något behov av att kunna nå 
bokföringen utanför arbetet. 
 
Marknadsföring 
En större del av användarna till skrivbordsprogram hävdar att en av anledningarna till 
att de inte gått över till en webblösning är för att de har missat att leverantören 
erbjuder det. De visste alltså inte om att leverantören erbjuder liknande program som 
är molnbaserade när de valde att börja använda skrivbordsprogram. Om det i sin tur 
beror på bristande marknadsföring från leverantörens sida eller helt enkelt att 
användarna inte kollat runt ordentligt låter vi vara osagt. 
 
Säkerhet 
En del av användarna till skrivbordsprogrammen vill kunna sköta sina 
säkerhetskopieringar själva och ha full kontroll över sin data, vilket inte fungerar ifall 
de skulle använda webblösningar. Detta eftersom användarna till webblösningar inte 
kan göra säkerhetskopieringar själva utan det sköts automatiskt utav ett 
tredjepartsföretag. Vilket innebär att användarna inte kan hantera data själv om de 
skulle byta till en webblösning. 
 
Okunskap 
Okunskapen kan bero på ett flertal faktorer såsom bristande intresse, dålig förståelse 
för ny teknik eller rädsla för något nytt. En del av användarna har berättat att det finns 
ett bristande intresse vad gäller ny teknik och nya lösningar, framför allt på webben. 
Det är användarna medvetna om och erkänner själva att de helt enkelt inte orkat sätta 
sig in i den nya tekniken eftersom de anser att det som de har idag duger bra för det 
dem behöver göra.  
 
Rädsla 
Några av användarna har uttryckt en oro kring just webblösningar och att de inte 
känner sig helt bekväma med att ha sina uppgifter ute på internet. De användare som 
har uttryckt denna oro hävdar att de känner att de inte skulle ha någon kontroll över 
sina uppgifter och vågar inte riktigt lita på att deras uppgifter verkligen är skyddade 
på internet. De har även framkommit att en viss oro ligger i att de inte vet om 
säkerhetskopiorna på deras bokföring befinner sig enbart i Sverige eller utomlands.  
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Nöjda med det dem har 
Majoriteten som använder sig av skrivbordsprogram är helt enkelt nöjda med det dem 
har. De känner inte att de har något behov av att kunna bokföra och fakturera till 
exempel utanför kontoret. En större del av dem som använder sig av 
skrivbordsprogram använder enbart programmet innanför en viss arbetstid och då de 
sitter och arbetar med programmet via kontoret. Då finns det ingen anledning enligt 
användarna att använda sig av någon webblösning i detta fall. Känslan att veta exakt 
vart säkerhetsfilerna befinner sig har också varit en stor anledning till att inte byta till 
webblösningar. Kunden vet och bestämmer själv vem eller vilka som har rättigheter 
till att gå in och använda sig av filerna.  
 

4.3 Analys av TAM-modellen  
En av TAM-modellens grundpelare handlar om användbarhet. Det är tänkt att 
definiera hur användaren accepterar nya system och teknologi. Tanken med 
användbarhet är att det ska underlätta för användaren och inte vara ansträngande att 
utföra en uppgift. 
 
Behov 
I vår undersökning har det framkommit att en del användare som använder sig av 
skrivbordsprogram vet vad webblösningar är men är nöjda med det dem har. Vilket 
innebär att behovet inte finns att acceptera en ny teknologi, som i det här fallet är en 
webblösning. Acceptansen kring en ny teknik finns i flera nivåer och att tillämpa en 
ny teknik är en av dessa nivåer. En annan nivå av acceptans är att förstå att 
möjligheter finns med webblösningar men som tidigare nämnt är en del av 
respondenterna nöjda med det dem har.  
 
Användbarhet 
När det gäller webblösningar är alla användarna tillfredsställda med användbarheten 
och upplever systemet som användarvänligt, och har därmed accepterat att ta in ny 
teknik. Användarna till webblösningen har uttryckt sig väldigt positivt till just 
användbarheten i deras program och menar på att det är väldigt enkelt och 
användarvänligt och med en rad olika funktioner som hjälper dem att dagligen driva 
och sköta sin verksamhet.  
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4.4 Sammanfattning 
Tillgängligheten till det webbaserade programmet är en klar fördel och en väldigt stor 
orsak varför de valde en webblösning. Det finns även andra fördelar såsom kostnader, 
säkerhet och enkelhet. Det har framkommit av våra respondenter att webblösningar är 
ett billigare alternativ än vad skrivbordsprogram är. Säkerheten är även av en högre 
grad eftersom back-uper görs automatiskt. En webblösning är även en smidig lösning 
eftersom de kan använda programmet i flera enheter.  
 
Användarna till skrivbordsprogrammen är nöjda med det dem har. Funktionerna som 
finns i skrivbordsprogrammen tillfredsställer användarnas behov av att kunna sköta 
sin verksamhet, därför har dem inte fattat beslut om andra möjligheter som finns att 
tillämpa. I detta fall webblösningar. Användarna till skrivbordsprogrammen känner 
sig inte tillräckligt insatta i vad webblösningar innebär och dess funktioner samt 
fördelar. Största majoriteten av dessa användare känner en rädsla kring webben och 
hur deras information sparas och hanteras på internet. Genom intervjuerna har vi 
dragit slutsatsen att en stor del av skrivbordsansvändarna har ett bristande intresse 
kring ny teknik och i det här fallet att bokföra via webben.  
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5 Diskussion  
I det här kapitlet diskuterar vi kring de resultat vi har fått fram och hur vi har tolkat 
dem. Vi diskuterar även valet av vår metod och ifall den har varit lyckad för oss i vår 
undersökning 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Webblösningar 

Precis som Interoute, (2014) och Claybrook, (2012) skriver att SaaS är mer 
fördelaktigt än någon annan skrivbordsvariant, har vi också konstaterat att det 
stämmer. Det finns betydligt mer fördelar och funktioner med webblösningar såsom 
att användaren slipper kostnader och sparar tid för installation, uppdateringar och 
säkerhetskopieringar. Även vi har märkt av att majoriteten som använder sig av 
webblösningar har tryckt på de här olika fördelarna, vilket är i enlighet med teorin 
från Interoute, (2014) och Claybrook, (2012). Respondenterna som använder sig av 
webblösningar har uttryckt att det vill ha ett så enkelt program som möjligt för att 
sköta sin bokföring, vilket dem får med användandet av webblösningar.  
 
Enligt respondenterna är kostnaderna för att ha en skrivbordslösning i jämförelse med 
en webblösning är stora, främst på grund av att användaren till skrivbordslösningar 
måste betala en startavgift för själva mjukvaran, sedan löper det årsvis en kostnad för 
uppdateringar och support. Användaren behöver inte betala för uppdateringar och 
support, men det är att rekommendera eftersom programmen förändras och 
uppdateras kontinuerligt. 
 
Den stora skillnaden mellan webblösningar och skrivbordsprogram är enligt oss 
främst enkelheten kring hur företaget sköter sin ekonomi. Genom att välja 
webblösningar som arbetssätt slipper användaren hantera säkerhetsuppdateringar 
vilket innebär en stor fördel för användaren. En annan stor skillnad mellan 
arbetssätten är att tillgängligheten blir större med webblösningar eftersom användaren 
kan sköta sina arbetsuppgifter vart han/hon än befinner sig i och med att programmet 
är webbaserat. Dock, medför detta en viss nackdel eftersom att användaren behöver 
ha tillgång till en internetuppkoppling för att komma åt sitt program.  
 
Pohorse & Zorman, (2011) säger i sin artikel att övergången till webben är oundviklig 
och enligt våra tankar kommer företag inte ha möjlighet att lägga pengar och tid på att 
utveckla skrivbordsprogram. Vi menar att inom en snar framtid kommer det att ske en 
avveckling av skrivbordsprogram för att på så sätt övergå helt till webblösningar. Det 
gäller att småföretagen tar ställning till om de ska fortsätta med 
skrivbordsprogrammet eller om de ska gå över och acceptera ny teknik i och med 
webbaserade ekonomiprogram.  
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Skrivborsprogram 

Majoriteten av de respondenter som använder sig av skrivbordsprogram uttryckte 
under intervjuerna att de inte kände av något behov av att flytta sin verksamhet till 
webben. Det framkom under intervjuerna att dem inte vill ta med sig arbetet hem utan 
de vill endast kunna arbeta på kontoret. Detta är en faktor som inte vi kan påverka 
utan det handlar helt enkelt om att användarna är nöjda med skrivbordsprogram. Det 
bristande behovet av en webblösning kan i sin tur bottna i fler faktorer som att alla 
inte är medvetna om vad som egentligen skiljer arbetssätten åt.  
 
Några av användarna har sagt att de vill ta ansvar själva över sina 
säkerhetskopieringar och uppdateringar. Anledningen till detta är för att de vill ha 
kontroll över sina filer själva och litar inte riktigt på vart deras filer annars skulle 
lagras. Techopedia, (2014) säger att användarna till skrivbordsprogram får själva 
ansvara för säkerhetskopieringar och uppdateringar vilket är en extra tidskrävande 
uppgift enligt oss för användarna. Nackdelen med den här typen av frihet är att 
användaren lätt kan glömma bort att sköta dessa uppgifter och då kan viktig data gå 
förlorad. 
 
Den sista orsaken hos skrivbordsanvändare är okunskap och rädsla kring ny teknik. 
Några av användarna är inte bekväma med det nya arbetssättet på internet, vilket 
bottnar i att användarna inte förstår vad webblösningar egentligen innebär. Enligt oss 
är det viktigt att företaget som levererar webblösningen går ut med information om 
hur själva programmet fungerar, vilka funktioner de har och vad det innebär, då det i 
slutändan är en tjänst som ska underlätta för användaren. En del av respondenterna 
har uttryckt en oro att de inte vet vart deras filer skulle sparas och vilka som skulle 
kunna läsa dessa och därför har de inte valt en webblösning.  
 

Användbarhet 

Modellen vi har använt oss av när vi har analyserat vår insamlade data handlar om 
acceptans kring nya tekniker och produkter. Vi kan konstatera att anledningen till att 
behovet för en webblösning saknas hos vissa användare beror på, enligt modellen att 
användarna inte har accepterat den nya tekniken och därför är de kvar i det gamla 
arbetssättet med skrivbordsprogram. När det gäller det andra arbetssättet som är 
webblösningar har användarna accepterat den nya tekniken. Det som skiljer oss från 
tidigare forskning är att vi har fokuserat på de mänskliga faktorerna framför dem 
tekniska.  
 
 
Våra tankar kring resultatet 
De användare som använder sig av skrivbordsprogram i nuläget kommer märka stora 
skillnader i form av enkelhet och fler funktioner genom att flytta över sin verksamhet 
till webblösningar. På grund av att leverantörerna av ekonomiprogram i nuläget 
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fokuserar mer på att utveckla och förbättra just webblösningar och mindre på 
skrivbordstjänster ser vi stora nackdelar med att småföretagare fortfarande väljer 
skrivbordsprogram förre webben. Något som vi också ser borde spela en stor roll i 
valet av de olika tjänsterna är den ekonomiska aspekten, som kan komma att minska i 
och med användande av webbaserade tjänster. 
 
Precis som tidigare forskning, Dogan & Löfvenhaft, (2013) har konstaterat, kan vi 
hålla med om att webblösningar kommer öka och bli mer attraktivt. De argument som 
författarna pratar om i sin slutsats stämmer väl överens med våra faktorer vi har hittat. 
Dogan & Löfvenhaft, (2013) säger att styrkorna med webblösningar är kostnaden, 
skalbarheten och att inga installationer krävs. Detta är faktorer som även vi har 
noterat genom vår analys av empirin och något som vi håller med om.  
 
Grahn & Sund, (2013), hävdar även att användandet av webblösningar är mer 
tidseffektivt och ökar flexibiliteten mer än vad skrivbordsprogrammen gör. Detta har 
även vi kommit fram till i och med att användarna till webblösningar sparas mycket 
tid på grund av de automatiska uppdateringarna och att inga installationer krävs. 
Flexibiliteten ökar även i och med att webblösningarna går att använda på fler enheter 
och framför allt på mobila enheter. 
 

5.2 Metodreflektion 
Vi valde en kvalitativ ansats eftersom vi eftersträvade öppna intervjuer och 
diskussioner med våra respondenter. Vi är nöjda med de svar och frågor som vi 
ställde till våra respondenter och att vi fick till en diskussion med nästan alla våra 
respondenter. Dock är vi missnöjda med antalet svarande i vår undersökning, vi fick 
15 som ställde upp på våra intervjuer där vi egentligen ville haft 20 stycken. Detta 
skedde på grund av tidsbrist och att de övriga 5 tillfrågade inte ville ställa upp. Vår 
reflektion är att vi skulle ha planerat arbetet bättre och på så sätt haft fler i reserv att 
kunna kontakta. 
 
Något som vi också kunde ha förbättrat är upplägget på en telefonintervju, hur den 
ska genomföras på bästa sätt. Vi försökte få respondenterna intresserade av frågorna, 
det var dock inte speciellt lätt, eftersom majoriteten av intervjuerna genomfördes på 
dagtid då dem var upptagna med annat. Detta resulterade i att vissa intervjuer 
genomfördes under en begränsad tid där vi märkte ganska snabbt att respondenten 
ville få det överstökat. Vad det gäller validitet och reliabilitet anser vi att vi har 
arbetat aktivt med den punkten. Vi har eftersträvat att bedöma insamlade data kritiskt. 
Detta har varit en utmaning eftersom vi båda anser att webblösningar innehåller fler 
fördelar än vad skrivbordslösningar gör, men att respondenternas åsikter gick åt ett 
annat håll. Vi kan därmed konstatera att webbaserade lösningar förmodligen gynnar 
större företag, men är svårare att sälja in hos småföretagarna. 
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6 Avslutning 
I det här kapitlet tar vi upp slutsatser vi har kunnat dra efter undersökning 
genomförts, vi ger även förslag och idéer till fortsatt forskning.  
 
Den här undersökningens syfte har varit att ta reda på fördelar med webblösningar 
samt vilka orsaker det finns att inte fler har gått över från skrivbordsprogram till 
webblösningar. I arbetet med undersökningen har en kvalitativ ansats tillämpats där 
femton intervjuer har genomförts för att få underlag till vårt resultat. 
 

6.1 Slutsats 
Det finns en del orsaker som gör att vissa användare inte vill gå över till att använda 
webbaserade ekonomiprogram, främst för att de är nöjda med det traditionella 
skrivbordprogrammet och inget behov till förändring finns. Användarna uttrycker en 
viss okunskap och rädsla inför vad som hamnar på internet och hur informationen kan 
kommas åt av andra. Webblösningar innebär trots detta en del fördelar i jämförelse 
med skrivbordprogram eftersom webblösningar ökar tillgängligheten för användarna. 
De reducerar även kostnaderna för verksamheten och säkerheten ökar i och med att 
uppdateringar och säkerhetskopieringar sköts per automatik.  
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning bör gå in på hur individer tänker till nya produkter som 
innehåller ny teknik. Hur kan acceptansen öka hos användarna, hur får vi dem att 
acceptera ny teknik, samt att sälja in ny teknik som enkel att använda för användarna. 
Problem som vi har sett är just att företagarna är bekväma i sitt användande och 
uttrycker förändring som något negativt och svårhanterat. 
 
Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en 
jämförelsestudie där det genomförs ett byte från skrivbordsprogram till webbaserade 
program.  Då kan de arbeta med huvudfrågan: Blev förändringen till det bättre/sämre, 
hur påverkade detta företaget?  
 
En annan viktig faktor som vi anser spelar stor roll till fortsatt forskning är att rikta in 
sig på åldern hos användarna. Vi ser tendenser till att ju äldre användarna är, desto 
svårare är det för dem att acceptera den nya tekniken. Detta kan vara en bra 
ingångsvinkel till fortsatt forskning.  
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Bilagor
 
Bilaga 1 – Intervjufrågor till Admin kunder 
 
Vad är ni för företag och hur länge har ni använt Visma Administration? 
(Hur många inom ert företag är behöriga och använder Admin dagligen?) 
Svar:  
 
Hur många anställda är ni på företaget? 
 Svar:  
 
Varför och hur ofta använder ni Visma Administration inom er organisation? 
Svar:  
 
Vet ni vad molntjänster innebär och vilka tjänster Visma erbjuder inom dessa 
lösningar? (Webbaserade lösningar.)  
Om ja, varför har ni inte bytt till molntjänster?  
Om nej, har Visma inte gått ut till er personligen om dessa tjänster? 
Svar: 
 
När ni bestämde er för att skaffa Administration, övervägde ni fördelar och 
nackdelar med lokala program och webbaserade? 
(Om nej, känner ni till att Visma erbjuder liknande program som är 
webbaserade?) 
Svar:  
 
Ser ni några hinder med att enbart arbeta lokalt med er bokföring genom 
Visma Administration?  
Svar:  
 
Om ni hade möjligheterna att kunna bokföra och faktura i surfplatta, mobil 
och dator, även utanför kontoret/hemmet, hade ni utnyttjad det? 
Svar:  
 
Vad tycker ni om frågorna? Är det något som vi har missat att ta upp? 
Förslag?  
Svar:  
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till eEkonomi kunder  
 
Vad är ni för företag och hur länge har ni använt eEkonomi? 
(Hur många inom ert företag är behöriga och använder eEkonomi dagligen?) 
Svar:  
 
Hur många anställda är ni på företaget? 
Svar: 
 
Varför använder ni Vismas molntjänster och inte Administration? 
Svar:  
 
När ni bestämde er för att skaffa eEkonomi, övervägde ni fördelar och 
nackdelar med lokala program och webbaserade? 
(Om nej, känner ni till att Visma erbjuder liknande program som eEkonomi 
som inte är webbaserade?) 
Svar:  
Fördelar:  
Nackdelar:  
 
 
Utnyttjar ni möjligheterna att kunna bokföra och faktura i surfplatta, mobil 
och dator, även utanför kontoret/hemmet? 
Om ja, vilket använder ni mest? (dator, surfplatta, mobil) 
Om nej, utveckla/varför inte?  
Svar:  
 
Vad tycker ni om frågorna? Är det något som vi har missat att ta upp? 
Förslag?  
Svar:  
 


