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Sammanfattning 

 

IT-outsourcing innebär att en kund skriver kontrakt med en IT-leverantör som ska utföra aktiviteter 

till kunden under en viss tid och till ett visst pris, oavsett var IT-leverantören befinner sig.  

 

IT-outsourcing ökar dramatiskt men det innebär inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. 

Faktum är att det ständigt rapporteras om misslyckade outsourcingprojekt.  

 

Olika undersöknings- och forskningsrapporter visar att den gemensamma faktorn för misslyckande 

med IT-outsourcing är kund och outsourcingleverantörs relationen, det vill säga den mänskliga 

faktorn. Detta har väckt intresse hos forskare att undersöka vilka faktorer som bidrar till en 

framgångsrik relation mellan kund och IT-outsourcingleverantör samt att studera vilka effekter och 

påverkan faktorerna har på en outsourcingrelation.  

 

Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva faktorer 

som påverkar en IT-outsourcingrelation ur ett kund-outsourcingleverantörs perspektiv. Bisyftet är 

att undersöka hur viktiga faktorerna upplevs vara för en IT-outsourcingrelation. 

 

Fallstudiemetoden har tillämpats i denna uppsats i syfte att få ett kvalitativt angreppssätt. Intervjuer 

genomfördes med fyra olika rollinnehavare i syfte att undersöka en outsourcingrelation ur kund- 

och outsourcingleverantörs perspektiv. Två intervjuer hos kunden och två hos outsourcing-

leverantör. Metoden för innehållsanalys har tillämpats i syfte att analysera hur viktiga faktorerna 

upplevs vara för en IT-outsourcingrelation. 

 

Arton faktorer låg till grund för undersökningen i denna uppsats: konfidentialitet, förtroende, 

kvalitativ kommunikation, samarbete, ömsesidig affärsförståelse, delaktighet, kunskaps- och 

informationsdelning, engagemang, gemensamma värderingar och mål, flexibilitet och anpassning, 

individer, tillfredsställelse, konflikthantering, stöd från högsta ledning, transparens, gemensamma 

risker och fördelar, kulturell kompatibilitet och ömsesidigt beroende. Resultatet från 

undersökningen visade att den viktigaste faktorn är konfidentialitet och minst viktigast är kulturell 

kompatibilitet och ömsesidigt beroende. Undersökningen bidrog även till att identifiera en ny 

möjlig faktor nämligen jämlikhet. 
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1.Inledning 

Det inledande kapitlet avser att presentera problembakgrund samt kandidatuppsatsens syfte och 

målgrupp. Därefter presenteras de vetenskapliga tillvägagångssätten som har tillämpats samt det 

valda undersökningsupplägget. Vidare presenteras studiegenomförandet, fallföretaget och dess 

outsourcingleverantör. Fortsättningsvis redovisas hur datainsamlingen till denna kandidatuppsats 

har genomförts samt hur uppsatsen genom reliabilitet, validitet och generaliserbarhet når en hög 

trovärdighet. Avslutningsvis redovisas forskningsetiken som har tillämpats. 

1.1 Problembakgrund 
IT-outsourcing innebär att en kund och en IT-leverantör ingår ett kontrakt som föreskriver att IT-

leverantören ska utföra aktiviteter för kunden under en överenskommen tid och till ett visst pris, 

oavsett var IT-leverantören är belägen (Bergkvist & Fredriksson 2008). 

 

Davis et al. (2006) hävdar, med hänvisning till en rapport framtagen av Association of Computing 

Machinery Report, att det som outsourcas mest inom IT är mjukvarutestning och underhåll, 

forskning samt sofistikerade arbeten såsom IT-arkitektur, produktdesign, projektledning, IT-

konsultering och affärsstrategiska arbeten.  

 

Bergkvist (2014) påpekar att IT-outsourcing avser utvecklingsaktiviteter inom faserna för analys, 

design, konstruktion, implementation av både nyutveckling eller förbättring av existerande 

affärssystem. 

 

Shao och David (2007) återger en mer övergripande bild. De anser att det som främst outsourcas 

inom IT är rutinaktiviteter avseende informationssystem, med tydligt definierade krav och 

arbetsprocesser som kräver mindre ansikte mot ansikte interaktion. Andra aktiviteter som är mindre 

strukturerade, affärskunskapsintensiva, komplexa och kräver ett nära samarbete, föredras att 

förvaltas internt eller av en outsourcingleverantör som ligger geografiskt nära kunden. 

 

Vidare belyser Görling (2009) omfattningen av outsourcing som ständigt ökar. Han påstår att 

”Utkontraktering, eller outsourcing, som nästan etablerat sig som ett eget svenskt begrepp, beskrivs 

som en oundviklig del av den rådande globaliseringen. Vissa ser det som ett hot mot vår framtid 

som välfärdsland, andra som en fantastisk mekanism för att effektivisera verksamheter” (Görling 

2009:269). 

 

Görling (2009) menar att outsourcing har inneburit en enorm tillväxt för länder som Indien och 

Kina. Exempelvis ökade exporten av IT-tjänster i Indien från 1 miljon dollar år 1995 till  

13 000 miljoner dollar år 2004. 

 

Drivkraften till denna ökande outsourcing är enligt Lacity och Willcocks (2012a) reducering av 

kostnader med vanligtvis minst 10% upp till 15%. Utöver kostnadsbesparingar motiveras företagen 

av förmågan att omdirigera den egna personalen till mer strategiska aktiviteter, få tillgång till 

spetskompetens, kvalitetsförbättringar, affärsprocessförbättringar, innovation, fokus på 

kärnverksamhet och tillgång till nya marknader (Lacity & Willcocks 2012a). 

 

Förutom kostnadsbesparingarna som outsourcing medför är utvecklingen inom Informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) en mycket viktig bidragande orsak till den ökande IT-

outsourcingen. Den möjliggör och underlättar arbetet på distans (Prikladnicki 2012, Kumar & 

Palvia 2002). 
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Även om outsourcing ökar dramatiskt innebär det inte att alla outsourcingprojekt alltid lyckas. 

Faktum är att det ständigt rapporteras om misslyckade outsourcingprojekt (Dabhilkar et al. 2009). 

Enligt en undersökning, omfattande 27 beslut om outsourcing, som genomfördes av Lacity & 

Willcocks (2012a) visade att 63 % av dem gav positiva resultat, 22% gav negativa resultat och 15% 

ledde inte till någon förändring alls. Orsaken till det negativa resultat berodde på otillfredsställande 

eller ej uppfyllda förväntningar på outsourcingrelationen, affärsprestation och kostnads-

besparingarna.  

Ovanstående undersökningsresultat leder till förståelsen om att liksom det finns fördelar, finns det 

även nackdelar/ risker med outsourcing.  

Nackdelarna kan exempelvis vara brist på sakkunskap det vill säga förståelse för uppdragsgivarens 

egentillverkade system/applikationer, obalanserade förväntningar såsom oförutsedda förändringar i 

affärsförhållanden eller inom tekniken, vilket resulterar i missförstånd, försenade eller felaktiga 

leveranser. Kulturkrockar såsom oförenliga arbets- och kommunikationsvanor, vilket orsakar 

enorma spänningar i outsourcing relationen (Motiwalla & Thompson 2012).  

Andra nackdelar är dolda kostnader det vill säga oförutsedda avgifter såsom resekostnader, lägre 

produktivitet och långsiktig förlust av relationer med kunder (Motiwalla & Thompson 2012). 

Förlust av vision som uppstår på grund av förlust av institutionell kunskap såsom återkoppling från 

kunder, problemlösnings-förmåga och idégenerering (Motiwalla & Thompson 2012).  

Risk för säkerhet och förlust av kontroll som kan uppstå då outsourcing kräver av företagen att dela 

med sig sina affärshemligheter, vilket kan vara riskabelt i en konkurrenskraftig miljö. Skydd och 

kontroll av immateriella rättigheter som kan utgöra ett kritiskt problem när företag outsourcar 

(Motiwalla & Thompson 2012).  

KPMG (2007), som är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag, genomförde en global 

undersökning om kund och outsourcingleverantörers relationer. Det framkom att både kunder och 

outsourcingleverantörer ansåg att individer är den främsta orsaken till att det uppstår problem med 

IT-outsourcing och endast tolv procent var tekniskt relaterade problem. 

Detta har även Luftman et al. (2011) påpekat när han hävdade att den gemensamma faktorn för 

misslyckanden med IT-outsourcing är kund - outsourcingleverantörs relationen alltså den mänskliga 

faktorn. Han relaterar misslyckanden till den övergripande strategin, valet av outsourcingpartner, 

avtalsförhandlingar samt företagens oförmåga att förbättra outsourcingrelationen.

Missnöje med outsourcingrelationer förekommer även på outsourcingleverantörens sida menar 

Heng et al. (2009), vilket har lett till att outsourcingleverantörerna själva har valt att avsluta 

kontrakten.

Med anledning av att IT-outsourcing involverar två parten, kunden och leverantören, är relationen 

mellan dessa en förutsättning för en framgångsrik outsourcing (Kern 1997, Lacity & Willcocks 

2000).

Detta har väckt intresse hos forskare att undersöka relationsfaktorer som bidrar till en framgångsrik 

relation mellan kund och IT-outsourcingleverantör. Exempelvis har Swar et al. (2012) i sin artikel 

definierat avgörande faktorer som faktorer vilka bestämmer eller har inflytande på en 

outsourcingrelation. Qi och Chau (2012) beskriver istället avgörande faktorer som faktorer som har 

en bestämmande påverkan på en relation mellan kund och IT-outsourcingleverantör. Lee och Kim 

(1999) definierar en avgörande faktor som en faktor som påverkar relationen. 
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Swar et al. (2012), Qi och Chau (2012), Lee och Kim (1999) och många andra studier utgår från 

kundens perspektiv eller baseras på olika teoretiska modeller menar Vorontsova och Rusu (2014).  

 

Vorontsova och Rusu (2014) har istället studerat relationsfaktorerna var för sig, utifrån kundens och 

outsourcingleverantörens perspektiv. I sin artikel definierar de avgörande relationsfaktorer som 

faktorer som har inflytande, påverkande eller bestämmande effekter på en relation eller på utfallet 

från den. 

 

I sin undersökning har Vorontsova och Rusu (2014) studerat betydelsen av sexton relationsfaktorer 

utifrån både kund och outsourcingleverantörs perspektiv. Företagen i undersökningen var två 

svenska företag, det vill säga båda var belägna i Sverige. Undersökningen bidrog till förutom en 

lista, ordnad efter hur viktiga var och en av dessa sexton relationsfaktorerna anses vara för en 

relation, även till två nya relationsfaktorer: transparens och individer. 

 

Vorontsova och Rusu (2014) påpekar att en vidare undersökning av dessa sexton relationsfaktorer 

samt de två faktorerna som de själva har bidragit med önskas för att öka omfattningen av 

erfarenheten av forskningen de har bedrivit samt för att förstärka generaliseringen av 

forskningsresultaten. Det skulle förbättra forskningsvärdet och öka intresset inom IT-samhället 

(Vorontsova & Rusu 2014). 

 

Med anledning av detta har jag valt att fortsätta i deras fotspår, därför har jag valt som huvudsyfte i 

denna uppsats att identifiera och beskriva vilka faktorer som påverkar en IT-outsourcingrelation ur 

ett kund-outsourcingleverantörs perspektiv. Bisyftet är att undersöka hur viktiga faktorerna upplevs 

vara för en IT-outsourcingrelation. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva faktorer 

som påverkar en IT-outsourcingrelation ur ett kund-outsourcingleverantörs perspektiv. Bisyftet är 

att undersöka hur viktiga faktorerna upplevs vara för en IT-outsourcingrelation.  

1.3 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till alla verksamheter som har IT-outsourcing som en del av sin 

verksamhetsstrategi samt till företag som vill börja med outsourcing och gärna vill veta vad som är 

viktigt för att bygga upp en lyckad relation till sin partner. 

1.4 Metod 
Fallstudiemetoden har tillämpats i denna uppsats i syfte att få ett kvalitativt angreppssätt. Enligt 

Patel och Davidson (2003) går fallstudier ut på att få så täckande information som möjligt. Fördelen 

med fallstudiemetoden är möjligheten att använda många olika tekniker för insamling av data och 

kombinera ihop dem. Exempelvis kan såväl som intervjuer, observationer och enkätundersökningar 

kombineras i datainsamlingen.  

 

För denna studie har det inte funnits möjlighet till nån form av observation exempelvis observation 

av dialoger mellan kunden och outsourcingleverantören. Endast semi-strukturerade intervjuer har 

genomförts, därför är graden av täckande information inte så hög. 

 

Enligt Denscombe (2009) är avsikten med fallstudier att tillhandahålla djupare information om 

händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i ett visst fall. Syftet är att 

belysa det generella genom att studera det specifika och fallstudier förknippas ofta med kvalitativ 

forskning. En annan fördel med fallstudiemetoden är enligt Denscombe (2009) möjligheten att 

fokusera en undersökning på en mindre enhet vilket medför djupare kunskapsbildning.  
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Studien i denna uppsats fokuserar på en liten grupp bestående av två gruppmedlemmar från 

outsourcingleverantören och två gruppmedlemmar från outsourcingmottagaren, det vill säga 

kunden. För insamling av empiri har intervjuer genomförts och metoden för innehållsanalys har 

tillämpats för att analysera empirin. På detta sätt har ett djup i studien uppnåtts i uppsatsen. 

En nackdel med fallstudiemetoden kan många gånger vara att tidsmässiga eller ekonomiska 

ramar inte tillåter oss att välja individer på ett sätt som vore bäst för vår önskan att genomföra 

undersökningen på. Detta kan leda till att trovärdigheten är låg vid generaliseringar  

(Patel & Davidson 2003). 

1.4.1 Val av fallföretag 

Outsourcingmottagare 

Scania AB är ett globalt företag som kom till år 1911 och har idag 45 000 anställda utspridda över 

100 länder. Scania är världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt 

industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom 

service och finansiering. Företaget har sitt huvudkontor i Södertälje där 5 600 personer arbetar. 

Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) och inköpsavdelningen är i huvudsak lokaliserad i 

Södertälje men inköpsavdelningen har även flera lokalkontor i Indien, Kina, Latinamerika och 

Ryssland. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl 

komponenter som kompletta fordon. 

Målet för Scania är att utveckla högkvalitativa produkter och lösningar för specifika kund-

efterfrågan med korta ledtider från idé till lansering. 

Scania har en samordnad strategi för sin leveranskedja med tonvikt på hög kvalitet och ökad fokus 

på hållbarhet. Företagets kärnvärden är: Kunden först, respekt för individen och kvalitet. 

Outsourcingleverantör 

Outsourcingleverantören X är anonym. Outsourcingföretaget är ett globalt företag med byråer och 

kunder i flera delar av världen. Företaget kom till år 2009 och har omkring 13 000 anställda världen 

över varav 8 500 arbetar i Indien. Företaget erbjuder tjänster inom interaktiv kommunikation och 

marknadsföring och definierar sig själv som ”en ny typ av byrå som omdefinierar berättande för en 

ständig värld”. 

1.4.2 Genomförande av studie 

Uppsatsens forskningsstrategi går ut på att identifiera och prioritera faktorer som påverkar 

relationen mellan kund och leverantör i ett outsourcingengagemang. Fallstudien omfattar relationen 

mellan fallföretaget i denna uppsats samt dennes IT-outsourcing leverantör.  

I studien Vorontsova och Rusu (2014) genomförde var respondenterna fem beslutsfattare i en 

outsourcingrelation. I denna uppsats är respondenterna 4 gruppmedlemmar i en outsourcingrelation. 

Anledningen till mitt syfte är kunna bidra med ytterligare relationsfaktorer till forskningen inom 

området.   

För insamling av empiri har intervjuer genomförts med fyra personer. Två från outsourcing-

leverantörens sida och två från kundens sida det vill säga medarbetare hos fallföretaget. Alla 

respondenter har mer än tvåårs erfarenhet av arbete inom IT, specifikt inom IT-outsourcing. Alla 

intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades. Företagen var i efterkontrakts-fasen i sin 

relation till varandra. För utförligare information om intervjuerna och intervjupersonerna  
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(se tabell 1). 

 
Tabell 1. Information om respondenterna, deras arbetsroll, datum för intervjuerna och längden på intervjuerna. 
 

Respondenter Företag Arbetsroll Datum Tidslängd 

Respondent 1 Kund Övergripande projektledare 2016-12-28 01:03:07 

Respondent 2 Kund Business Relation Manager och 

projektledare 
2016-12-29 01:10:42 

Respondent 3 Outsourcing 

leverantör 
Teknisk utvecklare 2016-12-28 01:34:31 

Respondent 4 Outsourcing 

leverantör 
Back-end utvecklare 2017-01-02 00:59:29 

 

Faktorerna i undersökningen är hämtade från Vorontsova och Rusu (2014) ”Determinants of IT 

Outsourcing Relationships: A Recipient-Provider Perspective”, som nämndes i problembakgrunden. 

För utförligare beskrivning av faktorerna har en djupare litteraturstudie genomförts. Analys av 

empiri och teori har genomförts och presenteras i analyskapitlet.   

1.4.3 Intervjuer 

Intervjuer är en metod för datainsamling vid forskning där forskaren använder människors svar på 

sina frågor som datakälla (Denscombe 2009). Enligt Patel och Davidson (2003) är intervjuer 

vanligtvis personliga, vilket innebär att intervjuaren träffar intervjupersonen i realtid vid 

genomförandet, men de kan även genomföras per telefon. 

  

För denna uppsats har en intervjuguide skapats för att semi-strukturerade intervjuer ska kunna 

genomföras. Enligt Denscombe (2009) innebär semi-strukturerade intervjuer att intervjuaren har en 

lista med frågor som ska besvaras men att intervjuaren är flexible när det gäller ordningsföljden. 

Intervjupersonen får därmed möjligheten att utveckla sina idéer och utförligt svara på frågorna, 

vilket leder till öppna svar med betoning på intervjupersonens åsikter enligt Denscombe (2009). 

 

Samma intervjuguide används för både kund och leverantör, vilket innebär att leverantören får 

möjligheten att svara på exakt samma frågor som kunden. Detta ökar möjligheten till jämförelsen 

mellan svaren. Faktorerna som har använts i intervjuguiden är hämtade från Vorontsova och Rusu 

(2014) ”Determinants of IT Outsourcing Relationships: A Recipient-Provider Perspective”. 

 

Faktorerna kommer inte att delges intervjupersonerna förrän efter att intervjufrågorna har besvarats 

ifall önskemål om att erhålla faktorerna uppstår. Avsikten är att intervjupersonerna inte får 

möjlighet att förbereda svaren på frågorna om faktorerna.  

 

Intervjupersonerna får samtidigt som de besvarar frågorna betygsätta hur viktiga faktorerna är för 

en relation på en skala mellan 1–5 där 1 innebär mindre viktiga och 5 innebär mycket viktiga. 

 

Intervjuerna genomfördes på olika sätt: två intervjuer genomfördes via Skype med anledning av att 

intervjupersonerna befann sig i Indien. De andra två intervjupersonerna befann sig i Sverige men en 

av de var inte på arbetsplatsen därför genomfördes intervjun över telefon. Därmed genomfördes 

endast en personlig intervju på plats i fallföretaget. 

 

Alla intervjuer spelades in i överenskommelse med intervjupersonerna. Därefter transkriberades 

dem. Enligt Denscombe (2009) behöver ljudinspelningar vanligtvis transkriberas för att lättare 

kunna genomföra detaljerade sökningar och jämförelser mellan data. 
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1.4.4 Teoretisk bakgrund 

Sekundära källor har använts för insamling av information i teoriavsnittet. Dessa har samlats in via 

sökningar på Google Scholar och Karlstadsuniversitets biblioteksdatabas. Vid sökning har engelska 

ord använts: ”Relationship factors”, ”Determinants” samt ”Relationship Success Factors”.  

Litteraturstudien i uppsatsen är baserad på studier av olika forskningsartiklar samt relevant 

studentlitteratur. Descombe (2009) säger att validiteten i datakällorna som används i en forskning 

måste fastställas. Det är därför viktigt att datakällorna utvärderas i förhållande till fyra 

grundläggande kriterier:  

1. Autenticitet: dokumentets originalitet och ursprung.

2. Representativitet: dokumentets fullständig och representation.

3. Innebörd: dokumentets tydlighet.

4. Trovärdighet: riktigheten i dokumentets innehåll.

Litteraturen som har använts i denna uppsats har källkritiskt granskats genom att undersöka alla 

källor som litteraturen hänvisar till. Granskningen har genomförts enligt Denscombe (2009) fyra 

grundläggande kriterier.  

Empirin i uppsatsen har samlats in från primära källor genom fyra intervjuer. 

1.4.5 Innehållsanalys  

För att analysera data som har samlats in genom intervjuer har metoden för innehållsanalys använts 

och tillämpats som en strukturerad metod. Metoden för innehållsanalys har valts för att analysera 

hur viktiga faktorerna upplevs vara för en IT-outsourcingrelation. 

Enligt Denscombe (2009) kan innehållsanalys tillämpas på vilken text som helst och är ett sätt att 

kvantifiera innehållet i texten. Innehållsanalysen är en relativt enkel och logisk procedur. Den består 

av följande sex arbetsmoment: 

1. Välja ett lämpligt textavsnitt eller bildurval.

2. Bryt ner texten i mindre enheter.

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data.

4. Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna.

5. Räkna förekomsten av dessa enheter.

6. Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra enheter

som förekommer i texten.

Arbetsmomenten har tillämpats i uppsatsen enligt följande: 

1. Texten från de fyra intervjuerna valdes för analys.

2. Texten från intervjuerna delades in i stycken.

3. Kodningsschema innehållande alla faktorer som har använts vid intervjun skapades.

4. Faktorerna kodades och letades efter i transkriberingarna av intervjuerna.

5. Förekomsten av dessa koder i intervjutranskriberingarna räknades.

6. Analys genomfördes av sammanhanget där dessa koder nämndes samt relationerna mellan

dessa koder.

Intervjupersonerna får samtidigt som de besvarar frågorna betygsätta hur viktiga faktorerna är för 

en relation på en skala mellan 1–5 där 1 innebär mindre viktiga och 5 innebär mycket viktiga. 

Genomsnittsvärdet för varje faktor beräknas, vilket innebär att den faktorn med högst 

genomsnittsvärde anses vara mest viktig och faktorn med minsta genomsnittsvärde anses vara som 

minst viktig. Resultaten av dataanalysen presenteras i analyskapitlet. 
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1.4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten i denna uppsats är att undersökningen som har genomförts bygger vidare på en tidigare 

forskning, endast kontexten är förändrad. För att höja validiteten ytterligare genomfördes djupare 

litteraturstudie som bygger på forskningsartiklar och annan relevant litteratur i ämnet. Utifrån 

insamlad teori skapades en intervjuguide för insamling av relevant empiri. Den insamlade empirin 

och teorin jämfördes i analyskapitlet enligt metoden för innehållsanalys. 

Reliabiliteten i uppsatsen är att alla genomförda intervjuer har spelats in enligt överenskommelse 

med respondenterna. Inspelningarna gör det möjligt att lyssna på intervjuerna flera gånger och 

därmed undvika felaktiga tolkningar. Respondenterna från outsourcingleverantören ville ta del av 

transkriberingarna innan de fick användas i uppsatsen. 

Som alltid för fallstudier ligger avgörandet om generaliserbarhet hos läsaren. Den rankning av olika 
faktorer som framkommer kan tjäna som vägledning för andra studier som vill begränsa antalet 
undersökta faktorer men kan naturligtvis inte uppfattas som absolut giltig för andra fall. Samtidigt 
framkommer också en ny faktor som inte återfunnits i litteraturen. Avsnitt 6.1 diskuterar kort 
studiens bidrag ur olika perspektiv.

1.5 Forskningsetik 
Patel och Davidson (2003) berättar att det finns fyra etikkrav som ska följas när forskning bedrivs 

för att skydda individer från att utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse och 

kränkning. Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  

1.5.1 Informationskrav 

Patel och Davidson (2003) menar att informationskravet innebär att forskaren informerar berörda 

personer om undersökningens syfte.  

Eftersom jag skrev min uppsats i fallföretaget var alla i avdelningen informerade om att jag skulle 

vara där för att skriva min kandidatuppsats. Därför räckte det med att jag informerade 

respondenterna om syftet med min uppsats och undersökning när jag mailade till de för att boka tid 

för intervjuer. Även respondenterna i Indien blev informerade om mig, därför räckte det precis som 

med respondenterna i Sverige, att jag informerade om syftet med uppsatsen och undersökningen när 

jag mailade till de för att boka tid för intervju. 

1.5.2 Samtyckeskrav 

Samtyckeskravet handlar om undersökningsdeltagarnas rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Patel & Davidson 2003): Alla respondenter ställde upp frivilligt samt alla gav sitt godkännande för 

inspelning av intervjuerna. 

1.5.3 Konfidentialitetskrav 

Uppgifter om alla i en undersökning ska hanteras konfidentiellt och personuppgifter ska förvaras så 

inga obehöriga kommer åt dem (Patel & Davidson 2003): Samtliga respondenter önskade få vara 

anonyma. 

1.5.4 Nyttjandekrav 

Nyttjandekravet innebär att enskilda personers uppgifter endast får användas för forskningsändamål 

(Patel & Davidson 2003): Alla inspelade intervjuer har raderats enligt överenskommelse med 

respondenterna.  
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2. Teoretisk referensram - Faktorer som påverkar IT-outsourcingrelation

I detta kapitel presenteras litteraturstudien som ligger till grund för den empiriska studien. 

I en publicerad artikel av Vorontsova och Rusu (2014) presenteras en mycket användbar och 

välgrundad lista över faktorer som påverkar en IT-outsourcingrelation. Vorontsova och Rusu (2014) 

definierar inte innehållet i faktorerna, därför har originalkällorna använts i denna uppsats för att 

definiera och beskriva faktorerna. Även källor i originalkällorna har använts. Fokuset i uppsatsen är 

samtliga 18 faktorer, vilka presenteras och beskrivs vidare i detta kapitel. 

2.1 Förtroende 
Förtroende innebär kundens och leverantörens förtroende för varandra om att förväntade handlingar 

som parterna utför kommer att ge positiva resultat och att inga oförväntade handlingar kommer att 

utföras som kan leda till negativa resultat (Gulati 1995). Förtroende innebär också att parterna 

kommer att fullgöra sina skyldigheter och vara ärliga och rättvisa även om opportunistiska tillfällen 

uppstår (Goles & Chin 2005). Enligt Klepper (1995) har förtroende även långsiktiga fördelar i en 

relation: det möjliggör fokus på långsiktiga mål med mindre oro för dagliga problem och frågor. 

Det dämpar också opportunism, ökar samarbetet, möjliggör risktagande och minskar konflikter. 

I sin forskning fann Lee och Kim (1999) att förtroende har en betydande inverkan på outsourcing 

framgången.

2.2 Kvalitativ kommunikation 
Goles och Chin (2005) beskriver kommunikation som en pro-aktivt formellt och informellt utbyte 

av meningsfull och aktuell information mellan parter. Parterna i en relation bör kommunicera 

dagligen för att kunna överföra information om operativa rutiner, framföra önskemål, behov, krav 

och informera om resurser. Kommunikationskvalitet handlar om graden av noggrannhet, aktualitet, 

lämplighet och trovärdighet i kommunikationsprocessen mellan parterna (Vorontsova & Rusu 

2014). Enligt Lee och Kim (1999) är kommunikation mellan parterna i en relation viktig för att 

uppnå tänkta mål. Intensive kommunikation leder till bättre informerade parter, vilket i sin tur leder 

till att parterna känner sig trygga i relationen och viljan att hålla relationen vid liv ökar. 

2.3 Kunskaps- och informationsdelning 
Lee och Kim (1999) menar att kunskaps- och informationsdelning handlar om i vilken utsträckning 

kritisk och konfidentiell information kommuniceras mellan parterna. Genom att dela viktig och 

strategisk information mellan parterna leder det till att partnerskapet skapar en konkurrensfördel 

(Konsynski & McFarlan 1990). De menar också att frekvent och relevant informationsutbyte mellan 

högpresterande partners leder till nära relation mellan parterna i vilket medlemmarna förväntas 

upprätthåll mer effektiv relation över tid genom att dela information och genom att vara kunnig om 

varandras organisationer. 

2.4 Engagemang 
Enligt Morgan och Hunt (1994) innebär engagemang parternas övertygelse om att den pågående 

relationen är mycket viktig, vilket motiverar till maximala ansträngningar till att upprätthålla den. 

Goles och Chin (2005) definierar engagemang som viljan hos parterna att anstränga sig och avsätta 

resurser för att upprätthålla en pågående relation. Det är även en viktig bidragande orsak till 

upprätthållandet av en relation. Kern (1997) menar att engagemang i outsourcing sammanhang är en 

viktig faktor för att en leverantör ska kunna uppnå bättre användartillfredsställelse. 
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2.5 Samarbete 
Goles och Chin (2005) anser att samarbete speglar deltagarnas bekräftelse och godkännande av 

ömsesidiga aktiviteter i en relation. Anderson och Narus (1990) definierar samarbetet som åtagande 

av kompletterande aktiviteter av företag i ett ömsesidigt beroende med målet att uppnå ömsesidiga 

fördelar. Vidare beskriver Fontenot och Wilson (1997) samarbete som att varje part har sina egna 

mål, men att de för det mesta är förenliga och parterna samarbetar för att hjälpa varandra att nå sina 

respektive mål. Kern (1997) och Grover et al. (1996) anser att samarbete stärker en relation och är 

en avgörande faktor för en outsourcing framgång. 

2.6 Kulturell kompatibilitet 
Morgan och Hunt (1994) anser att kulturell kompatibilitet handlar om i vilken utsträckning parterna 

kan samexistera med varandras uppfattningar om vad värderingar, beteenden, mål och strategier. 

 

Goles och Chin (2005) menar att kulturell inkompatibilitet anses vara ett stort hinder för 

interorganisatoriska relationer och i synnerhet i outsourcingrelationer.  

I motsatsen till andra studier fann Lee och Kim (1999) att det inte finns något samband mellan 

kulturell likhet och partnerskapskvalitet. Förklaringen kan vara att kulturell likhet är viktig under 

den inledande perioden av en relation, sedan avtar den med tiden. Det kan bero på att parterna i 

relationen utvecklas och blir mer toleranta och accepterar varandras kultur. 

 

2.7 Konflikthantering 
Enligt Goles och Chin (2005) kan oenigheter som uppstår mellan parterna i en relation handla om 

mål, roller, rutiner och genomförande av kontraktet. Konflikter är oundvikliga, särskilt i ett 

outsourcingarrangemang med tanke på komplexiteten i tekniken, detaljnivån i kontrakten och ibland 

parternas olika mål. Robey et al. (1989 s.1174) definierar konflikthantering som ”i vilken 

utsträckning dessa meningsskiljaktigheter ersätts enligt överenskommelse och konsensus”. 

Anderson och Narus (1990), Fontenot och Wilson (1997) anser att konstruktiv konflikthantering 

leder till effektiv kommunikation mellan parterna, möjligheten att lära sig av tidigare åtgärder och 

utgör en potential till förbättring av produktiviteten och effektiviteten.  

2.8 Gemensamma värderingar och mål 
Enlig Kern och Willcocks (2000) kräver investeringar kännedom om ett företags värderingar och 

mål. Parterna måste dela dem med varandra för att säkerställa att IT-tjänster som levereras 

överensstämmer med målet. Värderingar och mål kan ändras med tiden, därför bör de anpassas och 

förmedlas för att säkerställa att tillgänglig expertis från leverantören är helt medvetna om dem. 

Kern och Willcocks (2000) menar att för att uppnå ömsesidiga (gemensamma) mål och värderingar 

kan det förekomma behov att anpassa och förändra de för att täcka framtida mål och syften. 

 

Lane och Lum (2010) påpekar att när det finns gemensamma värderingar och mål blir parterna mera 

motiverade att dela kunskap med varandra för att uppnå gemensamma mål. Etiska värderingar 

bidrar även till ett effektivt partnerskap (Lane & Lum 2010). 

2.9 Gemensamma risker och fördelar 
Lee och Kim (1999 s.36) refererar gemensamma risker och fördelar till ”graden av artikulation och 

en överenskommelse om nyttan och risker mellan partnerna”. 

 

Enligt Lane och Lum (2010) erhålls de ömsesidiga fördelarna genom att dela fördelar och risker 

med varandra i en outsourcingrelation. Dessa utgör en egenskap i ett partnerskap eftersom ett 

partnerskap är baserat på ömsesidigt förtroende, öppenhet, delade risker och fördelar. Ett sådant 

partnerskap står i samband med avtal och fungerar som normativa riktlinjer för samarbetet mellan 
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parterna. En kund bör förhandla fram ett avtal som är realistisk och uppnår en win-win situation 

med sin leverantör. Detta innebär att leverantören bör kunna få ut en hållbar vinst och kunden bör 

kunna uppnå de förhandlade kostnadsminskningarna och få en kvalitativ tjänst/produkt. 

2.10 Flexibilitet och anpassning 
Denna faktor handlar om ömsesidiga förväntningar på varandras vilja att anpassa sig efter 

förändringar i omständigheter (Swar et al.2012). Enligt Goles och Chin (2005) är flexibilitet 

grundläggande för en outsourcingrelation med anledning av den dynamiska och oförutsägbara miljö 

som omger den. Detta föranleder till att parterna i outsourcingrelationen behöver frihet och 

spontanitet att reagera på förändrade omständigheter, exempelvis oförutsedda och förändrade krav 

och villkor. Goles och Chin (2005) anser att flexibilitet förbättrar kvaliteten på relationen mellan två 

parter därför anser de att flexibilitet är ett grundläggande element i en outsourcingrelation. 

2.11 Tillfredsställelse 
Enligt Kern och Willcocks (2000) innebär tillfredsställelse i en outsourcingrelation uppnåendet av 

kundens förväntningar. God kommunikation är viktig för att hantera varandras förväntningar och 

missnöjen. Förväntningar på en tjänst definieras av ett kontrakt och tillfredsställelsen av 

förväntningar beror på hur leverantören reagerar och svarar på krav och ändringar som har gjort av 

kunden.  

Kern och Willcocks (2000) påstår att tillfredsställelse med resultaten ökar leverantörens pålitlighet 

över tid, vilket avgör den totala framgången i en relation. 

Anderson och Narus (1990) definierar tillfredsställelse som ”en positiv affektiva tillstånd som 

härrör från bedömning av alla aspekter av ett företags samarbete med ett annat företag” (Anderson 

& Narus 1990, s. 66). 

2.12 Ömsesidig affärsförståelse 
Enligt Lee och Kim (1999) definieras ömsesidig förståelse som graden av förståelse för beteenden, 

mål och strategier mellan parterna i en relation. För en bättre relation anser Swar et al. (2012) att det 

är viktigt att förstå varandra, dela domänkunskap med varandra och ha ett gemensamt ”språk”.  

Enligt Lane och Lum (2010) spelar den inter-organisatoriska förtroendet en viktig roll för att uppnå 

ömsesidig affärsförståelse i en IT-outsourcingrelation.  

För att övervinna skilda intressen i en relation är det viktigt att ha en gemensam förståelse för de 

specifika fördelarna och riskerna med samverkan mellan parterna (Konsynski & McFarlan 1990). 

2.13 Ömsesidigt beroende 
Ömsesidigt beroende innebär ett förhållande där deltagarna upplever ömsesidiga fördelar från sina 

interaktioner det vill säga i vilken utsträckning varje parts måluppfyllelse är beroende av den 

andras. Ömsesidigt beroende leder till mer samarbete och mindre konflikter (Lee & Kim 1999). 

En negativ effekt av ömsesidigt beroende är enligt Goles och Chin (2005) att parter kan bli tätt 

kopplade vilket kan skifta maktbalansen till outsourcingleverantören. Detta kan leda till att kunden 

blir alltför beroende att leverantören, vilket kan resultera i förlust av kontroll och ökade kostnader 

vid byte av partner. Därför är balanserad ömsesidigt beroende viktigt att uppnå. 

2.14 Stöd från högsta ledning 
Enligt Lee och Kim (1999) är stöd från högsta ledning en förutsättning för en framgångsrik 

outsourcingrelation. Högsta ledning bör ha en gemensam förståelse för de specifika fördelarna med 

samarbetet för att övervinna oundvikliga skillnader i intressen mellan medarbetarna i relationen.  
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2.15 Konfidentialitet  
Swar et al. (2012) menar att konfidentialitet handlar om att undvika att lämna ut uppgifter eller 

information till obehöriga eller oönskade personer. Upprätthållandet av konfidentialitet bygger upp 

förtroende, samarbete och ömsesidig förståelse vilket leder till bättre kvalitet på en relation mellan 

två parter. 

2.16 Delaktighet 
Lee och Kim (1999) anser delaktighet vara ett botemedel för konflikter och frustration som kan 

uppstå i en grupp. Aktivt deltagande hos medlemmarna i ett partnerskap förbättrar och stärker 

hållbarheten i en relation. Ju högre grad av delaktighet, desto högre kvalitet partnerskap menar Lee 

och Kim (1999).  

2.17 Individer 
Faktorn individer är en faktor som Vorontsova och Rusu (2014) bidrog med i sin forskning. De 

menar att de involverade individerna i en outsourcingrelation har en påverkan på om en outsourcing 

misslyckas eller blir framgångsrik. 

2.18 Transparens 
Faktorn transparens är en faktor som Vorontsova och Rusu (2014) bidrog med i sin forskning. Med 

transparens menar de öppenhet mellan parterna och är en viktig del av en relation. 
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3. Intervjuguide och respondenternas skattningar

Intervjuguide för både kund och leverantör.   
I uppsatsen är det projektdeltagarna hos fallföretaget och dess outsourcing leverantör. 

Bakgrundsfrågor. 

- Kan du berätta om din roll i företaget och på vilket sätt du arbetar med outsourcing?

- Hur länge har ni arbetat inom ert yrke?

- Hur länge har ni arbetat med utländska företag som kunder/ systemleverantörer?

Verksamheten: Svara endast på det ni kan svara på. 

- Vilken bransch tillhör ni?

- Hur många anställda har företaget?

- Hur länge har företaget ni arbetar hos varit verksam?

- Hur många kunder har företaget?

- Har företaget långvariga kunder, vilka ni har byggt upp ett partnerskap med?

Uppföljningsfrågor

- Vid nej svar: - Varför inte?

- Vid ja svar: - Varför? Inom vilka områden har ni partnerskapsrelation till era kunder/

systemleverantörer?

Frågor om relationsfaktorer 
Respondenterna blir också ombedda att ange på en skala 1–5 hur viktig varje faktor är för en 

relation mellan kund och systemleverantör. 1 betyder minst viktig och 5 betyder mest viktig. 

1. Hur viktig är en relation mellan en kund och en IT-leverantör för att uppnå positiva

outsourcing effekter?

Varför?

2. Tycker du att det är viktigt att det finns förtroende mellan kund och systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

3. Tycker du att det är viktigt att det finns kvalitativ kommunikation mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

4. Tycker du att det är viktigt att det finns kunskaps-och informationsdelning mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

5. Tycker du att det är viktigt att det finns engagemang i relationen mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

6. Tycker du att det är viktigt att det finns samarbete mellan kund och systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

7. Tycker du att kulturell kompatibilitet mellan kund och systemleverantör är viktigt?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.
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8. Tycker du att konflikthantering är viktig i förhållandet mellan kund och systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

9. Tycker du att det är viktigt med gemensamma värderingar och mål mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

10. Tycker du att det är viktigt att det finns gemensamma risker och fördelar mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

11. Tycker du att det är viktigt med flexibilitet och anpassning mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

12. Tycker du att det är viktigt att uppnå tillfredsställelse mellan kund och systemleverantör?

-Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

13. Tycker du att det är viktigt att det finns ömsesidig affärsförståelse mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

14. Tycker du att det är viktigt att det finns ömsesidigt beroende mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

15. Tycker du att det är viktigt med stöd från högsta ledningen i förhållandet mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

16. Tycker du att det är viktigt att det finns konfidentialitet mellan kund och systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

17. Tycker du att det är viktigt att det finns delaktighet i relationen mellan kund och

systemleverantör?

- Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

18. Tycker du att individer är viktiga i relationen mellan kund och systemleverantör?

- Varför tycker du det?

19. Tycker du att transparens är viktig i relationen mellan kund och systemleverantör?

-Varför tycker du det? Hur viktigt på en skala 1–5.

20. Finns det andra faktorer som du tycker är viktiga i relationen mellan kund och

systemleverantör?

- Vilka och varför är de viktiga?
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Respondenternas skattningar av faktorer som påverkar en relation. 

Tabell 2. Faktorer som påverkar en relation och dess betydelse enligt respondenterna. 

Relationsfaktorer Respondent 

 1 

Respondent 

2 

Respondent 

3 

Respondent 

4 

Medelvärde Ordning efter 

betydelse 

Konfidentialitet 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1 

Förtroende 4.0 5.0 4.0 5.0 4.5 2 

Kvalitativ 

kommunikation 

4.0 4.0 5.0 5.0 4.5 2 

Samarbete 5.0 4.0 5.0 4.0 4.5 2 

Ömsesidig 

affärsförståelse 

4.0 4.0 5.0 5.0 4.5 2 

Delaktighet 4.0 5.0 5.0 4.0 4.5 2 

Kunskaps- och 

informationsdelning 

4.0 4.0 5.0 4.0 4.25 3 

Engagemang 4.0 4.0 5.0 4.0 4.25 3 

Gemensamma 

värderingar och mål 

4.0 5.0 4.0 4.0 4.25 3 

Flexibilitet och 

anpassning 

5.0 3.0 5.0 4.0 4.25 3 

Individer 4.0 5.0 5.0 3.0 4.25 3 

Tillfredsställelse 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4 

Konflikthantering 3.0 4.0 4.0 4.0 3.75 5 

Stöd från högsta 

ledning 

4.0 3.0 4.0 4.0 3.75 5 

Transparens 4.0 4.0 3.0 4.0 3.75 5 

Gemensamma risker 

och fördelar 

3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 6 

Kulturell 

kompatibilitet 

3.0 3.0 4.0 3.0 3.25 7 

Ömsesidigt beroende 4.0 2.0 3.0 4.0 3.25 7 
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Som det framgår av tabell 2 anses konfidentialitet, som har fått det högsta medelvärdet (5.0) vara 

den viktigaste faktorn i en relation. Konfidentialitet är därmed på första plats. På andra plats, det vill 

säga faktorer som är näst viktigast, är förtroende, kvalitativ kommunikation, samarbete, ömsesidig 

affärsförståelse och delaktighet. På tredje plats är kunskaps- och informationsdelning, engagemang, 

gemensamma värderingar och mål, flexibilitet och anpassning och individer. På fjärde plats är 

tillfredsställelse. På femte plats är konflikthantering, stöd från högsta ledning och transparens. På 

sjätte plats är gemensamma risker och fördelar. På sjunde och sista plats är kulturell kompatibilitet 

och ömsesidigt beroende. Faktorerna på sjunde plats anses alltså av de fyra respondenterna vara 
minst viktigast i en relation av de 18 faktor som intervjuerna omfattade.
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4. Resultat – Frekvensvärdering och respondenternas kommentarer

I enlighet med tillämpning av sista arbetsmomentet i metoden för innehållsanalys enligt Denscombe 

(2009) har frekvensen av förekomsten av varje faktor räknats i transkriberingen av intervjuerna. 

Resultatet presenteras nedan i tabell 3. Fortsättningsvis redovisas outsourcingmottagaren och 

outsourcingleverantörens åsikter om faktorerna och hur viktiga de anser faktorerna vara i en 

relation.  

Tabell 3. Frekvensen av antalet gånger varje faktor förekom i intervjuerna 

Kod Relationsfaktorer Respondent 
 1 

Respondent 

2 
Respondent 

3 
Respondent 

4 
Totalt 

1 Förtroende 5 7 5 8 25 

2 Kvalitativ 

kommunikation 

2 7 8 12 29 

3 Kunskaps-och 

informationsdelning 

1 5 2 2 10 

4 Engagemang 6 2 6 7 21 

5 Samarbete 16 9 7 7 39 

6 Kulturell 

kompatibilitet 

2 5 2 4 13 

7 Konflikthantering 0 4 4 4 12 

8 Gemensamma 

värderingar och mål 

1 4 2 1 8 

9 Gemensamma 

fördelar och risker 

2 3 6 5 16 

10 Flexibilitet och 

anpassning 

2 2 7 5 16 

11 Tillfredsställelse 0 2 1 6 9 

12 Ömsesidig 

affärsförståelse 

0 4 9 19 32 

13 Ömsesidigt 

beroende 

0 4 2 3 9 

14 Stöd från högsta 

ledning 

0 1 1 2 4 

15 Konfidentialitet 4 1 8 3 16 

16 Delaktighet 0 7 3 5 15 

17 Individer 4 7 1 1 13 

18 Transparens 7 3 6 5 21 

Frekvensen för användning av varje faktor varierar från 4 gånger för faktorn stöd från högsta 

ledning till 39 gånger för faktorn samarbete. Frekvensmedelvärdet är 17 gånger per faktor. 
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Nedan återges vilken roll varje respondent har i syfte att underlätta förståelsen för texten som följer.  

 

Respondent 1: den övergripande projektledaren hos kunden. 

Respondent 2: Den relationsansvarige hos kunden. 

Respondent 3: Den tekniske utvecklaren hos outsourcingleverantören. 

Respondent 4: Back-end utvecklaren hos outsourcingleverantören. 

 

Förtroende: Alla respondenter tycker att förtroende är viktigt.  

Respondent 1, 3 och 4 tycker att förtroende bör finnas redan från början när man har bestämt sig för 

vem man ska samarbeta med. Respondent 2 tycker att förtroende måste finnas där för att det ska bli 

bra som möjligt från båda sidorna och det måste man tro på. Däremot tycker respondent 1 att även 

om förtroendet finns i början så kan man tappa det när den ena parten inte gör eller levererar det 

man vill ha. 

 

Kvalitativ kommunikation: Alla respondenter anser att kommunikation är viktigt. Särskilt den 

dagliga kommunikationen tycker respondent 1.  

 

Respondent 2 anser att kvalitativ kommunikation ger en mer fördjupad information. Den kanske 

inte behöver vara lika förekommande som kvantitativ kommunikation men är väldigt viktig att den 

förekommer och får ta den tid som det behövs för att kunna prata djupare om saker och ting, 

identifiera förbättringsmöjligheter och lösa eventuella problem som kan förekomma.  

 

Respondent 3 anser att kommunikationen ska vara ordentlig och korrekt, vilket inte bara är 

nödvändigt och även obligatoriskt i ett förhållande. Det är viktigt att en kund inte håller inne med 

modifikationer och ändrade krav, vilket kan leda till att när produkten levereras till denne så är det 

inte alls vad som man egentligen vill ha.  

 

Respondent 4 tycker att kommunikation utgör kärnan i en relation samt är den mest svåra och mest 

önskvärda faktorn i en relation. Man bör kommunicera på ett tålmodigt och tydligt sätt för att 

förmedla sina förväntningar, vilket kan även ha stor påverkan på kvaliteten på det som levereras.  

 

Kunskaps-och informationsdelning: Alla respondenter tycker att kunskaps-och 

informationsdelning är väldigt viktig.  

Respondent 1 anser att informationsdelning är viktigt för att kunna utföra ett jobb. Det ska finnas 

rätt information för varje aktivitet som behöver utföras. Kunskapsöverföringen är också viktig både 

för leverantören och kunden. För leverantören är kunskapsöverföringen viktig om denne är 

intresserad av långsiktig relation eller vill göra affärer med kunden flera gånger, i andra 

sammanhang. Därför är det bra att leverantören lär sig företaget, hur det fungerar, kulturen och allt 

möjligt som kan vara till nytta för att bli en bra partner. För kunden är kunskapsöverföringen viktig 

ifall denne inte vill vara beroende av en leverantör eller bara vilja förvalta eller vidareutveckla 

något som inledningsvis varit outsourcad. Kunden behöver då få kunskap överförd till sig.  

 

Respondent 2 anser att det är viktigt att vara öppen och dela med sig sina tankegångar och planer 

med leverantören. Däremot får man säga till att vissa saker ska vara konfidentiella.  

 

Respondent 3 anser att kunskaps-och informationsdelning är viktig för leverantören eftersom en 

leverantör kan arbeta med många kunder samtidigt och då är det viktigt att leverantören känner till 

den specifika kunden arbetssätt, hur saker och ting är i kundens miljö med mera för att kunna arbeta 

gentemot den enskilda kunden på ett bra sätt.  
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Respondent 4 tänker mer på att kunskaps-och informationsdelning är något som leverantören är 

ansvarig för. Kunskapen bör finnas hos leverantören, det är anledningen till att denne blir anlitad. 

Leverantörens lösningar är ju baserade på kunskapen och informationen för bästa resultat. 

Engagemang: Alla respondenter tycker att engagemang är viktig. 

Respondent 1 tycker inte att engagemang bara finns där, utan det beror mycket på hur man startar 

upp en relation, hur man jobbar tillsammans. Engagemang är i likhet med relation det vill säga att 

en bra och öppen relation leder till att man får ett bra engagemang i ett team.  

Respondent 2 anser att engagemang visar att man bryr sig och är viktigt för att uppnå ett gott 

resultat.  

Respondent 3 anser att det är först när det finns engagemang och hängivenhet som en leverantör kan 

uppnå hög kvalitet och leverera i tid. Däremot anser respondent 4 att man bör vara rätt engagerad 

det vill säga inte för engagerad och inte för lite engagerad heller. Om engagemanget är bra kan det 

förbättra och få relationen mellan kund och leverantör att blomstra. 

Samarbete: Alla respondenter tycker att samarbete är viktigt.  

Respondent 1 tycker att samarbete är något som måste finnas där. Samarbete refererar till relationen 

och hur täta kontakter man har. Alla roller som finns i ett projekt bör ha tätt samarbete och tät 

kontakt med sina motsvarande hos motparten i en relation. Samarbete finns ju också på olika nivåer, 

vilket också är viktigt att det fungerar. Ju bättre relation man har, öppenhet, transparens desto bättre 

samarbete anser respondenten.  

Respondent 2 anser att parterna i en relation behöver samarbeta för att uppnå ett gemensamt mål. 

Respondent 3 anser att samarbete innebär bra kommunikation, dokumentation och uppdatering av 

leverantören. Vid ändrade krav bör även kunden gå med på en längre leveranstid.   

Respondent 4 tycker att det bör finnas jämlikhet i ett samarbete det vill säga ett ömsesidigt 

samarbete för att få en ömsesidig förståelse för att komma fram till bra beslut. 

Kulturell kompatibilitet: Alla respondenter tycker att kulturell kompatibilitet inte är viktig. 

Respondent 1 tycker att ju mer olikt kulturellt man är desto viktigare är det att man vet att man 

arbetar på olika sätt. Det är också viktigt att man vet lite grann hur det funkar i det landet man har 

outsourcat till. Det är inte viktigt att man är kulturellt lika men det blir lite mer komplicerad för att 

man inte alltid förstår varandra. Respondenten tycker att samarbete är viktigare i en relation än att 

vara kulturellt lika.    

Respondent 2 tycker att det är viktigare att ha förståelse och respektera varandras olika kulturer än 

att vara kulturell kompatibla. Däremot är det viktigt att ha ett gemensamt språk för annars går det 

inte att samarbeta. Sedan kan det förekomma missförstånd på grund av språket då man säger något 

men menar något annat, då gäller det att vara ödmjuk inför att man kanske missförstår, att man 

behöver förtydliga, vilket kan ta lite tid.  

Respondent 3 tänkte mer ur ett tidsmässigt perspektiv vad gäller kulturell kompatibilitet. 

Respondenten tycker inte att kulturell kompatibilitet är viktigt eftersom oavsett säsongstart och slut, 

högtider, semestertiden så bör en leverantör vara flexibel och leverera inom utsatt leveranstid. Vad 

gäller arbetskulturen bör den outsourcade personalen som befinner sig hos kunden bete sig på ett 

sätt som inte irriterar eller gör illa någons känslor, det är det viktigaste. 

Respondent 4 tycker inte att kulturell kompatibilitet är viktigt eftersom huvudsaken med 

outsourcing är att ett projekt bedrivs av kompetenta individer och motiverad leverantör. Kulturell 
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kompatibilitet bör finnas mellan kund och leverantör i from av ömsesidig förståelse, 

kommunikation och jämlikt samarbete så att det motiverar till en god relation. 

 

Konflikthantering: Respondenterna tycker olika om hur viktig konflikthantering är.  

Respondent 1 tycker att konflikthantering är viktig men är inte topp prioritet för att om man har en 

bra relation och bra samarbete så uppstår det inte konflikter. Däremot bör man hantera konflikter 

när de uppstår.  

 

Respondent 2 tycker att man bör ha en plan om konflikter skulle uppstå men att det även är viktigt 

att som kund och leverantör förhålla sig professionellt i en relation. Respondenten skiljer även 

mellan konflikter, affärsmässiga konflikter och konflikter på individnivå. Konflikter på individnivå 

kan uppstå dagligen i småskalighet som individer löser själva. Om konflikterna på individnivå blir 

allvarliga, då bör det finnas förberedelser för att hantera dem så de inte eskalerar och blir för stora. 

Affärsmässiga konflikter händer sällan, det är något som respondenten själv aldrig varit med om. 

Därför anser respondenten att konflikthantering är sällen viktig men är väldigt viktig när det väl 

inträffar allvarliga konflikter.  

 

Respondent 3 tycker att konflikthantering är viktigt eftersom det kan uppstå konflikter mellan kund 

och leverantör eller mellan teamen. Parterna bör vara medvetna om att det kan uppstå konflikter och 

vara förberedda att hantera dem. Det är ett krav, för en relations bästa. Respondenten tycker även att 

det är viktigare för en leverantör att hantera konflikter för att inte förlora avtal/jobb.  

 

Respondent 4 tycker att konflikthantering är väldigt viktig, särskilt när man har olika idéer som kan 

leda till att det uppstår konflikter och då bör de hanteras. Respondenten tycker även att leverantören 

är den som oftast bör kunna hantera konflikter eftersom det oftast är olika starka karaktärer som ska 

arbeta ihop som har olika idéer om lösningar. Konflikter är även något som kan uppstå mellan kund 

och leverantör, exempelvis när leverantören förlorar vinster. 

 

Gemensamma värderingar och mål: Respondenterna att det är viktigt men gemensamma 

värderingar och mål men på olika sätt.  

Respondent 1 tycker att det är viktigare att ha gemensamma mål än gemensamma värderingar.  

 

Respondent 2 tycker att det är viktigt att ha gemensamma värderingar och mål. Det är särskilt 

viktigt för respondenten att leverantören delar värderingarna som finns i respondentens företag. 

Man bör dela nån form av grundläggande gemensamma mänskliga värderingar. 

 

Respondent 3 tycker att det är viktigt med gemensamma värderingar och mål eftersom det hjälper 

leverantören att tänka ur ett perspektiv som gynnar kunden.  

 

Respondent 4 tycker att en kund och en leverantör bör ha ett jämlikt partnerskap för att uppnå 

målen. Respondenten tycker att gemensamma värderingar handlar om att respektera. 

 

Gemensamma fördelar och risker: Respondenterna tycker olika om hur viktiga gemensamma 

risker och fördelar är. Respondent 1 tycker att man inte behöver dela på riskerna med en leverantör. 

Kunden har risker som denne ska arbeta med för att minimera och leverantören har egna. Däremot 

finns det gemensamma risker såsom att klara en deadline. Fördelar delar man på absolut tycker 

respondenten. En fördel kan vara att leverantören levererar en produkt som kunden vill ha, till en 

viss kostnad, inom en viss tid. Kunden får produkten som önskas och leverantören får betalt.  

 

Respondent 2 tycker inte att gemensamma risker och fördelar är viktiga eftersom det ligger lite eget 

ansvar i det. Det är en förhandlingsfråga och inte bara på ens villkor.  
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Respondent 3 anser att det är viktigt med gemensamma risker och fördelar eftersom när riskerna 

delas med leverantören leder det till mera medvetenhet och produkten kan levereras baserad på den 

risken. Leverantören analyserar och forskar då kring produkten och sedan arbeta med den. 

Leverantören bör även vara medveten om riskerna med produkten som levereras till kunden, inte 

bara tekniska risker utan även vilka framtida effekter produkten kan ha. Leverantören bör informera 

kunden om riskerna och lösningarna. Därmed anser respondenten att gemensamma risker och 

fördelar via en ömsesidig överenskommelse är viktiga.  

 

Respondent 4 tycker att gemensamma risker och fördelar är viktiga. Det är leverantörens ansvar att 

reducera risker i tekniska aktiviteter samtidigt som det är kundens ansvar att reducera risken för 

felaktiga lösningar, genom att kommunicera med leverantören. Det är viktigt att vara transparent 

om fördelarna och riskerna för annars kan det leda till klagomål om leveranstiden, kommunikations 

gap och förseningar. 

 

Flexibilitet och anpassning: Alla respondenter tycker att flexibilitet och anpassning är viktig. 

Respondent 1 tycker att framförallt i IT-projekt är det viktigt att vara flexibel och anpassningsbar. 

Det är också bra att man arbetar agilt istället för att få en stor leverans i sluten, vilket innebär att 

man har förlorat flexibiliteten.  

 

Respondent 2 tycker att flexibilitet och anpassning är viktiga för samarbetet och förtroendet. Det 

måste finnas en öppen dialog där man identifierar vissa saker som måste vara på ett visst sätt av 

olika orsaker och då behöver vi vara flexibla och anpassa oss för att nå ett gemensamt mål. Om man 

inte vill vara flexible och anpassa sig, då kommer samarbetet att upphöra.  

 

Respondent 3 tycker att en leverantör bör kunna hantera ändrade krav och extra uppgifter, beroende 

på leveranstiden och resurserna. Kunden bör också vara flexibel och kunna anpassa sig ifall 

leverantören skulle behöva extra tid för att införa nya förändrade krav.  

 

Respondent 4 tycker att flexibilitet och anpassning är väldigt viktiga för att uppnå goda resultat i ett 

projekt. Respondenten säger också att det kan vara så att individer är flexibla och engagerade men 

att de inte kan göra något om det händer produkten något, på grund av tiden. Därför är det viktigt att 

kunden är flexibel och kan anpassa sig till nya förändringar eller krav så att båda parterna kan ha en 

god relation.  

 

Tillfredsställelse: Alla respondenter tycker att tillfredsställelse är viktig.  

Respondent 1 anser att tillfredsställelse är ett mått på att man har lyckats tillsammans.  

 

Respondent 2 tycker att tillfredsställelse är viktigt men att man ändå inte ska bli nöjd, att man alltid 

ska vilja förbättra. Tillfredsställelse innebär att det känns ok, sen är det bra om det blir mer än ok, 

att bli riktigt nöjd och tillfreds. Tillfredsställelse är inte ett tillstånd man konstant kan vara i.  

 

Respondent 3 tycker att tillfredsställelse är viktig. Kunden blir tillfredsställd när leverantören 

levererar produkter av kvalitet och inom utsatt tid som leder till att kunden får mer tid på sig att 

testa produkten så att de är förberedda inför lanseringen. Kunden blir då väldigt glad och 

tillfredsställd.  

 

Respondent 4 anser att leverantörens tillfredsställelse hänger ihop med kundens tillfredsställelse. Ju 

mer tillfredsställd en kund blir desto flera projekt innebär det för leverantören, vilket innebär att 

leverantören blir glad och tillfredsställd. 

 

Ömsesidig affärsförståelse: Alla respondenter tycker att ömsesidig affärsförståelse är viktig. 

Respondent 1 anser att ömsesidig förståelse är viktig framförallt för produkten som utvecklas. 
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Enligt respondenten är det viktigt att en leverantör förstår vad kunden vill uppnå med produkten för 

att kunna utveckla en produkt som uppfyller rätt syfte. Leverantören bör även lära sig kundens 

företag, hur den vill upplevas av andra med mera. 

 

Respondent 2 anser att om man har affärsförståelse för varandra, kan man se vilka risker och 

fördelar som finns, både som kund och som leverantör. Däremot är det var och ens eget ansvar att 

uppnå affärsförståelse. Det är lättare att navigera när man förstår varandras affärer. 

 

Respondent 3 tycker också att en leverantör bör lära sig om företaget leverantören utvecklar en 

produkt till eftersom det är då utvecklarna vet och kan tänka ur ett perspektiv som passar just den 

kunden. Det påverkar kvaliteten på leveransen anser respondenten. Det ligger även på kundens 

ansvar att leverantören förstår företaget eftersom det är kunden som ska dela med sig information, 

strategier och så vidare om sitt företag. 

 

Respondent 4 anser att ömsesidig förståelse är lika viktig som förtroende. Det bör finnas en 

gemensam förståelse mellan kund och leverantör för att komma fram till lösningar samt även för att 

kunna lösa konflikter. Det är även viktigt för kvalitet, att gemensamt designa produkten, att arbeta 

tillsammans med kraven och målen. Jämlikhet i förståelsen och transparens bör finnas i relationen.  

 

Ömsesidigt beroende: Respondenterna hade olika åsikter om hur viktigt ömsesidigt beroende är. 

Respondent 1 tycker att ömsesidigt beroende är viktigt men är inte något att prioritera. Det är viktigt 

att man förstår att man är ett team som ska uppnå ett mål. Sen är det ju så att en leverantör inte gör 

något som en kund inte vill. Lite beroende finns det. 

 

Respondent 2 tycker att man ska vara jämlikt beroende, vilket är ganska svårt att uppnå. Beroende 

är inte något viktigt, helst ska man vara självständig, en partner som är där av egen fri vilja och har 

kapacitet och förmåga att stå på egna ben om så skulle behövas. Ingen part ska få ta allvarliga 

konsekvenser för att den andra parten går i konkurs eller inte kan leverera det som de ska. Om en 

part blir beroende av den andra är det på deras eget ansvar tycker respondenten. 

 

Respondent 3 tycker inte att ömsesidigt beroende är något viktigt eftersom det redan finns där när 

man börjar göra affärer med varandra. Respondenten säger att kunden är beroende av produkten 

som leverantören levererar och leverantören är beroende av kraven som kunde ger till leverantören. 

Samtidigt anser respondenten att beroende alltid är från leverantören till kunden och inte från 

kunden till leverantören. 

 

Respondent 4 tycker att det viktigaste är att kunden och leverantören har en jämlik inställning, det 

handlar om att vara transparent, att ha tydliga beroende så att bägge parterna kan arbeta och lösa 

problem. Respondenten anser att ömsesidigt beroende gör att parterna försöker förstå varandras 

verksamheter lite bättre, vilket även leder till bättre förståelse för fördelarna med affären man har 

ihop. Därmed anser respondenten att ömsesidigt beroende leder till ömsesidig förståelse. 

 

Stöd från högsta ledning: Respondenterna tycker att stöd från högsta ledning är viktig men på olika 

sätt.  

Respondent 1 tycker att stöd från högsta ledning är viktigt framförallt i stora projekt eftersom det 

kan gå fel och då är det bra att ledningen är med. Av egen erfarenhet tycker respondenten att det är 

bra att en styrgrupp finns med, som vet hur relationen med leverantören ser ut och kan ställa upp 

vid behov. 

 

Respondent 2 tycker att stöd från högsta ledning bör finnas där vid behov. Stödet kanske inte 

behövs när saker och ting fungerar men när det dyker upp frågeställningar som man behöver hjälp 
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med eller beslut som ledningen bör fatta, då är det viktigt att ledningen är med, ger stöd och visar 

engagemang. 

Respondent 3 tycker att det är viktigt att kunden och leverantören är sammanhållna på affärsnivå. 

Respondenten anser att högsta ledningen blir glad endast när de är nöjda med det som har 

levererats. Respondenten tycker även att förutom att vara glad på affärsnivå så bör ledningen vara 

medveten om vilka risker som leverantören har tagit för att leverera en produkt, vilket bör 

uppskattas av högsta ledningsnivån. 

Respondent 4 tycker att stöd från högsta ledning är väldigt viktigt eftersom den huvudsakliga 

kommunikationen mellan kund och leverantör endast sker på högsta ledningsnivå. Det är viktigt för 

konflikthantering och när ett beslut ska fattas. 

Konfidentialitet: Samtliga respondenter tycker att konfidentialitet är viktigt. 

Respondent 1 säger att det är väldigt viktigt att en leverantör inte för vidare information om vad vi 

håller på med till andra. 

Respondent 2 tycker att det är jätteviktigt eftersom både företaget och människan skadas om 

kunskapen och informationen som man sitter på missbrukas. Den tillhör den grundläggande 

förståelsen och är jätteviktigt att det hanteras på ett professionellt sätt. 

Respondent 3 tycker att det är jätteviktigt eftersom om konfidentiell information läcker ut så 

påverkas kundens konkurrensförmåga. Konkurrenterna kan komma över materialet och kan då 

försöka göra samma sak som vår kund har gjort eller lansera sina produkter samtidigt som vår kund. 

Detta kan skada kunden hos oss, vilket är helt oacceptabelt. 

Respondent 4 tycker att konfidentialitet är väldigt viktigt och är något som ligger på leverantören. 

Konfidentialitet bör finnas redan från början eftersom kunden anförtror leverantören konfidentiella 

objekt anser respondenten. 

Delaktighet: Samtliga respondenter tycker att delaktighet är viktig. 

Respondent 1 anser att utan delaktighet finns det inget samarbete. Om man inte tar tag i saker, utan 

låter det fortsätta vecka efter vecka, kommer det att få konsekvenser på leveransen också tycker 

respondenten. 

Respondent 2 tycker att delaktighet och förtroende hänger väldigt starkt ihop. Delaktighet skapar 

motivation, samarbete, förtroende och öppenhet, vilket är viktigt enligt respondenten. Om en 

individ inte känner sig delaktig så kommer denne inte att vilja delta heller. 

Respondent 3 tycker att delaktighet är lika viktig som engagemang, vilket är väldigt viktig för en 

relation. Respondenter anser också att en individ som besitter en viss kunskap bör frivilligt vilja 

delta och vara med på att leverera bättre produkter, som respekt för kunden. 

Respondent 4 tycker att det ska vara jämlik delaktighet i relationen, eftersom bägge parterna är 

ansvariga för resultatet som levereras. Därför anser respondenten att både kunden och leverantören 

bör delta lika mycket i möten och i att förstå problem och så vidare. Jämlik delaktighet är viktig för 

en ömsesidig affärsförståelse anser respondenten. 

Individer: Respondenterna tycker olika om hur viktig individen är för en relation. 

Respondent 1 tycker att individer är nästan avgörande för en relation. Respondenten säger att man 

kan tycka olika om individerna man jobbar med, en del tycker man är jätteduktiga andra kanske inte 

lika duktiga. Det är väldigt viktig hur individer agerar och levererar. När det handlar om individer 
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man jobbar med vid outsourcing så tycker respondenten att det är viktigt att man träffas för att 

skapa en teamkänsla. Framförallt de som jobbar med outsourcing och kundrelationer, där är det 

viktigt att det funkar individer emellan. 

 

Respondent 2 tycker att det är viktigt att man ser individen eftersom framgång och misslyckande 

beror oftast på individen. Att se individen är en av grundstenarna, det leder delaktighet, motivation, 

förståelse, gott samarbete även kulturella skillnader blir inga problem. Det är viktigt att en individ 

känner sig sedd, efterfrågad, ser målet och vill delta i att uppnå det. Respondenten anser att 

misslyckanden beror oftast på individer där kommunikationen inte har fungerat, förtroende inte 

finns, de har inte känts sig sedda och delaktiga. 

 

Respondent 3 tycker att individer med talanger är viktiga för att kunna leverera det kunden vill ha. 

Inom outsourcing bör individer ha talanger för att kunna hantera alla sorters lösningar som en kund 

kan komma att kräva de på anser respondenten. 

 

Respondent 4 tycker att vid outsourcing är individer inte så viktiga eftersom för kunden är det 

endast resultatet som är viktigast. Individerna kommer att arbeta med produkten/uppdraget och 

leverera den oavsett. Däremot bör individerna ha ett gott uppförande och förståelse, men utöver det 

handlar det endast om resultatet som levereras anser respondenten. 

 

Transparens: Respondenterna tycker olika om hur viktigt det är med transparens i en relation. 

Respondent 1 tycker att det är viktigt att man är öppen talar om hur man tycker, känner och tänker. 

Att vara öppen, särskilt när något inte går jättebra är det väldigt viktigt att man är öppen, transparent 

och diskutera igenom saker. Man ska inte vänta för länge.  

 

Respondent 2 tycker att det ska finnas transparens till en viss del. En leverantör behöver inte veta 

allt eftersom en kund behöver också ha en viss integritet. Även en leverantör kanske gör eller 

behöver göra vissa saker internt för att ha en bra kultur, bra klimat, det vill säga sånt som en kunde 

inte behöver veta. Däremot på individnivå är det jätteviktigt att vara transparent, att se individen 

och vilka behov den har. 

 

Respondent 3 tycker att det bör finnas transparens mellan kund och leverantör till en viss del. 

Respondenten säger att om en leverantör får ett uppdrag, fördelar resurser på det då bör 

leverantören dela med sig variablerna och uppdaterar kunden. Det bör finnas en ömsesidig 

överenskommelse. Däremot om dessa resurser råkar glömma saker och jag delar det med kunden, 

det är då som ett negativt scenario för kunden.  

 

Respondenten fortsätter, om jag som leverantör har fått ett uppdrag av en kund och jag samtidigt 

har dragit ner på resurser och sånt, vilket kan innebära att jag inte kan leverera kvaliteten som 

kunden vill ha, då bör jag tala om det för kunden, tala om orsakerna, sådan transparens bör finnas i 

en relation. Alltså att kunna gå till kunden och tala om vad som händer eller har hänt, denna nivå av 

transparens är viktig enligt respondenten. 

 

Respondent 4 tycker att transparens är väldigt viktig eftersom det leder till bättre kommunikation 

och förståelse. 

 

Jämlikhet nämndes flera gånger under intervjuerna. Respondent 4 talade om jämlikhet mellan 

parterna såsom jämlik delaktighet, jämlikt samarbete och jämlik vilja att förstå. Baserad på detta 

finns det möjlighet till en ytterligare faktor, vilket är jämlikhet mellan parterna. 
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5. Analys 

I analyskapitlet kommer en jämförelse mellan teori och insamlad empiri att genomföras. Analysen 

bygger även på resultatet av faktorernas betydelse i en relation, enligt respondenterna. 

Rangordningen presenteras i tabell 2 i kapitel 3. 

 

Som framgår av tabellen i kapitel 3 är konfidentialitet väldigt viktigt både för kunden och 

leverantören. Swar et al. (2012) menar att konfidentialitet bygger upp förtroende, samarbete och 

ömsesidig förståelse vilket leder till bättre kvalitet på en relation mellan två parter. 

 

Kvalitativ kommunikation och ömsesidig affärsförståelse är viktigare för leverantören än för 

kunden. Detta kan bero på att leverantören alltid vill leverera rätt produkt av högsta kvalitet så att 

kunden blir nöjd och då är de beroende av kommunikationen med kunden och förståelse för 

kundensverksamhet. Kunden däremot kan låta bli att betala om produkten inte överensstämmer med 

det de vill ha. Leverantörens behov av kvalitativ kommunikation och ömsesidig affärsförståelse går 

i linje med Lee och Kim (1999) som menar att kommunikation är viktig för att uppnå tänkta mål 

och Swar et al. (2012) som påpekar att delad domänkunskap och ett gemensamt ”språk” är viktig 

för en relation.  

De minst viktigaste faktorerna är kulturell kompatibilitet och ömsesidigt beroende. Kulturell 

kompatibilitet anses inte vara något som påverkar outsourcingrelationen så länge man har ett 

gemensamt språk som man förhåller sig till samt duktiga individer med bra beteende. Detta 

motsäger Goles och Chin (2005) teori om att kulturell inkompatibilitet kan vara ett stort hinder i 

outsourcingrelationer. Istället stödjer den teorin av Lee och Kim (1999) som fann i sin forskning att 

det inte finns något samband mellan kulturell likhet och partnerskapskvalitet. Lee och Kims 

förklaring till detta är att parterna utvecklas och blir mer toleranta med tiden, kan ej konstateras i 

denna uppsats.   

 

Det intressanta är att se att ömsesidigt beroende är betygsatt i skalorna allt från 2, 3 och 4. 

Medelvärdet denna faktor fick är 3.25 av 5.0, vilket innebär att den inte anses vara viktig men 

beroende ur vilken synvinkel respondenten har tänkt, har denna faktor får sitt betyg. En sak går att 

konstatera och det är att en respondent från respektive part ansåg att ömsesidig beroende är relativt 

viktig. En förklaring till de relativt höga värden denna faktor fick, kan vara att respondenten från 

kundens sida ansåg att man ändå arbetar i team som ska uppnå ett gemensamt mål och därför är 

parterna beroende av varandra för att uppnå målet tillsammans. Respondenten från leverantörens 

sida ansåg att det är bra med ömsesidig beroende eftersom det kan påverka viljan att parterna förstår 

sig på varandra och inse de gemensamma fördelarna. Detta stämmer överens med Lee och Kim 

(1999) teori om att ömsesidigt beroende leder till mer samarbete och förståelse för ömsesidiga 

fördelar. Respondenten som tilldelade minsta värdet ansåg att ömsesidigt beroende inte är något 

viktigt, självständighet är viktigare tyckte respondenten enlig intervjun. Enligt Goles och Chin 

(2005) är det viktigt att uppnå balanserad ömsesidigt beroende mellan parten i en relation. 

 

Flexibilitet och anpassning som anses av Goles och Chin (2005) vara ett grundläggande element i 

en outsourcingrelation fick endast ett totalt medelvärde på 4.25 av 5.0. En förklaring kan vara att 

respondenterna som har tilldelat denna faktor värdet 3 och 4 ansåg att man i en relation får jobba 

hårt för att få det att fungera och för att hinna leverera det man ska i tid. Så lite trögare flexibilitet 

och anpassning har de inget emot. Detta går i linje med Swar et al. (2012) som menar att flexibilitet 

och anpassning innebär ömsesidiga förväntningar på varandras vilja att anpassa sig efter 

förändringar i omständigheter. 

 

Det anmärkningsvärda är att se att stöd från högsta ledning och konflikthantering inte fick mer är 

3.75 av 5.0 i medelvärde. Dessa faktorer anses vara viktiga men inte tillräcklig viktiga för att 

tilldela dem högsta möjliga värdet. Enligt Lee och Kim (1999) är stöd från högsta ledning en 
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förutsättning för en framgångsrik outsourcingrelation, med det håller inte respondenterna helt med 

om. Respondenterna ansåg inte att stöd från högsta ledning behövdes hela tiden. De är bra att ha 

med när problem uppstår och när beslut ska fattas. Däremot tyckte respondenterna från 

outsourcingleverantören att högsta ledning även bör ge bekräftelse och tacksamhet för utfört arbete 

eller erkännande och förståelse för vilka risker en leverantör har tagit för att kunna leverera önskad 

produkt. Enligt Goles och Kim (2005) är konflikter oundvikliga, särskilt i en outsourcingrelation, 

men det är något som är lätt att hantera, individer emellan enligt respondenterna, därför anses inte 

konflikthantering vara av högsta prioritet. Anderson och Narus (1990), Fontenot och Wilson (1997) 

menar att konstruktiv konflikthantering har sina fördelar. Den kan leda till effektiv kommunikation 

mellan parterna, möjligheten att lära sig av tidigare åtgärder samt utgör en potential till förbättring 

av produktiviteten och effektiviteten.  

 

Samarbete, delaktighet fick lika mycket i medelvärde (4.5) samt tilldelades lika höga värden av 

respondenterna hos respektive part, vilket innebär att både kunden och leverantören tycker likadant 

om hur viktiga dessa är. Grover et al. (1996) och Kern (1997) menar att samarbete stärker en 

relation och är en avgörande faktor för en outsourcingframgång.  

 

Gemensamma värderingar och mål fick högre medelvärde (4.25) än gemensamma risker och 

fördelar (3.5). Detta kan bero på att gemensamma målen anses vara viktigare att uppnå än att dela 

på fördelar. Gemensamma värderingar anses också vara viktigare att ha än att dela risker med 

varandra. För att i intervjuerna framkommer det att parterna bör ha gemensamma mänskliga 

värderingar men att riskerna är var och ens eget ansvar. Detta speglar Lane och Lum (2010) 

påpekande om att gemensamma värderingar och mål motiverar till att uppnå mål och värderingar 

bidrar till ett effektivt partnerskap. Gemensamma risker och fördelar enligt Lane och Lum (2010) är 

en förhandlingsfråga. 

 

Kunskaps- och informationsdelning fick medelvärde 4.25 av 5.0 vilket innebär att faktorn anses 

vara ganska viktig. Respondenterna anser att informationsdelning mellan parterna är viktig för 

långsiktiga relationer. Det bör finnas rätt information för varje aktivitet som utförs. Konfidentiell 

informationsdelning är också viktig för ett partnerskap tycker respondenterna. Detta går i linje med 

Lee och Kim (1999) som menar att kunskaps- och informationsdelning handlar om i vilken 

utsträckning kritisk och konfidentiell information kommuniceras mellan parterna. Konsynski och 

McFarlan (1990) anser att delning av viktig strategisk information mellan parterna leder till att 

partnerskapet skapar en konkurrensfördel. 

 

Tre respondenter tilldelade denna faktor ett lika högt värde (4.0) förutom en respondent som 

tilldelade faktorn det högsta värdet (5.0). Denna respondent tycker att det är viktig för en leverantör 

att känna till det specifika arbetssättet en kund har, hur saker och ting fungerar i kundens miljö med 

mera för att kunna arbeta på ett rätt sätt gentemot kunden. Detta stämmer överens med Konsynski 

och McFarlan (1990) som menar att frekvent och relevant informationsutbyte mellan parterna leder 

till en nära och effektiv relation. 

 

Engagemang och individer fick lika högt medelvärde (4.25) även de enskilda respondenternas 

tilldelade värden är relativt lika höga. En förklaring är att engagemang och individer går hand i 

hand. Engagemang enligt Goles och Chin (2005) innebär viljan hos parterna att anstränga sig och 

avsätta resurser för att upprätthålla en pågående relation. Morgan och Hunt (1994) går lite längre 

och menar att engagemang utgör parternas övertygelse om att den pågående relationen är väldigt 

viktig. Vorontsova och Rusu (2014), som är den ända teorikällan som identifierade faktorn 

individer, menar att individer påverkar om en outsourcing misslyckas eller blir framgångsrik. 

Därmed kan vi konstatera att engagemanget hos individerna är avgörande för en relation.  
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Tillfredsställelse innebär enligt Anderson och Narus (1990) ett positivt affektivt tillstånd vid 

bedömning av alla aspekter av samarbete företag emellan. Tillfredsställelse med medelvärdet 4.0 av 

5.0 anses vara viktig men inte av högsta prioritet. Däremot kan man läsa från tabellen att 

tillfredsställelse är viktigare för leverantören än för kunden. Det är förståeligt att leverantören alltid 

vill tillfredsställa en kund men att kunden kan nöja sig med lite mindre än tillfredställelse var inte 

förväntat. Men som en respondent sa att man aldrig ska bli nöjd, man ska alltid vilja förbättra. 

Leverantörens vilja att tillfredsställa kunden stämmer med Kern och Willcocks (2000) teori om att 

tillfredsställelse ökar leverantörens pålitlighet över tid, vilket avgör den totala framgången i en 

relation. Leverantören vill gärna få flera uppdrag av kunden och därmed är det viktigt att kunden 

känner sig trygg med leverantören. 

Transparens fick inte mer än 3.75 av 5.0, vilket var lite oförväntat. Respondenternas enskilda 

värdesättning är relativt lika. Vorontsova och Rusu (2014) menar att transparens innebär öppenhet 

mellan parterna vilken är en viktig del av en relation. Vorontsova och Rusu (2014) är den enda 

teorikällan som tar upp faktorn transparens. Förklaring till detta relativt låga medelvärde är att 

parterna inte vill vara helt transparenta utan vill gärna behålla en del för sig själva, därför anser de 

inte att transparens är viktigare än andra faktorer. 
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6. Slutsatser 

Huvudsyftet med denna kandidatuppsats i ämnet informatik är att identifiera och beskriva faktorer 

som påverkar en IT-outsourcingrelation ur ett kund-outsourcingleverantörs perspektiv. Bisyftet är 

att undersöka hur viktiga faktorerna upplevs vara för en IT-outsourcingrelation. 

 

Baserat på data som har erhållits från intervjuerna och utförd analys har det visat sig att samtliga 

arton faktorer som undersökningen i uppsatsen är baserad på, påverkar en outsourcingrelation. 

Denna uppsats har bidragit till en ytterligare faktor som anses ha en påverkan: jämlikhet mellan 

parterna. 

Analysen av empirin i uppsatsen visar att konfidentialitet är den viktigaste faktorn i en 

outsourcingrelation. Näst viktigast är faktorerna förtroende, kvalitativ kommunikation, samarbete, 

ömsesidig affärsförståelse och delaktighet. Därefter kommer kunskaps- och informationsdelning, 

engagemang, gemensamma värderingar och mål, flexibilitet och anpassning, individer, 

tillfredsställelse, konflikthantering, stöd från högsta ledning, transparens och gemensamma risker 

och fördelar. Minst viktigast är kulturell kompatibilitet och ömsesidigt beroende. 

 

Genom empiri insamlingen kom det fram att jämlikhet mellan parterna önskas. Bland annat 

nämndes jämlik delaktighet, jämlikt samarbete och jämlik vilja att förstå. Baserad på detta finns det 

en möjlighet till en ytterligare faktor, vilket är jämlikhet mellan parterna 

 

Konfidentialitet innebär att ingen vidare spridning av information och uppgifter får förekomma, 

upplevs som viktigast i den undersökta relationen. Anledningen kan vara att dessa två parter 

(kunden och outsourcingleverantören) befinner sig långt ifrån varandra och därmed är oron för 

vidare spridning av konfidentiell information större än om parterna befann sig geografiskt nära. 

 

Förtroende innebär att man har förtroende för att motparten gör sitt bästa för att uppnå positiva 

resultat i outsourcingengagemanget. Förtroende är väldigt viktigt att det finns redan i början när ett 

kontrakt skriv på, men det är också något som kan förloras när motparten inte gör det de ska eller 

när resultat inte levereras. 

 

Kvalitativ kommunikation innebär formellt och informellt utbyte av meningsfull och aktuell 

information mellan parter. Kraven och förväntningarna på hur kommunikation bör vara är höga. 

Bland annat bör kommunikation vara ordentlig, korrekt, behandla problem och andra frågor på 

djupare nivå. Man bör kommunicera tålmodigt och på ett tydligt sätt när förväntningar förmedlas.  

 

Samarbete innebär åtagande av kompletterande aktiviteter för att uppnå ett gemensamt mål. 

Samarbete innefattar bra kommunikation och dokumentation, täta kontakter olika roller med 

varandra och är viktig för att uppnå ett gemensamt mål. Jämlikhet i samarbetet föredras.  

 

Ömsesidig affärsförståelse innebär delad domänkunskap, förståelse för beteenden, mål och 

strategier mellan parterna i en relation. Denna faktor är ytterst viktig för utveckling av en önskad 

produkt som uppfyller rätt syfte. Detta innebär att parterna i en outsourcingrelation bör lära känna 

varandras företag för att uppnå ömsesidig förståelse. Jämlikhet i ömsesidig affärsförståelse mellan 

parterna önskas. 

 

Delaktighet innebär aktivt deltagande hos team-medlemmarna i en relation, vilket förbättrar och 

stärker hållbarheten i en relation. Delaktighet skapar motivation, samarbete, förtroende och 

öppenhet. Jämlikhet i delaktighet är viktig eftersom båda parterna i en relation är ansvariga för 

resultatet som levereras. 
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Kunskaps- och informationsdelning innebär att dela viktig och strategisk information med 

varandra. För att kunna utföra ett jobb behöver man dela kunskap och information med varandra. 

Det är också viktigt att det finns rätt information för varje aktivitet som behöver utföras. 

Engagemang innebär viljan att anstränga sig och avsätta resurser för att upprätthålla en pågående 

relation. Hur engagerade parterna blir beror på hur relationen startar, hur man jobbar tillsammans. 

En bra och öppen relation leder till ett bra engagemang i teamen. Engagemang är också viktig för 

att uppnå hög kvalitet och leverans i tid. 

Gemensamma värderingar och mål handlar om ömsesidig kännedom om varandras (parternas 

verksamhet) värderingar och mål för att säkerställa att det som levereras överensstämmer med 

målet. Denna faktor leder till motivation att dela kunskap med varandra för att uppnå det 

gemensamma målet. Gemensamma mål är viktigare att ha än gemensamma värderingar. Det räcker 

med att man har gemensamma mänskliga värderingar, vilket också handlar om att respektera 

varandra. Det bör även finnas jämlikhet i partnerskapet för att uppnå målen. 

Flexibilitet och anpassning handlar om parternas vilja att vara flexibla och anpassa sig efter 

förändringar. Flexibilitet och anpassning är viktigt för samarbetet och förtroendet i en relation. 

Därmed bör en leverantör vara flexibel och hantera ändrade krav och extra uppgifter. Detta 

föranleder till att en kund bör vara flexibel och anpassa sig till ändrade omständigheter såsom 

utökad leveranstid för införande av nya förändrade krav. Detta leder till en god relation och goda 

projektresultat. 

Faktorn individer innebär att individerna involverade i en outsourcingrelation har en påverkan på 

framgången eller misslyckandet i ett outsourcingengagemang. Det är viktigt med duktiga individer 

som levererar och uppför sig men det är också viktigt att det funkar individer emellan i ett team. Det 

är därför viktigt att individerna träffas för att skapa en teamkänsla. Det är också viktigt att en 

individ känner sig sedd och efterfrågad, vilket leder till delaktighet, motivation, förståelse och gott 

samarbete även om individerna har olika kulturer.   

Tillfredsställelse innebär i en outsourcingrelation uppnåendet av kundens förväntningar på en 

tjänst, vilka definieras i ett kontrakt. Tillfredsställelsen av förväntningarna beror mycket på hur en 

leverantör reagerar och svarar på kundens ändringar av krav. Leverantörens tillfredsställelse beror 

på kundens tillfredsställelse, det vill säga, ju mer tillfredsställd en kund blir desto mer blir 

leverantören tillfredsställd eftersom det kan innebära flera uppdrag från kunden till leverantören. En 

kund blir tillfredsställd när leverantören levererar i tid, vilket ger kunden tid för att testa produkten 

och förbereda sig inför lansering. Däremot är det inte viktigt att uppnå total tillfredsställelse 

eftersom tillfredsställelse inte är ett tillstånd man konstant kan vara i. Det är viktigare att det finns 

ständiga möjligheter för förbättringar. Tillfredsställelse är ett mått på att parterna har lyckats 

tillsammans.  

Konflikthantering handlar om hur parterna löser konflikter och hanterar oenigheter genom 

överenskommelse och konsensus. Konflikter och oenigheter kan uppstå både team-medlemmarna 

emellan samt mellan kunden och leverantören. Konflikter på individnivå är mer vanliga och kan 

uppstå dagligen i småskalighet. Konflikter på affärsnivå inträffar sällan. Däremot är det viktigt att 

ha en plan för konflikthantering för att vara förberedd ifall konflikter på affärsnivå uppstår eller att 

konflikter mellan individer blir allvarlig. 

Stöd från högsta ledning innebär att högsta ledningen är engagerad och känner till relationen 

mellan kunden och outsourcingleverantören. Högsta ledning anses vara väldigt viktig eftersom den 

huvudsakliga kommunikationen mellan kund och leverantör sker på högsta ledningsnivå. Stöd från 
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högsta ledning anses inte behövas när saker och ting fungerar, däremot vid konflikthantering och 

när beslut ska fattas är det viktigare att de är med. 

 

Transparens innebär öppenhet mellan parterna i en relation. Lagom med transparens önskas 

eftersom båda parterna i en relation vill även behålla sin integritet. Däremot är transparens på 

individnivå jätteviktig, individer ska kunna tala om hur de känner, tycker och tänker. Att vara öppen 

när det inte går bra anses vara viktigare än när allt fungerar, eftersom man inte ska vänta för länge 

med att tala om problem så att de inte blir större och allvarligare. 

 

Gemensamma risker och fördelar innebär att parterna i en relation delar fördelar och risker med 

varandra, vilket kan leda till förtroende och öppenhet i relationen. Slutsatsen från empirin är att man 

inte kan dela på alla risker, varje part ansvarar för sina risker. Leverantören ansvarar för att reducera 

tekniska risker och kunden ansvarar för att reducera risken för felaktiga lösningar, genom att 

kommunicera med leverantören. Detta för att uppnå en kvalitativ produkt, vilken är den 

gemensamma fördelen. 

 

Kulturell kompatibilitet handlar om i vilken utsträckning parterna i en relation kan samexistera 

med varandras uppfattningar om värderingar, beteenden, mål och strategier. Så länge man har 

respekt för varandras kulturer och har ett gemensamt språk att förhålla sig till är kulturell 

kompatibilitet inte viktigt. Lite kännedom och förståelse för hur saker och ting fungerar det land 

man outsourcar till är bra att ha. Däremot kulturell kompatibilitet bör finnas mellan kund och 

leverantör i from av ömsesidig förståelse, kommunikation och jämlikhet i samarbetet, vilket 

motiverar till en god relation.  

 

Ömsesidigt beroende innebär i vilken utsträckning varje parts måluppfyllelse är beroende av den 

andras måluppfyllelse. Beroende finns där redan från början av en relation. Kunden är beroende av 

produkten som leverantören levererar och leverantören är beroende av kraven som kunden ger till 

leverantören. Balanserad ömsesidigt beroende är vad som föredras eftersom ingen part ska få ta 

konsekvenser för den andra partens handlingar, om denne går i konkurs eller kan inte levererar 

önska produkt. Däremot anses att ömsesidigt beroende leder till ömsesidig förståelse eftersom 

parterna ”tvingas” förstå varandra när de är beroende av varandra. 

 

6.1 Studiens bidrag i sammanfattning 
 

Det teoretiska resultatet av denna studie är bidraget till kunskapsbasen om vilka faktorer som 

påverkar en IT-outsourcingrelation, ur en kund- och outsourcingleverantörs perspektiv, baserad på 

empirisk forskning. 

 

Det praktiska resultatet av studien är ett verktyg för outsourcingutövare, vilket kan användas för 

identifiering av svaga områden i en relation som kräver mera uppmärksamhet för att förbättras. 
  

Det sociala resultatet av denna studie är en högre grad av medvetenhet om vilka faktorer som 

påverkar outsourcingrelationer som i sin tur leder till bättre outsourcingresultat. 

 

Det viktigaste kunskapsbidraget från denna studie är en ny möjlig relationsfaktor: jämlikhet mellan 

parterna i en relation.  
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6.2 Fortsatta studier 
Eftersom en ny faktor upptäcktes, kan ytterligare forskning genomföras för att stärka erfarenheterna 

och generaliseringen. Samtliga 18 faktorer samt den nya faktorn, jämlikhet mellan parterna, kan 

utgöra underlaget för vidare studier inom området. 
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