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Abstract 
Idag är outsourcing av IT-funktioner något som är normalbilden i offentliga och privata 
verksamheter. Klienter efterfrågar att IT-outsourcing skall minska kostnader och samtidigt 
leda till innovation och mervärde för verksamheten. Det föreligger ett behov av att 
outsourcingrelationen klarar av att förändras i takt med verksamhetens utveckling. I dag är 
kunskapen låg, det är endast ett fåtal forskningsartiklar som behandlar ämnet innovation i IT-
outsourcing som en helhet. Däremot finns en större mängd fragment av relevant forskning att 
inhämta och analysera. Publicerad forskning menar på att ämnesområdet är i sin barndom och 
behöver studeras vidare.  
 
Syftet med denna C-uppsats är att identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer för att 
möjliggöra innovation i outsourcing av IT-funktioner. Uppsatsen syftar till att studera 
innovation i generell bemärkelse, det vill säga hur en verksamhet förnyar, förändrar och 
skapar mervärde i de studerade fallen oavsett typ av IT-funktion. 
 
Litteraturgenomgången har resulterat i en analysmodell som genomgående har använts som 
underlag i studiens genomförande. Vidare har studien genomfört semistrukturerade intervjuer 
med två olika verksamheter, var av en är ett stort internationellt företag i privat sektor, samt 
Karlstad kommun i offentlig sektor.  
 
Denna studie visar att relation, kontrakt, kommunikation, kostnad och tidsperspektiv utgör de 
kritiska framgångsfaktorer som möjliggör innovation i IT-outsourcing. En verksamhet måste 
vara noggrann med vilka IT-funktioner som har potential att outsourcas och vilka som bäst 
behålls inom verksamheten, outsourcing skapar inte nödvändigtvis mervärde för alla IT-
funktioner. 
 
Denna studie visar att relationen är den i särklass mest framträdande kritiska 
framgångsfaktorn, relationen är av betydelse för att åstadkomma mervärdet för verksamheten. 
Samarbetet som krävs för att uppnå innovation förutsätter en nära relation mellan parterna där 
kunskapsöverföring sker kontinuerligt och under organiserade former. Studien har identifierat 
de kritiska framgångsfaktorer som utgör grunden för att möjliggöra innovation på IT-operativ, 
verksamhetsprocess och strategisk nivå i en IT-outsourcing. 
 
 
Nyckelord: IT-innovation, IT-outsourcing, Affärsrelationer. 
  



 
 

 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ......................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund................................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte ....................................................................................................................................................... 2 
1.3 Målgrupp ............................................................................................................................................... 2 
1.4 Definition av centrala begrepp ............................................................................................................... 2 

2 Teori ................................................................................................................................................................ 4 
2.1 Källkritik................................................................................................................................................ 4 
2.2 IT-outsourcing och innovation - är det ett vägval? ................................................................................ 4 
2.3 Innovation på tre verksamhetsnivåer ..................................................................................................... 5 
2.4 Kritiska framgångsfaktorer för innovation i IT-outsourcing ................................................................. 6 

2.4.1 Relation ............................................................................................................................................. 6 
2.4.2 Kontrakt............................................................................................................................................. 7 
2.4.3 Kostnad ............................................................................................................................................. 8 
2.4.4 Tidsperspektiv ................................................................................................................................... 8 
2.4.5 Standardisering eller innovation ........................................................................................................ 8 
2.4.6 Ambitionsnivå ................................................................................................................................... 9 
2.4.7 Kommunikation ................................................................................................................................. 9 
2.4.8 Analysmodell .................................................................................................................................. 10 

3 Metod ............................................................................................................................................................ 11 
3.1 Vetenskapligt angreppssätt .................................................................................................................. 11 
3.2 Genomförande av studien .................................................................................................................... 11 
3.3 Val av intervjupersoner ....................................................................................................................... 12 
3.4 Presentation av respondenter ............................................................................................................... 13 

3.4.1 Respondent JO ................................................................................................................................ 13 
3.4.2 Respondent MJ ................................................................................................................................ 13 
3.4.3 Respondent LW ............................................................................................................................... 13 

3.5 Studerade organisationer ..................................................................................................................... 14 
3.5.1 Företag A ......................................................................................................................................... 14 
3.5.2 Karlstad kommun ............................................................................................................................ 14 

3.6 Insamling av data och empirisk mättnad ............................................................................................. 14 
3.7 Reliabilitet och validitet ....................................................................................................................... 15 
3.8 Etiska reflektioner................................................................................................................................ 16 

4 Empiri ........................................................................................................................................................... 17 
4.1 Sammanfattning intervjuer .................................................................................................................. 17 

4.1.1 Respondent JO ................................................................................................................................ 17 
4.1.2 Respondent MJ ................................................................................................................................ 20 
4.1.3 Respondent LW ............................................................................................................................... 23 

5 Analys ........................................................................................................................................................... 27 
5.1 Relation................................................................................................................................................ 27 
5.2 Kontrakt ............................................................................................................................................... 29 
5.3 Kostnad ................................................................................................................................................ 30 



 
 

 
 

5.4 Tidsperspektiv ..................................................................................................................................... 31 
5.5 Standardisering eller innovation .......................................................................................................... 31 
5.6 Ambitionsnivå ..................................................................................................................................... 32 
5.7 Kommunikation ................................................................................................................................... 33 
5.8 Nivåer av innovation ........................................................................................................................... 34 
5.9 Analyssammanfattning ........................................................................................................................ 35 
5.10 Modifierad analysmodell utifrån studiens resultat ............................................................................... 39 

6 Slutsatser ....................................................................................................................................................... 40 
6.1 Reflektion av studien ........................................................................................................................... 40 
6.2 Vidare forskning .................................................................................................................................. 40 

Omnämnande ........................................................................................................................................................ 42 
Litteraturförteckning ............................................................................................................................................. 44 
Bilagor................................................................................................................................................................... 46 

Bilaga 1. Brev med information till respondenter ............................................................................................. 46 
Bilaga 2. Letter with information to the respondents ........................................................................................ 47 
Bilaga 3. Intervjuguide ...................................................................................................................................... 48 

 

Figurförteckning 
Figur 1: Kategorier av innovation. ......................................................................................................................... 6 
Figur 2: Analysmodell över framgångsfaktorer för innovation i IT-outsourcing. ................................................ 10 
Figur 3: Modifierad analysmodell för innovation i IT-outsourcing. ..................................................................... 39 

  



[1] 
 

1 Inledning 
Görling (2009) menar på att outsourcing eller utkontraktering är att låta ett annat företag ta 
hand om hela eller delar av en process så att den egna organisationen kan fokusera på vad den 
är bäst på. Outsourcing har existerat sedan människor började byta varor med varandra och 
insåg värdet i att köpa in och förädla en produkt istället för att göra allting själva. IT-
outsourcing är utkontraktering av IT-tjänster till en extern partner. Dessa tjänster kan innefatta 
till exempel drift och underhåll av IT-infrastruktur, mjukvaruutveckling eller faktura och 
lönehantering. 
 
Traditionellt har IT-outsourcing drivits fram av kostnadsbesparingsargument, tillgång till 
viktig spetskompetens och synen på att IT är en icke kärnverksamhet som kan utföras bättre 
och effektivare av en extern partner. Idag inser verksamhetsledningar vikten av att det 
outsourcade IT-funktionerna innoverar och skapar mervärde för verksamheten, samt att IT är 
en mycket viktig kärnverksamhet inom det allra flesta verksamheter (Oshri et al. 2015). 
 
Innovation kommer av latinets innovatio, som betyder något nytt, att förnya eller förändra 
(Svenska Akademiens Ordbok 2017). Definitionen av innovation enligt Tanaka et al. (2005) 
lyder: Innovation är genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller 
tjänst) eller process, en ny marknadsföringsmetod eller en ny organisationsmetod. Innovation 
är resultatet av en utvecklingsprocess som skapar mervärde för organisationen, vad som 
innebär innovation för en verksamhet behöver inte nödvändigtvis innebära innovation för en 
annan verksamhet. Saker et al. (2012) menar på att värde kommer utifrån förtroendet i en 
relation, att det är relationen "goodwill" och engagemang som möjliggör att mervärde skapas. 
En växande trend i dagens affärsrelationer är att skapa mervärde. 
 
Innovationen kan ske på olika nivåer inom en verksamhet, närmare bestämt på IT-operativ, 
verksamhetsprocess och på strategisk nivå. För att innovera inom de olika nivåerna krävs 
olika tillvägagångssätt. Att innovera på IT-operativ nivå innebär att system och teknik 
uppdateras och kontinuerligt förbättras, vilket kan anses vara det lättaste och tydligaste nivån 
att skapa innovation på. Att innovera på process nivå och vidare på strategisk nivå är mer 
komplicerat och kräver mycket större samarbete och kunskapsutbyte mellan klient och partner 
(Weeks & Feeny 2008).  
 
Om outsourcing finns mycket skrivet och även en del om relationens betydelse. Men att finna 
en större mängd konkreta framgångsfaktorer från tidigare forskning som behandlar innovation 
i IT-outsourcing är svårare. Tidigare forskning menar på att innovation inom IT-outsourcing 
är i sin barndom och behöver studeras vidare (Kotlarsky et al. 2015). 

1.1 Problembakgrund 
När en IT-funktion inom en verksamhet outsourcas tar en partner över driften av funktionen. I 
takt med att klientens verksamhet utvecklas måste även den outsourcade IT-funktionen följa 
med i denna utveckling. En verksamhet måste tillse att den outsourcade funktionen inte förblir 
i "status quo" (oförändrat tillstånd), utan fortsätter att vara värdeskapande och utvecklas i takt 
med företaget. 
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Problem kan uppstå beroende på hur en verksamhet ser på outsourcing. Traditionellt har 
många verksamheter inte sett IT som en kärnverksamhet och ansett att IT kan utföras bättre av 
en extern aktör och framförallt billigare. Genom att se outsourcing som en 
kostnadsbesparande åtgärd begränsas möjligheten för verksamheten att uppnå kvalité och 
innovation i tjänsteleveransen genom att relationen till partnern är styrt av ett kontrakt (Oshri 
et al. 2015). Dessa kontrakt benämns ofta "Service Level Aggrement" (SLA). SLA beskriver 
en specificerad leveransnivå och kostnad knuten till detta, vilket binder partnern till att 
leverera enligt kontrakt men då inte nödvändigtvis den kvalité eller innovation som klienten i 
realitet behöver för att den outsourcade funktionen skall kunna skapa det önskade mervärdet. 
Till detta är det vanligt att det är partnern som ackumulerar många av de lärdomar som kan 
leda till innovation för klienten, samt att partnerns insyn i klientens verksamhet kan vara 
begränsad och partnern kan då inte identifiera hur lärdomarna kan gynna klientens 
verksamhet och innovation (Lee et al. 2008). För att en partner skall kunna stödja klienten på 
bästa sätt är det ofta viktigt att partnern har insyn och förståelse för klientens verksamhet. 
Lärdomarna från partnern är viktiga för att klienten skall kunna fatta underbyggda 
affärsbeslut. Insynen bidrar till att partnern kan leverera ett bättre anpassat stöd till klienten 
(Weeks & Feeny 2008). En outsourcad IT funktion som inte stödjer resterande verksamhet i 
den takt som verksamheten utvecklas innebär att den outsourcade IT-funktionen inte tillåter 
verksamheten att utvecklas på det sätt som ledningen avser eller på det sätt som behövs för att 
konkurera i en viss bransch. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna C-uppsats är att identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer för att 
möjliggöra innovation i outsourcing av IT-funktioner. Uppsatsen syftar vidare till att studera 
innovation i generell bemärkelse, det vill säga hur en verksamhet förnyar, förändrar och 
skapar mervärde i de studerade fallen oavsett typ av IT-funktion. 

1.3 Målgrupp 
Denna C-uppsats riktar sig till personer som är verksamma, alternativt har ett intresse inom 
området innovation i IT-outsourcing. Studien har genom empiriska studier påvisat exempel på 
metoder som har använts och som visat positiva resultat där klient och partner funnit en 
arbetsmodell som fungerat. Resultatet presenteras i form av identifierade kritiska 
framgångsfaktorer från genomförd studie. 

1.4 Definition av centrala begrepp 
Business case – Eller på svenska affärsfall, utgör en underbyggd argumentation till varför en 
investering, ett projekt eller annan förändring bör genomföras av en organisation (Wikipedia 
2014). 
Innovation – Något nytt, att förnya eller förändra, tillför värde (Tanaka et al. 2005). 
IT-outsourcing – När en verksamhet låter tidigare internt genomförda IT-funktioner 
genomföras av en extern partner (Görling 2009). 
Key Performance Indicator (KPI) – Även kallat Nyckeltal, är ett kvantifierbart mått som 
används för att spåra och bedöma statusen för en specifik verksamhetsprocess (Wikipedia 
2016). 
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Klient – Är beställare och mottagare av tjänsten som partnern utför, kan även ibland 
benämnas som kund. Studien använder klient för att beskriva ett mer omfattande och närmre 
samröre än vad som normalt menas med kund (Författaren).  
Konkurrenspräglad dialog – Innebär att varje leverantör efter en anbudsinfordran kan ansöka 
om att få delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten för en dialog med de 
anbudssökande som bjudits in. Kan användas inom hela lagen om offentlig upphandling. 
Förfarandet är lämpligt när kontraktet är särskilt komplicerat. Individuell dialog mellan den 
upphandlande myndigheten och leverantören genomförs innan anbuden lämnas och 
utvärderas, i syfte att identifiera och definiera hur myndighetens behov på bästa sätt ska kunna 
tillgodoses (Upphandlingsmyndigheten 2017). 
Kontrakt – Det specificerade avtal som definierar villkoren för en affärsrelation eller 
IT-outsourcing, benämns ofta som Service Level Agreement (SLA) (Görling 2009). 
Kritiska framgångfaktorer – Det identifierat viktigaste faktorerna för att möjliggöra framgång 
(BusinessDictionary 2017). 
Offentlig upphandling – Är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs 
av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att 
säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika 
(Upphandlingsmyndigheten 2017). 
Partner – Är den externa aktör som levererar tjänsten, kan även benämnas som leverantör. 
Studien använder partner för att beskriva ett mer omfattande och närmre samröre än vad som 
normalt menas med leverantör (Författaren). 

  



 
 

[4] 
 

2 Teori  
Teorikapitlet redovisar litteraturgenomgången av tidigare forskning som ligger tillgrund för 
studien. Från tidigare forskning har kunskap och inspiration hämtats för att på ett bättre sätt 
förstå ämnet innovation i IT-outsourcing. Litteraturgenomgången har resulterat i en 
analysmodell. 
 

2.1 Källkritik 
De forskningsartiklar som har använts som teoretisk grund är övervägande publicerade och 
granskade (Peer Review), vilket tordes vara en faktor som borga för deras riktighet. Vidare 
har olika författare jämförts mot varandra, syften med artikeln analyserats samt att antalet 
tidigare gjorda referenser till aktuell artikel undersökts. Patel och Davidson (2011) menar att 
källkritik innebär att vi tar reda på var, när och varför ett visst dokument har skapats. Studien 
har antagit ett källkritiskt förhållningssätt och genomgående undvikt att använda alla källor 
där det inte gått att verifiera författaren, författarens kunskap, syfte, publiceringsdatum eller 
vilken metod som använts vid genomförandet, samt om det kan föreligga några oklarheter 
eller osäkerheter kring de slutsatser som forskningen presenterar. 

2.2 IT-outsourcing och innovation - är det ett vägval? 
Weeks och Feeny (2008) menar att på senare år har vikten och intresset av att innovera sin IT-
verksamhet ökat inom företag. Vidare menar Weeks och Feeny att innovation och outsourcing 
kan ses som sina motsatser där IT-outsourcing traditionellt har använts som ett argument för 
kostnadsbesparing. Idag förväntar sig verksamheter att deras outsourcingpartner håller hög 
klass och levererar ett mycket kvalitativt arbete till en så låg kostnad som möjligt. Låg 
kostnad och hög kvalité är ofta en ekvation som inte går samman, det är svårt att uppnå båda 
och där i ligger dilemmat med att innovera outsourcad IT. Axelson et al. (2014)  skriver att 
IT-outsourcing har ibland negativ inverkan på möjligheten att utveckla verksamheten och att 
skapa mervärde. Företagen tappar genom IT-outsourcing konkurrenskraft genom att 
möjligheten att använda IT som ett strategiskt verktyg begränsas genom att klienten binds till 
kontraktets innehåll, vilket påverkar möjligheten att innovera och effektivt konkurrera på sin 
marknad. Dilemmat består i att outsourcinglogik och innovationslogik är sina motsatser där 
outsourcinglogiken förespråkar standardiserade tjänster, geografiska avstånd och upphandlad 
tjänst, medan innovationslogiken förespråkar variation, risk, nära samverkan, kontinuitet och 
förtroende. Aubert et al. (2015) skriver om paradoxen som består av att outsourca till lägsta 
möjliga kostnad och genom att låta kontraktet vara styrande alternativt om innovationen skall 
styra. Med andra ord strikta eller flexibla kontrakt. Även Oshri et al. (2015) menar på att 
relationen och kontraktstyrning är mycket viktigt för att uppnå innovation. Weeks och Feeny 
(2008) skriver att relationen mellan en klient och partner ofta börjar med en fokus på kostnad 
där synen på IT från klienten sida är att IT är en handelsvara som vilken som helst, med målet 
att få tillgång till billig IT. När relationen mognar kan således relationen fokusera mer på 
kvalitén av tjänsteleveransen då ses IT som en affärskritisk verksamhet, då är målet att få 
tillgång till bättre IT. Slutligen med innovationsfokus ses IT som en möjliggörare för nya 
affärsmöjligheter, vilket skall leda till bättre affärer. Lyckligtvis behöver en klient och 
partnerrelation inte gå alla stegen utan med ett medvetet arbete och tydliga innovationsmål 
kan relationen redan från början vara inriktad på innovation. Axelson et al. (2014) menar på 
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att förutsättningarna för att uppnå innovation i IT-outsourcing är att ambitionsnivån för 
innovation behöver definieras och matchas mot sourcinglösning, detta skapar en tydlig roll 
och ansvarsfördelning mellan klient och partner. Författarna presenterar tre faktorer som 
särskilt är viktiga för att uppnå innovation. Dessa är: Definiera ambitionsnivå för innovation, 
Matcha innovationsambition med sourcinglösning samt Skapa en gemensam operativ 
partnerorganisation. Att vara tydlig med och specificera vilken innovationsnivå som 
efterfrågas är en förutsättning för att rätt sourcinglösning skall kunna tillhandahållas av 
partnern, vilket påverkar hur klient och partner rollerna skall utformas för bästa möjliga chans 
att uppnå innovation. Lacity och Willcocks (2014) menar på för att åstadkomma innovation 
behöver vi ändra på hur vi traditionellt har genomfört vissa uppgifter, genom att istället ge 
mandat och incitament (en anledning för någon att utföra en viss handling, en belöning) till 
innovation kan en klients förutsättningar till innovation möjliggöras. Dynamiska relationer är 
bra för innovation, men en klient kan behöva arbeta strategiskt med incitament och 
kontraktstyrning för att möjliggöra innovation. Vidare behövs stark förändringsledning från 
klienten sida för att styra mot innovationsmålen. Delen et al. (2016) skriver i en studie som 
involverat 30 holländska företag som outsourcat IT mellan 2007- 2010. 18 fall uppges vara 
lyckade medan 12 misslyckades. Slutsatserna som beskrivs är intressanta, Delen et al. 
fokuserar på att god ledning och internkommunikation hos partnern är en väg till framgång. 
Vidare menar författarna att en partner som ser till kortsiktiga vinster är mer benägna att 
misslyckas än de som fokuserar på att bygga en stabil kundbas och etablera sig som en seriös 
aktör på marknaden. Användandet av outsourcing konsulter påvisas vara kontraproduktivt 
enligt studien. Direkta effekter som Westner och Strahringer (2010) har identifierat är att 
kunskapen hos leverantören och att kunna lita på leverantören påverkar framgången på 
projektet, samt att indirekta effekter som påverkar är kunskapsöverföring, samverkans kvalité 
och projektets lämplighet. 

2.3 Innovation på tre verksamhetsnivåer 
Weeks och Feeny (2008) delar upp innovationen i en verksamhet i tre nivåer, se figur 1, sid 6. 
Att innovera på  IT-operativa nivån definieras av att teknologin uppdateras, vilket kan 
innebära byten av operativsystem, e-post program, hårdvara och liknande men utan att 
påverka verksamhetsprocesserna. Innovation på verksamhetsprocess nivå definieras som att 
förändra hur verksamhetsprocesserna fungerar, exempel på verksamhetsprocess förändring 
kan vara att införa ett affärssystem (ERP) om det innebär att en omfattande förändring av hur 
verksamhetsprocesserna genomförs. Innovation på strategisk nivå innebär att genom 
betydande förbättringar möjliggöra bättre produkter till kund, kunna vara marknadsledande 
och ha möjlighet att etablera sig på nya marknader. Nivåerna är starkt beroende av varandra 
och desto högre upp i trappan innovationen kommer desto viktigare är det att underliggande 
nivåer är stödjande. Likvärdigt gäller det omvända förhållandet att strategin bör stödja process 
och IT-operativ nivå för att möjliggöra värdeskapande innovation. Pilarna illustrerar hur det 
olika nivåerna samverkar, påverkar och skapar synergi mellan nivåerna för att möjliggöra 
innovation i en eller flera nivåer. I bästa fall uppnås innovation på alla nivåer men vanligt är 
att innovationen avstannar på en lägre nivå och inte uppnår sin fulla potential i att skapa 
mervärde för verksamheten. Weeks och Feeny (2008) som genom sin forskning beskriver hur 
fyra olika klientföretag arbetar med innovation och hur dessa fyra med olika angreppssätt 
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resulterat i olika grader av innovation för företagen. Tre av de fyra studerade klientföretagen 
innoverar till merparten på IT-operativ nivån medan ett företag även innoverar i 
verksamhetsprocess och på strategisk nivå, vilket visar sig vara framgångsrikt för företaget. 
Speciellt intressant i studien är att ett av de företag som lyckats bäst med innovation och en av 
de som lyckats sämre har samma partner men dock med helt olika utfall. Det företag som 
lyckats innovera bäst beskriver ett flexibelt förhållningssätt till partnern, samarbetet styrs 
övergripande av ett centralt ramavtal där olika underenheter inom företagets verksamhet kan 
förhandla och utforma egna lösningar och avtal. Den centrala IT-chefen (CIO) beskriver hur 
han presenterar och för samman parterna men sen intar rollen av domare i processen för att 
tillse att det aktuella avtalet blir rättvist för båda parterna. 

 

 
Figur 1: Kategorier av innovation. 

Källa: Modifiering av Weeks och Feeny (2008, s. 131) 
 

2.4 Kritiska framgångsfaktorer för innovation i IT-outsourcing 
Genom att sammanställa faktorer som är återgivna i forskningsartiklar som behandlar 
innovation i IT-outsourcing har studien kunnat identifiera vilka faktorer som är 
återkommande. Analysmodellen, se figur 2, sid10, är baserad på de faktorer som återkommit i 
flera artiklar samt de faktorer som de studerade källorna har lagt mest vikt vid.  
 
2.4.1 Relation 
En relation genomgår en mognadsprocess allt eftersom en verksamhet mognar i sin 
förhållning till IT och till sin outsourcingpartner. Weeks och Feeny (2008) skriver att 
relationen mellan en klient och en partner ofta börjar med fokus på kostnad, där synen på IT 
från klienten sida är att IT är en handelsvara som vilken som helst, där målet är att få tillgång 
till billig IT. Andra steget i mognadsprocess är att fokusera mer på kvalitén av 
tjänsteleveransen då ses IT som en affärskritisk verksamhet och målet är att få tillgång till 
bättre IT. Sista steget i relationsutvecklingen är att fokusera på innovation. Då ses IT som en 
möjliggörare för nya affärsmöjligheter, vilket kan leda fram till bättre affärer. Vilken nivå 
relationen börjar på bestäms till stor del av vilken syn klienten har på IT, är IT 
kärnverksamhet eller inte och är det kostnadsfokus, kvalitet eller stöd till innovation som styr.  

Strategisk 
Nivå

Verksamhetsprocess 
Nivå

IT-operativ 
Nivå
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Lee et al. (2008) menar på att det ömsesidiga förtroendet och att klienten och partnern litar på 
varandra är en mycket viktig faktor för att kunskapsöverföring skall kunna ske och att 
relationen skall kunna vara framgångsrik. Även om det initiala förtroendet är viktigt betyder 
det inte att om förtroendet i ett tidigt skede är sämre att relationen inte kan lyckas, förtroendet 
och relationen kan byggas upp på sikt. Outsourcingrelationen syftar till att skapa mervärde 
och detta värde skapas genom kunskapsutbyte mellan klient och partner. Om 
kunskapsöverföring inte sker utgör detta en stor risk för att misslyckas med att skapa 
mervärde. Oshri et al. (2015) menar på att relationen och kontraktsstyrning utgör grunden för 
att kunna uppnå innovation. Framförallt är det att uppnå innovation på strategisk nivå där 
författarna menar på att kontraktstyrning och relation av hög kvalitet spelar en avgörande roll. 
Lacity och Willcocks (2014) skriver att dynamiska relationer är bra för att möjliggöra  
innovation men att klienter kan behöva arbeta med incitament och kontraktstyrning för att 
uppnå detta. Även initialt sämre relationer kan på kort tid förbättras och erbjuda möjlighet till 
innovation. 
 
2.4.2 Kontrakt  
Aubert et al. (2015) skriver om paradoxen som består av att outsourca till lägsta möjliga 
kostnad och genom att se till att kontraktet skall vara styrande alternativt att innovationen 
skall styra, med detta menar Aubert et al. att det inte går att få båda delar utan ett val behöver 
göras där kontraktet är strikt styrande alternativt används en kontraktsform som är mer 
flexibel, vilket författarna menar på skapar förutsättning för innovation. Även Oshri et al. 
(2015) menar på att kontraktstyrning är en mycket viktig komponent för att möjliggöra 
innovation. Oshri et al. menar på att endast partnerskapskontrakt eller ett "joint venture" 
kontrakt kombinerat med fasta priser, tid och material eller en kombination av dessa har 
påvisat ett positivt resultat. Fördelen med detta upplägg visar sig vara att risken delas mellan 
parterna och att inte en part ges möjlighet att sko sig på den andra. Även Lacity och Willcocks 
(2014) framhåller att flertalet studerade fall använder sig av tid och materialkontrakt för att 
möjliggöra innovation. Axelson et al. (2014)  skriver att IT-outsourcing ibland har negativ 
inverkan på möjligheten att utveckla verksamheten och att skapa mervärde. Företag tappar 
konkurrenskraft genom att outsourcade IT-funktioner inte kan användas som strategiska 
verktyg, utan begränsas till kontraktets innehåll, vilket kan påverkar möjligheten att innovera 
och effektivt konkurrera inom en marknad. Oshri et al. (2015) menar på att ett väl strukturerat 
SLA kan möjliggöra innovation. 
 
I Sverige är offentlig upphandling är en förutsättning för att kunna genomföra en IT-
outsourcing i offentlig sektor. Johansson (2008) menar på att i praktiken betyder outsourcing i 
en kommunal kontext att kommunen överför aktiviteter till en partner för drift enligt ett 
kontrakt. Om tjänstens värde överstiger en viss nivå så måste en upphandling enligt lag 
genomföras (lagen om offentlig upphandling, LOU) där en objektiv offertprocess genomförs i 
syfte att tillhandahålla konkurrenskraftiga priser. Systemet med offentlig upphandling  
hanterar de flesta välfärdsupphandlingarna i en kommun på en lokal nivå där kommunen har 
stor möjlighet att självständigt specificera och driva deras behov av upphandlade tjänster.  
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För att nå den goda affären krävs att den upphandlande myndigheten tar ett 
strategiskt grepp om inköpsprocessen med allting ifrån behovsanalys och 
målsättning till uppföljning. Det finns goda förutsättningar att skapa goda affärer. 
Och samtidigt bidra till en hållbar utveckling och säkra en god konkurrens på 
marknaden. (Upphandlingsmyndigheten 2017) 

 
Valet av hur ett kontrakt skall styra en IT-outsourcing utgör ett dilemma och därmed ett 
vägval som måste avgöras inom verksamheten, det är inte möjligt att till exempel vara både 
vara flexibel och strikt i sin förhållning till kontrakt. 
 
2.4.3 Kostnad  
Delen et al. (2016) menar på att kostnadsbesparing är fortfarande den mest framträdande 
anledningen till IT-outsourcing, följt av att fokusera på kärnverksamhet och att få tillgång till 
spetskompetens. Weeks och Feeny (2008) skriver att relationen mellan en klient och partner 
ofta börjar med en fokus på kostnader men med tiden utvecklat till att fokusera mer på 
kvalitet och innovation. Kostnadsfokusering anser författarna vara ett mått på omogenhet vad 
gäller IT-outsourcing. Lacity och Willcocks (2014) menar på att för att åstadkomma 
innovation behöver vi ändra på hur vi traditionellt har genomfört vissa uppgifter, genom att ge 
mandat och incitament för innovation till en klient kan förutsättningar för innovation 
möjliggöras. Enligt Oshri et al. (2015) är det viktigt att leverantören distribuerar sina bästa 
resurser för att minimera de risker som ett fastprisavtal kan innebär. Ett fastprisavtal 
innebären stor risk för partnern som måste kalkylera med hänsyn till alla förväntade kostnader 
för till exempel utvecklingsarbete, oförutsedda tekniska och administrativa utmaningar som 
innovation kan innebära. Med tid och materialkontrakt delas dessa risker mellan parterna. 
 
Även kostnad utgör ett dilemma och ett vägval, genom att låg kostnad styr anses inte någon 
högre grad av innovation vara möjlig att uppnå. En kostnadsmodell med skäliga kostnader 
och inkomster för klient och partner kan vara att förespråka.  
 
2.4.4 Tidsperspektiv  
Delen et al. (2016) menar att en partner som ser till kortsiktiga vinster är mer benägna att 
misslyckas än de som fokuserar på att bygga en stabil kundbas och etablera sig som en seriös 
aktör på marknaden. Det tar tid och energi från både klienten och partnern för att uppnå en 
kunskapsöverföring därav menar Weeks och Feeny (2008) att erfarenhetsbaserat lärande sker 
över tiden och relationen bör beaktas långsiktigt för att kunna uppnå innovationsmålen. 
 
Tidsperspektivet utgör också ett dilemma. Långsiktig eller kortsiktigmodeller kan förespråkas, 
men det är viktigt att båda parterna synkronisera sin syn och arbeta enligt samma tidsmodell. 
 
2.4.5 Standardisering eller innovation  
Axelson et al. (2014)  menar på att outsourcinglogik och innovationslogik är varandras 
motsatts, där outsourcinglogiken förespråkar standardiserade tjänster, geografiska avstånd och 
upphandlad tjänst, medan innovationslogiken förespråkar variation, risk, nära samverkan, 
kontinuitet och förtroende. Här uppstår ett dilemma som behöver avgöras, vilken 
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logikinriktning är det verksamheten eftersträvar. Weeks och Feeny (2008) menar på att genom 
den syn på IT-outsourcing som verksamheten har, definieras också vilken logik som 
eftersträvas. En tydlig inriktning på innovation förespråkar en mogen relation där IT ses som 
en möjliggörare och ett sätt att genomföra betydande verksamhetsförbättringar. Medan en 
logik med kostnadsfokus snarare innebär att funktionen värderas lågt och anses kunna vara 
standardiserad till sin natur. 
 
2.4.6 Ambitionsnivå  
Axelson et al. (2014) menar på att förutsättningarna för att möjliggöra innovation i IT-
outsourcing är att ambitionsnivån för innovation behöver definieras och matchas mot en 
sourcinglösning, detta skapar en tydlig roll och ansvarsfördelning mellan klient och partner.  
Att en verksamhet vet vad den vill uppnå med sin IT-outsourcing anser Aubert et al. (2015) 
och Lacity och Willcocks (2014) är mycket viktigt att formulera. 
 
2.4.7 Kommunikation  
Kommunikation och relation har många komponenter gemensamt och båda är förutsättningar 
för att en IT-outsourcing skall fungera. Delen et al. (2016) menar på att god ledning och 
internkommunikation hos partnern är en väg till framgång. Weeks och Feeny (2008) skriver 
att relationen mellan en klient och en partner ofta börjar med fokus på kostnader, medan 
allteftersom relationen förändras och förbättras så förändras även kommunikationen och den 
ömsesidiga förståelsen ökar för hur klientens verksamhet fungerar och hur partnern kan skapa 
bäst mervärde för sin klient. Lee et al. (2008) menar på att det ömsesidiga förtroendet och att 
klienten och partnern har ett bra kunskapsutbyte är viktigt. En bra kommunikation mellan 
parterna är en förutsättning för att detta skall kunna ske. 
 
  



 
 

[10] 
 

2.4.8 Analysmodell 
De sju kritiska framgångsfaktorerna som analysmodellen (se figur 2) resulterat i behandlar 
även ytterligare indikatorer inom varje faktor. Analysmodellen läses inledningsvis från 
vänster till höger och nedåt. De kritiska framgångsfaktorerna, som även bildar det oberoende 
variablerna är Relation, Kontrakt, Kostnad, Tidsperspektiv, Standardisering eller Innovation, 
Ambitionsnivå och Kommunikation. Dessa sju oberoende variabler påverkar den beroende 
variabel som är Möjliggör innovation i IT-outsourcing. Vidare skall de oberoende och 
beroende variablerna innovera på IT-operativ nivå, verksamhetsprocess nivå och på strategisk 
nivå för att kunna skapa maximalt mervärde för verksamheten. Nivåerna är starkt beroende av 
varandra och desto högre upp i pyramiden innovationen kommer desto viktigare är det att 
underliggande nivåer är stödjande. Likvärdigt är det omvända förhållandet att strategin bör 
stödja process och IT-operativ nivå för att möjliggöra värdeskapande. Pilarna på 
nivåmodellen illustrerar hur de olika nivåerna samverkar, påverkar och skapar synergi mellan 
sig för att möjliggöra innovation i en eller flera nivåer. I bästa fall uppnås innovation på alla 
nivåer men vanligt är att innovationen avstannar på en lägre nivå och inte uppnår sin fulla 
potential genom att skapa mervärde för verksamheten. Analysmodellen kan även läsas 
omvänt från nivåmodellen och tillbaka till framgångsfaktorerna. Ett exempel på detta kan vara 
ett strategiskt beslut som skapar förutsättningar för att en relation till partnern kan utvecklas 
optimalt. Med andra ord kan analysmodellen anses vara dynamisk och dubbelriktad. 
 

 
Figur 2: Analysmodell över framgångsfaktorer för innovation i IT-outsourcing. 

Källa: Författaren. 
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3 Metod 
Inledningsvis har akademiska journaler, litteratur och publicerad forskning studerats vilket 
har legat till grund för att skapat en förståelse för ämnesområdet innovation i IT-outsourcing. 
Vidare har egen insamlad empirin till denna C-uppsats genereras genom en kvalitativstudie 
av två verksamheter med totalt tre respondenter. Intervjuer med respondenterna har 
genomförts med semistrukturerad intervjuteknik, vilket är ett sätt att inhämta kvalitativ data.  

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Denna C-uppsats har genomförts med ett kvalitativt angreppssätt där meningen varit att fånga 
verkliga företeelser. Denna C-uppsats syftar till att på en något djupare nivå studera 
respondenternas kunskaper och därav kan inte ett kvantitativt angreppssätt tillämpas. Enligt 
Patel och Davidsson (2011) finns det olika alternativ till hur forskning kan genomföras. Två 
av inriktningarna för att generera och analysera informationen är kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Patel och Davidson beskriver att kvalitativ och kvantitativ forskning skiljer i hur 
man väljer att generera, bearbeta och analysera den insamlade informationen. Kvantitativ 
forskning är forskning som innebär mätning via datainsamling, statistisk bearbetning och 
analysmetoder. Kvalitativ forskning i sin tur är mer fokuserad på datainsamling genom 
intervjuer och tolkande analyser, detta kan även beskrivas som "mjuk data". Vilken 
forsknings inriktning som väljs, kvalitativ eller kvantitativ beror på vilken frågeställning man 
försöker svara på. Kvantitativa frågeställningar kan vara av naturen, var och hur? Och syftar 
då till att använda statistisk bearbetning och analysmetod för att finna relationer och där 
igenom svar. Om det istället är en kvalitativ inriktning används verbala metoder och fokus 
ligger vid upplevelser och mönster som tolkas och erbjuder svar. Normalt sker forskningen 
inte isolerat i antingen den ena eller den andra inriktningen, utan en kombination av båda 
inriktningarna är ett normalt förfarande. Tjora (2012) menar på att förståelse snarare än 
förklaring är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Den öppna interaktionen 
mellan forskaren och respondenten kännetecknar den kvalitativa forskningen och det 
induktiva tillvägagångssättet, medan avståndet mellan forskaren och respondenten 
kännetecknar kvantitativ forskning som snarare är deduktiv. 
 
Genom att genomföra personintervjuer och därefter tolka och jämföra respondenternas svar 
sinsemellan kan skillnader och likheter identifieras. Dessa skillnader och likheter har i sin tur 
jämförts mot studerad teori. Större och mindre företag samt organisationer har inbjudits till att 
delta i studien. Detta för att få en lämplig spridning på empirin där fler respondenter och 
verksamheter med sina erfarenheter kunnat bidra till ytterligare validitet (giltighet) och 
reliabilitet (tillförlitligt) på den insamlade empirin. 

3.2 Genomförande av studien 
Denna C-uppsats beskriver genomförandet av en kvalitativ studie. Det första som måste 
bestämmas innan studien genomförs är vilket upplägg som skall användas för undersökningen 
och vilka respondenterna skall vara. De studerade fallen kan väljas efter sin lämplighet att 
bidra med relevanta uppgifter. En kvalitativ studie kan utforska ett fenomen relativt fritt utan 
att vara fast i en viss frågeställning, man kan säga att empirin kan driva teorin (Patel & 
Davidson 2011). De respondenter som inbjudits att delta i studien skall vara eller ha varit 
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involverade i IT-outsourcing inom sin verksamhet på en högre nivå, där respondenten kan 
antas ha insyn i verksamhetens övergripande IT-strategi. 
 
Analysmodellen (figur 2, sid 10) har använts genomgående i studien för att erbjuda koppling 
till teori, spårbarhet och en rödtråd. Intervjuguide (bilaga 3) är baserad på analysmodellen och 
alla intervjusvar har dokumenterats och senare analyserats mot analysmodellen. Svaren från 
respondenterna har analyserats och jämförts löpande under arbetets gång. Olikheter och 
likheter har identifierats, värderats och dokumenterats. Enligt Goldkuhl (2011) är det speciellt 
ett inslag som är viktigt för kunskapsutveckling och det är att göra jämförelser mellan till 
exempel olika fall eller respondenter, det är svårt att genomföra en studie där några 
jämförelser inte sker. Analysen har genomförts i olika skeden, först vid intervjutillfällena och 
genom reflektion i direkt anslutning, sen vid transkribering och jämförelse där materialet 
blivit ytterligare reflekterat över och slutligen vid produktionen av analysavsnittet där de tre 
respondenternas svar ställts bredvid vandra och jämförts mot teorin.  
 
Studien har använt sig av ljudinspelningar och anteckningar från intervjuerna. Enligt Patel och 
Davidsson (2011) krävs det tillstånd från respondenten för att göra en ljudinspelning. 
Fördelen med en ljudinspelning är att respondentens svar registreras exakt. Nackdelar som 
Patel och Davidsson (2011) skriver om är att det krävs mycket tid för att skriva ut en hel 
intervju samt att en bandspelares närvaro kan påverka de svar som lämnas, ofta är 
respondenten mer öppenhjärtlig och avslappnad när bandspelaren är avstängd. Fördelar som 
identifierats med ljudinspelning är att den är mycket bra för att kunna transkribera korrekt och 
i detalj fånga de ord och andemening som respondenten uttalar. En 45 minuter intervju kan 
resultera i 7-8 sidor text och att istället föra korrekta anteckningar på 7-8 sidor under en 
intervju är en stor uppgift. Nackdelarna som presenterat sig är att respondenterna är betydligt 
försiktigare med sina formuleringar när inspelningen är på jämfört när den stängs av. Detta 
fenomen uppfattades betydligt tydligare när intervjun utfördes öga mot öga och bandspelaren 
låg på bordet framför respondenten, men när intervjun genomfördes via Skype kunde det inte 
uppfattas att inspelningen utgjorde någon begränsning. 
 
Tjora (2012) menar på att det är viktigt att skapa en avslappnad miljö vid intervjun, till 
exempel över en kopp kaffe. Respondenten förväntar sig oftast att det är intervjuaren som 
driver samtalet genom att ställa frågor som kan besvaras kort och konsist och därefter vidare 
utvecklar med följdfrågor. Normalt struktureras intervjun med uppvärmningsfrågor, 
reflektionsfrågor och avrundningsfrågor, vilket var en struktur som följdes även i denna 
studie. 

3.3 Val av intervjupersoner 
Intervjupersonerna har valts ut genom att de innehar en relevant position inom verksamheten 
där respondenten är eller har varit involverad i IT-outsourcing på en högre nivå. De utvalda 
respondenter skall anses ha relevanta kunskaper som kan tillför empirisk data till studien 
undersökningsområde. Enligt Tracy (2013) är det två viktiga faktorer som bör beaktas vid val 
av respondenter, forskningsmålet skall matcha mot den respondent som väljs ut och data skall 
genereras med hänsyn till att maximera möjligheterna. Patel och Davidsson (2011) menar på 
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att det troligen är en fördel om respondenten är förberedd på vilka ämnen som avses diskutera 
så att respondenten har möjlighet att tänka igenom och kontrollera uppgifter som kan bidra till 
att mer utfylliga svar ges. Genom informationsbrev till respondenterna (se bilaga 1 och 2) har 
denna studie presenterat syfte och vilka ämnen som avsetts beröras i intervjun.  
 

3.4 Presentation av respondenter 
En av respondenterna har begärt att vara anonym i denna studie. Det är inte meningen att 
respondenten skall gå att identifiera av någon utomstående. Anledningen till att 
respondenterna presenteras, är för att läsaren skall ges möjlighet att bilda sig en uppfattning 
kring vilken kunskap respondenten möjligen kan bidra med till denna C-uppsats. 

3.4.1 Respondent JO 
Respondent JO arbetar på företag A sedan flera år tillbaka. JO har tidigare framförallt varit 
verksam i oljeindustrin och möbelindustrin. JO är svensk och har arbetat mycket utomlands, 
vilket också är fallet med nuvarande arbete åt företag A. JO har framförallt, men inte 
uteslutande arbetar med efterlevnad ("compliance"), internkontroll och uppföljning av 
verksamheter. JO har varit yrkesverksam i över 20 år och har erfarenhet av outsourcing och 
uppföljning av IT, skatt och finansiella tjänster, vilka samtliga är funktioner som på något sätt 
idag är beroende och kopplade till olika IT-tjänster. 
 
Personintervju med respondent JO genomfördes 21 mars 2017 på plats i Malmö. Transkript 
av intervjun översändes via e-post 3 april 2017 och godkändes av respondenten 8 april 2017. 
 
3.4.2 Respondent MJ 
Mats Jensen (MJ) är enhetschef strategisk styrning IT på Karlstads kommun. 
MJ är 50 år och har jobbat inom IT sedan 1993. MJ började på Valmet och var där i 16 år och 
byggde upp hela IT-infrastrukturen. För 10 år sedan började MJ på Karlstad kommun och har 
genom åren arbetat på en rad ledande positioner. 2016 gjordes en ny organisation och MJ tog 
över enheten för strategisk styrning IT. Där återfinns funktioner som kundansvariga, 
arkitekter, projektledare och kommungemensamma resurser som kan anses behövas för att 
kunna utveckla IT i kommunen och driva digitalisering. 
 
Personintervju med respondent Mats Jensen, genomfördes 13 april 2017 via Skype. Transkript 
av intervjun översändes via e-post 27 april 2017 och godkändes av respondenten 28 april 
2017. 
 
3.4.3 Respondent LW 
Lotta Wahlén (LW) är IT-chef på Karlstads kommun. 
LW har flera års erfarenhet av IT och ledning av IT-verksamhet. 
 
Personintervju med respondent Lotta Wahlén, genomfördes 27 april 2017 per telefon. 
Transkript av intervjun översändes via e-post 27 april 2017 och godkändes av respondenten 
19 maj 2017. 
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3.5 Studerade organisationer 
Ett företag har begärt att vara anonymt i studien. Det är inte meningen att företagen skall gå 
att identifiera direkt i studien. Verksamheterna presenteras i syfte att läsaren skall kunna 
skapa sig en övergripande inblick i organisationernas verksamhetsområde. Karlstad kommun 
är inte anonymiserat och respondenterna är identifierade med namn och roll i organisationen. 

3.5.1 Företag A 
Företag A är verksamma inom energisektorn. Företaget började producera kraftverks 
lösningar på 1970 talet. Företaget har sedan dess uppnått en globalt marknadsledande 
position. Idag arbetar företaget för att säkerställa att de levererar bäst i klassen energilösningar 
och att företaget anger utvecklingstakten i branschen.  
 
3.5.2 Karlstad kommun 
Karlstads kommun har cirka 90 000 invånare och cirka 7200 anställda (Karlstad kommun 
2016). 
 
IT ska medverka till att Karlstads kommun blir mer attraktiv, lättillgänglig och att 
verksamheten effektivisera samt bidra till kommunens utveckling. Invånarna ska stå i centrum 
för kommunens verksamhet och IT ska stödja medborgarnas rätt till insyn och på så sätt 
underlätta tillgången till kommunens tjänster. Karlstads kommun ska skapa IT-lösningar som 
underlättar för både medborgare, företagare och kommunens verksamheter i det dagliga 
arbetet (Karlstad kommun 2015). 
 
Karlstad kommun har organiserat sin IT-avdelning i tre enheter. Enheterna är strategisk 
styrning IT, förvaltning IT och service desk IT. IT-avdelning äger ansvaret för all IT-
infrastruktur, alla system, driftstjänster som verksamheterna behöver, all klientleverans, 
telefoni, användare, programvaror och liknade. De funktioner som är kvar ute i 
verksamheterna är IT-samordningsfunktioner och förvaltningen av verksamhetsstöd som 
behövs inom varje verksamhet. Detta kan till exempel vara vårdsystem, personalsystem, 
ekonomisystem, el och energisystem och liknande. IT-avdelningen står för drifttjänsterna och 
att upprätthålla tillgängligheten på systemen (MJ; LW). 
 

3.6 Insamling av data och empirisk mättnad 
Insamling av data har genomförts på olika sätt för att skapa en hög kunskapsnivå. 
Inledningsvis har forskningsartiklar i ämnet sökts och analyserats för att skapa en teoretisk 
kunskapsgrund, vilket mynnat ut i en analysmodell. Sökningen har genomförts elektroniskt 
genom att använda databaser knutna till biblioteket på Karlstad universitet samt "Google 
Scholar". I huvudsak har artiklars som är granskade "Peer reviewed" använts. 
 
Sökord som har använts på svenska är: 
Innovation i IT-outsourcing, Innovation, IT-outsourcing, Kritiska framgångsfaktorer för 
innovation i IT. 
 
Sökord som har använts på engelska är: 
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Innovation in IT outsourcing, Critical success factors in IT outsourcing, Meta IT innovation.  
 
Vidare har inhämtade artiklars egna referenser studerats för att identifiera ursprungskällor och 
för ämnet ytterligare relevant forskning. "Google Scholar" har framförallt används för att ge 
en uppfattning om hur många som tidigare refererat till en aktuell artikel och därigenom 
erbjudit en bedömning av hur viktig en artikel kan anses vara. Metaartiklar (data om data) har 
använts i syfte att identifiera vilka artiklar som anses vara de ledande inom det studerade 
området. En metaartikel kan ge en fingervisning till vilka artiklar en forskare eller 
forskargrupp anser vara speciellt relevanta efter att dem har genomfört en större genomgång 
av publicerade artiklar. I det här fallet har metaartiklar tillfört ytterligare relevant 
spetslitteratur till uppsatsen. Primär källa till studien har utgjorts av Weeks och Feeny (2008) 
och sen kompletterats med andra källor som behandlat kritiska framgångsfaktorerna i IT -
innovation. 
 
Därefter har kvalitativa intervjuer genomförts med totalt tre respondenter på olika positioner 
inom två undersökta organisationer. Insamlingssättet av empirisk data som denna studie har 
använt sig av är personliga intervjuer vilket enligt Patel och Davidson (2011) innebär att 
intervjuaren träffar respondenten personligen eller kommunicerar via till exempel telefon, 
båda parterna fungerar som medskapare till samtalet. Intervjuerna har genomförts 
semistrukturerat med stöd av en intervjuguide, se bilaga 3. Intervjuguiden är i sin tur utformad 
utefter analysmodell (se figur 2, sid 10) som litteraturstudierna resulterat i. Frågorna i 
intervjuguiden är menade att erbjuda övergripande struktur, spårbarhet och stöd till 
intervjuaren men är också menade att ge respondenten utrymme till personliga svar utan för 
mycket styrning av en enskild frågas formulering. 
 
Enligt Tjora (2012) är empirisk mättnad när fortsatt empiri insamling inte leder till att ny 
information inhämtas och likvärdiga svar från respondenterna är återkommande. Mättnaden 
består i att det är troligt att merparten av de väsentliga data har fångats och att fortsatt 
insamling inte kommer att resultera i någon större mängd ytterligare data. Det kan vara svårt 
att säga hur många intervjuer som krävs. Respondenter som har stort avstånd mellan varandra 
kan svara olika på frågor och då inte resultera i mättnad medan i homogena grupper märks 
snabbt mättnad när den uppstår. Resultaten från studiens tre intervjuer visar att svaren på 
frågorna är likvärdiga från respondenterna. Ytterligare empiri insamling skulle vara 
eftersträvansvärd för att bekräfta att så är fallet men tyvärr har respondenter varit svåra att 
tillgå.  
 

3.7 Reliabilitet och validitet 
Denna C-uppsats strävar efter hög validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitligt). Studien 
som har genomförts grundar sig på teoretiska studier av tidigare forskning som har analyserats 
och resulterat i en analysmodell (se figur 2, sid 10) vilket ger reliabilitet. Intervjuguiden (se 
bilaga 3) är i sin tur utformad efter analysmodellen för att tillföra validitet. Sammantaget är 
studien strävan att validiteten och reliabilitet skall resultera i kvalité. Patel och Davidson 
(2011) menar på att validitet är att vi studerar rätt företeelse, hur vi mäter det som vi mäter 
och med vilken noggrannhet. Om vi själva har konstruerat det instrument vi använder för att 
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mäta kvantitativt med är det inte självklart att vi uppnår validitet så som vi kan göra med till 
exempel en våg när vi mäter en persons vikt. Sättet som vi mäter på måste vara tillförlitligt 
(reliabilitet), mätningar skall kunna göras upprepade gånger med samma värden och med få 
fel. Ett exempel kan vara att en formulerad fråga uppfattas olika av respondenterna och därav 
får dem att svara olika och kanske felaktigt mot om frågan varit formulerad på ett sätt som 
inte gick att missförstå. Detta ger oss reliabilitet i att vi kan lita på att vårt mätinstrument 
fungerar korrekt. Validitet och reliabilitet fungerar tillsamman och båda delarna är avgörande 
för hur bra ett resultat blir. I kvalitativa mätningar är målet i stället att upptäcka företeelser 
och tolka dessa. Validiteten blir då mer ett mått på kvalitén på hela processen. Reliabilitet ter 
sig också annorlunda i kvalitativa studier då det finns ett mått av att förändring sker och 
åsikter och tankar kan förändras över tiden och svar kan variera vid olika tillfällen. I 
kvalitativa studier är validitet och reliabilitet ofta sammanslagna till att endast beskrivas som 
validitet. Enligt (Tjora 2012) används ofta tre kriterier reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet som indikatorer på kvalité. I kvalitativ forskning talas det även om 
trovärdighet, verifierbarhet och överförbarhet som motsvarande reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. I denna studie har analysmodellen och intervjuguiden bidragit till 
reliabilitet, samt att studiens genomförande tillsett att resultatet uppnår validitet. 

3.8 Etiska reflektioner 
Enligt Patel och Davidson (2011) är målet med all forskning är att generera kunskap som är så 
trovärdig som möjligt, men som även är viktig för samhället och individer. Forskningen skall 
tillse att individer eller samhället inte tar fysik eller psykisk skada av forskningen. 
Personuppgifter skall skyddas mot obehörig insyn. Det är viktigt att respondenterna 
informeras om syftet med studien, att respondenterna medverkar frivilligt och ger sitt 
samtycke samt att konfidentialitet råder där respondenten kan vara säker på att uppgifterna 
endast används för forskningsändamål. 
 
I denna studie har respondenterna tillhandahållits inledande information om vad studien 
innebär och syftar till. Informationen syftar till att ge respondenten och företag möjlighet att 
fatta ett underbyggt beslut om deras vilja att medverka. Anonymisering har erbjudits dels till 
företag och individuellt till respondenter. Respondenten har givits möjlighet att godkänna 
transkriberat intervjumaterial och att göra ändringar. Alla personuppgifter som inhämtas har 
behandlats konfidentiellt. Informationsbrev till respondenterna kan läsas i bilaga 1 och 2. 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall inför en vetenskaplig undersökning ansvarig forskare 
göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet. Detta skall vägas mot möjliga 
risker i form av negativa konsekvenser för berörda respondenter och eventuellt för tredje 
person. Dessa negativa konsekvenser skall beaktas såväl kortsiktiga som långsiktigt. Det 
grundläggande individskyddskravet beskrivs i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien har hanterat dessa fyra 
krav genom informationsbrev (bilaga 1 och 2) som i sig beskriver konfidentialitet och 
nyttjande samt att respondenten gets möjlighet att godkänna transkript efter intervjun. 
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4 Empiri 
Detta kapitel redovisar genomförda intervjuer med tre respondenter från två olika 
organisationer. Dessa organisationer har helt olika verksamhetsområde, ett är ett stort 
globalt företag och den andra är Karlstad kommun. 

4.1 Sammanfattning intervjuer 
Sammanfattningen av respondenternas svar är gjorda utefter transkriptionerna och följer 
intervjuns genomförande kronologiskt. Materialet från transkriptionen har förkortats men 
respondentens ursprungliga formuleringar, andemening och talföljd är bibehållen. 

4.1.1 Respondent JO 
Erfarenhet 
Respondent JO har varit involverad när det har outsourcats tjänster i ett flertal företag. 
Tjänster har till exempel varit finans, skatt, legala och IT-funktioner. Samtliga är funktioner 
som på något sätt är beroende och kopplade till olika IT-tjänster. 
 
Bakgrund till outsourcing 
JO menar på att en sak som ofta inte fungerat är att man inte har tagit hänsyn till skenande 
lönekostnader. Business Case byggs ofta upp kring lönekostnader, med ett tydligt pris fokus. I 
flertalet fall intygar JO att det inte ansågs konstigt att partnerns personal byte arbetsgivare upp 
till tre gånger per år för att höja sin lön. Till exempel kunde företaget på andra sidan gatan 
erbjuda det andra företages personal 10% mer i lön, var på stora delar av personalen antog 
erbjudandet. Detta leder enligt JO till att Business Caset sakta urholkas vad det gäller 
lönedelen. Detta leder ofta till att fokus flyttats från att prata om lönekostnader till att prata 
om effektiviseringar i standardprocesser. JO menar att problemet är att man ofta överskattar 
hur mycket en standardprocess kan standardiseras och det kan upplevas en suboptimering i 
processerna, därför att det inte har gått att standardisera till en gemensam nämnare. Det är 
vanligt att man oftast inte har identifierat och gjort en kontroll om det går att standardisera 
dessa processer eller om det föreligger specifika hinder i olika länder menar JO. 
 
Relation 
Som klient i en IT-outsourcingrelation menar JO att man upptäcker ganska snart vilka 
personer hos partnern som är bra. Då är det lätt att dessa personer blir överutnyttjade, vilket 
innebär att alla klientens medarbetare vill kontakta dessa fåtal personerna för att där händer 
det något. Detta innebär tyvärr enligt JO att man på korttid bränner ut dessa personer för att de 
inte kan hantera alla de frågor som skickas till dem. Antingen bränner man ut dem eller så 
söker de sig till andra företag och då är du utan resurser. I business caset tar man ofta inte 
hänsyn till dessa risker menar JO. 
 
En anan sak som inte kan kvantifierar i ett Business Case och som har en enorm påverkan är 
den personliga relationen menar JO. Det är viktigt att känna varandra och träffas öga mot öga, 
detta skapar en form av ömsesidig förtroende. Processerna kan förklaras och man kan arbeta 
gemensamt med dessa, man känner varandra och det finns en förtroende kedja. Processen blir 
verklig för partnern och dess medarbetare, dom ser varför dom är en kugge i processen vilket 
är viktigt menar JO.  
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Kunskapsöverföring 
JO menar att standardisering till sin natur innehåller ofta någon typ av manual. Då finns en 
tendens att partnern bara följer instruktionen, vilket innebär att om instruktionen inte fungera 
lutar de sig bak och säger att manualen inte fungerar. Det enda man kan göra är att verkligen 
trycktesta manualen om och om igen, för att säkerställa detta behöver man ha några månaders 
samkörning där man kör processerna parallellt för att identifiera var stoppar manualen eller 
var hoppar kedjan av för dom. Gör man inte det så bäddar man för ett misslyckande enligt JO. 
En annan sak som JO beskriver är att även om en "knowledge transfer" är gjord så betyder det 
inte att leverantörens personal förstår varför denna uppgift är viktig och hur den passa in i 
klientens helhet.  
 

Den första personen i kedjan har sett sin del i kedjan vilket gör att de arbetar 
dedikerat, för de vet om att om inte jag levererar detta så kommer nästa person att 
misslyckas och nästa person att misslyckas i kedjan. Den person som bara har fått 
"knowledge transfer" därnere upplever jag ser endast sin del i kedjan och har inte sett 
de andras beroende och varför det är så viktigt.(JO) 

 
JO menar på att en observation som han har gjort i flera migrationer är att det finns en övertro 
på att eftersom man kan standardisera processer så flyttar man inte en till en, utan man 
förutsätter att en person kan utföra tre till fyra personers arbete. Det innebär att man gör detta 
ibland för att laga ett läckande business case med skenande lönekostnader, så försöker man 
istället kompensera för att business case inte skall kollapsa och då tar man istället mindre 
personer över och menar på att man kan standardisera standardprocessen. "Oavsett hur 
manuell en uppgift är så har du en person som skött uppgiften i 15-25 år som kan den 
uppgiften utan och innan. De nya personerna som skall sköta tjänsten har i bästa fall 1-3 
månaders upplärning".  Det intressanta i sammanhang är att ofta är standardisering och 
innovation varandras motsatser menar JO. Här ställer kostnadsfokus till det för att kunna nå 
resultat. Personalomsättning är ett stort problem, kvalitén blir lidande och det är svårt att 
uppnå någon typ av innovation enligt JO. 
 
Mätning 
Men en sak som också kan upplevas som ett bekymmer enligt JO är att det finns ett behov av 
att mäta effektiviteten och "output" för att kunna visa att business case går ihop. Det skapas 
ett KPI system (Key Performance Indicator).  
 

Jag anser att KPI systemen kan vara synnerligen kontra produktiva ibland. Därför 
det blir som att jaga pinnar, vilket innebär att dom får sin feedback på hur många 
cases dom har stängt och hur lång tid det tog att stänga dom. Så kommer din 
motivation enbart bli att stänga cases.(JO) 

 
KPIer ses som en bra idé i business case för att visa hur bra det har blivit jämfört med innan 
men KPIer kan leder till ett fullständigt felbeteende enligt JO. "Eller så får man skapa 
smartare KPIer som driver bättre beteende". 
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JO menar att en smartare KPI kan vara att gradera case på en skala mellan 1-10 på hur nöjd du 
är och sen kan man skriva att snitt skall ligga på en åtta. Då har du inte en KPI på 
leveranstiden utan på hur nöjd klienten är. "Nackdelen kan vara att det ibland är uppenbart 
att några inte hade en bra morgon". 
 
I kontrakt kan det ofta specificeras vilka KPIer som skall användas. I det fall där bättre 
serviceleverans uppnåddes fanns enligt JO inte KPIer, vilket innebar att folk tog sig tid att 
lösa uppgiften och hade dom inte kompetens skickade dom det gärna vidare till "second line", 
som sen följde upp ärendet och tillsåg att det löstes. "Därför det fanns istället en stolthet att 
leverera en bra produkt, inte bara en patch utan en långsiktig lösning". Och därför kan enligt 
JO felaktiga KPIer och kontrakt vara farliga och begränsande för att uppnå innovation. Det är 
enligt JO viktigt att tydligt definiera innebörder av olika delar av kontraktet för att undvika att 
hamna i en konflikt med leverantören, till exempel vad som ansens vara en funktionell 
produkt för partnern kanske inte anses vara det för klienten. Det JO återkommer till är den 
personliga relationen och att det måste finnas ett förtroende. 
 
Kostnad, tidsperspektiv 
Enligt JO så är det så att man fokuserar på en leverantör istället för multi-sourcing (använda 
flertalet outsourcing leverantörer) för att få "cost of volume" bästa pris per styck, ju mer du 
kan lägga på en leverantör desto mer kan du driva ner kostnaden. Och tanken är då att om du 
har en relation så är det lättare att utbilda den leverantören till hur du vill ha det istället för att 
utbilda fem olika. JO kan inte påminna sig om något tillfälle då det gått så långt så att dom har 
sagt upp avtalet, men det är många som har hotat med det i olika sammanhang. 
 
JO menar på att idag är det fortfarande kostnadsfokus som driver IT-outsourcing, att det flesta 
vill se relationen långsiktigt, vilket har med "cost of volume" att göra, ju längre tid du är villig 
att binda upp dig desto lägre priser. 
 
Kommunikation 
Enligt JO skall det alltid finnas ärendehanteringssystem som registrerar ärenden, men ofta 
försöker många lyfta telefonen och ringa till partnern, som sen får lägga upp i 
ärendehanteringssystem. Telefon är idag vanligast men även e-post används, e-post har enligt 
JO alltid längre svarstider. Därför brukar dom flesta ringa och då få ett "case number".  
 

Just den personliga kontakten är ovärderlig, till exempel, om du har ett ärende vill 
du då sitta och skriva ett mail på två sidor och förklara med "print screens" 
bakgrund och varför eller vill du lyfta luren och prata i två minuter? Och sen får 
dom lägga in det. Det är för dom flesta inget alternativ. Generellt i vårt fall är det 
partnern som arbeta i ärendehanteringssystemet.(JO) 

 
Innovation 
JO menar på att en sak som man ofta vill införa i kontrakt är innovationsmål som är 
gemensamt överenskomma. Det är många företag som vill ha det så och en god nära relation 
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till leverantören för att kunna hjälpas åt, samt att kunna diskutera framtida affärsbeslut. Men 
JO har inte sett något praktiskt exempel på att så har skett även om så har varit ett mål. 

4.1.2 Respondent MJ 
Erfarenhet 
Mats Jensen (hädan efter benämnd som MJ) förklarar att 2014 tog Karlstad kommun hjälp av 
ett företag för att få hjälp med styrdelen sourcing, då gjordes en sourcing analys för att 
identifiera de verksamhetsfunktioner som kunde vara möjliga att outsourca, samt att hjälpa 
IT-avdelningen med att identifiera vad dom var bra på. Rapporten har sedan dess legat 
tillgrund för beslut om vilka IT-funktioner som kommunen skall genomföra själva och vilka 
som kan outsourcas. MJ menar på att enkelt kan man beskriva att allt som är av bulk karaktär 
skall kommunen inte sysselsätta sig med, det vill säga repetitivt återkommande 
arbetsuppgifter som inte ger något mervärde för utveckling i kommunen. 
 
Bakgrund till outsourcing 
I sourcing analysen har två områden identifierat som behövde åtgärdas, beskriver MJ. Det ena 
var nätverket och nätverkstjänsterna. Där såg kommunen att det fanns ett enormt behov av att 
utveckla nätverk, kapacitet, tillgänglighet och produkter som var för gamla för att möta 
behovet från verksamheten. Kommunen ansågs inte ha kapacitet och förmåga att hantera detta 
själva. Det andra området var datorarbetsplatser/klienttjänster i samband med en framtida 
migration till Windows 10 som kommunen inte ansågs besitta relevant kompetens eller såg 
vinning i att förvalta internt. 
 
Tidsperspektiv, kompetens, flexibilitet 
I samband med nätverksupphandlingen så las hela driften av nätverket över till en leverantör 
berättar MJ. Upphandling var omfattande och genomförde i en form som kallas 
konkurrenspräglad dialog. Skälet till detta val var att det inte gick att specificera allt och dels 
så ville kommunen ha ett långtavtal. Över en tio års period anser MJ att det är omöjligt att ana 
vilken situation vi har framför oss och vilka behoven kommer att vara då. Kommunen ansågs 
inte kunde hålla den höga kompetensen på nätverk och bibehålla den spetskompetensen.  Det 
var den egentligen huvudorsaken, inte kostnadsskäl utan kommunen ansåg att dom inte skulle 
kunna behålla den kompetensen inom ett område som utvecklas så fort. Nätverksavtalet är 
därför byggt på globala prislistor med stipulerade rabattsatser och tätt uppföljning av 
leverantören, om de lyckats pressa priserna mer än de rabatter som varit överenskomna då 
delar kommunen och leverantören på mellanskillnaden. 
 
Klienttjänsterna bygger istället på ett win-win koncept, berättar MJ. Kommunen såg här 
möjligheterna att hitta en affärsmodell som både gynnar kommunen och leverantören. Detta 
resulterade i en modell med pris per klient. Om kommunen istället skulle välja en 
affärsmodell där dom efterfrågade pris per ärende då skulle den inte gynna vare sig 
kommunen eller leverantören. Leverantören skulle önska fler ärenden och stänga dem så fort 
som möjligt och det skulle skapa problem för användarna som inte skulle uppleva kvalité. 
Målet var att ha så få problem eller ärenden på datorerna som möjligt enligt MJ. 
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MJ menar på att måttet på om man har varit framgångsrik kan man först se när man kan har 
resultatet.  
 

Jag vill ändå hävda i en grund att om man ska vara en IT-avdelning som den som 
verksamheten förväntar sig att få så betyder det att man måste ha väldigt hög 
kompetens att utveckla och använda IT-infrastruktur och applikationer inom IT-
området. Om man då samtidigt som IT-avdelningen ska ha en omfattande 
verksamhet för att också sysselsätta sig med ordinarie support och drift så blir man 
ganska trög. Tröga är ingen framgångsfaktor om man vill kunna möta digitalisering 
utan man måste vara ett lättfotad, agil, kalla det vad du vill, för att kunna uppnå de 
här syftena. Och det betyder att man måste kunna ställa om med kompetens på IT-
avdelningarna för att kunna vara med strategiskt inriktad, att kunna hålla i avtal 
med leverantörer och som klarar av att driva igenom projekt för förändring på ett 
kontrollerat och övergripande sätt. Det är framförallt sådana kompetenser som vi 
har ökat med på IT-avdelningen på de tio år som jag har varit här. (MJ) 

 
Kostnad 
MJ menar på att offentlig upphandling är en skyldighet men också en möjliggörare för att få 
konkurrensmässiga priser på tjänster som man efterfrågar. Samtidigt kan det vara ganska svårt 
att hitta hur man gör för att inte låsa fast sig under avtalsperioden. Utan eftersträva hellre ett 
avtal som är utvecklande under avtalsperioden där leverantören ingår som en aktör. Man kan 
inte ta beslut utifrån magkänslan, utan här måste man vara listig och försöker hitta win-win 
situationer som driver båda parterna till besparingar. Leverantören måste se ett incitament att 
ingå och att hjälpa kommunen att förbättra ett område. Därför är det väldigt värdefullt att 
fundera på vilka incitament som man kan lägga på en leverantör i en upphandling. 
  
Incitamenten vid de senaste upphandlingarna som gäller nätverkstjänster och klienttjänster har 
haft lite olika ingångsvärden enligt MJ.  
 

När det gäller nätverket, så jobbar vi med en modell med en global prislista där vi 
har en stipulerad rabattsats och när leverantören tillsammans med tillverkaren 
lyckas driva priserna under denna nivå så delar vi det som understiger vår 
stipulerade rabattsats. Detta gör att leverantören kommer arbeta för att hitta det 
bästa priset för produkterna i alla lägen. (MJ)  

 
Kommunikation 
Kommunen beskrev också tydligt hur leverantör styrningen skulle se ut berättar MJ. Det vill 
säga att leverantören är skyldig att delta i strategiska, taktiska och operativa återkommande 
möten, där parterna tillsammans sätter planer för vad det är kommunen förväntas vilja ha i 
nätverkstjänster framöver. Kommunen beskriver också tydliga krav på i vilka processer 
leverantören förväntas ingår. De är mjuka värden som SLA beskriver att leverantören 
förväntas ingår och inget som leverantören lämnat ett pris på. Enligt MJ handlar det mycket 
om att göra uppföljningar, vilket är något som kommunen ålagt leverantören att göra medan 
de själva tillser att det sker och validerar innehållet. 
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Klienttjänsterna ter sig lite annorlunda mot nätverktjänsterna enligt MJ. Om inte leverantören 
uppfyller de tidsgränser som kommunen har ställt så utfaller viten. Leverantören får minskade 
pengar på varje dator för varje ärende som de misslyckas med. Däremot om få eller inga 
ärenden förekommer på klienterna så tjäna leverantören mer pengar. Strävan är att ha så få 
ärenden eller problem som möjligt på datorerna.  
 
Mätning 
Kommunen har ett antal KPIer men det bottnar mycket i prissättning och leveranskvalitet där 
kommunen jämför SLA med leveransobjekt som är kända, berättar MJ.  
 

När man pratar om innovation så vet man ju inte vad man vill ha egentligen. Du 
har ingen aning om hur saker och ting skall utformas. Det är egentligen kvalitén på 
projektet som avgör hur vi lyckas med leverantören. Men vi förfogar över rätten i 
avtalet att leverantören ska ingå som en kompetensresurs i projekten och hjälpa 
oss. (MJ)  

 
Men det är alltid kommunen som fattar beslut vilken väg som skall välja och hur 
leverantörens innovativa idéer hanteras. Enligt MJ gör den modellen att leverantören är 
hjälpsam med att hantera problem. Till exempel att vara hjälpsam i förvaltning och hitta 
innovativa idéer som gör att stabilitet och kvalité på klienttjänsten utformas på ett bättre sätt 
för att minska på mängden incidenter. Med mindre incidenter tjänar leverantören mer pengar.  
 
Relation 
Det är viktigt för kommunen att ha kvar service desk, enligt MJ , användare skall inte märka 
att kommunen har en leverantör som ansvarar för området utan kommunen frontar 
verksamheterna med service desk. Service desk tar emot och registrerar ärenden men så fort 
som service desk inte kan hantera ärendet så lägger dom över det på leverantören. Då startar 
leverantörens ärende, de har då en begränsad tid på sig att hantera ärendet och lösa det. När de 
är klara så lägger de tillbaka ärendet till service desk som i sin tur återkoppla till användaren. 
Om inte leverantören uppfyller de tidsgränser som kommunen har ställt så utfaller viten. 
Leverantören får minskade pengar på varje dator för varje ärende som de misslyckas med, 
säger MJ. 
 
Målet med IT-outsourcingen har varit att uppnå en betydligt säkrare och bättre infrastruktur 
med mer kapacitet och tillgänglighet som kunderna förvänta sig, menar MJ.  
 

Vi ansåg inte heller att vi kunde tjäna pengar på det här och om någon annan kan 
detta bättre varför skall vi då hantera de själva och jobba med kompetensen och 
resurserna. Vi såg ju också att leverantören har betydligt bättre kundstock och har 
möjlighet att generera idéer hos andra kunder och som de kan implementera hos 
oss. (MJ) 

 
Återigen menar MJ att det är strategiskt, kommunen kommer inte att kunna bli bäst på det här 
området. Är det av bulk karaktär och kommunen kan se att dom kan spara pengar på det är det 
ju ett tydligt mål för att göra en outsourcing.  
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Man måste vara väldigt aktsam för vad man har sourca ut. Det gäller att göra "right 
sourcing". Och att man inte kan sourcar ut någonting där man varken har kontroll 
på innehåll, kostnad eller kvalité. Då kommer man inte att träffa några mål. Men 
det som är viktigt att behålla på en IT-avdelning det är leverantörskontrollen. 
Problemen uppstår oftast i just gränsdragningen mellan leverantör och IT-
avdelningen och det är någonting som måste kontrolleras, mätas och följas upp 
regelbundet. (MJ) 

 
MJ menar på att avtalsstyrningen är en väldigt viktig funktion på en IT-avdelning ju mer man 
sourca ut. Man får aldrig släppa på avtalsstyrningen eller förvaltningsansvaret, det vill säga 
planeringen för det strategiska och de långsiktiga inom respektive tjänsteområde.  
 
Innovation 
MJ berättar att kommunen har avtalsansvarig på varje avtal, som är förvaltare och har rutiner 
och processer inom IT-arbetet för att regelbundet kontrollera och följa upp. Avtalsansvariga 
hantera även utveckling och innovation med leverantören. De upphandlingar kommunen gör 
är utformade på ett sätt så att kommunen inte låser fast sig till att bara få det levererat så som 
är efterfrågat, utan dom skriver tydligt att dom kommer att förändra krav och innehåll under 
avtalsperioden. 

4.1.3 Respondent LW 
Erfarenhet 
Lotta Wahlén hädan efter benämnd som (LW), IT-chef Karlstad kommun.  
 
Bakgrund till outsourcing 
När Karlstad kommun valde att outsourca så började de med att göra en sourcing analys. LW 
menar på att det är viktigt rent strategiskt att man har klart för sig hur verksamhet befinner sig 
i ett omvärldsperspektiv, hur kostnadseffektiv den är, vilken kvalité man har på tjänsterna och 
hur viktig är det utifrån ens egen affärsidé att ha kvar funktionen kontra att outsourca den.  
 
LW berättar att det man såg i sourcing analysen var att på drift-klienter fanns det besparingar 
att göra, samt att kompetens och kvalité skulle kunna höjas med en extern leverantör. 
 
LW menar på att man inte får tro att man kan outsourcing i sig fri från några bekymmer. Efter 
en outsourcing startar det egentliga arbetet med att följa upp, "blev det som vi hade tänkt". 
Styrmekanism behöver komma på plats, strategiska, taktiska och operativa möten med 
leverantören skall hållas och att en närhet i relationen till leverantören skall skapas och 
bibehållas.  
 
Beslutsprocess 
Beslutet i en outsourcing affär som i detta fall fattades av kommundirektör, vilket är 
kommunens högste tjänsteman, berättar LW. IT-avdelningen hade även information till 
politikerna, men politikerna ansåg inte att det var en politisk fråga utan en verksamhetsfråga 
på högre chefsnivå. Enligt LW finns det inga centralt definierade mål med IT-outsourcingen. 
Det ingår inom varje verksamhetsanalys att man gör en omvärldsanalys, vilken verksamhet är 
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värdefull för kommunen att ha kvar internt eller outsourca. Hur det görs kan skilja mellan 
olika förvaltningar och vad det gäller. Kommunen i stort har ingen sourcing strategi enligt 
LW. 
 
Kostnad, kommunikation 
LW menar att det som var avgörande i val av leverantör var priset och genomförandet. När 
det gäller genomförandet så är det mycket som ska beskrivas, hur skall frågorna hanteras. 
Kommunen ställde även krav på att det skulle finnas någon hos leverantören som håller ihop 
servicetjänsten, en service delivery manager (SDM). Kommunen hade också mycket krav på 
vilken typ av affärsrelation man skulle ha tillsammans. Leverantören förväntades ingå i ett 
samarbete med strategisk utveckling, strategiska avstämningsmöten, taktiska och operativa 
möten. Kontentan enligt LW var att det behövdes en större etablerad leverantör som kunde 
hantera volymen och som hade den leveransförmåga som efterfrågades, samt ett 
konkurrenskraftigt pris. 
 
Relation 
Det är symboliskt viktigt menar LW att medarbetarna hos leverantören känner att dom är 
kommunens förlängda arm. Därför valde IT-avdelningen att hålla deras senaste 
ledningsgruppsmöte hos den leverantören. Kommunen väljer att outsourca idag men ingen vet 
om kommunen i framtiden väljer att ta tillbaka funktionen enligt MJ. "Det är viktigt att tänka 
att detta är en funktion som vi på IT i Karlstad behöver, just nu tror vi att det är andra som 
kan genomföras den bättre". Kommunen måste tillse att dom fortfarande äger funktionen på 
något sätt. Det är IT-avdelningen som ansvarar. "Kunden är våran och det är vi som säljer 
tjänsten, det är vi som tar betalt, det är vi som tar emot ärenden kringtjänsten ". 
 
Relationen till leverantören är idag jättebra menar LW. Vidare har parterna fokuserat på och 
förstått att det är ett gemensamt ansvar, och det anser LW har stärkts. Det är viktigt att 
leverantören är delaktig och samarbetar i frågorna. "Så vi har egentligen ökat samarbete i och 
med det här på ett väldigt bra sätt". 
 
De mest framstående faktorerna för att uppnå en bra relation enligt LW är:  
 

Tydligt ansvar och roller, en vilja till att samarbeta och hålla i samarbetet". "För då 
klarar man av diskussioner om kompetens, om priser, det här med dom lite hårda 
faktorerna som man kan råka i en diskussion kring. Utan den här relationen så 
kommer du ingenstans. (LW) 

 
För att specificera dessa faktorer i upphandlingsprocessen och i kontrakt menar LW på att 
kommunen ställde kraven på att leverantören skulle ha de ansvariga rollerna som service 
delivery manager och att kommunen ställer krav på affärsmöten. Leverantören skall delta i 
strategiska möten till exempel på ledningsnivå, taktiska möten av mer planerande kraktär med 
andra roller som deltar. Och även operativa möten som genomförs var fjortonde dag. På de 
operativa mötena ventileras ärenden som har hanterats och hur ärendena har genomförts, här 
pratar man om konkreta detaljer om vad som gick bra och sämre. I de SLA som kommunen 
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har mot sina slutanvändare så ingår leverantören och kommunen i samma SLA mot slutkund 
som är användaren, enligt LW. Upphandlingen är styrd till att leverantören skall samverka 
och följa kommunens processer enligt ITIL ("Information Technology Infrastructure 
Library"). Med uppföljning tillser kommunen att både avtal och målsättningen med 
outsourcingen följs upp menar LW. 
 
Kunskapsöverföring 
De utmaningar som LW upplever är att säkra att det inte är något som faller mellan stolarna 
och kommunen hamnar i en situation där ingen tar ansvar. Leverantören representerar 
Karlstad kommun ut emot slutanvändaren och det är viktigt att leverantören axlar den rollen. 
Tidigare har IT-teknikerna arbetat på kommunen men är nu hos leverantören vilket kan 
innebära att frågor som IT-teknikern tidigare kunnat lösa på plats nu behöver gå en annan väg, 
men slutanvändaren skall helst inte märka någon skillnad. Kommunen inser att 
personalomsättning kommer att vara en fråga som blir aktuell rätt snart.  
 

Vi har börjat med lite rutinbeskrivning utifrån praktiska saker, vilken behörighet 
skall de ha, hur får vi in dem i Karlstad kommun tanken, hur får vi dom lättast att 
jobbar på samma vis, kan vi ha någon form av mentor som har varit hos oss förut. 
(LW) 

 
Någon typ av introduktion blir det, berättat LW, sen hur delaktiga kommunen är eller om det 
sköts av leverantören är inte klarlagt. 
 
Kostnad 
LW anser att offentlig upphandling i det här sammanhanget varken är en begränsning eller en 
möjliggörare.  
 

Vi lever i den här offentliga upphandlingens värld. Vi vet att du oavsett vad vi 
behöver produkter eller tjänster så har vi ett regelverk att följa. Det är egentligen 
bara att man får lära sig hur tydligt man behöver specificerat att man behöver 
tjänsten och när det innebär en verksamhetsövergång hur mycket behöver man 
beskriva det i regelverket. (LW) 

 
Upphandlingarna skall inte vara ett hinder utan det skall vara en konkurrensutsättning menar 
LW. 
 
Kommunen har enligt LW incitament till leverantören som består av en pris del där de får 
betalt per klient, med ett underlag som beskriver att det är x antal incidenter per år som är 
normalbilden för att leverantören skall förstå vilken omfattning som gäller. 
 

Och då är incitamentet att dom jobbar proaktivt, bra support och stöd så kan 
incidenterna minska. Det vill säga, om dom gör ett så bra jobb och kan ge 
mervärde i sina lösningar så får dom mindre incidenter och då får de mindre 
jobb. (LW) 
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Sen finns det andra underliggande incitament och möjligheter för leverantören att 
effektivisera.  
 
Mätning 
Kommunen kommer enligt LW att 1 juni börja mäta nyttan med IT-outsourcingen. Detta 
kommer att göras genom uppföljning av SLA avtal som kommunen har med slutanvändarna 
där leverantören är en del av det. 
 
Innovation 
LW anser att Karlstad kommuns IT-outsourcing är framgångsrik. 
 

Driften av vårt nät som vi har outsourcat och nu drift av klient, och den är jag 
jättenöjd med. Och dom delarna vi har kvar anser jag är värdefulla för kommunen 
att ha kvar “in house” för att det finns så mycket beroende. Här och nu är jag 
jättenöjd med den. Jag är väldigt medveten om att vi äger ansvaret, det vill jag 
repetera igen. (LW) 

  



 
 

[27] 
 

5 Analys 
I detta kapitel analyseras de insamlade empiriska materialet och jämförs mot teorin. Detta 
görs genom att använda det empiriska materialet och analysmodellen, (se figur 2, sid 10). 
Analysmodellen är en sammanställning av studerad teori inom området innovation i IT-
outsourcing. Analysen använder analysmodellens struktur med sju variabler för att analysera 
det empiriska materialet.  
 
IT-outsourcing är något som är här för att stanna. Studerade organisationer har ger sin syn 
på hur, vad och varför de använder sig av IT-outsourcing. Företag A och Karlstad kommun 
har olika sätt att hantera sin IT-outsourcing men trots detta återfinns många grundläggande 
likheter och gemensamma uppfattningar. Denna analys syftar till att lyfta fram 
respondenternas svar, jämföra svaren sinsemellan, tolka och relatera till befintlig forskning. 
 

5.1 Relation 
Att en god relation med partnern är ytterst viktig framhåller JO, MJ och LW. Det kan te sig 
självklart att så är fallet, men det är inte alltid så lätt att åstadkomma. Det krävs stor vilja, 
bestämdhet och engagemang från båda parterna för att skapa en god relation och utifrån den 
möjliggöra att kunna lyckas med sin IT-outsourcing och åstadkomma innovation. Enligt 
Weeks och Feeny (2008) genomgår en affärsrelation en mognadsprocess allteftersom en 
verksamhet mognar i sin förhållning till IT och till sin outsourcingpartner.  
 
JO menar på att är den personliga relationen har enorm påverkan.  
 

Att känna varandra och träffas öga mot öga, skapar en form av ömsesidigt 
förtroende. Processerna kan förklaras och man kan arbeta gemensamt med dessa, 
man känner varandra och det finns en förtroende kedja. Processen blir verklig för 

partnern och dess medarbetare, dem ser varför dom är en kugge i detta. (JO). 

 
JO menar vidare att om en personlig relation kan etableras med partnerns personal så gör det 
att personen som skall lösa ett problem arbetar för att leverera till någon de känner och känner 
en personlig vilja och stolthet i att leverera en lösning. I de fall där en personlig relation inte 
är etablerad är det svårare för partnern personal att känna engagemang att leverera jämfört 
med om personen är känd och en relation finns. Problem uppstår många gånger vid 
personalomsättning och när nyanställda inte ges samma möjlighet att etablera relationer med 
klienten. JO menar på att detta är många gånger på grund av kostnadsskäl. Det JO lyfter 
styrks av Oshri et al. (2015) som menar på att outsourcing relationen syftar till att skapa värde 
och detta värde skapas genom kunskapsutbyte mellan klient och partner. Om 
kunskapsöverföring inte sker utgör detta en stor risk för att misslyckas med att skapa värde.  
  
Karlstad kommun arbetar nära sina partners och förutsätter att de deltar i operativa och 
strategiska möte i syfte att känna klientens verksamhet på ett bra sätt och på bästa sätt kunna 
erbjuda bästa möjliga stöd till kommunen med att till exempel delge innovativa idéer som de 
kunnat identifiera inom kommunens verksamhet eller har kunskap av från andra 
verksamheter. Det är viktigt för kommunen att leverantören uppträder transparant och delar 
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kommunens syn på hur tjänsteleveransen skall ske. Det är viktigt för partnern att förstå att det 
alltid är kommunen som fattar beslut om vilken väg som skall välja och hur partnerns 
innovativa idéer hanteras. Enligt MJ gör denna modell att leverantören är hjälpsam med att 
hantera problem.  
 

Att vara hjälpsam i förvaltning och hitta innovativa idéer som gör att stabiliteten 
och kvalitén på klienttjänsten utformas på ett bättre sätt för att minska på mängden 
incidenter. Med mindre incidenter tjänar leverantören mer pengar. (MJ) 

 
För att kunna hantera relationen effektivt har Karlstad kommunen avtalsansvariga på varje 
avtal enligt LW och MJ. Dessa avtalsansvariga personer förvaltar och har rutiner för att 
regelbundet kontrollera och följa upp, samt att de även hantera utveckling och innovation med 
partnern. Genom detta arbetsätt bekräftar MJ och LW det Lee et al. (2008) menar på, att det 
ömsesidiga förtroendet, tydliga roller och att klienten och partnern litar på varandra är en 
mycket viktig faktor för att kunskapsöverföring skall kunna ske och att relationen skall kunna 
vara värdeskapande. De mest framstående faktorerna för att uppnå en bra relation enligt LW 
är:  
 

Tydligt ansvar och roller, en vilja till att samarbeta och hålla i samarbetet. För då 
klarar man av diskussioner om kompetens, om priser, det här med dom lite hårda 
faktorerna som man kan råka i en diskussion kring. Utan den här relationen så 
kommer du ingenstans.(LW) 

 
Det är symboliskt viktigt menar LW att medarbetarna hos leverantören känner att dom är 
kommunens förlängda arm. Relationen till leverantören idag är jättebra menar LW. Vidare har 
parterna fokuserat på och förstått att det är ett gemensamt ansvar och det anser LW har stärkts 
med tiden. Det är viktigt att leverantören är delaktig och samarbetar i frågorna. "Så vi har 
egentligen ökat samarbete i och med det här på ett väldigt bra sätt". 
 
Den stora skillnaden mellan företag A och Karlstad kommun är att företag A använder sig av 
IT-outsourcing i låglöneländer medan Karlstad kommun använder sig av svenska 
leverantörer. Weeks och Feeny (2008) menar på att vilken nivå relationen börjar på bestäms 
till stor del av vilken syn klienten har på IT, är IT-kärnverksamhet eller inte och är det 
kostnadsfokus, kvalitet eller stöd till innovation som styr. I fallet med företag A framhålls att 
det många gånger är kostnad som styr hur samarbetet skall utformas, relationen verkar bli 
lidande på grund av företag A syn på hur IT-outsourcing kan användas som en metod för att 
skära kostnader. Karlstad kommun och andra sidan fokuserar på kvalité i leverans, 
användarna och verksamheten står i fokus, även kostnad är en parameter men inte i lika stor 
utsträckning som för företag A. JO menar på att relationen med deras leverantör utgörs många 
gånger av hårda ord och hot om åtgärder, detta har lett till att en mindre god relation har 
etablerats parterna emellan. Parternas relation utgörs av motsättningar och ingen vilja att 
mötas i mitten och resonera om lösningar och se hur man kan arbeta framåt.  
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5.2 Kontrakt 
Företag A skapar Buisness Case för att planera, argumentera och rättfärdiga en IT-
outsourcing. Buisness Case ligger sen till grund för den upphandling som sker. Företag A har 
en stark tro på att i avtal samla så mycket volym som möjligt, fokusera på lägsta pris per styck 
och att pressa priser med att samla mycket IT-outsourcing hos en partner. Kontrakten är sedan 
strikt utformade med ett KPI system för mätning och uppföjlning av partnerns utfall. Detta 
utalandet går emot vad Aubert et al. (2015) skriver, han menar att paradoxen som består av att 
outsourca till lägsta möjliga kostnad med strikta kontrakt, författarna menar på att detta inte 
skapar förutsättning för innovation. Alternativt används en kontraktsform som är mer flexibel 
vilket möjliggör innovation bättre. Även Oshri et al. (2015) menar på att kontraktstyrning är 
en mycket viktig komponent för att möjliggöra innovation. Axelson et al. (2014) skriver att 
IT-outsourcing ibland har negativ inverkan på möjligheten att utveckla verksamhetens och att 
skapa mervärde. Här försvårar företag A sina möjligheter att innovera genom att välja att ha 
strikta kontrakt och strikt mätning enligt KPIer. JO berättar att i ett kontrakt kan det ofta 
specificeras vilka KPIer som skall användas. 
 

Jag anser att KPI systemen kan vara synnerligen kontraproduktiva ibland. Därför 
det blir som att jaga pinnar, vilket innebär att dom får sin feedback på hur många 
cases dom har stängt och hur lång tid det tog att stänga dom. Så kommer din 

motivation enbart bli att stänga cases.( JO) 

 
I det fall där bättre service uppnåddes fanns enligt JO inte dessa KPI, vilket innebar att folk 
tog sig tid att lösa uppgiften och hade dom inte kompetens skickade dom det gärna vidare till 
"second line" det fanns en stolthet att leverera en bra produkt och en långsiktig lösning. Och 
därför kan enligt JO felaktiga KPIer och kontrakt vara farliga och begränsande för att uppnå 
innovation. Det är enligt JO viktigt att tydligt definiera innebörder av olika delar av kontraktet 
för att undvika att hamna i en konflikt med leverantören. JO menar på att en sak som man ofta 
vill införa i kontrakten är innovationsmål som är gemensamt överenskomma. Men JO har inte 
sett något praktiskt exempel på att innovation har åstadkommits även om så har varit ett mål. 
 
Den nätverksupphandling som Karlstad kommun genomförde var omfattande och genomförde 
i en form som kallas konkurrenspräglad dialog. Just av skälet att det inte gick att specificera 
allt. Och dels så ville kommunen ha ett långt avtal enligt MJ. Johansson (2008) menar på 
upphandling enligt lag (LOU) genomföras genom en objektiv offertprocess i syfte att 
tillhandahålla konkurrenskraftiga priser, alla detaljer måste inte alltid specificeras. Vilket 
betyder att det kan göra så som Karlstad kommun har gjort. MJ menar på att offentlig 
upphandling är en skyldighet men också en möjliggörare för att få konkurrensmässiga priser 
på tjänster som man efterfrågar. Samtidigt kan det vara ganska svårt att hitta metoder för att 
inte låsa fast sig Det är en fördel med ett avtal som är utvecklande under avtalsperioden där 
leverantören ingår som en aktör. Oshri et al. (2015) menar på att endast partnerskapskontrakt 
eller ett "joint venture" kontrakt kombinerat med fasta priser, tid och material eller en 
kombination av dessa påvisar ett positivt resultat, vilket är i stil med Karlstad kommuns 
strategi. Fördelen med detta upplägg visar sig vara att risken delas mellan parterna och att inte 
en part ges möjlighet att sko sig på den andra. MJ menar på att man försöker hitta win-win 
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situationer som driver båda parterna till besparingar. Leverantören måste se ett incitament att 
ingå och att hjälpa kommunen att förbättra ett område enligt MJ. Upphandlingen av 
klienttjänsterna byggde på ett win-win koncept. Här går komunen i linje med Lacity och 
Willcocks (2014) som menar att för att åstadkomma innovation behöver vi ändra på hur vi 
traditionellt har genomfört vissa uppgifter och istället ge mandat och incitament för 
innovation. Kommunen såg här möjligheterna att hitta en affärsmodell som både gynnar 
kommunen och leverantören. Detta resulterade i en modell med pris per klient. I 
upphandlingsprocessen och i kontrakt menar LW och MJ på att kommunen ställde kraven på 
att leverantören skulle ha en ansvarig service delivery manager och att kommunen ställde krav 
på kontinuerliga affärsmöten på strategisk nivå, taktisk nivå och operativ nivå. Detta är något 
som MJ benämner som leverantörsstyrningen som partnern är skyldig att delta i. Ett tydligt 
SLA så som komunen har upprättat menar Oshri et al. (2015) kan möjliggöra innovation. 
 
MJ menar på att om kommunen istället skulle välja en affärsmodell där dom efterfrågade pris 
per ärende då skulle den inte gynna vare sig kommunen eller leverantören, vilket är en slutsats 
som delas av Lacity och Willcocks (2014) som framhåller att flertalet studerade fall använder 
sig av tid och materialkontrakt för att möjliggöra innovation. Kommunen ansåg att pris fokus 
skulle leda till att leverantören skulle önska fler ärenden och stänga dem så fort som möjligt 
och det skulle skapa problem för användare som inte skulle uppleva kvalité. Även Karlstad 
kommun använder sig av KPIer men de inser också vilka begränsningar detta innebära. Målet 
var att ha så få problem eller ärenden på datorerna som möjligt.  
 

Det som är viktigt att behålla på en IT-avdelning det är leverantörskontrollen. 
Problemen uppstår oftast i just gränsdragningen mellan leverantör och IT-
avdelningen och det är någonting som måste kontrolleras, mätas och följas upp 
regelbundet. (MJ) 

 

5.3 Kostnad 
Företag A har en stark fokus på volym och där till fasta kostnader som är mätbara med KPIer 
I intervjun med JO kan det inte identifieras någon väsentlig flexibilitet när det kommer till 
kostnad. Kostnadsfokusering anser Weeks och Feeny (2008) vara ett mått på omogenhet vad 
gäller IT-outsourcing. JO menar på att Business Case ofta byggs upp kring lönekostnader, 
med ett tydligt pris fokus, men att man inte har tagit hänsyn till skenande lönekostnader. I 
flertalet fall intygar JO att personalomsättningen hos partnern är stor och att det inte ansågs 
konstigt att partnerns personalbyter arbetsgivare upp till tre gånger per år för att höja sin egen 
lön. Detta leder enligt JO till att Business Case sakta urholkas vad det gäller lönedelen. 
 
Karlstad kommun har däremot en modell där de prioriterar kvalité över kostnad. Det viktiga 
för dem är att tillhandahålla en god service till användarna. Även om kostnad är en drivkraft i 
offentlig upphandling så betyder inte att ett lågt orealistiskt bud kommer att godtas enligt MJ. 
LW menar att det som var avgörande i val av leverantör var priser och genomförandet, samt 
att partner var tvungen att vara ett företag av en väsentlig storlek för att kunna möta 
kommunens behov. Att outsourca IT av kostnadsbesparing menar Delen et al. (2016) är 
fortfarande den mest framtydande anledningen till att outsourca IT, därefter kommer fokusera 
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på kärnverksamhet och att få tillgång till spetskompetens. Kopplat till detta ansåg sig inte 
kommunen ha kompetens att framöver förvalta nätverk eller klienttjänster därför ansågs dessa 
funktioner vara lämpliga att outsourca till externa aktörer. Dessa funktioner ansågs vara av 
bulk karaktär, och enligt MJ och LW skall kommunen inte sysselsätta sig med, det vill säga 
repetitivt återkommande arbetsuppgifter som inte ger något mervärde för utveckling i 
kommunen. Kommunen arbetar i de diskuterade fallen med två olika modeller, dels för 
nätverktjänsterna med globala prislistor och stipulerade rabattsatser. Detta går i linje med vad 
Oshri et al. (2015) skriver om, det viktigt att leverantören minimera de risker som ett 
fastprisavtal innebär. Ett fastprisavtal innebären stor risk för partnern som måste kalkylera 
med hänsyn till alla förväntade kostnader för utvecklingsarbetet, oförutsedda tekniska och 
administrativa utmaningar som innovation kan innebära. Med tid och material kontrakt 
minskas dessa risker. MJ berättar att i fallet med klienttjänsterna används fast styckpris per 
dator med incitament för att undvika problem och ärenden på datorerna. Incitamenten för 
nätverksavtal bottnar i partnerns möjlighet att ytterligare sänka kostnaden utifrån rabattsatsen, 
om så är fallet delar parterna på skillnaden. Karlstad kommun förespråkar transparens och 
win-win med sina partners. 
 

5.4 Tidsperspektiv 
JO menar på att idag är det fortfarande kostnadsfokus som driver IT-outsourcing, att det flesta 
vill se relationen långsiktigt, vilket har med "cost of volume" att göra, ju längre tid du är villig 
att binda upp dig desto lägre priser. Karlstad kommun eftersträvade att skriva långsiktiga 
kontrakt på upp till 10 år. MJ och LW framhåller att det också är viktig att inte låsa fast sig. 
De upphandlingar kommunen gör är utformade på ett sätt så att kommunen inte låser fast sig 
till att bara få det levererat så som det är efterfrågat idag, utan dom skriver tydligt att dom 
kommer att förändra krav och innehåll under avtalsperioden. Vi är inte medvetna om vilka 
behov och krav vi kommer möta i framtiden menar MJ och LW. Detta bekräftas av vad 
Weeks och Feeny (2008) skriver, erfarenhetsbaserat lärande sker över tiden och relationen bör 
beaktas långsiktigt för att kunna uppnå innovationsmålen. Det tar tid och energi från både 
klienten och partnern för att uppnå en kunskapsöverföring. Delen et al. (2016) menar att en 
partner som ser till kortsiktiga vinster är mer benägna att misslyckas än de som fokuserar på 
att bygga en stabil långsiktig kundbas. 
 

5.5 Standardisering eller innovation 
JO menar på att det intressanta i detta sammanhang är att ofta är standardisering och 
innovation varandras motsatser. Här ställer kostnadsfokus till det för att kunna nå resultat. 
Personalomsättning är ett stort problem, kvalitén blir lidande och det är svårt att uppnå någon 
typ av innovation.  
 

Problemet är att man ofta överskattar hur mycket en standardprocess kan 
standardiseras och det kan upplevas en suboptimering i processerna, därför att det 

inte har gått att standardisera till en gemensam nämnare. (JO) 

 
MJ och LW på Karlstad kommun inser att deras omvärld är föränderlig. MJ menar på att allt 
som är av bulk karaktär skall kommunen inte sysselsätta sig med detta kan anses vara sådant 
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som kan standardisera.  Detta kännetecknas av repetitivt återkommande arbetsuppgifter som 
inte ger något mervärde för utveckling i kommunen. MJ menar att en IT-avdelning måste ha 
en väldigt hög kompetens att utveckla inom IT-området. Om man samtidigt skall driva 
ordinarie support och drift så blir man trög. Dessa uppgifter ämnar sig bra till att outsourca, då 
det kan anses vara av en standard karaktär. Man får aldrig vara tröga då får man ingen 
framgång i IT och kommer inte att kunna möta digitaliseringen. LW menar på att dom 
funktioner som kommunen har kvar “in house” är funktioner där det finns mycket beroenden 
och som inte kan anses vara standardiserade. Weeks och Feeny (2008) menar i detta fall att 
den syn på IT-outsourcing som verksamheten innehar definieras också vilken logik som 
eftersträvas. Axelson et al. (2014)  menar vidare att outsourcinglogik och innovationslogik är 
varandras motsatts där outsourcinglogiken förespråkar standardiserade tjänster, medan 
innovationslogiken förespråkar variation. Karlstad kommun hanterar detta genom att noggrant 
värdera vilka IT-tjänster som kan vara aktuella för outsourcing. Detta är ett förfaringssätt som 
Weeks och Feeny (2008) bekräftar med påståendet att en tydlig inriktning på innovation 
förespråkar en mogen relation där IT ses som en möjliggörare och ett sätt att genomföra 
betydande verksamhetsförbättringar. Medan en logik med kostnads fokus snarare innebär att 
funktionen värderas lågt och anses kunna vara standardiserad till sin natur, vilket är mer fallet 
med företag A. Här måste ett kvalificerat val göras, vilka funktioner och processer lämpar sig 
till standardisering och vilka gör det inte. Det kan uppstå en inlåsning i de funktioner som 
outsourcas om dessa inte är av standardiseringskaraktär. Men och andra sidan kan en 
outsourcing utgöra enda möjligheten för att få tillgång till en spetskompetens som behövs för 
att möjliggöra innovation. Varje fall måste ses som unikt och bedömas enskilt, outsourcing är 
inte lösningen på allt men kanske på något. 
 

5.6 Ambitionsnivå 
De övergripande målen och ambitionerna som företag A har med sin IT-outsourcing, förutom 
kostnadsbesparing har inte JO ansett sig besitta kunskap att svara på. Axelson et al. (2014) 
menar på att förutsättningarna för att möjliggöra innovation i IT-outsourcing är att 
ambitionsnivån för innovations behöver definieras och matchas mot sourcinglösning, vilket 
Karlstad kommun åstadkommer genom att arbeta utifrån "right sourcing" enligt MJ. Detta 
innebär att funktioner som kan anses vara av bulk karaktär, det vill säga repetitivt 
återkommande arbetsuppgifter som inte skapar mervärde skall kommunen inte arbeta med. 
LW menar på att det är viktigt rent strategiskt att man har klart för sig hur verksamhet 
befinner sig i ett omvärldsperspektiv om man skall ha kvar funktionen kontra att outsourca 
den. MJ säger:  
 

Man måste vara väldigt aktsam för vad man sourcar ut. Det gäller att göra right 
sourcing. Och att man inte kan sourca ut någonting där man varken har kontroll på 
innehållet, kostnaden eller kvalitén. Då kommer man inte att träffa några mål. (MJ) 

 
Målet med Karlstads kommuns IT-outsourcing har varit att uppnå en betydligt säkrare och 
bättre infrastruktur med mer kapacitet och tillgänglighet som användarna förvänta sig. Enligt 
MJ och LW ansågs kommunen att någon annan kan göra detta bättre, varför skall då 
kommunen själva hantera och jobba med kompetensen och resurserna. Återigen så menar MJ 
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att det är strategiskt, kommunen kommer inte att kunna bli bäst på området. "Är det av bulk 
karaktär och kommunen kan se att dom även kan spara pengar på det så är det ju ett tydligt 
mål för att göra en outsourcingen". Vad MJ och LW lyfter bekräftas av Aubert et al. (2015) 
och Lacity och Willcocks (2014) som skriver att, det är viktigt att formulera vad man vill 
uppnå med sin IT-outsourcing. 
 
Det kan kanske ses som en självklarhet att det är viktigt att fastställa vad som affärsrelationen 
syftar till att åstadkomma och vilka ambitioner parterna har. Trots detta kan det vara svårt att 
sätta fingret på hur man vill ha det, vad är rätt sätt att outsourca och vad vill parterna uppnå 
tillsammans. Hur kan värde, nytta och innovation möjliggöras i affärsrelationen. Alla 
funktioner passar inte för outsourcing. 
 

5.7 Kommunikation 
Enligt JO skall det alltid finnas ärendehanteringssystem som registrerar ärenden, men ofta 
försöker många lyfta telefonen och ringa till partnern som sen får lägga upp i 
ärendehanteringssystem. Telefon är det vanligaste sättet att kommunicera med motiveringen 
att den personliga kontakten är ovärderlig.  
 

Om du har ett ärende vill du då sitta och skriva ett mail på två sidor och förklara 
med "print screens" bakgrund och varför eller vill du lyfta luren och prata i två 
minuter? Och sen får dom lägga in det. Det är för dom flesta inget alternativ. 

Generellt i vårt fall är det partnern som arbeta i ärendehanteringssystemet. (JO) 
 

Även e-post används, e-post har enligt JO alltid längre svarstider. Därför brukar dom flesta 
ringa och då få ett "case number". Sen hanteras ärendet av partnern och anmälaren får ringa 
och följa upp. 
 
Enligt MJ och LW driver kommunen sin egen service desk. Det är viktigt för kommunen att 
ha kvar service desk, användare skall inte märka att kommunen har en leverantör som 
ansvarar för området. Service desk tar emot och registrerar ärendet men så fort som service 
desk inte kan hantera ärendet så lägger dom över det på leverantören. Då startar leverantörens 
ärende, de har då en begränsad tid på sig att hantera ärendet och lösa det. När de är klara så 
lägger de tillbaka ärendet till service desk som återkoppla till användaren. Kommunen har 
avtalsansvarig på varje avtal som sköter kommunikationen med partnern och som regelbundet 
kontrollera och följa upp partnerns arbete. Avtalsansvarig hanterar även utveckling och 
innovation med leverantören beskriver MJ och LW. 
 
I fallen med företag A och Karlstad kommun bekräftas det som Lee et al. (2008) menar på, att 
det ömsesidiga förtroendet och att klienten och partnern har ett bra kunskapsutbyte är viktigt. 
Kommunikation mellan parterna är en förutsättning för att detta skall kunna ske. 
Kommunikation och relation har många komponenter gemensamt och är båda förutsättningar 
för att ett IT-outsourcing skall fungera. Delen et al. (2016) menar på att god ledning och 
internkommunikation hos partnern är en väg till framgång. Weeks och Feeny (2008) skriver 
att relationen mellan en klient och partner ofta börjar med en fokus på kostnader, medan allt 
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efter som relationen förändras och förbättras så förändras även kommunikationen och den 
ömsesidiga förståelsen för hur klientens verksamhet fungerar och hur partnern kan skapa 
mervärde för sin klient på bästa sätt. 
 
Kommunikation är ett brett begrepp. Här syftar studien på vilken teknik och roller som 
kommunicerar med varandra, samt relationsaspekter i kommunikationen. Att kommunikation 
måste ske är en förutsättning för att information skall kunna färdas mellan parterna. Både 
företag A och Karlstad kommun använder ärendehanteringssystem. Kommunen upprättar 
ärendet själva med egen personal medan företag A har partnern till att upprätta ärendet åt 
dem. Förflyttningen av ansvaret är det som skiljer förfaringssättet, kommunen kan anses 
delegera uppgifter från ärendehanteringssystem till partnern att lösa och sen är det kommunen 
som återrapporterar till användaren. Utöver detta finns avtalsansvariga från klienten sida och  
en service delivery manager partnerns sida för att fånga upp den kommunikation som är 
nödvändig för affärsrelationen. Till detta tillkommer även tätt återkommande möten på 
strategisk, taktisk och operativ nivå. Kommunikation och hur samarbetet skall fortskrida 
verkar vara något som Karlstad kommun har fokuserat på och haft en klar strategi för. 
 
I fallet med företag A förefaller det vara fritt att ringa partnern och till och med egen vald 
person och anmäla sitt ärende. Denna förflyttning av ansvaret uppfattas av studien vara 
problematiskt för att kunna uppnå någon form av kontroll över den outsourcade funktionen. 
Kunskapen om klientens IT-funktion, hur den fungerar och hur den efterlever avtal ligger till 
stor del hos partnern. Här sammanfattar MJ och Karlstad kommun det bra "Man kan inte 
sourca ut någonting där man varken har kontroll på innehållet, kostnaden eller kvalitén. Då 
kommer man inte att träffa några mål". 
 

5.8 Nivåer av innovation 
Karlstad kommun har en plan för hur dem tillsammans med deras partners skall tillföra nytta 
och mervärde av det outsourcade IT-funktionerna till kommunens verksamhet. I stora drag 
består planen i ett nära samarbete med partnern för att möjliggöra innovation. Ett givande och 
ett tagande mellan parterna är en modell som kommunen förespråkar samt möjligheten att 
vara flexibel in för förändringar som kan ske i omvärlden. Kommunen har klart för sig vad de 
vill med sin outsourcing och har genom analys identifierat vilka områden som kan vara 
aktuella för outsourcing. Innovationen enligt Weeks och Feeny (2008) modell 
överensstämmer med den nivå indelning som kommunen har. Att innovera på IT-operativa 
nivån definieras av att teknologin uppdateras, vilket kommunen åstadkommer genom att 
varannan vecka ha operativa möten med partnern där rent tekniska frågor diskuteras. Fördelen 
är att båda parterna har samma uppdaterade bild och en kontroll på vad som händer, vad som 
är på gång och vilka möjligheter och problem som ligger framöver. Med detta arbetsätt, 
möjliggörs samarbete och förutsättningarna för att uppnå innovation på IT-operativ nivå. 
 
Även om företag A har en strävan efter att innovera så föreligger det enligt den information 
som studien har tagit del av, att grunden till innovation enligt Weeks och Feeny (2008) modell 
inte kan uppnås. Outsourcingen är fokuserad på lågkostnad och relevanta styrmekanismer har 
inte kunnat identifieras, vilka skulle kunna leda till någon avsevärd innovation. Företag A kan 
enligt analysen möjligen åstadkomma någon form av innovation på IT-operativ nivå men 
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studien finner inget belägg för att dem enligt litteraturen i dagsläget skulle ha möjlighet att 
uppnå någon innovation på verksamhetsprocess nivå eller strategisk nivå. 
 
Karlstad kommun har med sina taktiska möten som är likställas med verksamhetsprocess 
nivå, säkerställt att parterna kommer att ha ett kontinuerligt utbyte med varandra där framtida 
taktiska frågeställningar kan behandlas. Innovation på verksamhetsprocess nivå definieras 
enligt Weeks och Feeny (2008) som att förändra hur verksamhetsprocesserna fungerar. Än är 
IT-outsourcing relationen tämligen ny men med flexibilitet i kontraktet och återkommande 
taktiska möten tordes Karlstad kommun ha bäddat för att möjliggöra innovation på denna 
nivå. 
 
Enligt Weeks och Feeny (2008) innebär innovation på strategisk nivå att genom betydande 
förbättringar möjliggöra bättre produkter till kunder. Att åstadkomma strategisk innovation är 
inte så lätt. Det krävs stort strategisk tänkande, tydliga mål med verksamheten och att partnern 
är involverad i verksamhetens strategiska tankegångar och beslut. De strategiska tankarna 
måste lämna styrelserummets avskärmade värld, nyttja den kompetens och tankar som finns i 
egen organisation och hos partnern. Partnern behöver ses som en förlängd arm av ens egen 
verksamhet (LW) där IT-operativ och verksamhetsprocess innovation föreligger den 
strategiska innovationen. De underliggande funktionerna måste stödja den strategiska 
innovationen som är ett resultat av att verksamhetens genomgående strävan av att innovera. I 
Karlstads kommun kan ett exempel på detta vara att digitalisering möjliggör för kommunen 
och dess medborgare att på helt nya sätt samverka och uppnå en bättre kommunal service och 
miljö på grund av de möjligheter IT kan ge och genom att detta appliceras med strategisk 
åtanke effektiviseras kommunens arbete, skattepengar sparas, samt ökad nytta och mervärde 
till verksamheten. Möjligen är detta lättare att åstadkomma i en offentligverksamhet där det 
inte råder samma konkurrens och hemlighetsmakeri som det gör i en privatverksamhet. Kan 
vi med detta möjligen se en indikation på att offentligverksamhet med dess transparens som 
föreligger i Sverige kan ha större möjlighet att uppnå strategisk innovation eller är detta något 
som medborgare skall kräva.  
 

5.9 Analyssammanfattning 
Möjligheten att innovera i en IT-outsourcingrelation börjar redan innan första kontakt med en 
partner. Det börjar med att klienten måste inse vad som är orsaken till varför man vill 
outsourca IT och därefter noggrant analysera vad som är rätt väg att gå för de olika 
funktionerna. Bara för att det är IT behöver outsourcingförfarandet inte genomföras på samma 
sätt för alla funktioner. Alla funktioner är unika och måste värderas efter den roll de innehar i 
verksamheten. Alla IT-funktioner passar inte för att outsourca, varje verksamhet måste 
undersöka, analysera och besluta i varje enskilt fall. 
 
Det sju variabler och framgångsfaktorer som analysmodellen (se figur 2, sid 10) består av har 
visat sig relevanta utigenom studien. Analysen har värderat vilka som är det fem viktigaste 
framgångsfaktorerna och därutav kan anses utgöra de kritiska framgångsfaktorerna för att 
möjliggöra innovation i IT-outsourcing. Utifrån studien och litteraturen har analysen valt de 
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faktorer som är mest framstående och mest återkommande. De kritiska framgångsfaktorerna 
består av relation, kontrakt, kommunikation, kostnad och tidsperspektiv. 
 
Relation är den i särklass mest återkommande faktorn och kan anses som den primära kritiska 
framgångsfaktorn. Samtliga respondenter tillbringar mycket av intervjutiden med att just tala 
om relationens betydelse för att åstadkomma framgång generellt men framförallt tilliten som 
måste finnas mellan parterna för att kunna utveckla relationen och mervärdet för 
verksamheten. Mervärdet är den innovation som uppstår till följd av relationen. Utan en god 
relation så är det svårt att åstadkomma någonting alls av värde. 
 
Trots att båda organisationerna talar om värdet av en mycket god relation, är det stora 
skillnader i hur de arbetar med relationen. Företag A bedriver outsourcingen i 
kostnadsbesparingssyfte och partnern ses inte som en förlängd arm av sin egen 
kärnverksamhet. Karlstad kommun fokuserar mer på en god relation och närhet till sin 
partner. Analysen menar på att det är svårt att ser hur företag A skall kunna lyckas 
åstadkomma någon större grad av innovation förens dem omvärderar sin syn på outsourcing 
och inser relationens betydelse. Karlstad kommun har och andra sida med sitt nära samarbete 
och goda relation till partnern har en uppfattat god chans att uppnå innovation. 
 
Kontrakt är den del som kontraktsmässigt styr hur relationen är utformad. Även i denna studie 
har kontraktet framstått som en kritisk framgångsfaktor. En tydlighet men också flexibilitet i 
kontrakt från båda parterna är indikatorer för att kunna förändras tillsammans under 
kontraktstiden utan att diskussioner strandar vid formuleringar i ett kontrakt menar Karlstad 
kommun. Ett väl genomarbetat kontrakt där båda parterna har möjlighet att tjäna rimliga 
pengar med rimliga villkor framstår som relevant.   
 
Karlstad kommun och tidigare forskning är synnerligen överens om hur viktigt det är att 
arbeta med rätt kontrakt som möjliggör att organisationens mål möts. Som tidigare beskrivits 
under rubriken relation, så är det inte realistiskt att tro att man kan åstadkomma någon 
revolutionerande innovation utan en god relation. Kontraktet blir den sammanfattningen där 
affärsrelationen specificeras antingen strikt eller flexibelt. Att låsa fast sig i ett strikt 
långsiktigt kontrakt är många gånger inte fördelaktig för någon av parterna, ingen vet hur 
verksamheten och omvärlden kommer att förändras framöver och ett visst mått av flexibilitet 
från båda parterna är en modell att föredra. Karlstad kommun efterfrågar möjlighet i 
kontrakten att omförhandla när behov uppstår, samtidigt som de gärna ser kontraktet och 
relationen långsiktigt. Företag A å andra sidan anser att "cost of volume" och långtid är 
viktigt, varav de binder sig till ett mer strikt och oflexibel kontraktsform som inte stödjer 
innovation. Att ett strikt kontrakt eller ett flexibelt kontrakt skulle vara bättre eller sämre 
saknar denna studie belägg för att entydigt svara på. 
 
Kommunikation bygger vidare på relation och kontrakt och utgör ytterligare en kritisk 
framfångsfaktor. Kommunikationen är det sättet vi samarbetar och utbyter information, utan 
kommunikation så blir det ingen relation. Karlstad kommun anser att det är viktigt att ha 
kontinuerlig kommunikation på IT-operativ, taktisk och strategisk nivå, för att 
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kunskapsöverföringen skall fungera från båda parter, samt att både partnern och klienten har 
specificerat ansvariga avtalsansvariga för just den IT-funktionen för att borga för en god 
kommunikation och ansvarsförhållande. Tanken är att verksamheterna skall i stort sitta ihop 
vid höften. Även företag A och respondent A belyser värdet av effektiv och korrekt 
kommunikation, dock har det inte i denna studie framgått hur kommunikationen utöver 
ärendehantering har går till. Det förefaller vara fritt att ringa partnern och till och med egen 
vald person och anmäla sitt ärende. Denna förflyttning av ansvaret uppfattas vara 
problematiskt för att kunna uppnå någon form av kontroll över den outsourcade funktionen. 
Kunskapen om ens IT-funktion, hur den fungerar och hur den efterlever avtal ligger till stor 
del hos partnern. 
 
Kostnad, utbyte av finansiella medel, är alltid ett incitament för att ingå en affärsrelation. 
Båda parterna måste ges en möjlighet att tjäna på outsourcing relationen. I de fall där anbuden 
har varit så hårt pressade har kvalitén på leveransen blivit lidande och mervärdet för 
verksamheten och innovationen har gått förlorad. Kostnad är en ständigt återkommande 
diskussionspunkt och där av är synen på vilken roll kostnaden spelar i en IT-outsourcing att 
anse som en kritisk framgångsfaktor. Att för lägsta möjliga pris uppnå tjänsteleverans och att 
åstadkomma innovation av tjänsten ter sig vara en mycket svår uppgift enligt studien och 
litteraturen. Det måste finnas en balans mellan vad som efterfrågas och vad det kostar. För 
mycket fokus åt besparingshållet har visat sig minska möjligheterna till innovation. Även 
denna studie påvisar att synen på kostnad och om IT-outsourcingen genomförs i 
kostnadsbesparingssyfte kan detta innebära hinder för att uppnå innovation och utgör då en 
kritisk framgångsfaktor.  
 
En gammal devis är att man får vad man betalar för. En verksamhet måste inse att när priset 
pressas så kommer troligtvis kvalitén att sänkas, väntetider öka och affärsrelationen att bli 
ansträngd. Båda parterna måste ges möjlighet att tjäna en rimlig mängd pengar på 
affärsrelationen, leverera en bra produkt som båda kan vara nöjda och stolta över. 
Innovationen består i att möjliggöra att leverantören levererar det lilla extra till klienten 
verksamhet för att det på långsikt är värdefullt för båda parterna. Någon måste betala för det 
kostnader som uppstår med att innovera, det behöver inte bara vara klienten utan en partner 
har även möjligheter att tillsammans med en eller flera klienter åstadkomma en ny produkt 
eller produktförbättring som gynnar alla inblandade där kostnader och vinster delas. 
 
Tidsperspektiv, det tar tid och energi att innovera, det kostar pengar, det kostar pengar att 
upphandla och att byta partner. Både Karlstad kommun och företag A vill se långsiktiga 
affärsrelationer i sin IT-outsourcing. Samarbete som krävs för att framförallt möjliggöra 
strategisk innovation förutsätter en nära relation mellan parterna, där kunskapsöverföring sker 
kontinuerligt och under organiserade former där partnern ges möjlighet att lära sig sin klients 
verksamhet. Kan båda parterna se långsiktigt på affärsrelationen och se till långsiktiga 
ekonomiska vinster så är det troligtvis fördelaktigt för båda parterna. 
 
Innovation, en verksamhet måste tillse att den outsourcade funktionen inte förblir i "status 
quo" (oförändrat tillstånd), utan fortsätter att vara värdeskapande och utvecklas i takt med 
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verksamheten. För att möjliggöra innovationen visar denna studie att relationen, kontraktet, 
kommunikationen, kostnaden och tidsperspektivet utgör de kritiska framgångsfaktorer som 
möjliggör innovation i IT-outsourcing samt tillika är de faktorer som kan hindrar att 
innovation uppnås. Det är viktigt att inse att innovation på de underliggande nivåerna så som 
IT-operativ nivå och verksamhetsprocess nivå måste stödja den strategiska innovationen som 
är ett resultat av att verksamhetens genomgående strävan av att innovera. Att åstadkomma 
strategisk innovation är inte så lätt. Det krävs stort strategisk tänkande, tydliga mål med 
verksamheten och att partnern är involverad i verksamhetens strategiska tankegångar och 
beslut. Partnern behöver ses som en förlängd arm av ens egen verksamhet där kompetens 
finns och kan utnyttjas. Om något skall särskiljas som framförallt viktigt för att möjliggöra 
strategisk innovation så är det relationen mellan parterna.  
 
Även då denna studie inledningsvis var inriktad på att studera innovation på strategisk nivå så 
har litteraturstudierna och respondenterna belyst att det är svårt att särskilja nivåerna och att 
endast fokusera på en nivå är ogörligt. Innovationen är ett resultat av de kritiska 
framgångsfaktorerna samt att det olika innovationsnivåerna stödjer varandra och arbetar 
dynamiskt för att skapa mervärde. 
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5.10 Modifierad analysmodell utifrån studiens resultat 
Den modifierade analysmodellen (se figur 3) är en sammanfattning av studiens resultat. De 
mest framgående faktorerna från studien som anses utgöra de kritiska framgångsfaktorerna är 
representerade till vänster. De kritiska framgångsfaktorerna är ställda i fallande ordning 
utefter hur viktiga studiens har visat att dem är. Viktigast är relation, sen kontrakt, 
kommunikation, kostnad och sist tidsperspektiv. Vidare läses analysmodellen på samma sätt 
som analysmodellen i figur 2, sid 10. De kritiska framgångsfaktorerna påverkar alla nivåer i 
nivåmodellen. För att möjliggöra innovation på IT-operativ nivå är det enligt studien inte 
nödvändigt att uppfylla alla framgångfaktorer, möjligen kan det räcka med en eller två. På 
verksamhetsprocess nivå och vidare på strategisk nivå blir det tydligare att fler eller alla av de 
kritiska framgångsfaktorerna är avgörande för att möjliggöra innovation. Att säga vilka 
kritiska framgångfaktorer som är viktiga i enskilda fall förklarar inte studien utan olika 
framgångfaktorer kan vara relevanta i olika fall. Studien visar även att en verksamhets 
mognadsgrad i förhållande till IT-outsourcing och strategiskt ställningstagande till innovation 
är avgörande för att lyckas. 
 

 
Figur 3: Modifierad analysmodell för innovation i IT-outsourcing. 

Källa: Författaren. 
 

  



 
 

[40] 
 

6 Slutsatser 
Syftet med denna C-uppsats är att identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer för att 
möjliggöra innovation i outsourcing av IT-funktioner. Uppsatsen syftar till att studera 
innovation i generell bemärkelse, det vill säga hur en verksamhet i de studerade fallen, 
förnyar, förändrar och skapar mervärde oavsett typ av IT-funktion som är outsourcad. 
 
För att möjliggöra innovationen i IT-outsourcing oberoende av typ av IT- funktion, visar 
denna studie att relation, kontrakt, kommunikation, kostnad och tidsperspektiv utgör kritiska 
framgångsfaktorer. En verksamhet måste vara noggrann med vilka IT-funktioner som har 
potential att outsourcas eller vilka som bäst behålls inom verksamheten, outsourcing skapar 
inte nödvändigtvis mervärde för alla IT-funktioner. Denna studie visar att relationen är den i 
särklass mest framträdande kritiska framgångsfaktorn och bygger där med vidare på Weeks 
och Feeny's (2008) forskning och bekräftar hur viktig och central relationen är för att 
möjliggöra innovation i IT-outsourcing.  
 
Den modifierade analysmodellen (se figur 3, sid 41), tillsammans med studiens resultat kan 
användas av en verksamhet för att skapa en enkel visuell uppfattning av vad som kan krävs 
för att generellt möjliggöra innovation i en IT-outsourcing. 
 

6.1 Reflektion av studien 
En styrka med denna studie är att den utforskar ett forskningsområde där det inte finns mycket 
tidigare forskning och därför kan studien anses vara viktig för framtida forskning. 
Förhoppningsvis kan denna studie bidra med underlag till vidare forskning. En annan styrka 
är att respondenterna i denna studie har alla innehaft centrala nyckelpositioner på en hög nivå 
inom sina organisationer och kunnat tillföra spetskunskap till studien. 
 
Svagheterna med denna studie som också kan ses som en styrka är att tidigare forskning inom 
innovation i IT-outsourcing är enligt författaren magert. Primär källa till studien har utgjorts 
av Weeks och Feeny (2008) som sen kompletterats med andra källor som berört delarna av de 
kritiska framgångsfaktorerna i IT-innovation. En större mängd studier att basera kunskap på 
skulle vara önskvärt. Till detta tillkommer att en respondent ej varit villiga att svara på mer 
ingående frågor rörande specifika fall och berätta mer i detalj om vad, hur och varför 
resultaten av IT-outsourcing ansets som lyckat eller misslyckat kopplat till innovation. Även 
ett större antal respondenter skulle ha varit eftersträvansvärt för att ge ytterligare mättnad till 
studien. 
 

6.2 Vidare forskning 
Akademiska studier menar på att innovation inom IT-outsourcing är i sin barndom och 
behöver studeras vidare (Kotlarsky et al. 2015). Studien bekräftar den uppfattningen, det finns 
fortfarande mycket att utforska inom innovation i IT-outsourcing och att sprida budskapet hur 
det är möjligt att lyckas genom att presentera framgångsrika fall. Förhoppningsvis kan denna 
studie bidra med någon typ av underlag till vidare forskning. Av den forskning som har 
studerat så är det få riktigt lyckade fall av IT-innovation som har kunnat identifieras. Att 
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vidare studera Karlstad kommun eller andra offentligverksamheter på en ytterligare djupare 
nivå och att även involvera leverantörsperspektivet kan vara ett exempel. Vidareforskning 
skulle kunna innefatta till exempel, IT-innovation i offentlig sektor, kontraktsbaserade 
relationer eller IT-innovation och relationer. Framförallt är det viktigt att kunskapen sprids dit 
den behövs genom att publicerade artiklar och uppsatser sprids och ges möjlighet att nyttjas 
av verksamheter i förändring eller med behov av förändring. 
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Omnämnande 
Ett stort tack till respondenterna som har gett mycket värdefull information om sina olika 
verksamheter. Tack till Karlstad kommun för möjligheten att studera era nyligen genomförda 
IT-outsourcingar, vilka har gett upphov till en insikt att innovation och offentlig upphandling 
kan gå hand i hand. Tack till mina medstudenter för kommentarer och hjälp till förbättringar 
under resans gång. Slutligen vill jag tacka Linda Bergkvist för all hjälp med att komma igång, 
rama in vad jag ville åstadkomma och all hjälp på vägen som handledare. 

 
Tack alla. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev med information till respondenter 
 
Hej Namn, 
 
Jag återkommer här med mer detaljer rörande den fallstudie som jag håller på att genomföra.  
Intervjuerna som jag önskar genomföra med er avser informationsinsamling till en 
kandidatuppsats i informatik vid Handelshögskolan i Karlstad.  
 
Jag skulle om möjligt vilja intervjua 2 eller 3 personer. Varje intervju skall ej ta mer än 1 
timme. 
 
Arbetstiteln på uppsatsen är "Innovation i IT-outsourcing, identifiering av kritiska 
framgångsfaktorer". 
 
Syfte  
Syftet med denna uppsats är att identifiera, sammanställa och presentera kritiska 
framgångsfaktorer för att möjliggöra innovation i outsourcing av IT funktioner. Uppsatsen 
syftar till att framförallt studera hur innovation möjliggörs på den strategiska nivån, men 
kommer även i viss mån beröra IT-operativ nivå och verksamhetsprocess nivå.  
 
Undersökningsfråga 
Den frågeställning som uppsatsen behandlar är följande:  
 
Vilka är de kritiska framgångsfaktorer för att möjliggöra innovation vid IT-outsourcing?  
 
Respondenter 
All medverkande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Anonymisering av 
respondenter och företaget kan göras om så önskas. Respondenten kommer att ha möjlighet 
att godkänna allt transkriberat intervjumaterial och göra ändringar. Godkännande från 
respondenten är en förutsättning för publicering. Inget material som saknar samtycke kommer 
publiceras. Alla personuppgifter som inhämtas behandlas konfidentiellt. Inhämtat materialet 
kommer endast att användas till denna uppsats. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Johan Dahl 
Telefon: 070-7871439 
Skype: johandahl15 
E-mail: johandahl15@hotmail.com eller johadahl111@student.kau.se 

  



 
 

 
 

Bilaga 2. Letter with information to the respondents 
 
Dear Name, 
 
I am returning to you with more detailed information as you requested during our last 
telephone conversation.  
 
The case study that I am conducting is related to data collection for my bachelor thesis at 
Karlstad Business School. The working title of the thesis is Innovation in IT outsourcing, 
identification of critical success factors. 
 
If possible, I would like to conduct interviews with 2 or 3 persons that are or has been 
involved in your companies IT outsourcing projects. Each interview should not take more 
than one hour. 
 
The purpose 
The purpose of this thesis is to identify, compile and present critical success factors for 
achieving innovation in IT outsourcing. The thesis aims to primarily study how innovation is 
achieved at the strategic level, but will also to some extent touch upon the IT operational level 
and business process level. 
 
The survey question 
What are the critical success factors for enabling innovation in IT outsourcing? 
 
Respondents 
All participation is voluntary and the process can be stopped at any time. The company and 
the respondents can be given anonymity if so is desired. The respondent will have the 
opportunity to approve everything transcribed from the interview and to make changes. The 
approval by the respondent is a prerequisite for publication. No material that lacks approval 
will be published. All personal information collected is treated confidentially. The obtained 
materials will only be used for this thesis. 
 
 
Sincerely, 
Johan Dahl 
Phone: 0046 707871439 
Skype: johandahl15 
E-mail: johandahl15@hotmail.com or johadahl111@student.kau.se 
 
  



 
 

 
 

Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Är det OK om jag spelar in samtalet? 
 
Presentera mig själv. 
 
Inledande frågor 

1. Berätta lite kort om er IT-verksamhet? 
2. Vad är din roll? 
3. Vilka IT funktioner har ni outsourcat? 
4. Varför just dessa funktioner? 
5. På vilket sätt har du varit involverad i beslutsprocessen för er outsourcing? 

 
Syn på outsourcing 

6. Av vilka orsaker har ni valt att outsourca IT funktioner? (Kostnad, kvalitet, 
innovation, spetskompetens) 

7. Finns det ett klart definierat mål med IT-outsourcingen? 
8. Hur skulle du beskriva er IT-outsourcing? Framgångsrik? Mindre framgångsrik? På 

vilket sätt? 
9. Utifrån ditt perspektiv, skulle något kunna göras annorlunda? 
10. Skiljer sig processen åt (upphandling, kontrakt, relationsbyggande) beroende på 

funktion? 
11. Anser du att offentlig upphandling är begränsande i IT upphandlingar? 

  
Partner 

12. Berätta lite generellt om er partner? 
13. Hur länge har ni samarbetat? 
14. Vem skötte dessa funktioner tidigare? 
15. Har ni en eller flera partner? (Multi sourcing, best-of-breed)  
16. Vad var det som gjorde att ni valde denna lösning? 

  
Kontraktstyp 

17. Hur fungerade urvalsprocessen för att finna rätt partner?  
18. Vad har varit avgörande vid val av partner? 
19. Fokuserade ni på kostnad, kvalitet eller innovation?  
20. Hur fick det slagkraft på kontraktet och relationen? 
21. Hur är kontraktet formulerat för att uppnå det ni fokuserat på? 

  
Tidsperspektiv 

22. I vilket tidsperspektiv ser ni på denna IT-outsourcing relation? (Kortsiktig, långsiktig 
besparing eller vinst) 

  
Kommunikation 

23. Hur kommunicerar ni? (Telefon, plattform, ärendehantering, uppföljning)  



 
 

 
 

24. Har ni någon person på är  utsedd som primär kontaktperson mot partnern? 
25. Har partnern motsvarande kontakt person för er?  
26. Varför just den kommunikations lösning? 
27. Är ni nöjda med detta förfaringsätt? 

 
Relation 

28. Hur uppfattar du att relationen till partnern är? 
29. Är det en generell uppfattning inom kommunen? 
30. Vilken är relationens betydelse för framgång i ert fall? 
31. Hur har detta hanteras i kontraktsskrivandet/upphandlingsprocessen? 

  
Innovation 

32. Hur ser ni på innovation in en IT-outsourcing?  
33. Är partnern delaktig i utveckling av verksamhetsprocesser eller strategiskutveckling 

inom verksamheten? 
34. Har ni några gemensamt överenskomna innovations mål? 
35. Hur mäter ni innovationen? 
36. Hur har detta diskuterats vid kontraktformulering?  
37. Har ni något incitament för att partnern skall uppmuntras att åstadkomma innovation? 
38. Hur tillser ni att innovation och värde skapas utav de outsourcade IT funktionerna? 

(Mål, avsatta pengar, bonus) 
39. Vilka utmaningar upplever ni? 
40. Hur hanterar ni dem? 
41. Vad skulle du vilja göra annorlunda? 

  
Övrigt 

42. Är det något mer som du själv skulle vilja tillägga eller förklara ytterligare? 
43. Vad har jag inte frågat som är relevant enligt dig. 
44. Kan jag kontakta dig igen ifall jag har någon ytterligare fråga eller behöver ett 

tydliggörande? 
 
Beslutsprocess, tilläggsfrågor till Lotta Wahlén 

45. Vilken var din roll i beslutsprocessen för er IT-outsourcing? Ledningsgrupp, 
fullmäktige, hur högt uppgår ett sånt beslut.  

46. Finns det ett klart definierat mål (IT-strategiplan) med IT-outsourcingen? IT-
avdelnings mål eller övergripande kommunalt mål. 

47. Hur mycket kan ni på IT-avdelningen bestämma själva i en i en outsourcing affär?   
   
  
  
 


