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Abstract 
Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och 
utveckla sin verksamhet och sina affärer. Om en verksamhet av någon anledning inte har 
kompetensen, resurserna eller viljan att fokusera på IT kan dessa verksamheter istället välja 
att outsourca dessa aktiviteter på en extern leverantör. Enligt konsultföretaget Tieto (2013) 

kommer outsourcingen av IT i den offentliga sektorn att öka samtidigt som det finns relativt 
lite forskning idag kring just detta. Syftet med studien är identifiera och beskriva kritiska 
framgångsfaktorer vid outsourcing av IT när en offentlig organisation outsourcar till en privat 
leverantör. Kritiska framgångsfaktorer är här ett stöd för bättre beslutsunderlag och en 
tydligare målstyrning. Studien har genomförts via ett kvalitativt angreppssätt på 
respondenter från både offentliga organisationer samt privata leverantörer. 
Litteraturgenomgången har resulterat i en analysmodell som har använts som underlag 
under studien. Studien visar att när en offentlig organisation ska outsourca IT till en privat 
leverantör är det först och främst viktigt att den offentliga organisationen gör en förstudie 
på sin egen organisation. Här kan det vara bra att låta en utomstående organisation göra en 
granskning av den. Båda parter måste veta de juridiska implikationer som en outsourcing 
innebär och har du inte den kunskapen bör den skaffas via exempelvis konsulter. Var också 
noga med att välja de personer som kommer vara ansvariga för relationerna. Dessa personer 
ska vara kommunikativa och väl insatta i verksamheten. Sätt gemensamma mål och visioner 
med din partner för att båda ska bli engagerade i samarbetet. Skriv också avtal där det går 
att göra justeringar efter hur omvärlden förändras. Allt detta måste också vara tydligt 
beskrivet i avtalet för att undvika missförstånd. 

 

Nyckelord: IT outsourcing, Offentlig-privat partnerskap, kritiska framgångsfaktorer, Offentlig 
sektor. 
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 1 Inledning 
Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och 
utveckla sin verksamhet och sina affärer. Antal IT-system, dess komplexitet och värde kan 
variera, men i och med att användningen av IT blir allt högre och knyts mer mot 
organisationens kärnverksamhet har många IT-system blivit en stor framgångsfaktor för 
verksamheten. Om en verksamhet av någon anledning inte har kompetensen, resurserna 
eller viljan att fokusera på IT kan dessa verksamheter istället välja att outsourca dessa 
aktiviteter på en extern leverantör. Enligt Kendrick (2009) är satsningen på outsourcing av IT-
funktioner ett svar på framväxten av en ny ”affärsmiljö”. Denna nya ”miljö” kommer från en 
globalisering av världshandeln och därmed kommer ett behov av att inte bara överleva på 
den globala marknaden, utan att också kunna konkurrera på den. I och med detta kan IT-
outsourcing, ur ett konkurrensperspektiv ses som mycket nödvändigt. Med IT-outsourcing 
menas det att en organisation väljer att lägga ut sina IT-tillgångar, anställda och/eller 
aktiviteter till en extern part mot en monetär ersättning under en på förhand bestämd tid 
(Kuhlmann 2012). Detta görs av flera olika anledningar. Exempelvis kostnadsbesparingar, 
kunskapsbrist inom ett visst område eller för att kunna fokusera mer på organisationens 
kärnverksamhet (Valorinta 2011).  

 

  1.1 Problemområde 
Hylén och Langlé (2005) menar att det finns väldigt många exempel lyckade samarbeten 
mellan en offentlig verksamhet och en privat verksamhet i Sverige, men menar att just inom 
IT finns väldigt få, och att det kan vara viktigt att undersöka mer om det, eftersom att det 
har visat sig vara mycket framgångsrikt i andra länder som ett sätt att stimulera utvecklingen 
av den offentliga sektorn. Enligt konsultföretaget Tieto (2013) kommer nu även 
outsourcingen(som är ett typ av samarbete) av IT för den offentliga sektorn att öka. 
Anledningen till detta är det allt mer växande kravet för ökad flexibilitet och tillgänglighet. 
Detta också med en kombination av det ska vara kostnadseffektivt. 78 % av offentlig sektor 
har outsourcat någon del av sin IT-verksamhet, men bara 37 % av dem har en utarbetad 
outsourcingstrategi. Det finns mycket tidigare forskning kring när en privat leverantör 
outsourcar IT men relativt lite kring när en offentlig organisation gör det. Swar et al. (2012) 
skriver att det är många skillnader mellan när en privat organisation outsourcar IT kontra när 
en offentlig organisation gör det, och att det därför är lämpligt att undersöka vidare vilka 
faktorer som påverkar när en offentlig organisation gör det.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av 
IT när en offentlig organisation outsourcar till en privat leverantör.  

1.3 Avgränsning 
Studien kommer endast undersöka faktorer som påverkar samarbetet mellan parterna och 
som gör att samarbetet blir fungerande. Studien gäller endast outsourcing inom Sverige 
vilket gör att vissa faktorer blir mindre viktiga som exempelvis kulturella skillnader. Studien 
gäller outsourcing av IT generellt och är inte avgränsad till exempelvis drift eller utveckling.  
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1.4 Målgrupp 
Denna studie riktar sig personer som arbetar inom den offentliga sektorn och som har 
funderingar eller just nu arbetar med att outsourca IT. Studien riktar sig också till personer 
som arbetar inom den privata sektorn och som just nu eller i framtiden kommer arbeta som 
en leverantör till en offentlig organisation. Studien riktar sig också till personer som på något 
annat sätt har intresse inom området, exempelvis studenter. Resultatet presenteras i form 
av identifierade kritiska framgångsfaktorer som fungerar som ett stöd för bättre 
beslutsunderlag och en tydligare målstyrning 

1.5 Centrala begrepp 
IT(Informationsteknologi): Modernare term för datateknik. Termen infördes för att betona 

att det viktiga är att lagra, bearbeta. överföra och presentera information (IT-ord 2017). 

IT-outsourcing: Kontraktera ut eller sälja verksamhetens IT-personal och/eller dess 
aktiviteter till en extern leverantör (Kern et al. 2002) 

Kritiska framgångsfaktorer: Det viktigaste faktorerna för att kunna skapa framgång 

(BusinessDictionary 2017). 

LOU(Lagen om offentlig upphandling): Med offentlig upphandling avses de åtgärder som 
vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal 
avseende varor, tjänster eller byggentreprenader (Konkurrensverket 2017). 

OPP(Offentlig-privat partnerskap): En uttrycklig överenskommelse eller ett kontrakt/avtal 
mellan en offentlig sektor och en privat leverantör som ska ge fördelar till båda parter (Hylén 
& Langlé 2005). 

Outsourcing: En organisation utlokaliserar olika delar av dess verksamhet till en annan 
organisation(leverantör) vilket skapar en relation mellan organisationerna (Augustson och 
Bergstedt Sten 1999). 
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2 Teori 
Teorikapitlet redovisar den litteraturgenomgång av tidigare forskning som ligger tillgrund för 
studien. Kapitlet är uppbyggt genom att först beskriva outsourcing generellt och sedan 
outsourcing av IT. Tidigare forskning kring outsourcing av IT mellan privata organisationer 
och samarbeten där offentliga organisationer arbetar med privata leverantörer har delats 
upp i två delat och det har sedan skapats en analysmodell utifrån dessa två.  

Det är viktigt att ha ett källkritiskt tillvägagångssätt när en studie utförs. Författaren har valt 
att använda artiklar som kan räknas som ålderstigna om de citeras i många andra studier 
som nyligen gjorts vilket gör att de har hög trovärdighet och kan därför ses som relevant för 
studien. Där det har förekommit äldre källor har författaren försökt stärka dessa påståenden 
med nyare källor om det har varit möjligt. IT-branschen utvecklas snabbt och det kommer 
hela tiden ny forskning och nya teorier, och det är något som bör tas i beaktning. 

 

2.1 Outsourcing 
Det finns många olika definitioner av ordet outsourcing. Augustson och Bergstedt Sten 
(1999) skriver att det ursprungligen kommer ifrån det engelska ordet ”to out-source 
something”, vilket i praktiken innebär när ett företag utlokaliserar olika delar av deras 
verksamhet till en annan verksamhet. Detta kan göras för kunna fokusera mer på 
verksamhetens kärnprocesser. Båda organisationerna (företaget som outsourcar en funktion 
samt leverantören som tillhandahåller tjänsten) ska tjäna på att gå in denna så kallade 
relation.  

Augustson och Bergstedt Sten (1999) har skrivit om tre olika tolkningar om begreppet 
outsourcing. Den första handlar om att outsourcing är externalisering av företagets 
nuvarande aktiviteter. Detta innebär att delar av företagets aktiviteter som de tidigare har 
utfört själva numera utförs av en extern part. Med detta synsätt på outsourcing innebär det 
att verksamheten krymper med de outsourcade/externaliserade aktiviteterna. Den andra 
tolkningen handlar om att man med outsourcing menar inköp av varor och tjänster. Ser man 
på det på detta sätt ökar verksamhetens tillgång till varor och tjänster. Den sista Augustson 
och Bergstedt Sten (1999) tar upp handlar om att outsourcing är en slags kombination 
mellan de två tidigare nämnda tolkningarna. Här anses outsourcing som en relation. Men det 
menas att en aktivitet som förut har utförts inom verksamheten nu köps av en extern 
verksamhet och då skapas ett samarbete mellan dessa verksamheter. I denna studie 
definieras outsourcing enligt den tredje och sista definitionen dör att det betonar ett 
samarbete mellan de olika organisationerna. 

2.2 Outsourcing av IT 
Kern et al. (2002) definierar IT-outsourcingen som att kontraktera ut eller sälja 
verksamhetens IT-personal och/eller dess aktiviteter till en extern leverantör under en 
överenskommen tid. Enligt Edgren och Skärvad (2014) blev det ett stort genombrott för olika 
IT-avdelningar under 1980-talet. Detta för att många fick upp ögonen för hur IT kan starkt 
bidra till att utveckla och effektivisera affärer. Tillslut insåg de stora företagen att de istället 
för att ha egna stora IT-avdelningar kunde de använda sig av kompetensen som finns hos de 
allt mer växande It-företag. Detta gjorde att allt mer företag började lägga ut sin IT-drift hos 
olika It-företag (Edgren och Skärvad, 2014). 
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Enligt Gonzalez et al. (2005) är IT-tjänster de vanligaste aktiviteterna organisationer beslutar 
att outsourca. Men det blir inte alltid så pass lyckat som man kan önska. Ett företag som har 
processer som kräver att IT blir en del av verksamheten kan lätt förlora viktigt samarbete 
mellan IT och verksamhetsutvecklingen. Då krävs det att IT-konsulterna inte bara kan 
fokusera på IT utan de måste också vara mycket insatta verksamhetsutvecklingen och 
experter i processerna (Edgren och Skärvad, 2014). 

2.3 Samarbete mellan offentlig verksamhet och en privat verksamhet 
OPP (Offentlig-privat partnerskap) är ett samarbete med likheter till det samarbete som 
finns vid en outsourcing. Det finns många olika former av OPP, och inte några entydiga 
definitioner eller avgränsningar vad exakt det är för något men Hylén och Langlé (2005) 
menar på att OPP kan kännas igen i att alla parter har: 

• Gemensamma eller kompatibla mål med samarbetet 

• Samarbetet ska bidra med resurser. Med resurser menas pengar, tid, kunskap, 
utrustning osv. 

• Får ta del av de fördelar som kommer med samarbetet. 

• Riskerna med samarbetet ska fördelas och accepteras av båda parter. 

• Det ska finnas en uttrycklig överenskommelse, eller ett kontrakt som reglerar 
samarbetet. 

Hylén och Langlé (2005) skriver att kunskapen av vad offentlig-privat partnerskap är och att 
villkoren för att gå in i dessa partnerskap verkar vara mycket begränsade i Sverige, både 
inom det offentliga och privata. Författarna menar också att avståndet mellan den offentliga 
sektorn som den beställande aktören och de privata leverantörerna ofta upplevs som stort. 
Kännedomen om den andra partens villkor tycks vara mycket liten, och att 
kommunikationen om kommuner och myndigheters verksamhetsbehov och IT-frågor ofta 
saknas.  

Innan man påbörjar ett samarbete måste man ta hänsyn till vilken samhällsnytta detta 
kommer utmynna i samt beräkna vilka besparingar som kan göras. Detta kan av erfarenhet 
vara svårt att göra vid dessa typer av samarbeten för att de griper djupt in i myndigheters 
verksamhetsprocesser, och att e-tjänster ofta är abstrakta. Men trots detta bör båda 
aktörerna försöka tydliggöra detta, innan de ingår ett avtal om samarbete. 

För att lyckas med ett partnerskap är det extremt viktigt att bygga upp goda relationer och 
att ha löpande kontakter för att under samarbetets gång kunna lösa oförutsedda frågor. Det 
är också viktigt att övervinna olika kulturskillnader som kan finnas mellan de olika aktörerna 
för att ett gott partnerskap ska kunna ingås. För att lyckas med detta krävs det diplomati och 
förståelse för varandras villkor, och det bör skapas ett gemensamt ”språk” runt den tjänsten 
samarbetet ska skapa för att i så pass stor utsträckning det går undvika missförstånd. Det bör 
också vara tydligt vem som ska göra vad, hur de ska göra det och när i själva processen. Med 
det sagt behöver det inte finnas ett totalt samförstånd menar Hylén och Langlé (2005). 
Parterna kan ha olika affärsmål eller nyttor av samarbetet, men de bör fortfarande ha en 
gemensam vision. Hylén och Langlé (2005) skriver att det kommer ta tid och att det behövs 
mycket tålamod för att bygga upp ett stort förtroende för den andra aktören, men menar att 
både processen att lära känna varandra och den nytta man sedan kommer att ha av 
samarbetet kommer göra det värt besväret. 
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Hylén och Langlé (2005) har skrivit en checklista utifrån de erfarenheter de har samt den 
forskning de har gjort. Den innehåller olika punkter som aktörer som vill ingå ett OPP inom IT 
har stor nytta att reflektera över.  

Tydliggör målet 
Det är viktigt att tillsammans tydliggöra målet, vad vill de olika parterna uppnå med 
samarbetet? Definiera tidigt vad IT-tjänsten ska innebära, och inte innebära? Vilka 
avgränsningar finns det? Vilka kompetenser och aktörer behöver involveras i utvecklingen 
och driften av den påtänkta tjänsten? Vilken nytta eller besparingar kan uppnås och vilken 
betalningsvilja finns hos de inblandade? Med denna förstudie kan den offentliga aktören 
inse att det kan komma att behövas ett långsiktigare samarbete med den privata aktören än 
om man exempelvis skulle genomföra en vanlig offentlig upphandling. Lin et al. (2007) 
skriver att det är viktigt att det tydligt framgår vad tjänsten ska innebära. Först måste de 
internt kolla över vad de kan och är bra på. Det är ingen idé att outsourca något som de kan 
göra bättre eller lika bra som en extern leverantör. 

Värdera olika lösningar 
Gör för- och nackdelar med att ingå OPP jämfört med andra tillgängliga alternativ. Här bör, 
speciellt den offentliga aktören noggrant undersöka de juridiska implikationer som olika 
former av partnerskap innebär. Lin et al. (2007) skriver att riskbedömning är en mycket viktig 
del att göra innan en offentlig organisation ingår ett avtal med en annan leverantör. Att 
outsourca aktiviteter innebär nya risker för organisationen. Och dessa behöver bli 
identifierade tidigt och se till att aktiviteter för att ”motarbeta” dessa risker sätts igång. 

Rättsliga frågor 
Det tredje steget för den offentliga aktören är att konsultera olika specialister på rättsliga 
frågor. De bör exempelvis behöva ta ställning till om samarbetet går att kombinera med LOU 
och/eller kommunallagen, samtidigt som de behöver kolla över vissa finansieringsfrågor, 
olika avtalsformer och personalfrågor ur ett juridiskt perspektiv. Detta är en omfattande och 
mycket krävande process. Men detta görs för att kunna få en bild över hur samarbetet kan 
genomföras. Lee (2001) skriver att IT outsourcing i en offentlig sektor är mycket mer 
komplicerad än i en privat sektor. Detta pga. av alla de olika rättsliga faktorerna som spelar 
in. 

Klargörs ansvar och affärsmodell 
Detta steg handlar om att klargöra ansvarighetsfrågorna mellan de olika parterna. Detta är 
enligt Hylén och Langlé (2005) en mycket svårare fråga för den offentliga parten än för den 
privata. Detta för att just ansvarighet i offentlig sektor är en fråga om både juridiskt och 
politiskt ansvar. Partnerskapet kan inte innebära att den offentliga aktören tar ifrån sig sitt 
ansvar utan det krävs öppenhet, insyn och information om processen. Swar et al. (2012) 
menar att förmågan att behålla sekretess är en viktig faktor när det gäller outsourcing i en 
offentlig sektor. Detta för att många offentliga organisationer innehar mycket känslig 
information kring medborgare samt om dem själva. Detta är viktigt både under själva 
perioden när avtalet skrivs samt under själva samarbetet.  Hylén och Langlé (2005) menar att 
det också gäller att klargöra mellan aktörerna hur projektet ska bli ekonomiskt hållbart på 
lång sikt. Detta omfattar frågor som: finansiering av utveckling och drift, vem tar vilka 
kostnader och varför? Om besparingar eller vinster uppstår, hur kommer dessa då att 
fördelas? Om oförutsedda utgifter eller underskott uppstår, hur kommer dessa att fördelas? 

Sjösätt projektet 
Det här steget handlar om att ta fram en grundläggande planering med de vanliga delarna i 
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ett projekt. Man behöver göra en gedigen och gemensam kravanalys, tydliggöra mål, 
analysera risker. Man behöver också beskriva själva projektprocessen och projektledningens 
roller och ansvar ska tydliggöras. Det gäller i det här steget att bygga upp ett förtroende för 
fullt samarbete, att ha tydliga regler för arbetsprocesser och kommunikationen inom själva 
projektet och externt. Hylén och Langlé (2005) menar att eftersom det existerar många 
exempel på IT-projekt som lider av extra svårigheter att i förväg definiera 
ansvarsförhållanden och risker, har många aktörer framhållit vikten av goda relationer inom 
projektet för att kunna lösa oförutsedda problem. Swar et al. (2012) skriver att kvalitén på 
relationen består av olika faktorer. Dessa är samarbete till sin partner, tillit till sin partner 
och att ha en gemensam förståelse för sin partner. Med samarbete menas olika 
kompletterande aktiviteter där målsättningen är att uppnå gemensamma fördelar. Med tillit 
menar Swar et al. (2012) att den andra parten kommer att agera som förväntat och uppfylla 
de löften som har avtalats. Med att ha en gemensam förståelse menar dem att parterna ska 
förstå varandras olika beteenden, mål och policyer. 

 

2.4 Outsourcing av IT mellan privata verksamheter 
Detta avsnitt återger de i litteraturen identifierade faktorer som är av betydelse vid 
outsourcing av IT mellan privata organisationer. Dessa faktorer har sedan kategoriserats i 
fyra olika kategorier: Förstudie, ansvariga individer och ledarskarskap, förtroende mellan 
organisationer och avtal/kontrakt. 

2.4.1 Förstudie 
Innan avtalet är skrivet med en leverantör handlar det om att ha en bra outsourcing-strategi. 
Med det menas att det är viktigt att kunden i relationen ska bestämma sig för vad de 
verkligen ska outsourca, vad det har för mål med att outsourca och varför de gör det. Skulle 
dessa strategier vara otydliga till en början kan organisationen hamna i en mindre effektiv 
relation med den andra parten (Alborz et al. 2003).  

Det gäller också att göra en utvärdering av leverantören innan de ingår i ett outsourcing-
samarbete. Om kunden har god förståelse för leverantörens kompetens kan detta starkt 
bidra till att kunna skapa en effektiv outsourcing-relation (Alborz et al. 2003). 

2.4.2 Ansvariga individer och ledarskap 
Enligt Augustson och Bergstedt Sten (1999) är det bra att ha specifika individer som ansvarar 
för det dagliga arbetet med den andra organisationen. Dessa ska underlätta samarbetet 
mellan de olika organisationerna genom att effektivisera hanteringen av eventuella tvister 
mellan organisationerna. Detta mycket för att de ska kunna tala både leverantörens och 
användarnas fackspråk (Augustson & Bergstedt Sten 1999). 

Alborz et al. (2003) skriver om hur viktigt det är att ha en bra ledning av samarbetet mellan 
leverantör och kund. Exempelvis är det viktigt att det finns en ledning som är öppen för 
förändringar och som driver på den. Helst ska ledarna i relationerna tidigare ha ansvarat för 
de olika aktiviteterna som ska outsourcas samtidigt som de ska kunna utveckla och ta till sig 
nya kompetenser. En vanlig roll för en ledare i en outsourcing-relation är att den fungerar 
som en kommunikatör och handledare. Detta kräver att den personen har mycket goda 
kommunikationsfärdigheter för att kunna påverka och kommunicera över flera olika 
organisatoriska gränser (Alborz et al. 2003). 
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2.4.3 Förtroende mellan organisationer 
Att det finns en bra och effektiv relation mellan leverantör och kund är kanske den viktigaste 
faktorn enligt Augustson och Bergstedt Sten (1999) för att en outsourcing ska bli lyckad. För 
att det ska kunna vara en bra relation mellan dessa parter krävs det att det finns ett 
förtroende mellan parterna (Augustson & Bergstedt Sten 1999; Qi & Chau 2012 och Alborz 
et al. 2003). Dels måste de kunna lita på varandra i den mån att de känner att den andra 
parten inte kommer att vilseleda och dels måste det finnas ett förtroende för den andra 
organisationens kompetens. 

Det måste också finnas ett stort engagemang ifrån både kunden och leverantören för att 
uppnå en att uppnå ett förtroende och att lyckas med relationen. Att ha ett nära samarbete 
med stort förtroende är ingenting som en part bara kan beställa från den andra, utan det 
krävs att båda jobbar engagerat för att uppnå det(Augustson & Bergstedt Sten 1999). 

Enligt Qi och Chau (2012) är relationen mellan de olika parterna en nyckelfaktor för att 
uppnå en lyckad outsourcing av IT. De skriver också att en god relation mellan två externa 
parter inom en outsourcingprocess hjälper de båda parterna att uppnå enskilda mål och att 
bygga upp en stark konkurrenskraft i deras respektive branscher. Anledningen till att 
relations styrning kan behövas är att ett bra och lyckat kontrakt mellan de båda parterna 
inte säkrar en bra outsourcing. Med relations styrning menar Qi och Chau (2012) 
tillämpningen av löften och skyldigheter för att uppnå förtroende gentemot den andra 
parten. Författarna menar på att det finns mycket empiri kring att relations styrning är något 
som starkt förbättrar relationer mellan organisationer rent generellt, och inte bara inom en 
outsourcingrelation samtidigt som de menar på att ju mer framgångsrik relations styrning är 
desto större är sannolikheten att det blir ett lyckat samarbete. Qi och Chau (2012) skriver 
också att engagemang, kunskapsdelning och kommunikationskvalitet är nyckelattribut för 
att lyckas med relations styrning och att därmed uppnå ett förtroende för den andra parten. 

Ghosh och Scott (2009) har gjort en undersökning på en outsourcingrelation. De har funnit 
att det fanns en svag social anpassning i den relationen. De kom fram till att anledningen till 
det var att det fanns en bristande kunskap hos de som medverkade i samarbetet inom olika 
områden som affärsverksamhet, IT-infrastruktur och projektets status. Det i sin tur berodde 
på en rad olika faktorer. De hade exempelvis en hög personalomsättning hos leverantören i 
relationen, samt att de var en mycket låg grad av interaktion mellan kundens och 
leverantörens personal. Allt detta ledde till att det saknades en gemensam identitet och ett 
lågt förtroende mellan de olika organisationerna som medverkade i relationen. Något som 
enligt Ghosh och Scott (2009) bidrog ytterligare till dessa negativa effekter var att 
leverantören arbetade för flera klienter samtidigt, att de olika parterna hade olika mål samt 
att leverantören uppfattades ha en låg erfarenhet om kundens bransch. 

Alborz et al. (2003) har gjort flera olika studier på flera olika outsourcingrelationer. 
Resultatet av detta har blivit en sammanställning av olika faktorer som påverkar 
effektiviteten i relationen. Med effektivitet menar Alborz et al. (2003) den grad av önskat 
resultat i relationen som uppnås. Faktorerna är förtroende, engagemang, konflikthantering, 
kommunikation, samarbete, tillfredställelse och ömsesidigt beroende. Stort engagemang 
leder till ett större förtroende och vice versa. Om en part visar stort engagemang visar det på 
att den parten tar relationen seriöst och vill uppnå målen. Samarbete och förtroende är 
något som utvecklas över tid, samtidigt är samarbetet starkt beroende av vilken grad av 
förtroende det finns. Och att då ha personliga relationer eller sociala band över dessa 
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organisatoriska gränser kommer inte bara att öka förtroendet, det kommer också att hjälpa 
till med konflikthanteringen (Alborz et al. 2003). 

Kunskapsutbyte är också en viktig del av relationen. Det handlar om det vitala i att det 
kontinuerligt utbyts kompetenser mellan kund och leverantör. Enligt Alborz et al. (2003) är 
kunskapsutbytet mellan de olika parterna ett ”trademark” över hur framgångsrik en 
outsourcing relation är och att det bidrar till att stärka relationerna. Genom att ha ett väl 
fungerande kunskapsutbyte visar det på en stor tillit och det ökar engagemanget och vice 
versa. Därför menar Alborz et al. (2003) på att det är viktigt för både kund och leverantör att 
de lär sig om kunskapsutbyte och dess påverkan på en outsourcing-relation. Kunden i 
relationen bör också arbeta mycket med utveckling av leverantören, genom exempelvis 
utbildning. Detta gör att leverantören får mer kompetens inom kundens bransch och dess 
processer. Detta är något som bygger upp relationer (Alborz et al. 2003). 

2.4.4 Avtal/Kontrakt 
Avtalet handlar om hur kunden och leverantören ska utforma och realisera avtalsenliga 
relationer. Detta avtal bör ha med ett syfte till samarbetet, det ska tydligt framgå vad 
leverantören ska göra och hur potentiella konflikter ska hanteras. Det kan också vara viktigt 
att bygga upp en viss grad av flexibilitet i avtalet, som tillåter parterna att göra en del 
ändringar som kan krävas när det uppstår förändringar i teknik eller i verksamhetsstrategin 
(Alborz et al. 2003). Ofta har organisationer inte den kompetens som krävs för att bygga bra 
avtal som är flexibla för de tidigare nämnda förändringarna vilket kan försvaga relationen 
mellan leverantören och kunden. Det är också viktigt att lokalisera gemensamma mål för att 
uppnå en win-win situation (Alborz et al. 2003 och Augustson & Bergstedt Sten 1999). Med 
det menas att båda parterna har någon typ av vinst i relationen vilket gör att de också 
arbetar aktivt för att uppnå sina mål. Det är enligt Alborz et al. (2003) genom avtalshantering 
som den ultimata framgången slutligen bestäms. Det är vanligt att många organisationer inte 
har den kompetens eller lägger ner tillräckligt mycket tid och resurser som behövs för att 
avtalshantering ska fungera framgångsrikt. 

Enligt Qi och Chau (2012) handlar avtal om olika löften och skyldigheter för att utföra 
speciella handlingar i framtiden. Det kan också specificera roller och ansvarsområden och 
specificera processer för att kontrollera och olika straff om något inte skulle bli uppfyllt. Men 
kontrakt används även till att specificera vad som ska levereras i relationen, med andra ord, 
vad resultatet ska vara. Kontrakt är ett sätt att minska risker som kan uppkomma. Kontrakt 
ska helst också vara uppbyggda så att de kan klara av eventuella förändringar som kan 
uppstå i miljön runt omkring organisationen. Qi och Chau (2012)  menar att kontrakt kan 
användas som en struktur, guidning och kontroll över olika outsourcade aktiviteter. 

Qi och Chau (2012) menar på att relationer mellan olika parter växer ifrån de olika 
åtgärderna som är framarbetade på kontraktet, och att avtalshantering mellan parterna är 
den första strukturerade fasen i utvecklingen av relations styrning. Ett gediget framarbetat 
kontrakt bidrar starkt till en bra relation mellan organisationerna då det tillåter parterna att 
sätta förväntningar och att engagera sig till olika mål som har satts upp. 
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2.5 Analysmodell 
 

 
Figur 1 Analysmodell (av författare). 

Figur 1 är en analysmodell som är gjord utifrån den tidigare forskningen och som kommer 
fungera som referensram inför den fortsatta studien. De svarta kvadraterna är de olika 
faktorerna som har identifierats och de gröna rektanglarna är effekter av dessa.  

 

1. Det är viktigt att göra en gedigen förstudie om leverantören och den egna 
organisationen. Alborz el al. (2003)  menar att genom att ha en bra förståelse för 
leverantörens kompetens kommer det att göra det mycket lättare att kunna skapa en 
effektiv och förtroendefull relation med leverantören. Hylén och Langlé (2005) 
skriver att det är viktigt att tidigt definiera vad tjänsten ska innebära, vilka 



10 
 

kompetenser och aktörer som behöver involveras och Lin et al. (2007) skriver att det 
är viktigt att först internt i organisationen kolla på vad de är bra på samt vad de inte 
är bra på för att veta vad som behöver outsourcas. 
 

2. Att använda specifika individer som ansvariga och som kommer arbeta med det 
dagliga arbetet med leverantören kan komma att göra stor nytta. Augustson och 
Bergstedt Sten (1999) skriver att personer som ansvarar och fungerar som 
förmedlare mellan de olika organisationerna effektiviserar hantering av eventuella 
tvister. För att de ska kunna göra detta bör ha mycket goda 
kommunikationsegenskaper och vara insatt i processerna samtidigt som de har 
förståelse för de båda parternas fackspråk samt att vara öppen för förändringar 
(Augustson & Bergstedt Sten 1999 och Alborz et al. 2003).  

 
 

3. Båda parter bör kontinuerligt kommunicera och kunskapsdela med varandra. Dessa 
skulle kunna ses som två olika faktorer men de är så starkt sammanlänkade att dessa 
blir en faktor. Kunskapsdelning sker via att kommunicera. Om en part kontinuerligt 
delar med sig av kunskap visar det också på att den tar relationen seriöst och att den 
är engagerad vilket ökar förtroendet i relationen. Enligt Qi och Chau (2012) är 
kunskapsdelning och kommunikationskvalitet nyckelattribut för att lyckas med IT-
outsourcing. Alborz et al. (2003) har kommit fram till att kunskapsutbyte och 
kommunikation är starkt bidragande till att de olika parterna får ett stort förtroende 
för varandra. 

 

4. Att ha personliga relationer eller sociala band över dessa organisatoriska gränser 
kommer inte bara att öka förtroendet, det kommer också att hjälpa till med 
konflikthanteringen (Alborz et al. 2003). 

 

5. Lokalisera gemensamma mål och visioner för att skapa en win-win situation. Detta 
gör att både leverantören och den offentliga sektorn jobbar aktivt för affärens bästa. 
(Hylén & Langlé 2005 och Swar et al. 2012) skriver att man behöver ha förståelse för 
varandras villkor och dess mål och att hitta gemensamma sådana. Detta är viktigt för 
att kunna hitta det som Augustson och Bergstedt Sten (1999) beskriver som win-win 
situationer. Med det menas att båda parterna har någon typ av vinst i relationen och 
att de också uppnår sina mål. 
 

6. Tydliggör mål, roller och ansvarsfördelning i avtalet för att undvika missförstånd. Det 
är viktigt att det är tydligt från början. Kontrakt används för att veta vilka löften och 
skyldigheter de olika parterna kommer ha. Det bör vara tydligt vem som ska göra vad, 
hur de ska göra det och när i själva processen (Hylén & Langle 2005; Alborz el al 2003 
och Qi & Chau 2012). Det är också viktigt att det är tydligt vad tjänsten ska innehålla 
och vad det finns för avgränsningar (Hylén & Langlé 2005; Lin et al. 2007; Alborz et al. 
2003 och Qi & Chau 2012).  
 

7. Det är vitalt med ett flexibelt avtal för att det ska vara möjligt att göra ändringar vid 
eventuella förändringar i exempelvis teknologi eller andra faktorer runt omkring 
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(Alborz et al. 2003 och Qi & Chau 2012). Ofta har organisationer inte den kompetens 
som krävs för att bygga på bra avtal som är flexibla för de tidigare nämnda 
förändringarna vilket kan försvaga relationen mellan leverantören och kunden.  
 

8. Det är svårare för en offentlig organisation att skriva avtal än för en privat 
organisation (Lee 2001). Detta för att de måste ta hänsyn till olika juridiska 
implikationer som exempelvis LOU. Den offentliga organisationen kan inte frånsäga 
sig ansvar utan det krävs mycket öppenhet kring processerna. Här kan organisationen 
enligt Hylén och Langlé (2005) använda olika konsulter som är specialister på rättsliga 
frågor.  

 

Faktorerna 5-8 bidrar alla till att skapa ett gediget avtal. Ett gediget avtal är tydligt, flexibelt, 
bidrar till att båda parter jobbar engagerat för att uppnå målen och där alla juridiska 
implikationer har tagits i beaktande, detta bidrar till förtroende i relationen. 

Faktorerna 1-4 tillsammans med avtalet bidrar till att den offentliga organisationen och den 
privata leverantören får ett stort förtroende för varandra under samarbetet. Att ha ett stort 
förtroende för varandra är något som kommer bidra till att det blir ett fungerande 
outsourcingsamarbete. 
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3 Metod 
I metodkapitlet klargör författaren studiens tillvägagångsätt och olika val som gjorts i 
studien argumenteras. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Denna studie bygger på ett kvalitativt angreppssätt genom intervjuer. Vad som avgör om 
man ska använda sig utav kvalitativ forskning eller inte handlar enligt Patel och Davidson 
(2011) om hur man har formulerat sitt undersökningsproblem. Om det handlar om att tolka 
och förstå bör det användas kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning menas att man 
koncentrerar sig på ”mjuka” data när det gäller att samla in olika data till forskningen. Det 
kan exempelvis göras via intervjuer och tolkande analyser, ofta verbala analysmetoder av 
textmaterial (Patel & Davidson 2011). Angående just kvalitativa studier skriver Torts (2005) 
att om syftet är att förstå personers sätt att resonera, handla och reagera passar en 
kvalitativ studie. Med det i beaktande har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskning i 
min studie, för att jag vill tolka och förstå vilka kritiska framgångsfaktorer som finns. Jag vill 
förstå deras resonemang kring olika aspekter samt att jag vill förstå bakomliggande orsaker 
och få saker och ting beskrivet för mig, vilket gör att informationen jag får är mer detaljrik än 
vid en kvantitativ studie. Dessa begrepp är något som Höst et al (2006) beskriver som just en 
kvalitativ forskningsstrategi.  

3.2 Genomförande av studien 
Personerna som har intervjuats har varit personer med olika bakgrunder och roller som 
jobbar med just outsourcing av IT. Tre personer har varit på den sidan som outsourcar IT-
tjänster, det vill säga de som representerar den offentliga sektorn. Och två personer har varit 
på den sidan som räknas som en leverantör, det vill säga inom den privata sektorn och som 
jobbar med en offentlig verksamhet. Detta för att få båda sidornas perspektiv på saken.  

Intervjuguiden (se bilaga 1) har verkat som ett stöd för min empiriska insamling, och den har 
utvecklats under studiens gång. Detta har resulterat i att min intervjuguide har varit mindre 
utvecklad till en början och det tillsammans med att intervjuerna har genomförts löpande 
under studiens gång har medfört att kvalitén på mina frågor och därmed kvalitén på 
respondenternas svar har påverkats. Jag har då försäkrat mig om att jag kan höra av mig för 
en del kompletterande information om jag skulle önska. Analysmodellen (se figur 1) har 
legat till grund för hur intervjuguiden(se bilaga1) har utvecklats. Detta har gjorts för att 
intervjuguiden ska ha koppling till den insamlade teorin. Intervjuerna har gjorts i en 
ostrukturerad eller icke standardiserad form. Detta för att det på förhand kan vara svårt att 
veta vad för typ av svar jag får av respondenterna och i vilken riktning intervjuerna fortlöper, 
detta gör att jag måste vara flexibel och ha mycket kunskap om ämnet (Kvale 1997).  

Jag har varit mycket inläst på frågorna vilket har gjort att jag har kunnat hoppa mycket 
mellan frågorna beroende på hur en respondent har svarat på en annan fråga. Ofta har det 
varit att en respondent svarar på frågor jag har tänkt ställa utan att jag har behövt ställa den. 
Sen har jag gjort små anpassningar på frågorna beroende på om det är någon från den 
offentliga organisationen eller hos den privata leverantören.  

En nackdel med att utföra ostrukturerade intervjuer har varit när svaren ska sammanställas 
och struktureras. Det har varit problematiskt att strukturera svaren utifrån analysmodellen 
olika variabler för att svaren ofta har svävat iväg och många gånger har respondenten svarat 
på flera frågor utan att frågan har ställts. Att då strukturera svaren utifrån exempelvis 
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analysmodellens variabler gör att svaren rycks ur sitt sammanhang. Därför har jag valt 
sammanställa resultatet i en löpande och sammanfattande text utan någon större struktur. 

Samtliga intervjuer har genomförts via Skype eller telefon. Alla intervjuer har genomförts 
genom att jag har spelat in ljudet från samtalen, där jag har fått en bekräftelse från samtliga 
respondenter att det är okej innan ljudinspelningen har börjat. Enligt Patel och Davidson 
(2011) är detta en nödvändighet för att kunna spela in ett samtal. Fördelar med att spela in 
har varit att jag slipper lägga fokus på att få ner allt respondenten säger och istället kunna 
koncentrera mig på att verkligen lyssna vad som sägs och därmed kunna ställa relevanta 
följdfrågor. En nackdel enligt Patel och Davidsson (2011) skulle kunna vara att 
respondenterna blir försiktigare med vad som sägs men det är inget jag har märkt av, men 
det måste alltid tas med i beaktande. Jag har dessutom informerat att jag kommer att skicka 
ett mail med hur jag tänkt presentera resultatet från intervjun, där de får tillfälle att ändra, 
ta bort eller lägga till om det skulle önskas. Detta har jag gjort innan intervjuerna för att de 
ska kunna känna sig så pass trygga som möjligt med vad de säger. 

Svaren från respondenterna har analyserats löpande, men främst när alla intervjuer är 
gjorda. Jag har jämfört de olika svaren med den insamlande teorin för att identifiera likheter 
och olikheter. Enligt Goldkuhl (2011) är jämförelser en viktig beståndsdel vid 
kunskapsutveckling. Analysen är strukturerad utifrån analysmodellens (se figur 1) olika 
variabler. I analysen har jag jämfört respondenternas svar med teorin för att försöka styrka 
de olika svaren med teorin. I slutet av varje variabel har en sammanfattande analys gjorts för 
att ytterligare analysera och få en bra struktur på kapitlet. 

3.3 Val av respondenter 
Respondenterna har valts genom att författaren genom främst Google har försökt hitta 
relevanta och intressanta ”fall” där en offentlig organisation har outsourcat IT till en privat 
leverantör. Sedan har författaren försökt på tag på relevanta personer genom att maila de 
berörda organisationerna. Detta har gjorts till personer inom både den offentliga sektorn 
samt privata leverantörer. Författaren har också fått stor hjälp av en kontaktperson på 
Karlstads kommun som har hjälpt till att komma i kontakt med två relevanta personer inom 
den organisationen. Alla personer har också innan fått veta vad syftet är med studien för att 
kunna förbereda sig någorlunda. Detta skriver också Patel och Davidsson (2011) ska vara en 
fördel. 

3.4 Litteraturgenomgången som stöd för intervjuguide 
Insamlingen av den teoretiska delen av studien har främst skett från tidigare forskning. Den 
har hämtats elektroniskt och författaren har använt databaser som finns inom Karlstad och 
Malmös Universitet. Författaren har även flitigt använt Google Scholar samt vanliga Google-
sökningar. Även tidigare kurslitteratur och andra relevanta böcker har använts. Författaren 
har sökt efter artiklar vars syfte bäst passar in med studiens för att få den mest relevanta 
forskningen. Det har funnits mycket tidigare forskning kring när en privat verksamhet 
outsourcar IT till en annan privat leverantör men inte just när en offentlig organisation 
outsourcar IT till en privat leverantör. Detta har gjort att författaren vad gäller en relation 
mellan en privat och en offentlig organisation har använt tidigare forskning kring när en 
offentlig organisation har någon annan form av IT-samarbete till en privat leverantör. Detta 
har varit insamlingen av de sekundära data som har gjorts till studien. Denna har sedan stått 
som grund till min intervjuguide och analysmodell som sedan har använts som stöd vid 
insamlingen av studiens primärdata.  
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3.5 Reliabilitet och validitet 
Det är viktigt med två saker när man undersöker något. Det första är att det verkligen 
undersöks det som studien har som avsikt att undersöka, vilket visar på hög validitet. Och 
dessutom måste det göras på ett tillförlitligt sätt, vilket visar på hög reliabilitet (Patel & 
Davidson 2011). 

Dessa två begrepp har ett tydligt förhållande till varandra, vilket gör att de inte bara går att 
fokusera på ett av begreppen utan i ta i beaktning det andra begreppet (Patel & Davidson 
2011). Patel och Davidson (2011) har listat tre tumregler vad gäller validitet och reliabilitet. 
”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. Exemplet Patel och Davidson (2011) tar 
upp i samband med det är att om man vill mäta intelligens och tar ett måttband och mäter 
ett huvuds omkrets blir själva mätningen tillförlitlig. Men det mäter ju fortfarande inte hur 
intelligent någon är. ”Låg reliabilitet ger låg validitet” är ett annat citat. Med det menas att 
om mätningen inte är tillförlitlig, hur vet man då vad man mäter? Det sista citatet är 
”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”. Med det menar Patel och 
Davidson (2011) att för att veta vad du mäter så måste mätningen vara tillförlitlig. 

Validitet handlar som sagt om hur mycket vi säger att vi ska undersöka stämmer överens 
med vad vi faktiskt undersöker. De flesta är överens om vad exempelvis intelligens är. 
Människor bedöms efter att vara mer, eller mindre intelligenta. Men att säga vad intelligens 
egentligen är kan vara mycket svårt att svara på. Det är inte något som man bara kan plocka 
fram och visa exakt vad det är, utan det behöver göras en definition vad det är exakt (Patel & 
Davidson 2011). 

Reliabilitet handlar om hur väl instrumentet som används för att mäta det du vill motarbetar 
slumpinflytanden av olika slag. Enligt Patel och Davidson (2011) kan de olika felvärden som 
kan fås av instrumenten bero på en mängd olika faktorer. Dels kan man upprepa en mätning 
av en och samma individ och få samma värde, men detta kan vara förenat med ett konstant 
felvärde som vi inte känner till. Och dels så kan instrumentet vara lättmottagligt för 
slumpmässiga variationer vilket gör att upprepade mätningar alltid erhåller olika värden. 

Vid kvalitativa undersökningar måste den som utför studien se till vara så förberedd som 
möjligt inför en möjlig intervju, för att öka på tillförlitligheten i den. Det kan också vara en 
bra idé att om det är möjligt (den som blir intervjuad godkänner) att kanske spela in det för 
att kunna lyssna flera gånger om man kanske tolkar något annorlunda. I denna studie har 
författaren sett till att vara så förberedd som möjligt inför intervjun genom att vara inläst på 
intervjuguiden som har utvecklats utifrån tidigare forskning. Intervjuerna har också spelats in 
och respondenterna har fått godkänna hur resultatet av intervjuerna kommer presenteras i 
studien. Respondenterna har också innan intervjuerna fått reda på syftet med studien samt 
att det har upprepats innan själva intervjuerna startat. 

 

 3.6 Etiska överväganden 
Alla respondenter har fått information om vad syftet med studien är. Detta för att de ska 
själva kunna känna att de har något att bidra med till studien samt att de kan förbereda vad 
för typ av svar de kan ge. Alla personer har fått förfrågan om det är okej att jag spelar in 
samtalen samt att de får möjligheten att lägga till, ta bort eller ändra något till min slutliga 
presentation av intervjuerna. Alla har också fått möjligheten att delta som anonym. Enligt 
Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att respondenterna får information om vad studien 
gäller innan intervjun samt att de själva bestämmer om de vill medverka anonymt eller inte. 
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Vetenskapsrådet (2009) skriver om individskyddskravet som gäller för att skydda de 
undersökta individer, myndigheter eller organisationer ifrån olämplig insyn och skydd emot 
fysisk eller psykisk skada, kränkningar eller förödmjukelse.   

Individsskyddskravet enligt Vetenskapsrådet (2009) kan delas in i 4 underkategorier som alla 
har tagits hänsyn till under studiens utförande.   

• Informationskrav: I stort menas informationskrav att respondenterna ska bli informerade 
kring villkoren för medverkan i studien. Konkret att deras medverkan är helt frivillig. 
Informationen skall även beskriva över undersökningens syfte.  

• Samtyckeskrav: Menas att respondenterna behöver ge sitt samtycke till att medverka och 
att forskaren övervägt om undersökningen kan skapa negativa effekter hos respondenten. 
Ett eventuellt utträdande ur studien skulle kunna göras via anonymisering.   

• Konfidentialitetskrav: Handlar om frågorna kring utskrivningen av respondenterna, främst 
vid anonymisering. Namn och annan information måste bearbetas på ett sätt att de förblir 
anonyma och inte kan identifieras av utomstående.   

• Nyttjandekrav: Handlar om att information som samlats in i ett forskningsändamål, inte får 
eller kommer brukas i kommersiella eller ickevetenskapliga ändamål. 

Dessa etiska krav har tagits hänsyn till genom att via mail boka tid och plats (Skype eller 
telefon i denna studie) för utförande av intervjuerna. Mailet innehöll en kortare redogörelse 
över studiens syfte. Frågorna om samtycke och att garantera anonymisering av deras 
deltagande har skett innan intervjun har startats. Alla intervjuer inleddes även med att 
utförligare repetera syftet med studien.  
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4 Empiri  
I detta kapitel presenteras empirin som har samlats in i studien. De fem respondenterna är 
strukturerade efter om de tillhör en offentlig sektor eller en privat leverantör. Författaren 
börjar med en kort presentation av respondenterna och sedan har presenteras deras svar i 
en sammanfattande och löpande text. Den sammanfattande texten är strukturerad efter om 
respondenten svarar på variabel 1-4 eller 4-8 från analysmodellen(se figur 1). 

4.1 Offentlig sektor 
 

4.1.1 Respondent Christer 
 
Christer CG Granqvist är Digitaliserings och IT-strateg på Smedjebackens kommun. Tidigare 
har han varit IT-chef på kommunen i 15 år. Christer är i grunden matematiker, fysiker och 
lärare i tekniska ämnen med inriktning mot teknik. Christer har nu arbetat med IT på 
kommunen i snart 30 år. 

Faktor 1-4 

Vad gäller förstudier säger Christer att de sedan 2013 har lutat sig mot ISO 27001. Och de 
har gjort en nulägesanalys och riskanalys baserat på det materialet. Christer anser att 
förstudien är viktig. Här måste organisationen göra en förstudie på sin interna organisation 
och organisationen måste titta på den egna personalen och användarna. Vad kan dom? Vilka 
förväntningar har dom? Känner dem sig drabbade eller inkluderade av outsourcingen? 

Något som är väldigt avgörande är om kommunen har en klar bild av sitt nuläge när det 
gäller IT användning i deras processer. Många har kört i diket här tillsammans med sin 
leverantör för att kommunen inte känner sig själv tillräckligt väl. Enligt Christer bidrar detta 
till att om kommunen inte har koll på vad exakt de vill, och sen gör en IT-outsourcing uppstår 
det ett glapp mellan förväntningarna och vad organisationen faktiskt har köpt. Det är viktigt 
att det är tydligt i avtalet vad som ska förväntas och här blir det lite av ett moment 22 om 
kommunen tror att man har koll på läget och avtalar på hur man upplever att det ser ut. 
Detta gör att de senare måste skriva om avtalet vilket kostar pengar, användarna får 
problem att klara av sitt dagliga jobb och ett missnöje börjar gro. Där bottnar allting på att 
kommunen inte känner till sin egen verklighet och skriver ett ”felaktigt” avtal. Som kommun 
måste man här arbeta med ordning och reda säger Christer. Man behöver inkludera 
enhetschefer och personal ute i verksamheten som använder IT. Detta är en omfattande 
process som kräver mycket dialog och en analysledare kanske måste gå ute som ”Prao” och 
vara med och följa personer för att se hur de arbetar i verkligheten. Det innebär mycket 
arbete men det är något som kan vara värt det då det påverkar hur hela outsourcingen 
upplevs ute i verksamheterna. Detta är en viktig faktor enligt Christer. 

Om man har ett problem, men inte riktigt vet vad exakt som orsakar 
problemet, och sen väljer att outsourca kan man säga att man har 
outsourcat problemet. Man kommer fortfarande få det problemet med 
sig om man inte förstår sig på problemorsaken.(Christer) 

Om exempelvis problemet har sitt ursprung i felaktiga rutiner i kommunens identitets och 
kataloghantering, nätverkskommunikation eller i någon annan del, vilken inte ingår i 
outsourcingen, och man hade en felaktig bild av detta och om syftet med outsourcingen till 
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viss del eller helt var att åtgärda dessa brister och problem uppstår det en problematisk 
situation i outsourcing-relationen med leverantören. 

Christer har ett stort förtroende för sin leverantör. Detta för att de håller vad de lovar och 
mer därtill till och med om man ser till hur avtalet är utformat. En utav grunderna när de 
upphandlade ramavtalet var att leverantören skulle ha ett delansvar i digitaliseringen av 
kommunen. På de ställen där kommunen kanske inte har koll på vad exakt de behöver träder 
leverantören in och säger att ”vi får titta lite mer på detta, det är lite mer komplicerat än så”. 
Här anser Christer att det är en viktig faktor att leverantören bidrar med kunskap till 
verksamheten. För att leverantören ska kunna göra detta måste de förstå den offentliga 
organisationen. För att säkerställa detta gäller det att den offentliga sektorn delar med sig av 
information och kunskap vilket sker mycket i form av årligt återkommande leverantör och 
kundevent. Detta är något som finns med i avtalet. I avtalet finns det också avtalat fram att 
det ska ske kundteams-möten månadsvis för att stämma av den löpande driften i 
outsourcingen 

Ett ansvar de som kund till leverantören har är att informera leverantören om förändringar i 
kommunens miljö, likväl har leverantören ett ansvar att informera om förändringar på sin 
sida. Här finns det planerade förändringar och ibland uppstår det incidenter(vilka hanteras 
inom avtalets rutiner för Incident management). Kommunen informerar leverantören om 
incidenter, vilket det finns rutiner och roller för. 

Att ha personliga relationer över organisationsgränserna är en viktig komponent. Därför har 
de låtit deras it-tekniker besöka leverantörens drift-hall där de har fått träffa deras personal 
och umgåtts i workshops i flera dagar för att lära känna personen de arbetar med på distans. 

Skulle det uppstå oklarheter i det dagliga arbetet, och man märker att kanske en mail 
konversation börjar bli alldeles för lång på grund av detta, är det viktigt att man då kanske 
istället bestämmer sig för att ta ett Skype-möte eller liknande för att kunna få med de fler 
dimensioner som det innebär i det lite mer ”mänskliga” mötet. Engagemang och 
kommunikation är här A och O för att kunna förstå varandra. 

Det är viktigt anser Christer att det finns specifika individer som är ansvariga för att hantera 
relationen med den andra parten. Denna person arbetar med andra leverantörer också, 
vilket är ett måste på en liten kommun. Det är viktigt att denna person har bra 
kommunikationsegenskaper och att den är insatt i hur verksamheten fungerar. Den behöver 
förstå fackspråken och grunderna i avtalet. De bör också ha hög social kompetens. 

Faktor 4-8 
De juridiska utmaningarna som Christer ser i att ingå i en outsourcing relation handlar dels 
om att man bör ha en rättslig grund, det ser han som mycket viktigt på grund av LOU. De har 
egna upphandlare som har den här kompetensen. Men de brukar använda Sveriges 
kommuner och landstings(SKL) jurister som stöd för att få second opinion på knepiga frågor. 
Angående kulturskillnader som kan finnas mellan en offentlig organisation och en privat 
organisation menar Christer att det kan finnas inom IT-branschen i stort. Då kan det vara 
vanligt att en IT-leverantör som inte är van vid offentlig sektor brister i kunskap vad gäller 
LOU, personuppgiftslagen osv. Det var en av de olika säkerställande som de gjorde innan de 
ingick avtal med leverantören, nämligen att se till att outsourcingleverantören hade den 
kunskapen. Generellt krävs det inte att en leverantör är öppen i sina olika processer. Men i 
deras avtal med leverantören, var det en bit som de värderade i upphandlingen. I 
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kommunens outsourcingavtal står det skrivet att de har rätt att syna deras processer och 
böcker en gång om året kopplat till outsourcingavtalet. 

Det är mycket viktigt att det finns en tydlighet i avtalet vad målet med outsourcingen är och 
att båda parterna förstår, tillämpar och efterlever avtalade intentioner menar Christer. 

Christer anser att det är mycket viktigt att avtalet är flexibelt. När Christer pratar med 
ledningsgruppen och chefer brukar han symbolisera deras avtal med att de idag har IT på 
kran. Men det menar han att man kan vrida på mer eller mindre vatten, dvs. de kan välja att 
öka sin konsumtion av tjänster eller minska den, väldigt snabbt och flexibelt. Detta gör att de 
har en mycket stor kostnadskontroll gentemot om de hade haft en egen serverhall som de 
hade vart tvungna att bygga ut för att kunna öka deras kapacitet. Detta gör att cheferna 
”hamnar i förarsätet i stället för att åka med i bagageluckan” vad gäller hur de kan styra över 
sin verksamhets konsumtion av serverkapacitet. 

Skulle det vissa sig att leverantör har en del etiska brister eller på något sätt misskrediterar 
kommunen varumärke kommer detta påverka eventuell förlängning av samarbetet.  

Christer har inte arbetat med en privat-privat relation tidigare men han har ett antal 
relationer genom olika IT-mässor där han träffar personer från den privata sektorn och där 
har han snappat upp att det faktiskt finns mer likheter än vad man kan tro mellan offentlig-
privat relation och en privat-privat relation. Man kan tänka sig att en privat bransch sitter 
med väldigt olika frågor men att de faktiskt sitter med i stort sett samma frågor vad gäller IT.  

4.1.2 Respondent Mats 
 

Mats är enhetschef för en enhet som heter Strategisk styrning på IT-avdelningen på Karlstad 
kommun. Det är en centraliserad funktion för hela koncernen som omfattar It-leveranser till 
alla förvaltningar och bolag som ingår i koncernen med över 10 000 arbetare och en stor 
mängd datorer och system.  

Faktor 1-4 
Vad gäller förstudier säger Mats att det första steget egentligen är att man försöker hitta var 
IT-avdelningen ska ha egen personal och kompetens och var de inte behöver det. Ett 
exempel är 2014 då de beställde ett stöd genom en så kallad outsourcing rapport med hjälp 
av ett företag som heter Kontract. Kontract hjälpte dem att analysera deras styrkor på IT och 
deras områden som skulle kunna vara föremål för outsourcing. Och den outsourcinganalysen 
har väglett dem i deras strategiska val. I mångt och mycket handlar det om att en IT 
avdelning idag behöver vara snabbfotad, agil och agera snabbt på önskemål som kommer 
från deras omvärld och kunna implementera dem. Och då är det viktigt att sära på vad för 
kompetens som behövs för att säkerställa det och samtidigt har de ett åtagande att hålla 
ordning och leverera och ha kvalité i en mängd grundfunktioner som exempelvis dator, 
telefoner och liknande områden.  

Krasst kan man säga att man kallar det som är av karaktären bulk, d.v.s. arbete som är av 
återkommande enklare karaktär och som inte direkt bidrar till utvecklingen av verksamheten 
lägger de gärna på andra. Detta för att de annars skapar mer personal som de måste 
sysselsätta omsätta och hantera.  

Det är viktigt att det finns en ansvarig som är tydligt utpekad ansvarig för avtalet och som 
hela tiden kan säkerställa kvalitén, ekonomin och utvecklingen inom avtalet. Det är viktigt 
att man aldrig släpper den kontrollen och det är något som man måste förstärka när man gör 



19 
 

en outsourcing. Det är viktigt att den personen har bra kommunikationsegenskaper och som 
känner till verksamheten. Dessa ska också samverka med t.ex. kundansvariga för att de ska 
veta vad kunderna tycker är dåligt exempelvis, och som sedan kommer ligga till underlag för 
utvecklingen av avtalet. Det är också kravställt att det på leverantörens sida finns någon som 
är leveransansvarig som säkerställer att de i vardagen gör det som de har åtagit sig samt att 
det finns en ansvarig som de tar det mer strategiska och övergripande frågorna med. Dessa 
personer som arbetar som ansvariga i dessa relationer har också, beroende på hur stort 
avtalet är uppdrag gentemot andra leverantörer. Mats anser inte att det ska vara något 
hinder i deras arbete att de arbetar med flera uppdrag. 

Angående att ha personliga relationer över organisationsgränserna anser Mats är viktigt, 
men samtidigt är det viktigt att man inte blir för beroende av dessa personliga relationer, om 
någon skulle sluta exempelvis. Då är det viktigt att man har dokumenterat deras kunskaper 
för att de inte ska försvinna med personen. 

Faktor 4-8 
Vad gäller juridiska utmaningar för att ingå en outsourcing relation säger Mats att man 
måste följa LOU, den är tydlig. Allt som ska anskaffas ska ske genom LOU säger lagen i stort. 

Det är väldigt viktigt att de skapar kontrakt som man tillsammans med leverantören kan 
utveckla under avtalsperioden. Det är något som Mats tycker är otroligt viktigt. Annars blir 
det bara stagnation. I upphandlingarna de har genomfört där de outsourcar delar av 
verksamheten har de också säkerställt att de har ett utvecklande samarbete och förmågan 
inom avtalet att hantera det. Och de distinkta krav som ingriper här är att de ska ske 
samverkan mellan leverantören och den privata sektorn både rent operativt att lösa 
hantering av leveranser men också i de taktiska området som omfattar att planera mer 
långsiktigt. Vad ska de göra nästa år? Vad gör vi år 2? Och utöver det ställer de krav på 
samverkan inom det strategiska därför att de ser att leverantören i deras omvärldsspaning 
kan bidra att hjälpa dem att se på omvärlden som de sen kan använda för att berika och 
förändra deras tjänster. Sen är de också viktigt att de säkerställer att det är de som fattar 
besluten och äger tillgångarna som bestämmer vad som ska göras och inte. Mats säger att 
de är viktigt att leverantören kan tydligt visa att de uppfyller de löften de har antagit sig med 
hjälp av olika KPI(Key Performance Indicator). Och skulle de inte uppfylla det kan det uppstå 
viten. Exempel på det är om leverantören måste ut och hjälpa en användare som har 
problem med exempelvis datorn. Eftersom att de är avtalade i hur lång tid det får ta utifrån 
prioritet att lösa ett visst ärende, har de bestämt att de istället för att kommunen få betala 
för varje ärende nu betalar en summa varje månad. Detta gör de oavsett hur många problem 
de har med den datorn den månaden. Och skulle de då misslyckas med exempelvis 
ärendemängden utifrån vad de mäter kommer de få mindre pengar kopplat till hur många 
ärenden de misslyckas med utifrån en modell de har i avtalet. När de får mindre pengar 
bidrar de till att leverantören bli mer intresserad av att förbättra kvalitén i leveransen av 
datorn och dess utformning vilket gör att de själva också vill delta, förändra och utveckla 
funktionaliteten för att själv få mindre ärenden. Samma mål gäller ju kommunen. Med en 
sådan kravställning skapas en win-win situation där de båda vill utveckla och förbättra 
leveransen. Det är en mycket viktig faktor menar Mats. Man måste hitta dessa modeller som 
leder till att båda drivs åt samma mål.   

Det är kravställt att man regelbundet ska få utbildning på nya kommande tekniker gratis. Det 
ingår i leverantörsuppdraget. På avtalet står väldigt tydligt i vilken frekvens det ska ske 
möten och vem som driver dessa. Hur agendan är utformad och syftet med mötet och vilka 
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deltagare. Skulle det inte vara med i avtalet kan leverantören säga att det inte finns i avtalet 
och att det ställer vi inte upp på. Mats säger att det är viktigt att det därför är tydligt. Det 
beskrivs också väldigt tydligt hur det ordinarie arbetet i processflöden ska se ut och vart 
ansvarsgränserna ligger i avtalet. Det är också något Mats anser viktigt.   

Det är omöjligt att skriva avtal som är såpass vassa som gör att man har kontroll på allt och 
därför är det viktigt att man har ett förtroende och en bra relation. Har man inte det är det i 
hans mening ett föremål för att avsluta avtalet i förtid. Då är det viktigt att man i avtalet har 
med vad som är grundat för att kunna avsluta ett avtal i förtid. 

 
I det etiska planet är det är viktigt att tänka på hur och i vilka sammanhang man syns med 
leverantören och vad man gör. Det är kanske inte okej att följa med på en resa till t.ex. Irland 
och bo där en vecka för att kolla hur de jobbar. De kan se mindre bra ut om det kommer ut i 
media, eftersom det har att göra med skattepengar. 
 
Mats anser att det är viktigt att man hittar dessa win-win situationer som gör att både 
leverantör och kund drivs som samma mål. Och att man är tydlig med att beskriva vilka mål 
man har med leveranserna. Och här kan man inte bara ha en massa hårda värden, utan att 
det finns mjuka också. Exempelvis hur leverantören ska bete sig när de är ute och besöker 
den offentliga organisationens användare. Och det är en utmaning att göra på ett vettigt sätt 
samtidigt som det ska ges utrymme att utveckla sig tillsammans 

Angående skillnader mellan en privat-privat relation kontra offentlig-privat relation anser 
Mats att man som privat organisation kan vara betydligt lösare i kanterna. Som myndighet 
måste man vara mer formaliserad. Och om man som privat sektor har en gjort en form av 
förstudie på olika leverantörer och hittat ett alternativ som är bättre kan de fortfarande välja 
någon annan utifrån magkänsla, vilket inte fungerar i Offentliga sektorn pga. LOU. 
 

4.1.3 Respondent Peter J 
 

Peter Jönarp är IT-strateg på Karlstad kommun. Han har jobbat där i fem år. Som IT-strateg 
har han ansvar för strategiska frågor, planering av upphandlingarna på IT-avdelningen och 
för strategiska outsourcing-frågor. Sista två åren har han uteslutande jobbat med 
digitaliserings-frågan.  

Faktor 1-4 

 
Vad gäller kommunikationen med leverantören säger Peter J att det sker via olika typer av 
möten. Här ställs det också krav på avtalet om vilka typer utav möten som de ska ha med 
leverantören. 

Vad gäller just kommunikationen anser Peter J att det inte finns så stora utmaningar. Han 
tycker att båda parter har stora erfarenheter av att kommunicera i olika kanaler med andra 
organisationer att det inte blir ett problem. Bara man ställer rätt krav ifrån början. Annars 
kan det innebära extra kostnader för båda verksamheterna. 

Peter J anser att han har ett stort förtroende för leverantören för att de levererar vad det 
har lovat och han anser inte att det finns några speciella kulturskillnader i dagsläget mellan 
organisationerna.  
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Peter J anser att det är mycket viktigt att ha specifika individer som har ansvar för relationen 
med leverantören. Den personen behöver vara kommunikativ och se helheten. Den som 
håller i avtalsbiten behöver ha affärsmässiga och strategiska kompetenser. Detta gäller den 
ansvariga individen som finns hos båda parterna. Angående om att det är viktigt att dessa 
personer är öppna för förändringar säger Peter J både ja och nej i och med att det är ett 
upphandlat avtal. Förändringarna måste hela tiden vara inom avtalets gränser. Det kan vara 
lite klurigt säger han. Han tycker att de har kunnat göra de förändringar som har krävts 
samtidigt som de har hållit sig inom avtalets gränser om han ser tillbaka på de outsourcing-
avtal som har funnits tidigare. 

Angående kunskapsdelning säger Peter J att de i upphandlingsläget skickar med väldigt 
mycket information om dem som verksamhet. Och beroende på området kan de ha olika 
övningar som visar på hur deras ärenden exempelvis går till. De leverantörer som svarar på 
olika upphandlingar har ofta stor erfarenhet från att jobba med en offentlig sektor och Peter 
Js känsla är att det har varit tillräckligt.  

 

Faktor 4-8 
Peter J säger att de inte brukar ta in hjälp utifrån vad gäller den juridiska biten som omfattar 
ett outsourcing-samarbete. De löser det inte själva som avdelning men de har 
upphandlingsenhet inom koncernen som är med och hjälper till. 

Den störta utmaningen vid en outsourcing-relation ur avtals-perspektivet är att det krävs att 
det finns en win-win-situation för båda parter. Det är en mycket viktig faktor säger han. Det 
ska finnas incitament för leverantören att jobba med dem samtidigt som det ska driva bådas 
verksamhet framåt. Den balansen är inte alltid lätt att hitta säger han.  

Att ha ett flexibelt avtal är något Peter J anser är mycket viktigt. Speciellt när det gäller 
längre avtalstider. Främst för att det går otroligt fort i den digitala världen idag med 
förändrade behov osv. Dynamik i avtalet är en mycket viktigt enligt Peter J. Han säge att 
något som kan vara svårt med outsourcing är just utveckling. Hur drar man den avtalade 
affären framåt? Vad finns det för utvecklingsdelar i avtalet? Det gäller att hitta rätt former, 
att det finns ett win-win perspektiv, vilket leder till att leverantören också vill driva affären 
framåt. 

 
Peter J har tidigare jobbat med privat-privat relationer men anser inte att det är någon 
märkbar skillnad av att jobba med en offentlig-privat relation. 

De faktorer som Peter J anser är viktigast är transparens, öppenhet, tillit och att skapa en 
win-win-situation, och att dialogen hela tiden är igång. För att uppfylla det är det viktigt att 
hela tiden ha återkommande möten.  

 

4.2 Leverantör 
 

4.2.1  Respondent Dan 
 

Dan är programmerare på Evry. Evry är ett företag med anställda i Sverige, Norge, Ukraina, 
Lettland och Finland och Indien. Hans roll är som konsult som framförallt programmerar allt 
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från att vidareutveckla desktopapplikationer till webbapplikationer och affärssystem. Han 
har olika roller i olika projekt, och kan delta genom att samla in krav, systemera samt leda 
eller delta i ett litet utvecklarteam. Dan har arbetat där i drygt 3 år. 

Faktor 1-4 
Kommunikationen går till så att en chef från Evry är kundansvarig. Han har hand om det 
ekonomiska och har haft en längre relation med den ansvariga i den offentliga 
organisationen.  
När det inträffar något, exempelvis att någon inte kan logga in eller olika buggar osv i deras 
tjänst läggs det ärendet i en portal. Beroende på vilken prioritet detta har svarar de antingen 
omgående(några timmar) eller när tillfälle ges. 
Tjänsten de levererar till den offentliga organisationen har 3 planerade releaser per år och 
för att strukturera upp arbetet testar de då igenom en mängd funktioner istället för att göra 
det hela tiden. 
Inför releaser har den offentliga organisationen möten där de först diskuterar internt vad de 
tänker göra. Och sen har vi en allmän genomgång av dessa punkter tillsammans. Då har de 
ett telefonmöte oftast, där hela utvecklar teamet och kundens team sitter tillsammans och 
diskuterar om det verkar genomförbart och om det är något de behöver göra just nu eller 
om det är något de kan vänta med. Och vad som krävs för att de ska kunna genomföra det. 
De försöker också då att klargöra eventuella otydligheter.  
Kommunikationen är ganska informell. I portalen brukar kunden oftast lägga in saker där de 
är på de klara med vad de vill. Om det är diskussionspunkter skickas det till en gemensam 
mail de har på Evry. Till den kan vem som helst på deras sida(offentliga organisationen) 
skicka, men oftast är det den som är huvudansvarig. Direktkontakt via telefon förekommer 
också här, om det antingen är akut eller om det är av mer utredande karaktär som ska 
diskuteras. 
Utmaningen för Dan i det här projektet har inte bestått av relationen med den offentliga 
parten utan det har framförallt varit en utmaning internt och inte med kunden. Exempelvis 
vill de göra om ett grafvertyg med en ny teknik som han inte kan och den interna 
kundansvariga har tagit förgivet att det är något han kan.  
Han anser att om det är något behöver diskuteras hur det ska lösas är de lättare att kanske 
göra det via telefon istället för att ha en lång mailkonversation. 
 
Han arbetar med många andra projekt samtidigt. Men han tycker personligen att det inte 
har varit ett problem, men han vet att det har varit det för andra kollegor. 
Utvecklingsteamet består av tre personer. Och om det är något som måste göras fort har 
han frågat någon annan i teamet om de kan göra det om han är upptagen med annat. Men 
han tillägger att det kanske skulle kunna vara ett problem, men att det bara inte har 
uppfattats som det. Egentligen blir han kanske distraherad av att arbeta med flera projekt 
samtidigt men att det inte har känts så.  
Den offentliga organisationen har ett antal personer i olika roller, en huvudkontakt som är 
huvudansvarig för det projektet och som motiverar uppåt i ledet att de behöver det här och 
det kostar det här exempelvis. Och han är den som motiverar inom i sin organisation varför 
det här verktyget behövs exempelvis. 
Den offentliga organisationen har vad han tror varje år en större träff med användare av det 
här verktyget. Där diskuterar de problem och utbyter kunskap och ger förslag på 
förbättringar. 



23 
 

Dan anser att det är viktigt att ha det på en lagom informell nivå. Han tycker att det finns en 
bra balans mellan portalen, mail och telefon vid behov. Det är inte för uppstyrt eller formellt 
tycker han. 
Dan anser att de får reda på allt de behöver eftersom den andra parten självklart är väldigt 
intresserade av att den här lösningen ska fungera, vilket leder till att Evry får all den 
information som är nödvändig. De är också väldigt tydliga med begränsningar i 
deras(offentliga organisationen) budget så att de vet om vissa ändringar kanske måste vänta 
lite. 
Angående om det är några skillnader att arbeta med en privat organisation kontra en 
offentlig menar Dan att det känns som att i många projekt borde det kanske vara det, men 
han upplever inte det i det här projektet. I andra projekt kan det nog vara så att man bör ta 
hänsyn till vad man publicerar, vad de är för information som man ger konkurrenter eller om 
man måste beskriva hela beslutsprocessen offentligt. 
Han anser inte att den offentliga organisationen behöver någon särskild insyn i hur de jobbar 
om man jämför med privat.  
Den utbildningen Dan har fått av den offentliga sektorn är att han har fått vara med på 
träffen där de olika användarna träffas och diskuterar. De har också gett dem info om hur 
t.ex. en riskhantering fungerar inom vården eftersom det är något som de vill utöka tjänsten 
med. Då har de fått broschyrer om det.  
En skillnad Dan har märkt är dokumentation, han upplever att de är i större behov av 
dokumentation än de flesta andra. T.ex. användarmanualer.  
 
 

4.2.2 Respondent Peter A 
 
Peter Aronsson är en av två konsultchefer på Atea. Hans avdelning bestå av ca 25 konsulter 
idag. Peter A har jobbat på Atea i ca 4 år. De arbeten de jobbar som en leverantör mot en 
offentlig sektor är ofta av den typen som har återkommande aktiviteter. Hans roll är att se 
till att hans konsulter har beläggning för vad de ska göra. Det gäller att se vad för typ av 
uppdrag som ligger på vilka konsulter och vilka som kommer göra det i framtiden. 

Faktor 1-4 
Förstudien när det gäller en offentlig organisation fungerar genom att det kommer en 
upphandling som de som leverantör sedan ska svara på. Här finns det inte alls samma 
möjligheter att göra en förstudie som det finns om de skulle jobba med en annan privat 
organisation. Det går inte att diskutera hur vissa saker och ting ska lösas på samma sätt som 
om de hade varit en annan privat organisation, vilket såklart kan vara något som kan vara lite 
”bökigt” menar han. Men Peter A säger samtidigt att detta är ett nödvändigt ont, att det ser 
ut som det gör vad gäller offentliga upphandlingar. 
Peter A tycker att det går att vara mer konkret i vad man vill göra med en privat sektor. Vad 
gäller en offentlig organisation kan det bli att man investerar mycket tid och resurser i en 
kund, sen kan det bli att man förlorar den upphandlingen och då också kunden. Lägger man 
ner tid och resurser med en kund som istället är en privat organisation brukar det sällan bli 
att de förlorar kunden senare i en upphandling. 
Han anser att det kan vara ett alldeles utmärkt ”smörjmedel” att ha personliga relationer 
över organisationsgränserna. Detta för att kunna hantera eventuella konflikter som skulle 
kunna uppstå. Han säger dock att han inte direkt jobbar med att se till att det blir dessa 
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personliga relationer.  Men blir det att de levererar det som de ska är det lätt att det blir en 
sådan effekt. Men det är inte så att han exempelvis bjuder någon kund på exempelvis en 
golfresa för att uppnå detta. 

Angående kulturskillnader säger Peter A att det ofta är mer omständligt och längre till beslut 
i en offentlig sektor. Mycket beroende på såklart att allt måste göras ”by the book”.  

På Atea använder de sig av olika Account Managers som är de som är ansvariga för 
relationen med deras olika kunder. För att de ska kunna göra ett bra jobb anser Peter A att 
det finns mycket de ska vara bra på.  Men speciellt ska de vara lyhörda och kunniga på 
området samt att de är på och ser till att saker och ting blir gjorda. Detta gör att kunder 
upplever dem som engagerade och att de som leverantör vill kunden väl. 
 
Just relationsbyggande säger han på senaste tiden inte har varit lika viktigt rent generellt i 
branschen. Förut trodde man mycket att det var att den som hade bäst relation med kunden 
också var den som lyckades bäst. Det är fortfarande mycket viktigt att ha en bra relation 
med kunden men nu tror han att det blir allt mer viktigt de får kunden att förstå vad det är 
de vill.  

För att lyckas med dessa samarbeten säger Peter A att deras Account Managers har en viktig 
roll. De vill gärna ha kunnat vara med och påverkat kunden så att det inte blir en 
överraskning för dem som leverantör vad kunden sen vill uppnå.  Men det är inte bara deras 
Account Managers som behöver bidra, det är också upp till chefer, konsulter och så vidare 
att vara med. Olika konsulter som har upparbetat en nyckelroll hos deras kunder är för dem 
guld värda och fungerar som ”Trusted advisors” för deras kunder. Detta gäller dock främst 
när de arbetar mot en privat organisation där man i en högre grad kan välja vilka man vill 
jobba med eftersom upphandlingar inte har lika stor inverkan på resultatet och val av 
leverantör.  

Vad gäller speciella egenskaper anser han att vara lyhörd, engagerad och intresserad av 
kunden är något som är mycket viktigt, och att man verkligen sätter sig in i vad kunden 
behöver. Det är något som kunden kanske inte alltid själv vet. Det är då det gäller att utmana 
kunden. Det gäller hitta de forumen för att kunna utväxla den här informationen och att 
kunna ta till sig det som kunden säger och sen se sig omkring i omvärlden, och då lägga ihop 
1+1 utifrån det för att se vad som kan vara bra för kunden. Det är viktigt att man har ett 
”mind set” med sig att man verkligen vill vidareutveckla kunden. Och i slutändan för att 
lyckas med detta gäller det att hitta win-win situationer tillsammans med kunden. 

 
De största skillnaderna med att jobba med en offentlig organisation kontra en privat menar 
Peter A är att det är mer uppstyrt i den offentliga organisationen. Man har vart tvungen att 
gå igenom en upphandling, man har varit tvungen att tänka igenom saker och ting mer och 
att det kanske finns mer utpekade roller hos kunden, samt att byråkratin är mer utvecklad. 
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5 Analys 
I analysavsnittet kopplas den insamlade empirin och teorin samman, sedan har 
författaren gjort en sammanfattande analys om varje variabel från 
analysmodellen (se figur1). Sist i kapitlet har författaren också en 
sammanfattande analysdiskussion. Kapitlet är struktuerat utifrån 
analysmodellens (se figur1) åtta variabler.  

5.1 Förstudie om leverantör och egen organisation 
Hylén och Langlé (2005) skriver att det är viktigt att tidigt definiera vad IT-tjänsten ska 
innebära, vilka kompetenser och vilka aktörer som behöver involveras i den. Vad ska 
tjänsten innehålla och vad ska den inte innehålla? Lin et al. (2007) skriver att det är viktigt att 
de först internt i organisationen kollar vad de är bra på samt vad de inte är bra på för att 
veta vad som ska outsourcas.  Christer och Mats styrker att en förstudie är mycket viktig. 
Christer menar att de har använt sig av ISO 27001 för att kunna göra en nulägesanalys och 
riskanalys. Angående den egna organisationen hävdar Mats och Christer att man måste kolla 
vad den egna personalen kan, och vilka förväntningar de har. Christer säger vidare att det är 
mycket avgörande om deras organisation har en klar bild av deras nuläge vad gäller IT 
användning i deras processer. Skulle de inte ha det kommer ett glapp att uppstå mellan 
förväntningarna och vad man faktiskt har köpt. Detta är något som kommer innebära att 
avtalet kommer behöva skrivas om vilket kostar mycket pengar och användarna kommer få 
svårt att klara sitt dagliga arbete. För att kringgå detta behöver den offentliga organisationen 
inkludera enhetschefer och personal ute i verksamheterna som använder IT menar Christer. 
Det kan också vara smart att använda en analysledare som ”prao” för att den personen ska 
kunna se hur det ser ut i de olika verksamheterna. Följande citat illustrerar problematiken: 

Om man har ett problem, men inte riktigt vet vad exakt som orsakar 
problemet, och sen väljer att outsourca kan man säga att man har 
outsourcat problemet. Man kommer fortfarande få det problemet med 
sig om man inte förstår sig på problemorsaken.(Christer) 

För att lyckas med kartläggning av nuläget anger Mats att de har tagit hjälp av externt 
företag. Företaget hjälpte dem att analysera deras styrkor och svagheter för att kunna hitta 
vilka områden som skulle kunna vara föremål för en outsourcing. 

Som leverantör går det här inte att göra en förstudie på den andra parten som det går om 
det istället skulle vara en annan privat organisation menar Peter A. Nu kommer det in en 
upphandling som de sedan kan svara på och det går inte att diskutera hur saker och ting ska 
lösas på samma sätt med en offentlig organisation. 

Sammanfattande analys: Det är mycket viktigt att den offentliga verksamheten gör en 
gedigen och utarbetad förstudie på främst sin egen organisation. Det kan vara problematiskt 
att göra det på leverantören på grund av att LOU och offentliga upphandlingar gör att saker 
och ting blir låsta och att de inte går att påverka. Att som offentlig sektor göra förstudie på 
sin egen organisation är fortfarande mycket viktigt för att de ska få en klar bild över vad som 
ska outsourcas och vad som inte ska outsourcas. Den offentliga organisationen måste vara 
mycket noggrann med att hitta orsaker till problem. Skrivs det avtal på ”fel” orsaker måste 
avtalen skrivas om och det kommer innebära en massa extra kostnader. Här kan man ta 
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hjälp av externa konsultföretag för att låta utomstående granska sin organisation. Den stora 
skillnaden från analysmodellen här är att en förstudie på den andra parten inte blir lika viktig 
för att den inte går att göra i samma utsträckning på grund av LOU. 

5.2  Individer som ansvariga 
Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver att det kan vara bra att ha specifika individer 
som ansvarar för de olika samarbetena. Dessa fungerar som förmedlare mellan de olika 
organisationerna och därmed effektiviserar hanteringen av eventuella tvister som kan 
uppkomma mellan dem. En stor faktor för att de ska kunna göra det är att de ska kunna de 
olika organisationernas fackspråk. Alborz et al. (2003) skriver att dessa individer helst ska ha 
ansvarat för de olika processerna som ska outsourcas och samtidigt kunna ta till sig nya 
kompetenser för att kunna hantera relationen mellan de olika parterna. För att kunna klara 
av detta krävs det att dessa personer har mycket goda kommunikationsegenskaper för att 
kunna påverka och kommunicera över organisationsgränser. 

Christer, Mats och Peter J styrker här att det är viktigt med specifika individer som är 
ansvariga för att hantera relationen med den andra parten. De styrker också att det är vitalt 
att de personerna bör ha mycket goda kommunikationsegenskaper samt att de är mycket 
insatta i hur verksamheten fungerar samt att de behöver förstå de olika organisationernas 
fackspråk, förstå grunderna i avtalet och att de kan se helheten. Peter J tillägger att de 
personer som är ansvariga för avtalsbiten också bör ha affärsmässiga och strategiska 
kompetenser. 

Sammanfattande analys: Det är viktigt att ha ansvariga för de olika relationerna och att 
dessa individer har vissa egenskaper, som social kompetens, bra på att kommunicera och att 
de kan sina områden väl. Detta är något som bekräftas av Christer, Mats och Peter J. Här 
stämmer den insamlade empirin in bra med den framtagna analysmodellen och det går 
tydligt att se att det är viktigt med individer som är ansvariga för relationerna även när det 
gäller en relation mellan en offentlig organisation och en privat organisation. 

 

5.3 Kommunikation och kunskapsdelning 

Enligt Qi och Chau (2012) är kunskapsdelning och kommunikationskvalitet nyckelattribut för 
att lyckas med IT-outsourcing och något som bidrar till en förtroendefull relation. Ghosh och 
Scott (2009) skriver om ett fall där ett outsourcing samarbete gått i stöpet dels för att 
leverantören uppfattades ha en låg erfarenhet och kunskap om kundens bransch. Detta ska 
delvis ha berott på en låg grad av interaktion mellan de olika organisationerna. Alborz et al. 
(2003) har också kommit fram till att kunskapsutbyte och kommunikation är starkt 
bidragande till att de olika parterna får ett stort förtroende för varandra. Alborz et al. (2003) 
skriver att kunskapsutbytet kan ses som ett ”trademark” för hur framgångsrik en outsourcing 
relation är och att det bidrar till att stärka relationerna.  

Christer styrker här att det är viktigt att när de som organisation inte vet exakt vad de 
behöver kan få den kunskapen av leverantören och det är något som gör att de får stort 
förtroende för leverantören. Mats styrker också det när han säger att de ställer krav på att 
leverantören med deras omvärldsspaning ska kunskapsdela vilket bidrar till att berika deras 
tjänster. Vidare menar Mats att de också har kravställt att de ska få gratis utbildning av 
leverantören på kommande tekniker. Som leverantör styrker också Peter A detta när han 
säger att de ska ”utmana kunden” i vad de verkligen vill och att de som leverantör måste ha 
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ett ”mind set” att hela tiden utveckla kunden. Detta är något han anser vara det absolut 
viktigaste idag. 

Denna kunskapsdelning sker enligt Christer, Mats, Peter J och Dan via möten och olika event. 
Vidare menar Christer, Mats och Peter J att det också är något som på förhand är bestämt 
när och i vilken frekvens dessa ska ske och det är viktigt. 

Sammanfattande analys: Att kommunicera olika kunskaper över organisationsgränserna är 
viktigt för att ett samarbete ska fungera. Detta är något som skapar förtroende för den 
andra parten och som gör att det dagliga arbetet fungerar och kan vidareutvecklas. Detta är 
något som såklart alla organisationer måste jobba med om de vill uppnå fungerande 
relationer. Det är viktigt att leverantören vill dela med sig av sin kunskap eftersom det ofta 
kan vara att den offentliga organisationen inte har koll på exakt vad de behöver eller vill. 
Leverantören har här ett stort ansvar med deras omvärldsbevakning att informera deras 
kund om hur de kan vidareutveckla deras tjänster. Här stämmer empirin in bra med 
analysmodellen och det är viktigt att det hela tiden kommuniceras kunskap mellan 
organisationerna för att det skapar ett stort förtroende för varandra. 

5.4 Personliga relationer 
Att ha personliga relationer eller sociala band över dessa organisatoriska gränser kommer 
inte bara att öka förtroendet, det kommer också att hjälpa till med konflikthanteringen 
(Alborz et al. 2003). 

Christer, Mats och Peter A styrker att personliga relationer över organisationsgränserna är 
en viktig komponent. Christer menar att de har låtit deras it-tekniker besöka leverantören 
och där kunnat lära känna de personer som de annars jobbar mot på distans. Peter A säger 
att han tycker det är ett bra medel för att kunna hantera olika konflikter som skulle kunna 
uppstå men att det inte är något han jobbar aktivt med för att uppnå.  Mats menar på att 
det är viktigt att de inte blir för beroende av dessa personliga relationer utan att det är 
viktigt att se till att de även kan hantera relationen bra om någon exempelvis skulle sluta 
jobba för dem. 

Sammanfattande analys: Personliga relationer anses som ett mycket bra verktyg som kan 
hjälpa en hel del. Speciellt om det skulle uppstå någon typ av konflikt mellan 
organisationerna. Men det är viktigt att säkerställa att samarbetet inte blir allt för beroende 
av detta och organisationerna måste se till att de kan hantera outsourcing även utan 
personliga relationer.  

5.5 Gemensamma mål och visioner 
De olika parterna bör ha förståelse för sin partner och hitta gemensamma mål (Hylén & 
Langle 2005; Swar et al. 2012; Augustson & Bergstedt Sten 1999 och Qi & Chau 2012). Det är 
viktigt för att det skapas win-win situationer som gör att båda parter jobbar aktivt för att få 
outsourcingen att lyckas och vidareutvecklas. Qi och Chau (2012) menar att ett starkt 
utarbetat kontrakt med mål som båda parter arbetar för att uppnå är något som bidrar 
starkt till att relationen stärks genom att de engagerar sig mot de olika målen. Mats, Peter J 
och Peter A stärker att detta är en mycket viktig faktor för att lyckas med en outsourcing. 
Mats berättar här om en modell i deras avtal där de betalar deras leverantör en fast summa 
varje månad för en enhet, oavsett hur många ärenden den enheten har. Detta gör att 
leverantören blir mycket intresserad av att hålla nere dessa ärenden vilket gör att de aktivt 
arbetar för att stärka kvalitén i deras leveranser. Detta är ett tydligt exempel på en win-win 
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situation som gör att båda parter arbetar aktivt för att utveckla och förbättra 
outsourcingrelationen.  Peter J menar att detta kan vara den allra största utmaningen vad 
gäller avtalsbiten. Peter J menar att det ska finnas med dessa incitament som gör att 
leverantören vill driva bådas verksamheter framåt. Vidare menar han också att denna balans 
inte alltid är lätt att hitta. Som leverantör menar Peter A att det är viktigt att gå in i en 
relation med ett ”mind set” att de verkligen vill förbättra och vidareutveckla kunden och för 
att kunna lyckas med detta krävs det att de har hittat win-win situationer tillsammans med 
kunden. Dan ger också ett exempel på hur en win-win situation bidrar till att de får reda på 
vad de behöver för att kunna utveckla deras tjänst när han säger att för att kunden såklart är 
mycket mån om att leverantören ska kunna leverera en fungerande tjänst till dem. 
  

Sammanfattande analys: Att hitta gemensamma mål och visioner som bidrar till win-win 
situationer är en kritisk framgångsfaktor. Genom att hitta incitament som gör att båda 
organisationerna kommer vinna på att utveckla och sköta sin del av avtalet bidrar till att 
även andra viktiga faktorer kommer uppfyllas som rena effekter av detta. Exempel på det är 
att kommunikationen och kunskapsdelningen ökar för att båda parterna engagerar sig och 
vill driva relationen framåt vilket medför ett ökat förtroende i outsourcingrelationen. 

5.6 Mål, roller och ansvarsfördelning 
Kontrakt används för att veta vilka löften och skyldigheter de olika parterna kommer ha. Det 
bör vara tydligt vem som ska göra vad, hur de ska göra det och när i själva processen (Hylén 
& Langle 2005; Alborz el al 2003 och Qi & Chau 2012). Det är också viktigt att det är tydligt 
vad tjänsten ska innehålla och vad det finns för avgränsningar (Hylén & Langlé 2005; Lin et 
al. 2007; Alborz et al. 2003 och Qi & Chau 2012). 

Christer och Mats styrker att det är viktigt med tydlighet i avtalet vad gäller mål, roller och 
ansvarsfördelning. Christer menar här på att det är mycket viktigt att det finns en tydlighet i 
avtalet vad målet med outsourcingen är och att båda parterna förstår, tillämpar och 
efterlever avtalade intentioner och vad som förväntas av dem. Mats menar att det också är 
viktigt att det också finns utpekade roller i outsourcingen som i sin tur hela tiden kan 
säkerställa kvalitén, ekonomin och utvecklingen av avtalet. Mats säger också att det finns 
tydliga krav på att de ska ske samverkan mellan leverantören och den offentliga 
organisationen samt att i vilken frekvens det ska ske möten, vilka deltagare som ska finnas 
på mötet och vilka som håller i mötet. Det är något Mats anser är mycket viktigt.  

Sammanfattande analys: För att undvika missförstånd och att de olika parterna ska lättare 
kunna hålla sig till vad som är avtalat är det viktigt att saker och ting är tydliga i avtalet. Det 
är viktigt att de olika målen med outsourcingen är tydliga, samt att olika utpekade roller och 
ansvarsfördelningen i relationen är tydlig. Det är också viktigt att det i avtalet är tydligt hur 
ofta det ska ske exempelvis möten och vilka som ska delta och hålla i mötet. Här stämmer 
den insamlade empirin in bra med den framtagna analysmodellen med tillägget att det också 
bör bara tydligt hur och i vilken frekvens det ska ske samverkan mellan de olika parterna.  

5.7 Flexibelt avtal 
Det är vitalt med ett flexibelt avtal för att det ska vara möjligt att göra ändringar vid 
eventuella förändringar i exempelvis teknologi eller andra faktorer runt omkring (Alborz et 
al. 2003 och Qi & Chau 2012). Ofta har organisationer inte den kompetens som krävs för att 
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bygga på bra avtal som är flexibla för de tidigare nämnda förändringarna vilket kan försvaga 
relationen mellan leverantören och kunden. 

Christer, Mats och Peter J styrker att det är mycket viktigt att avtalet är flexibelt. Christer 
menar att han brukar säga att de idag har IT på kran. Men det menar han att man kan vrida 
på mer vatten eller mindre vatten, dvs. de kan välja att öka sin konsumtion av tjänster eller 
minska den, väldigt snabbt och flexibelt. Detta gör att de har en mycket stor 
kostnadskontroll gentemot om de hade haft en egen serverhall som de hade vart tvungna 
att bygga ut för att kunna öka deras kapacitet. Detta menar han gör att cheferna hamnar i 
förarsätet i stället för att åka med i bagageluckan vad gäller hur de kan styra över sin 
verksamhets konsumtion av serverkapacitet. Mats menar att det är viktigt att de skapar 
kontrakt som man tillsammans med leverantören kan utveckla under avtalsperioden, annars 
blir det bara stagnation i relationen. Peter J menar att det är speciellt viktigt med flexibla 
avtal under längre avtalstider. Främst för att det går otroligt fort i den digitala världen idag 
med förändrade behov menar han. Därför är dynamik i avtalet mycket viktigt. Samtidigt 
menar han detta är något som kan vara svårt i en outsourcing. Därför är det viktigt att det 
finns win-win situationer som gör att också leverantören vill driva samarbetet framåt.  

Sammanfattande analys: Det är viktigt att se till att det finns flexibilitet i avtalet. IT-
branschen är i ständig rörelse och utveckling och skulle det inte finnas med flexibilitet för att 
kunna anpassa och göra vissa förändringar skulle det innebära stagnation för både 
organisationerna men kanske främst för den offentliga organisationen som outsourcar. 
Detta är dock något som kan vara svårt och därför är det viktigt att det finns win-win 
situationer som gör att båda parterna hela tiden vill utveckla outsourcingen.  

 5.8 Juridiska implikationer  
Enligt Hylén och Langlé (2005)  kan det vara bra för den offentliga aktören att konsultera 
olika specialister på rättsliga frågor. De bör exempelvis behöva ta ställning till om 
samarbetet går att kombinera med LOU. Detta är en omfattande och mycket krävande 
process. Men detta görs för att kunna få en bild över hur samarbetet kan genomföras. Lee 
(2001) skriver att IT outsourcing i en offentlig sektor är mycket mer komplicerad än i en 
privat organisation just på grund av de rättsliga faktorerna. Partnerskapet kan inte innebära 
att den offentliga aktören tar ifrån sig sitt ansvar utan det krävs öppenhet, insyn och 
information om processen. Swar et al. (2012) menar att förmågan att behålla sekretess är en 
viktig faktor när det gäller Outsorcing i en offentlig sektor. Detta för att många offentliga 
organisationer innehar mycket känslig information kring medborgare samt om dem själva. 
Detta är viktigt både under själva perioden när avtalet skrivs samt under själva samarbetet. 

Det är solklart att allt som ska inhandlas måste följas av LOU, det gäller såklart även att 
outsourca IT menar Christer, Mats och Peter J. Christer menar här att de juridiska 
utmaningarna som finns när man ingår en outsourcing relation handlar dels om att man bör 
ha en rättslig grund, det ser han som mycket viktigt på grund av just LOU.  

Christer menar här att de har egna upphandlare som har den här kompetensen. Men att de 
brukar använda SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) jurister som stöd för att få second 
opinion på knepiga frågor. Peter J säger här att de inte brukar ta hjälp utifrån för att utan att 
de har förmågan att lösa det internt inom organisationen. 

Sammanfattande analys: Det är självklart viktigt att se till att ha all den rättsliga grund som 
krävs för att ingå olika samarbeten, det är mycket tydligt eftersom LOU är ett krav för att 
kunna ingå en outsourcing-relation. Finns inte den rättsliga kompetens redan hos den egna 
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organisationen, vilket kan vara vanligt i de lite mindre organisationerna kan det vara bra att 
konsultera experter på dessa frågor, speciellt de lite mer komplicerade frågorna. Just vad 
gäller LOU är organisationerna ganska hårt styrda och de kan egentligen inte påverka det på 
något sätt, utan det gäller att ha skaffa sig de kunskaper som krävs helt enkelt för att kunna 
ingå ett samarbete.  

5.9 Analysdiskussion 
De åtta variabler och framgångsfaktorer som analysmodellen (se figur 1) består av har visat 
sig relevanta genom studien med några små justeringar. Utifrån studien och litteraturen har 
analysen valt 6 kritiska framgångsfaktorer. 

Förstudie om egen organisation är mycket viktigt för att organisationen ska få en klar bild 
över vad som ska outsourcas och vad som inte ska outsourcas. Om organisationen har ett 
problem gäller det att verkligen gå till roten med vad som är orsaken till problemet annars 
kommer problemet kvarstå även under outsourcingen. Att ta in externa konsultföretag kan 
här visa sig vara mycket nyttigt för att verkligen få en bild av sitt nuläge. Den ursprungliga 
analysmodellen (se figur 1) visade även att det skulle göras en förstudie på leverantören 
men det har nu utifrån analysen tagits bort. Detta för att det inte är möjligt att göra det alls i 
samma utsträckning som när två privata organisationer ska skapa en outsourcingrelation. 
Detta för att LOU styr vem som kommer bli din leverantör. 

Individer som ansvariga är viktigt att ha vilket har bekräftats av analysen. Dessa personer bör 
också ha de egenskaper som analysmodellen(se figur 1) har kommit fram till. 
 
Gemensamma mål och visioner är en kritisk framgångsfaktor. Att hitta gemensamma mål 
och visioner genom incitament och modeller som skapar win-win situationer gör att båda 
parter starkt engagerar sig i samarbetet. Detta är något som bekräftats starkt i analysen. 
Win-win situationer är något som gör att främst kommunikation och kunskapsdelning 
kommer fungera som ren effekt av detta. Med det i beaktande kommer faktor 3, 
kommunikation och kunskapsdelning tas bort som en faktor i studien. 
 
Mål, roller och ansvarsfördelning är en fortsatt viktig faktor i studien, vilket bekräftats i 
analysen. Det är viktigt att allt som ingår i samarbetet är tydligt för att båda parter ska hålla 
sig till det avtalade. I analysen har det också kommit fram till att det är viktigt att det är 
tydligt vilka som ska hålla i vilka möten och vilka som är deltagare, detta går in under roller 
och ansvarsfördelning. Skulle allt inte vara tydligt med på avtalet kan det uppstå situationer 
där exempelvis leverantören säger att de inte kommer göra vissa saker som inte står med, 
vilket kan innebära att avtalet måste omförhandlas. 
 
Flexibelt avtal ses som en mycket stark faktor, även i analysen. Främst för att IT-branschen 
hela tiden förändras vilket gör att det måste vara ett avtal där det går att göra vissa 
förändringar för att inte samarbetet ska stagnera. Detta kan dock vara svårt och det är 
därför viktigt att skapa win-win situationer som gör att båda parter jobbar för detta. 

Att ta hänsyn till de juridiska implikationer som finns vid en outsourcing är ett måste. 
Organisationerna måste ha den kunskap som krävs för att kunna göra avtal som fungerar 
med främst LOU. Har de inte den kunskapen inom organisationen måste de helt enkelt 
skaffa det på annat sätt och här är SKL:s jurister ett alternativ. 
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I analysen har det kommit fram att personliga relationer är något som kan vara bra vid vissa 
tillfällen. Det är dock viktigt att organisationerna inte blir för beroende utav dessa, utan de 
måste kunna klara det även utan detta. Därför ses inte det som en kritisk framgångsfaktor i 
studien. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar författaren studiens syfte och förslag på vidare forskning.  

6.1 Slutsats 
Syftet med studien är identifiera och beskriva kritiska framgångsfaktorer som finns vid 
outsourcing av IT när en offentlig-sektor outsourcar till en privat leverantör. Dessa faktorer 
är: 

• Förstudie på egen organisation. 

• Juridisk implikationer. 

• Individer som ansvariga. 

• Gemensamma mål och visioner 

• Flexibelt avtal 

• Mål, roller och ansvarsfördelning 

 
När en offentlig organisation ska outsourca IT till en privat leverantör är det först och främst 
viktigt att den offentliga organisationen gör en förstudie på sin egen organisation. Här kan 
det vara bra att låta en utomstående organisation göra en granskning av den. Båda parter 
måste veta de juridiska implikationer som en outsourcing innebär och har du inte den 
kunskapen bör den skaffas via exempelvis konsulter. Var också noga med att välja de 
personer som kommer vara ansvariga för relationerna. Dessa personer ska vara 
kommunikativa och väl insatta i verksamheten. Sätt gemensamma mål och visioner med din 
partner för att båda ska bli engagerade i samarbetet. Skriv också avtal där det går att göra 
justeringar efter hur omvärlden förändras. Allt detta måste också vara tydligt beskrivet i 
avtalet för att undvika missförstånd. 

Angående skillnader i det dagliga arbetet om man jämför när en offentlig organisation 
outsourcar kontra när en privat organisation outsourcar har studien inte kommit fram till 
några större skillnader. Därför har den analysmodell som är uppbyggd mycket från privata 
relationer möjlig att applicera även i denna studie. Den stora och tydliga skillnaden här är 
LOU. Organisationerna är tack vare LOU mer låsta och det går inte att fritt välja vem de vill 
samarbeta med. 

6.2 Vidare forskning 
Det skulle kunna vara intressant att mer på djupet gå in och analysera hur LOU påverkar och 
hur man som organisation ska tänka kring LOU när de sysslar med outsourcing. Det skulle 
också vara intressant att gå in mer på djupet om hur man går tillväga för att hitta dessa win-
win incitament i avtalen som jag anser vara den allra viktigaste faktorn. Hur man skriver avtal 
som är flexibla är också ett mycket intressant område för fortsatt forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. Berätta lite kort om dig själv och ditt arbete på *** ? 
2. Hur länge har du arbetat där? 
3. Vad är det för projekt där ni arbetar med privata leverantörer /offentlig sektor idag där du är 

inblandad? 
4. Vad har du för arbetsroll i detta? 
5. Har du vart med och gjort en förstudie om leverantören/den offentliga sektorn och hur gick den 

till isåfall? Anser du att det är viktigt med en förstudie? 
6. Anser du att den förstudien var tillräcklig? Har det påverkat samarbetet på något vis?  
7. Är det några juridiska utmaningar när det gäller att ingå ett samarbete som en offentlig-

sektor/privat leverantör? Är det något ni har behövt tagit hjälp med?(LOU/Kommunallagen) 
8. Hur ser relationen ut? Hur ser kommunikationen ut? Kunskapsdelningen? Är dessa faktorer 

viktiga för ett gott samarbete? Arbetar ni för att förbättra detta? 
9. Finns det några utmaningar i att upprätthålla en god relation? 
10. Hur viktigt är det med väl fungerande relationer för detta outsourcing-arrangemangs framgång? 
11. Anser du att ni har ett stort förtroende för den andra parten och att det är viktigt att ha? Varför 

har ni det? Varför inte? 
12. I min litteraturstudie har jag hittat att förtroendet för den andra parten ofta kommer av att den 

andra parten visar ett stort engagemang för samarbetet, där i sin tur engagemang visas genom 
kontinuerlig kunskapsdelning och kommunikation, är det något du kan hålla med om? Och 
relatera till? 

13. Vilket ansvar ligger hos kunden för att en relation ska bli god och vilket ansvar ligger hos 
leverantören? 

14. Anser du att det är viktigt att det finns personliga relationer över de olika organisatoriska 
gränserna? Anser du att det exempelvis hjälper till att lösa eventuella konflikter som skulle kunna 
uppstå? 

15. Anser du att det finns vissa kulturskillnader mellan organisationerna? Hur gör ni för att lösa det? 
16. Hur viktig del har kontraktet för att skapa en god relation? 
17. Finns det formella avtal som anger hur delar av relationen ska hanteras? Används avtalet som en 

typ av guide för hur ni kan strukturera upp samarbetet? 
18. Anser du att ni har gemensamma mål eller visioner med samarbetet? Eller i alla fall förståelse för 

den andra partens mål/visioner? 
19. Anser du att det är tydligt i avtalet vad målet är? Vilka roller och hur ansvarsfördelningen ser ut? 
20. Är det viktigt att det att de olika skyldigheterna som de olika parterna har är tydliga i avtalet? 
21. Vilka svårigheter finns det i att utforma ett avtal med en privat leverantör som en offentlig 

sektor? Vad är det man måste ha i åtanke när man gör det? 
22. Krävs det att leverantören är öppen med deras olika processer för att ni som offentlig-sektor ska 

kunna samarbeta med dom? 
23. Anser du att avtalet är flexibelt så att det går att göra nödvändiga ändringar om det skulle uppstår 

förändringar i omvärlden? 
24. Är det specifika individer som har tilldelats arbete och ansvar att hantera relationen med den 

andra parten? Om ja, arbetar de med andra outsourcing-arrangemang också?  
25. Om ja, är det viktigt att dessa personer har bra kommunikationsegenskaper?  Är de insatta i 

processerna? Har de en god förståelse för båda parternas fackspråk? Finns det andra egenskaper 
de bör vara duktiga på? 

26. Har ni någon typ av utbildning av de på leverantörssidan för att de ska ha en bättre förståelse för 
er verksamhet? Eller tycker du att det räcker med ett kontinuerligt kunskapsutbyte? Och fungerar 
det bra tycker du? Varför? Varför inte? 

27. Har du arbetat i andra outsourcing-arrangemang där det sett annorlunda ut? Hur såg det i så fall 
ut? Hur arbetade ni med relationerna då? 
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28. Vilka faktorer anser Ni vara de mest kritiska att uppfylla i en relation? 
29. Har du jobbat med relationer mellan privat-privat tidigare? 
30. Vilka är de stora skillnaderna mellan privat och offentliga organisationers? Är det något som man 

bör ta hänsyn till som man inte riktigt behöver om ni jobbar med privata sektorer/andra 
offentliga sektorer? 

31. Vad skulle kunna få Er att avsluta samarbetet med Er partner? 
32. Finns det någonting som Ni vill förbättra i denna outsourcing? 
33. Är det något du vill lägga till som jag har missat? 
34. Är det ok om jag återkommer om jag har behov av att ställa några mer frågor? 

 


