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Abstract  
 
Outsourcing av IT innebär att överlåta aktiviteter relaterade till informationsteknologi till en 
eller flera externa parter och är idag ett utbrett fenomen. Skälen till att outsourca IT varierar 
och några exempel på vanligt förekommande skäl är att organisationen som outsourcar vill 
fokusera på sin kärnverksamhet, höja sin kvalitet, sänka riskerna med föråldrad teknologi eller 
kostnadseffektivisera sin IT genom att köpa kompetens och komponenter från en extern part. 
När en kund överlåter IT-relaterade aktiviteter till en leverantör ingår de båda parterna i en 
outsourcingrelation med varandra och båda har förväntningar på och målsättningar för 
outsourcingrelationen.  Förväntningar och målsättningar styr hur kunden och leverantören 
agerar och spelar en viktig roll för styrkan i outsourcingrelationen.  
 
Framgång inom IT-outsourcing kan definieras som att kunden uppnår sina målsättningar med 
IT-outsourcingen och känner sig nöjd med outsourcingrelationen.  En hög andel av de 
organisationer som outsourcar sin IT uppger sig dock inte vara nöjda. Den outsourcande 
organisationen uppnår inte sina målsättningar eller upplever outsourcingrelationen som 
problematiskt. Framgång eller misslyckande inom IT-outsourcing kan förklaras utifrån flera 
olika faktorer.  Syftet med denna uppsats är att analysera IT-outsourcing från kundens och 
leverantörens perspektiv för att komma fram till vilka kritiska framgångsfaktorer som har 
påverkat outsourcingens framgång och misslyckande och på vilket sätt.  
Analysen bygger på en kvalitativ undersökning som har genomförts i form av en fallstudie av 
en outsourcingrelation mellan en kund och en leverantör, där personer från båda parterna har 
intervjuats.  De kritiska framgångsfaktorer som analyseras är: Val av aktiviteter, Strategi, Val 
av leverantör, Undvikande av oförutsedda Kostnader, Personal, Avtal, Partnerskap, Styrning 
av leveransen och Uppföljning av leveransen. Dessa framgångsfaktorer analyseras mot 
bakgrund av de förväntningar och målsättningar som kunden och leverantören haft i 
outsourcingrelationen.  
 
Resultatet av fallstudien visar att Val av aktiviteter, Strategi, Undvikande av oförutsedda 
kostnader, Personal, Avtal, Partnerskap och Styrning i hög grad påverkade målsättningarna 
och Kundens nöjdhet med outsourcingrelationen.  
 
Eftersom studien har genomförts på en enda outsourcingrelation går det inte att generalisera 
slutsatserna till att gälla alla förhållanden, men de bidrar till en ökad förståelse kring 
interaktionen mellan parterna i outsourcingrelation där båda förhåller sig på sitt sätt till de 
framgångsfaktorer som nämns i litteraturen kring IT-outsourcing.  
 
Ytterligare en möjlig framgångsfaktor som inte nämndes i den genomgångna litteraturen 
framkom i intervjuerna: Intern styrning hos leverantören.  
  
 
Nyckelord: IT-outsourcing, kund, leverantör, outsourcingrelation, framgångsfaktorer, 
målsättningar, förväntningar, beställarorganisation 
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1 Inledning 
I inledningen beskrivs uppsatsens problemområde som ger en bakgrund till det valda ämnesområdet, 
syftet som förklarar vad som avses att undersökas samt målgrupp som berättar vem uppsatsen riktar sig 
till.  Metodavsnittet inleds med en beskrivning av valt vetenskapligt angreppssätt och teknik för 
insamling av data. Därefter redogörs för hur hög validitet och reliabilitet uppnås samt vilka etiska 
överväganden som gjorts. Slutligen beskrivs hur källkritik har tillämpats.  

1.1 Problemområde 
Outsourcing kan definieras som överlåtandet till en extern partner av en aktivitet som tidigare 
utförts internt (Barthélemy 2003). En organisation som outsourcar en aktivitet till en annan 
organisation kommer i denna uppsats att benämnas som kund, medan organisationen som åtar 
sig att utföra en outsourcad aktivitet kommer att benämnas leverantör. Kunden som överlåter 
en aktivitet och leverantören som åtar sig att utföra densamma ingår i en outsourcingrelation 
med varandra. Outsourcing skiljer sig från entreprenad genom att det innebär en långsiktig 
relation mellan en kund och en leverantör med en hög grad av riskdelning (Embleton & Wright 
1998).  
 
Outsourcing av Informationsteknologi (IT) är vanligt förekommande bland organisationer 
oavsett deras storlek, vilken betydelse IT har för deras verksamhet eller vilka interna resurser 
som dedikerats till IT (González et al, 2016). IT-outsourcing innebär att de aktiviteter som 
outsourcas är IT-relaterade, exempelvis IT-baserade verksamhetsprocesser, utveckling och 
förvaltning av applikationer eller infrastrukturlösningar (Gartner 2018).  

Skälen till IT-outsourcing är ofta relaterade till kostnadsbesparingar och strategi (Kremic 2006). 
Kostnadsbesparingar kan uppnås genom att köpa kompetens och IT-komponenter från en IT-
leverantör snarare än att upprätthålla dessa själv och strategiskt kan en organisation fokusera 
på sin kärnverksamhet genom att överlåta stödfunktioner som IT till en leverantör, minska 
riskerna med föråldrad teknologi samt dra nytta av avancerad teknologi för att höja kvaliteten 
(González et al 2016). IT-outsourcing ökar i popularitet. I undersökningen ”Deloitte’s 2016 
Global Outsourcing Survey” förutspås en ökning av IT- outsourcing (Deloitte 2016) och IT 
outsourcing ökar även som del av den totala IT-budgeten (Computer Economics 2017). Trots 
sin popularitet och utbredning är IT-outsourcing inte alltid en framgångssaga. Flera 
undersökningar visar att en hög andel av organisationerna uppger sig vara missnöjda med sin 
outsourcing (Wallström 2005; Deloitte 2016; Barthélemy 2003).  
 
Huruvida outsourcingen blir framgångsrik eller misslyckad är ett resultat av flera faktorer. 
Framgångsrik outsourcing av IT kräver noggrann planering i valet av vilka aktiviteter som ska 
outsourcas och till vilken leverantör, ett noggrant utformat avtal, säkerställande av kompetensen 
hos befintlig personal hos kunden (Barthélemy 2003) och ett väl fungerande samarbete mellan 
kund och leverantör (Gonzalez et al. 2016). 
 
Kritiska framgångsfaktorer för IT-outsourcing kan användas för att analysera framgång eller 
misslyckande för en outsourcingrelation. Forskning kring IT-outsourcing har dominerats av 
kundens perspektiv eller av analys av framgångsfaktorer för partnerskap mellan kunden och 
leverantören (Liang et al. 2016). Från 2003 och framåt började även leverantörens perspektiv 
att utforskas.  IT-outsourcing omfattar interaktion mellan två parter (Koh et al. 2004). Givet att 
det alltid finns två parter i en outsourcingrelation - kund och leverantör - är det intressant att i 
en analys av kritiska framgångsfaktorers påverkan på framgång och misslyckande ta både 
kundens och leverantörens perspektiv i beaktande. Ämnesområdet för denna uppsats kommer 
därför att vara vilka faktorer som bidrar till framgång och misslyckande i outsourcingrelationer 
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och hur kunden och leverantören förhåller sig till dessa faktorer. Avsikten är att bidra till en 
större förståelse för hur både kundens och leverantörens val och beteende i relation till de olika 
framgångsfaktorerna påverkar utfallet av outsourcingen.  
 
Givet att kundens målsättningar med outsourcing kan variera från organisation till organisation 
måste en bedömning av outsourcingens utfall – framgång eller misslyckande – baseras på 
huruvida kundens målsättningar har uppnåtts (Dahlberg & Nyrhinen 2006; Saunders 1997). Om 
målsättningarna inte uppnås, har IT-outsourcingen misslyckats. Framgång och misslyckande 
kan också definieras av om kunden överlag är nöjd med IT-outsourcingen och om kunden vill 
stanna kvar hos sin leverantör eller byta till en ny (Saunders 1997). Framgång i outsourcing 
kommer i denna uppsats därför att definieras som att kunden har uppnått sina primära 
målsättningar med outsourcingen, att kunden uppfattar outsourcingrelationen som väl 
fungerande och vill stanna kvar hos sin nuvarande leverantör. Misslyckande i outsourcing 
innebär på motsvarande sätt att innebära att kunden inte har nått sina målsättningar, uppfattar 
outsourcingrelationen som problematisk och vill byta leverantör. Ett antagande görs också att 
framgång för en leverantör förutsätter framgång för dess kunder, eftersom kunderna kommer 
att byta leverantör om de är missnöjda och leverantören kommer då att ha svårt att lyckas nå 
sina målsättningar. Framgång kommer alltså att betraktas från kundens perspektiv medan vägen 
till framgång (eller misslyckande) i form av interaktion mellan kunden och leverantören i en 
outsourcingrelation kommer att analyseras från båda parternas perspektiv.  
 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att analysera IT-outsourcing från kundens och leverantörens 
perspektiv för att komma fram till vilka kritiska framgångsfaktorer som har påverkat 
outsourcingens framgång och misslyckande och på vilket sätt.  
 

1.3 Målgrupp 
Denna uppsats har som målgrupp kunder som har outsourcat eller som planerar att outsourca 
sin IT eller delar av den samt leverantörer som åtar sig uppdrag inom IT-outsourcing.  
 

1.4 Avgränsningar 
Litteraturen kring outsourcing rör ibland outsourcing generellt och ibland specifikt IT- 
outsourcing. I denna uppsats analyseras IT-outsourcing, men med utgångspunkten att 
litteraturen som avhandlar outsourcing generellt också är tillämpbar på IT-outsourcing.  

I uppsatsen analyseras hur både kunden och leverantören har förhållit sig till de kritiska 
framgångsfaktorer som nämns i litteraturen kring outsourcing, men huruvida resultatet av 
outsourcingen är misslyckat eller framgångsrikt kommer att bedömas från kundens synvinkel. 
Detta för att kunden är den som köper en tjänst och som i egenskap av köpare bedömer tjänstens 
värde. Leverantören har sina egna målsättningar med outsourcingen och kan vara nöjd eller 
missnöjd med hur dessa uppfylls, men att analysera dessa ligger utanför ramen för denna 
uppsats. 

1.5 Metod  

 Vetenskapligt angreppssätt 

Benämningarna kvalitativ forskning och kvantitativ forskning syftar på hur information samlas 
in, bearbetas och analyseras (Patel & Davidsson 2011). Kvantitativ forskning innebär att man 
gör mätningar vid insamlandet av information och använder statistiska metoder för bearbetning 
och analys och kvalitativ forskning innebär att man använder sig av exempelvis intervjuer och 



 

3 
 

gör tolkningar i analysen av det insamlade materialet. Vilken form som väljs beror på vilken 
kunskap som söks. Om frågeställningen som ska besvaras i forskningen gäller hur ofta, hur 
många eller hur vanligt är det lämpligast att göra en kvantitativ studie, medan om 
frågeställningen gäller förståelse eller mönster så är det lämpligast att göra en kvalitativ studie 
(Trost 2010). Eftersom denna uppsats avser att öka förståelsen kring fenomenet outsourcing, 
kommer undersökningen att ha ett kvalitativt angreppsätt och grundas på intervjuer. En 
fallstudie är en undersökning som utförs på en mindre, avgränsad grupp och är en form av 
undersökning som lämpar sig när man söker ett helhetsperspektiv och vill studera processer och 
förändringar (Patel & Davidsson 2011) eller vill gå på djupet i sin forskning och fånga 
komplexiteten hos en viss företeelse (Robson 2014). Syftet med denna uppsats är att analysera 
IT-outsourcing från två parters perspektiv och därför passar en fallstudie bäst för att beskriva 
komplexiteten i relationen mellan parterna och hur de har förhållit sig till de olika 
framgångsfaktorerna för IT-outsourcing.   

 Datainsamling 

Data som används i forskningssyfte kan samlas in från primärkällor (primärdata) eller 
sekundärkällor (sekundärdata) där primärkällor innebär att författaren själv har observerat ett 
visst fenomen eller fått uppgifter rapporterade till sig direkt av en informationslämnare (Patel 
& Davidsson 2011). Exempel på sådana källor är intervjuer, observationer och 
enkätundersökningar och kännetecknande för primärdata är att den har samlats in specifikt för 
en viss studie (Khan 2018). Data som används i forskningssyfte men som redan är insamlad 
sedan tidigare är sekundärdata och exempel på sådana källor är böcker, tidningar och tidigare 
forskningsstudier.  
 
Kvalitativa intervjuer utmärks av att man ställer enkla och raka frågor och att svaren är 
komplexa och innehållsrika (Trost 2010). De lämpar sig när man söker mönster, åsikter och 
förståelse. Baserat på detta har intervju valts som datainsamlingsteknik.  
 
 Primärdata till denna uppsats samlas in genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna är 
personer som arbetar eller har arbetat hos kunden, leverantören eller båda och som har varit 
involverade i outsourcingrelationen i sina yrkesroller. Teorikapitlet baseras på en genomgång 
av tillgänglig litteratur inom området outsourcing.  

 Reliabilitet och validitet 

Validitet eller giltighet avser att ett instrument eller en fråga mäter det den verkligen avser att 
mäta, och reliabilitet eller tillförlitlighet avser att en mätning ska vara stabil och inte påverkas 
av slumpinflytelser (Trost 2009). I kvantitativ forskning innebär validitet att veta att man mäter 
rätt sak med sitt instrument (Patel & Davidsson 2011) och reliabilitet att man vid varje mätning 
erhåller samma värde. I kvalitativ forskning kan begreppen inte användas på motsvarande sätt, 
utan man talar istället om autenticitet (Patel & Davidsson 2011) eller trovärdighet (Trost 2009). 
Trovärdigheten ska prägla hela forskningsprocessen, från datainsamling till analys (Patel & 
Davidsson 2011). Ett sätt att säkerställa ett trovärdigt underlag i datainsamlingen är att använda 
triangulering, det vill säga att kombinera olika datainsamlingsmetoder (intervjuer, 
observationer, dokument) och flera olika datakällor (olika personer, olika platser, olika 
tidpunkter). I samband med datainsamlingen till uppsatsen gjordes en genomgång av 
företagsinterna dokument – letter of intent, avtalet, målsättningar inför införandeprojektet från 
både Kunden och Leverantören, kundnöjdhetsmätningar och SLA-rapporter.  En genomgång 
av dessa dokument visade att de överensstämde med den information som kommit från 
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respondenterna under de personliga intervjuerna kring samma aspekter av outsourcingen.  
Empiri från dessa dokument redovisas dock inte i uppsatsen med hänsyn till omfattningen. 

 I bearbetningen och analysen av det insamlade materialet är det viktigt att forskaren är 
medveten om hur de val som görs i hanteringen av informationen påverkar analysen och att 
tolkningar som görs är väl underbyggda så att läsaren kan bilda sig en uppfattning av dess 
trovärdighet. För att uppnå god trovärdighet i denna uppsats intervjuas flera personer från både 
Kundens och Leverantörens sida.  

 Etiska överväganden 

Utöver att forskningen bedrivs på ett kvalitativt sätt som genererar trovärdig kunskap, är det 
även viktigt att forskningen inte leder till psykisk eller fysisk skada för individer (Patel & 
Davidsson 2011). Det finns fyra huvudkrav eller etikregler för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda om syftet 
med forskningen (Patel & Davidsson 2011). I denna uppsats har informationskravet tillämpats 
genom alla intervjupersoner i förväg har fått veta att forskningen gäller en C-uppsats och vad 
syftet med uppsatsen är. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i en undersökning själva 
ska har rätt att bestämma om de önskar delta eller inte (Patel & Davidsson 2011). Inför 
intervjuerna som har genomförts i samband med denna uppsats har intervjupersonerna blivit 
kontaktade per mail eller telefon och tillfrågade om de önskar delta samt blivit informerade om 
att deltagande är frivilligt. Konfidentialitetskravet betyder att personuppgifter ska hanteras så 
att de inte kommer obehörig tillhanda och att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet 
(Patel & Davidsson 2011). De företag och de personer som undersöks inom ramen för den här 
uppsatsen är konfidentiella, vilket innebär att resultatet presenteras på ett sätt som inte gör det 
möjligt att identifiera en specifik individ eller företag. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
som har samlats in om deltagarna inte får användas i något annat syfte för forskningsändamål 
(Patel & Davidsson 2011). Den data som samlats in för den här uppsatsen kommer inte att 
användas i något annat sammanhang.  

 Källkritik 

Källkritik innebär att göra en bedömning av om fakta eller upplevelser är sannolika, genom att 
ta reda på när, var och varför ett dokument har tillkommit (Patel & Davidsson 2011). I uppsatsen 
är ambitionen att främst använda relativt nya vetenskapliga artiklar för att utgå från aktuell 
forskning inom ämnesområdet. I de fall äldre källor har använts är skälet att deras innehåll har 
bedömts vara aktuellt fortfarande. I enstaka fall förekommer journalistiska artiklar, där syftet 
och objektiviteten kan ifrågasättas men där en bedömning återigen har gjorts att detta inte 
inverkat på innehållets trovärdighet.  

 Urval av intervjupersoner 

I samband med kvalitativa intervjuer är det inte intressant att göra ett representativt urval av 
intervjupersoner ur en viss population, utan snarare att uppnå variation i urvalet av 
intervjupersoner för att fånga olika aspekter av de variabler som har teoretisk betydelse i 
sammanhanget (Trost 2009). En metod som kallas strategiskt urval handlar om att göra en 
matris eller tabell över de variabler som har betydelse, och helst fylla varje cell med en 
intervjuperson.  

De variabler hos intervjupersonerna som kan anses ha störst betydelse för syftet med denna 
uppsats är om personerna har arbetat för kunden eller leverantören, om de har haft en strategisk 



 

5 
 

eller operativ roll och under vilken tidsperiod de främst har arbetat. Tidsperiod avser under det 
ursprungliga avtalet (Gamla), det omförhandlade avtalet (Nya) eller under båda avtalen (Båda). 
Eftersom undersökningen ska fånga två perspektiv av samma sak har sex intervjuer med 
personer som arbetat för kunden och sex intervjuer med personer som arbetat för leverantören 
genomförts. Intervjupersonerna har valts ut enligt den matris över urval som visas i tabell 1.  

Tabell 1. Urval av intervjupersoner samt intervjudatum.  

Kund  Leverantör 

Strategisk  Operativ  Strategisk  Operativ 

Gamla  Nya  Båda  Gamla  Nya  Båda  Gamla  Nya  Båda  Gamla  Nya  Båda 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L 

6/3  11/4  27/2  13/2  17/4  7/3  15/2  11/4  28/3  2/4  20/2  1/3 

 

Intervjupersonerna kommer i avsnittet Resultat att benämnas med bokstäver enligt matrisen, 
det vill säga Intervjuperson A, Intervjuperson B och så vidare.  I matrisen understa rad visas 
vilken dag och månad som den personliga intervjun genomförts.  

 Intervjuguide  

I en kvalitativ intervju ska den intervjuade i möjligaste mån tillåtas styra ordningsföljden i 
intervjun (Trost 2009). I stället för ett frågeformulär bör man göra en intervjuguide i form av 
en lista över frågeområden och vara tillräckligt inläst på ämnesområdet för att kunna formulera 
konkreta frågor under intervjuns gång.  

Intervjuguiden (Bilaga 1) som använts i denna uppsats bygger på de kritiska framgångsfaktorer 
som beskrivs i litteraturen kring outsourcing. Eftersom intervjupersonerna har olika mycket 
erfarenhet kring framgångsfaktorerna har intervjuerna fokuserat i varierande grad på de olika 
framgångsfaktorerna.  
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2 Teori 
I detta kapitel görs en litteraturgenomgång av den forskning som finns avseende uppsatsens 
problemområde. De framgångsfaktorer som nämns i den genomgångna litteraturen beskrivs nedan. 
Framgångsfaktorerna utgör grunden för den analysmodell som används till uppsatsens empiri.  

2.1 IT‐outsourcing, mål och förväntningar 
IT-outsourcing innebär att en kund överlåter IT-relaterade aktiviteter till en extern 
tjänsteleverantör istället för att utföra dem själv (Gartner 2018). En kund som väljer att 
genomföra IT-outsourcing kan ha olika målsättningar med detta, några exempel är sänkta 
kostnader i jämförelse med att producera samma tjänster internt, högre servicenivåer, tillgång 
till god praxis, större möjligheter till innovation (Ford et al. 2012)  samt att dra fördel av extern 
expertis (Gartner 2018). En outsourcingrelation kan se ut på olika sätt; en transaktionsbaserad 
relation där leverantören utför en väldefinierad, repetitiv process åt kunden, ett samarbete med 
gemensamt ansvar kring ett projekt eller ett strategiskt partnerskap där en leverantör tar ansvar 
för ett antal av kundens operativa aktiviteter (Beath & Ross 2005). För att optimera utfallet av 
outsourcingrelationen finns två grundläggande sätt att styra kundens och leverantörens 
beteende; det formella avtalet och styrkan i relationen (Kim et al. 2013). Det formella avtalet 
mellan kunden och leverantören och de förväntningar som parterna har på varandra att uppfylla 
sina åtaganden, utgör en ram som definierar interaktionen mellan kunden och leverantören (Koh 
et al. 2004).  Styrkan i en outsourcingrelation kan definieras av i vilken grad parterna delar 
gemensamma värderingar och förväntningar kring varandras ansvar och åtaganden samt kring 
strategiska perspektiv som planer och målsättningar. (Kim et al. 2013) Kunden och leverantören 
delar dock vanligtvis inte samma målsättningar med outsourcingrelationen, exempelvis kan 
kunden ha som målsättning att reducera sina kostnader för IT medan leverantören vill göra så 
stor vinst som möjligt (Taylor 2007). Beroende på förväntningar och målsättningar kommer 
kunden och leverantören att handla på olika sätt i outsourcingrelationen för att nå sina 
respektive mål, och förhåller sig därmed på olika sätt till de framgångsfaktorer som finns för IT 
outsourcing.  
 

2.2 Framgångsfaktorer 
Framgångsfaktorerna som enligt litteraturen har påverkan på outsourcingens utfall, det vill 
säga om outsourcingens målsättningar uppnås och om den blir framgångsrik eller misslyckad, 
kommer att beskrivas i detta avsnittet. 

 

 Val av aktiviteter som ska outsourcas 

En viktig del av planeringen som bör göras innan ett outsourcingavtal skrivs på är att välja vilka 
aktiviteter som ska outsourcas. För att göra detta val krävs en god förståelse för vilka kundens 
konkurrensfördelar är (Barthélemy 2003). Konkurrensfördelar har vanligtvis sin grund i 
aktiviteter som baseras på resurser och förmågor som är värdefulla, sällsynta och svåra att 
efterlikna eller ersätta. Sådana aktiviteter är att betrakta som en del av kärnverksamheten och 
bör inte outsourcas eftersom det då finns risk att förlora kontrollen över dem och därmed också 
förlora de konkurrensfördelar som dessa aktiviteter leder till.   Aktiviteter som inte betraktas 
som en del av kärnverksamheten är däremot lämpliga för outsourcing, dels för att kunden ska 
kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet och dels för att den typen av aktiviteter ofta kan 
utföras billigare och effektivare av en leverantör som är specialiserad på just dessa (Barthélemy 
2003). Att välja aktiviteter att outsourca baserat på om de tillhör kärnverksamheten eller inte, 
är en teoretisk ståndpunkt som kan visa sig vara svårare att följa i praktiken (Hodosi & Rusu 
2013), eftersom det kräver en komplex och uttömmande analys av beroenden och 
affärsstrategin för de nästkommande åren. Men att göra en missbedömning av vad som ska 
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outsourcas för att sedan tvingas ta tillbaka IT-funktionen internt igen blir mycket kostsamt och 
det är därför av största vikt att tidigt göra utvärderingen av vad som ska outsourcas. Om målet 
med outsourcingen är kostnadsbesparingar så bör man försäkra sig om att dessa uppväger 
kostnaderna för transitionsprojektet där de outsourcade aktiviteterna överförs från leverantören 
till kunden och även den förlust av kunskap och kompetens som drabbar kunden, vilket kan 
vara svårt att uppskatta i siffror.   
 
Dåligt fungerande processer ska inte outsourcas utan att först åtgärdas (Hodosi & Rusu 2013). 
Det är enklare att laga en trasig process och sedan outsourca den, än att lämna över den till en 
leverantör som då hamnar i en oklar situation vad gäller hur processen kan åtgärdas.  
Leverantören tar då en risk eftersom det kan visa sig kostsamt att åtgärda processen, och 
kostnaderna drabbar ofta kunden i slutändan. 
 

 Strategi 

Den strategi som väljs för IT-outsourcing påverkar det resultat som erhålls (Ford et al. 2012). 
De vanligast förekommande strategierna är singlesourcing och multisourcing. Singlesourcing 
är en strategi för outsourcing som innebär att kunden väljer en enda leverantör för samtliga 
tjänster som ska outsourcas och att leverantören då tar ett helhetsansvar för tjänsterna (Ford et 
al. 2012). Tredjepartsleverantörer kan användas av leverantören antingen för att leverantören 
själv inte har möjlighet att tillhandahålla vissa tjänster eller delar av dem, eller för att kunden 
har begärt det. Leverantören agerar då som samordnare mellan olika tjänster, 
tredjepartsleverantörer och system och tar också ansvar för att underleverantörer och 
tredjepartsleverantörer uppfyller avtalade servicenivåer. Multisourcing innebär att kunden 
skriver avtal med flera leverantörer parallellt, för olika tjänster eller för olika delar av en tjänst. 
Kunden tar i en multisourcingstrategi på sig rollen som samordnare, alternativt betalar någon 
av leverantörerna för att göra det. Att själv kommunicera med varje leverantör och samordna 
leverantörerna med varandra ger kunden en högre grad av kontroll men kräver samtidigt mer 
tid och resurser.  I singlesourcing har kunden fördelen att ha en enda kontaktpunkt att förhålla 
sig till eftersom leverantören tar på sig helhetsansvaret, men detta kan medföra högre 
administrativa kostnader för leverantören som debiteras kunden. Leverantören kan även lägga 
på en marginal på priset för tredjepartsleverantörernas tjänster, vilket ur kundens perspektiv 
inte motsvarar ett reellt värde. Därför är det troligt att kunden i en singlesourcingstrategi betalar 
mer för tjänsterna än vad som skulle ha varit fallet i en multisourcingstrategi. Att vara knuten 
till en enda leverantör, som kunden är i singlesourcing, minskar möjligheten att utnyttja 
konkurrens för att få förmånliga priser och bästa kvalitet när nya tjänster ska införas. Av det 
skälet ger en multisourcingstrategi - där man alltid kan välja den leverantör som har högst 
kompetens inom ett visst område – större möjlighet att uppnå bättre kvalitet och mer innovation. 
 

 Val av leverantör  

Val av leverantör har stor betydelse för en outsourcingrelation (Barthélemy 2003). 
Leverantören måste bland annat kunna leverera högkvalitativa lösningar till ett rimligt pris, ha 
relevant branschkunnande och vara finansiellt stabil. Referenser från andra kunder är ett bra 
sätt att bedöma leverantörens rykte och branschkunnande. Det är mycket kostsamt att byta 
outsourcingleverantör och detta innebär att det är värt att lägga ner tid och pengar på att välja 
rätt leverantör från början. (Embleton & Wright 1998) 
 
I valet av leverantör bör man dock inte fokusera för mycket på priset och vilken leverantör som 
tar minst betalt (Tucci 2011). I sin strävan att pressa kostnaderna för att inte gå med förlust 
kommer leverantören att skära ner på resurser eller på andra sätt vidta åtgärder som i 
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förlängningen inverkar på leveransens kvalitet. Det är därför nödvändigt för både kund och 
leverantör att förstå vad det faktiskt kostar att leverera de tjänster som ska outsourcas.  
  

 Undvikande av oförutsedda kostnader 

Det är viktigt att undvika oförutsedda kostnader med outsourcingen (Barthélemy 2003) Dessa 
kan uppstå innan outsourcingavtalets början, redan i processen att söka efter lämpliga 
leverantörer och sedan förhandla fram ett avtal med en av dem. När outsourcingrelationen har 
inletts behöver kunden bevaka och följa upp att leverantören uppfyller sina åtaganden. 
Oenigheter kan uppstå gällande huruvida leverantören uppfyller kraven i avtalet eller ej och 
leda till förhandlingar och diskussioner kring viten, det vill säga straffavgifter som åläggs 
leverantören. Oförutsedda omständigheter kan komma att kräva ändringar i leveransen. Alla 
dessa faktorer medför oförutsedda kostnader till följd av att tid och resurser förbrukas.  Att 
spendera pengar på att noggrant välja leverantör och skriva ett avtal med tydliga förväntningar 
och krav på prestation är därför nödvändigt för att på längre sikt hålla nere kostnaderna för att 
hantera outsourcingrelationen. Samtidigt som det kan krävas en investeringskostnad för att få 
till en framgångsrik outsourcingrelation, kan den investeringskostnaden också omintetgöra 
lönsamheten i att outsourca. Det bör övervägas att ta hjälp av expertis, det vill säga personer 
med rätt kompetens kring outsourcing i planeringsarbetet. (Hodosi & Rusu 2013; Saunders 
1997) 
 
En detaljerad plan bör upprättas avseende resurser, kompetenser och kostnader for kundens 
organisation de kommande åren efter undertecknande av avtalet (Hodosi & Rusu 2013). Mål, 
förväntningar, roller och ansvar ska tydligt framgå och det ska specificeras hur kunden och 
leverantören ska samverka med varandra. Den detaljerade planen bidrar till att undvika 
oförutsedda kostnader.  
 

 Personal 

En framgångsfaktor som är relevant inför alla verksamhetsrelaterade förändringar är att 
förbereda personalen (Hodosi & Rusu 2013). Förberedd personal presterar bättre och är mer 
villiga att lösa problem för att optimera arbetet. Personalrelaterade problem, så som oro eller 
massuppsägningar i samband med outsourcing för att de anställda upplever att deras kompetens 
undervärderas är en faktor som bör tas i beaktande (Barthélemy 2003).   
 
Då en befintlig funktion hos kunden outsourcas till en leverantör kan de anställda som arbetar 
inom den funktionen föras över från kunden till leverantören, att de stannar kvar hos kunden 
eller lämna verksamheten helt och hållet leverantören (Embleton & Wright 1998). Det viktiga 
i samband med outsourcing är försäkra sig om att anställda som har nyckelkompetens motiveras 
och behålls inom leveransen, oavsett om de jobbar kvar hos kunden eller om de går över till 
leverantören, (Barthélemy 2003). Kunskap och kompetens kan gå förlorade om anställda som 
går över till leverantören väljer att där gå vidare till andra karriärmöjligheter. Om den 
outsourcande funktionen har ett starkt beroende till kompetens och erfarenhet hos de anställda 
som går över till leverantören, bör kunden förhandla arbete och anställningsvillkor för dessa 
med leverantören för att säkerställa god kvalitet i den levererade funktionen (Embleton & 
Wright 1998).  
  

 Avtal 

Avtalet ska utgöra ett juridiskt bindande ramverk för kundens och leverantörens rättigheter, 
skyldigheter och ansvarområden med underliggande mål, policies och strategier specificerade 
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(Gottschalk & Solli-Sæther 2005). Det utgör en referenspunkt för hur kunden och leverantören 
samverkar med varandra och måste därför uppfylla syftet att underlätta samverkan och 
förhindra opportunism. Ett ofullständigt avtal som lämnar rum för olika tolkningar kan leda till 
att parterna försöker kringgå sitt ansvar och lägga skulden för problem på varandra, att 
sannolikheten för konflikter ökar och att det blir svårt att koordinera aktiviteter. 
 
Avtalet ska skapa en maktbalans mellan kund och leverantör och det är inte tillräckligt att förlita 
sig på att goda relationer ska uppväga brister i avtalet på den här punkten (Barthélemy 2003). 
Avtalet ska sätta rimliga förväntningar och utgöra ett säkerhetsnät i det fall relationen fallerar. 
I ett bra avtal framgår kostnader och krav på prestanda, det finns incitament som styr 
leverantörens beteende på ett önskvärt sätt och som samordnar kundens och leverantörens mål. 
Avtalet ska vara tillräckligt flexibelt för att ge utrymme för förändringar i teknologi och 
verksamhetsvillkor.  
 
Några viktiga avtalspunkter för outsourcing av IT (Gottschalk & Solli-Sæther 2005)  
är servicenivåer, överföring av tillgångar, bemanning, priser och betalningsvillkor, garantier 
och skyldigheter, konflikthantering, uppsägning, immateriell äganderätt och 
informationssäkerhet.  

 
Förutom att avtalet ska täcka viktiga punkter är det även viktigt att ha ett flexibelt avtal (Hodosi 
& Rusu 2013). Förändringar i verksamheten kräver ofta förändringar i IT, och därför behöver 
avtalet kunna följa dynamiken i verksamheten, men på ett ordnat sätt som tillåter kontinuerliga 
uppdateringar av avtalet. Exempel på sådan flexibilitet i avtalet kan gälla antal användare eller 
nya applikationer. Det bör framgå i avtalet hur priser kan omförhandlas för att spegla 
förändringar i volymer eller marknadsmässiga priser (Saunders 1997).     
 

 Partnerskap  

Partnerskap kan definieras som en tvärorganisatorisk relation som innebär ett långsiktigt 
engagemang mellan en kund och en leverantör, där båda parterna samarbetar mot gemensamma 
mål och delar risker och nytta. (Lee 1998, refererad i Sikandar & Khan 2014).  
Ett väl fungerande partnerskap nämns ofta som en kritisk framgångsfaktor för IT outsourcing 
(Gottschalk & Solli-Sæther 2005), eftersom det kan reducera en del av risken som följer med 
bristfälligt formulerade avtal. Det kan också hjälpa till att hantera komplexa problem som inte 
faller helt och hållet inom ramarna för avtalet (Kim et al. 2013).  En motsatt ståndpunkt som 
framhålls av vissa forskare är att outsourcing inte kan ses som ett partnerskap eftersom kunden 
och leverantören inte delar samma vinstmotiv (Lee 1996) och att upprätthållande av ett gott 
partnerskap inte ska ses som en kritisk framgångsfaktor eftersom utgångspunkten måste vara 
att avtalet ska säkerställa en framgångsrik outsourcingrelation (Hodosi & Rusu 2013).  En 
studie som gjorts för att definiera vad som egentligen utmärker framgångsrik outsourcing visar 
dock att ett väl fungerande partnerskap skapar ett förtroende och en känsla av tillfredsställelse 
med outsourcingen som är en viktig aspekt för upplevd framgång (Schwarz 2013). Givet att 
framgång i denna uppsats definieras som att kunden når sina målsättningar och känner sig nöjd 
med outsourcingen, kommer ett väl fungerade partnerskap i denna uppsats att betraktas som en 
framgångsfaktor för IT outsourcing. De fem mest frekventa kritiska framgångsfaktorerna för 
ett väl fungerande partnerskap i outsourcingrelationer är nedanstående (Sikandar & Khan 
2014):   

 Ömsesidigt beroende och gemensamma värderingar. Med detta avses gemensamma mål 
och att dela på risker, fördelar och ägarskap. Att ha tydligt identifierade gemensamma 
mål för de båda organisationerna bör på lång sikt inverka positivt på 
outsourcingrelationens framgång.  
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 Ömsesidigt förtroende. Förtroende innebär att förlita sig på att den andra parten är 
kompetent, öppen, engagerad och pålitlig. Ömsesidigt förtroende och transparens leder 
till ett långsiktigt förhållande och kan kompensera brister i avtalet.    

 Effektiv och lämplig kommunikation. En god kommunikation mellan parterna när det 
gäller leveransens effektivitet leder till ömsesidig förståelse och respekt, och kan antas 
vara avgörande för en framgångsrik outsourcingrelation. Vanligtvis anses 
kommunikation främst röra kunden, som bör tillhandahålla nödvändig information till 
leverantören. Det omvända är dock också viktigt eftersom kunden minskar sin kontroll 
över de outsourcade aktiviteterna och en ineffektiv kommunikation från leverantören 
sida kan då bli ett hinder för outsourcingrelationens framgång.  

 Kvalitet i leveransen. Detta innebär förmåga, expertis, teknologi och kompetens som 
möjliggör för leverantören att tillhandahålla nödvändig kvalitet i tjänsterna. 
Organisationer som överväger outsourcing bör inte endast sikta på att sänka kostnaderna 
utan också på att dra nytta av leverantörens förmåga att tillhandahålla högre kvalitet än 
vad som är möjligt för kunden själv om aktiviteten utförs internt. Detta synsätt, att 
tillsammans främja högre kvalitet, främjar också partnerskapet.  

 Närhet mellan organisationerna. Närhet i det här fallet definieras som att ha samma 
referensramar, normer, standarder och arbetssätt, att organisationernas strategier är 
kompatibla med varandra och att båda förstår verksamheten och teknologin som är 
involverade i outsourcingrelationen.  
 

Att bygga upp ett väl fungerande partnerskap kräver därför att kunden och leverantören 
identifierar tydliga gemensamma mål, upprätthåller transparens gentemot varandra, månar 
om god kommunikation, prioriterar och värdesätter hög kvalitet och inte bara låga kostnader 
och arbetar för att öka förståelsen för både verksamheten och tekniken.  

 

 Styrning av leveransen 

Kunden behöver ha förmåga att definiera sina IT-behov och att styra och leda leveransen och 
IT-tjänster från leverantören (Gottschalk & Solli-Sæther 2005). Det måste vara enkelt och 
billigt för kunden att följa upp vad leverantören gör för att kunna styra leverantören i rätt 
riktning, i synnerhet om kunden och leverantören inte har ett gemensamt mål definierat. För att 
främja ett önskvärt beteende och förhindra opportunism från leverantörens sida kan kunden 
använda sig av incitament baserade på resultat eller på beteende. Leverantören har ett 
incitament i att dra ner på sina kostnader och därmed höja sin vinst, vilket kan inverka på 
kvaliteten i leveransen (Embleton & Wright 1998).   
 

Att förlora kontrollen över den outsourcade aktiviteten är ett av de mest fatala misstagen som 
kunden begår i en outsourcingrelation (Barthélemy 2003). Outsourcing innebär att kontroll inte 
längre utövas genom styrning av egna resurser och anställda, utan genom styrning av en 
leverantör. Om kunden inte har förmågan att styra leverantören eller inte aktivt gör det, är det 
möjligt att aktiviteten inte leder till önskat resultat. I samband med att en aktivitet outsourcas 
måste kunden behålla en eller flera ansvariga som styr leverantören och som kan ta fram en 
strategi för aktiviteten som samordnas med organisationens övergripande strategi. Utöver 
förmågan att hantera relationen med leverantören är det även viktigt att någon av de ansvariga 
hos kunden har teknisk kompetens för att kunna förhålla sig till teknologisk utveckling. Aktiv 
samverkan med leverantören är nödvändig för att avtalade servicenivåer ska upprätthållas och 
kunden inte drabbas av låg kvalitet i leveransen.   
 
För att kunna uppnå effektiv styrning krävs en samverkansmodell som utgör en struktur för att 
stötta kundens verksamhetsmål på en strategisk, funktionell och operativ nivå (Gewald & 
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Helbig 2006). Samverkansmodellen ska fastställa vad som ska göras, på vilket sätt och av vem 
samt hur det kan följas upp. Den ska inkludera regler, processer och mätetal för uppföljning av 
leveransen som gör det möjligt att planera, fatta beslut, styra och kontrollera 
outsourcingrelationen. På så sätt kan risker minimeras och kunden får den förväntade 
affärsnyttan från outsourcingrelationen. I samband med att outsourcing sker och leverantören 
tar över utförandet av aktiviteter från kunden, behöver kunden därför behålla en mindre IT-
avdelning vars främsta ansvarsområde blir att samordna verksamhetens affärsenheters behov 
med förväntningarna på leverantören och att styra outsourcingrelationen på daglig basis för att 
säkerställa att det förväntade värdet levereras till verksamheten. Den interna IT-avdelningens 
ansvar kan sägas gå från att tillhandahålla IT-tjänster till att hantera verksamhetens behov av 
IT-tjänster. Samverkansmodellen måste reflektera det nya ansvaret och om kunden vill 
outsourca merparten av sin IT behöver kundens IT-avdelning ha tillräcklig kunskap dels om IT 
och dels om verksamheten.  Kunden behöver ha kompetens kring styrning av IT och av externa 
tjänsteleverantörer, förmåga att hantera verksamhetskrav och tekniskt kunnande.  

 
 Uppföljning av leveransen 

Eftersom kunden betalar för en tjänst, måste den följas upp med avseende på vad som levereras 
och att det är i enlighet med avtalet (Hodosi & Rusu 2013). Kundens IT-avdelning och IT-chef 
eller Chief Information Officer (CIO) förväntas ha kontroll över att man betalar för något som 
inte levereras enligt avtal. De servicenivåer som har specificerats i avtalet måste följas upp för 
att säkerställa att leverantören lever upp till kraven (Overby et al. 2017). SLA-specifikationen 
ska inte bara beskriva den tjänst som tillhandahålls utan också vilket mätetal tjänsten mäts med, 
vilka skyldigheter och ansvarsområden som kunden respektive leverantören har samt vilken 
åtgärd och eventuellt vilket vite som drabbar leverantören om den rätta servicenivån inte 
uppnås. Mätetal ska utformas så att opportunism från båda parterna hindras. Ett exempel är att 
om brott mot en servicenivå beror på att kunden inte har tillhandahållit nödvändig information 
i tid, så ska inte leverantören straffas för det. Leverantören kan låta kunden ta del av SLA-
mätningarna genom rapporter eller genom en online-portal. Mätetal kan exempelvis vara 
Tillgänglighet i form av den tid en tjänst kan användas (det vill säga att den inte blockeras av 
något fel eller problem) eller Antal incidenter (driftrelaterade fel, missade deadlines eller 
defekter i programvara) i kritiska leveranser.  

I valet och utformningen av mätetal bör målet vara att upprätthålla serviceprestanda och 
undvika extra kostnader (Overby et al. 2017) och nedanstående riktlinjer rekommenderas.   

 Välj mätetal som motiverar rätt beteende. Man bör reflektera över på vilket sätt kunden 
respektive leverantören kommer att försöka optimera sin prestationsförmåga i relation 
till ett visst mätetal, och om den typen av optimering verkligen stöder de önskvärda 
resultaten.  

 Mätetalen ska reflektera faktorer som ligger inom leverantörens kontroll, för att fylla 
syftet att motivera rätt beteende. Att straffa leverantören för SLA-brott som har orsakats 
av något som leverantören inte kan styra över sänker motivationen hos leverantören.  

 Mätetalen ska vara enkla att samla in. Det bästa är om det kan ske automatiskt för att 
hålla kostnaden nere.  

 Mätetalen ska vara tillräckligt många till antalet för att säkerställa att inga brott mot 
avtalet kan missas, men samtidigt inte så många att det blir för dyrt och tidskrävande att 
analysera dem.  
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För att vara användbara måste mätetalen kopplas till en rimlig och uppnåelig prestationsnivå. 
Om möjligt kan man utgå från stabila historiska data, i annat fall kan SLA:erna behöva justeras 
i framtiden och en i förväg fastställd process för detta bör finnas.  

Mätetalen ska utformas så att det inte går att uppnå SLA-nivåerna på annat sätt än det som är 
tänkt. Ett exempel är att kunden kan vilja ha en högsta tillåtna svarstid för incidenter. Då bör 
leverantören inte kunna uppfylla detta krav med att skicka ett automatiserat mailsvar när 
incidentrapporten inkommer, utan skicka en faktisk status efter påbörjad felsökning.   

2.3 Analysmodell 
En analysmodell är en konceptuell avgränsning för det område som ska undersökas i en 
kvalitativ studie (Huberman & Miles 1994). Analysmodellen utgör en riktlinje för att fokusera 
och avgränsa insamlingen av data samt hur data ska struktureras och sätter på så vis ramarna 
för analysarbetet. Analysmodellen bör i grafisk form eller text visa några generella begrepp och 
variabler och relationerna mellan dessa, vilket hjälper forskaren att förstå och förklara vad som 
ska undersökas men också vad som inte ska undersökas.  

Figur 1 visar en analysmodell baserad på den genomgångna litteraturen kring outsourcing. 
Framgång och misslyckande i IT-outsourcing påverkas dels av de förväntningar och 
målsättningar som kunden och leverantören har och dels av de kritiska framgångsfaktorer som 
finns för IT-outsourcing. Analysmodellen illustrerar hur förväntningar, målsättningar och 
kritiska framgångsfaktorer påverkar framgång och misslyckande i form av uppfyllnad av 
kundens målsättningar och grad av kundnöjdhet. 
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Figur 1: Analysmodell med framgångsfaktorer som påverkar misslyckande och framgång i IT-outsourcing 
(Författaren). 

Analysmodellen visar de kritiska framgångsfaktorerna som finns beskrivna i litteraturen: 
1. Val av aktiviteter som ska outsourcas (Barthélemy 2003; Hodosi & Rusu 2013)  
2. Strategi (Ford et al. 2012) 
3. Val av leverantör (Barthélemy 2003; Embleton & Wright 1998; Tucci 2011)  
4. Undvikande av oförutsedda kostnader (Barthélemy 2003; Hodosi & Rusu 2013; 

Saunders 1997) 
5. Personal (Barthélemy 2003; Embleton & Wright 1998) 
6. Avtal (Gottschalk & Solli-Sæther 2005; Bartélemy 2003; Hodosi & Rusu 2013; 

Saunders 1997) 
7. Partnerskap (Sikandar & Khan 2014; Gottschalk & Solli-Sæther 2005; Kim et al. 2013; 

Lee 1996; Hodosi & Rusu 2013; Schwarz 2013) 
8. Styrning av leveransen (Gottschalk & Solli-Sæther 2005; Embleton & Wright 1998; 

Barthélemy 2003; Gewald & Helbig 2006) 
9. Uppföljning av leveransen (Hodosi & Rusu 2013; Overby et al. 2017).  
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Kunden och Leverantören har förväntningar och målsättningar som styr deras beteende (Ford 
et al. 2012; Gartner 2018; Koh et al. 2004; Kim et al. 2013; Taylor 2007), vilket illustreras av 
den dubbelriktade pilen. Både Kunden och Leverantören påverkar framgångsfaktorerna för IT 
outsourcing. Framgångsfaktorerna tillsammans avgör om IT- outsourcingen blir framgångsrik 
eller misslyckad, det vill säga huruvida Kundens målsättningar uppnås och Kunden upplever 
nöjdhet med IT outsourcingen.  Definitionen av framgång i IT-  outsourcing är denna uppsats 
att kunden uppnår sina primära målsättningar med outsourcingen, att kunden uppfattar 
outsourcingen som väl fungerande och vill stanna kvar hos sin nuvarande leverantör.  
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3 Empiri 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av företagen i fallstudien och outsourcingrelationen mellan 
dem båda. Därefter återges den information som har framkommit i intervjuerna kring de olika 
framgångsfaktorerna, från de intervjupersoner som valts ut enligt avsnittet Urval av intervjupersoner.  

3.1 Beskrivning av företagen och outsourcingrelationen  
Leverantören är ett multinationellt IT-tjänsteföretag som bland annat levererar drift, utveckling 
och förvaltning av applikationer samt bedriver konsultverksamhet.  

Kunden är ett nordiskt företag och verkar inom den finansiella sektorn. Kundens 
kärnverksamhet är fördelad på två olika huvudkategorier av finansiella tjänster, i denna uppsats 
kallade verksamhetsområde X och verksamhetsområde Y.  

Från början var avsikten att Kunden skulle outsourca hela sin IT till leverantören, inklusive 
applikationsdrift- och förvaltning för både verksamhetsområde X och Y. De befintliga 
systemen som var knutna till dessa verksamhetsområden skulle ersättas av standardsystem som 
redan var i drift hos andra av Leverantörens kunder. Innan avtalet skrevs på valde man dock att 
fortsätta använda det befintliga systemet knutet till verksamhetsområde Y, som tillhandahölls 
av en konkurrent till Leverantören. Samtidigt valde man att låta Leverantören ansvara för 
applikationsdrift- och förvaltning. Detta innebar i praktiken att konkurrenten skulle fungera 
som en underleverantör till Leverantören. Avtalet för IT-outsourcing tecknades på en 5-
årsperiod. Detta ursprungliga avtal är det som i uppsatsen benämns som ”Gamla avtalet”.  
Under avtalsperioden var Kunden missnöjd dels för att de ursprungliga målsättningarna inte 
uppfylldes och dels för att man upplevde outsourcingrelationen som problematisk på olika sätt. 
Ett beslut fattades att gå från singlesourcing (en leverantör) till multisourcing (flera 
leverantörer) och att byta ut Leverantören mot andra leverantörer. En ny upphandling 
genomfördes av Kunden där Leverantören och flera andra leverantörer deltog. Efter att ha enats 
med Leverantören om ett nytt arbetssätt och ett tydligare avtal blev dock stora delar av 
leveransen ändå kvar hos Leverantören. En av de delar som blev kvar var 
applikationsleveransen för verksamhetsområde X, som Kunden vid tidpunkten för skrivandet 
av denna uppsats är mycket nöjd med. Samarbetet fungerar väl och Kunden upplever att de 
målsättningar som finns uppfylls. Det omförhandlade avtalet benämns i uppsatsen som ”Nya 
avtalet”.  

Det tolv intervjupersoner som har valts ut enligt Tabell 1 har vitt skilda roller inom sina 
verksamheter. Det innebär att inte alla intervjupersoner har kunnat svara utförligt på samtliga 
intervjufrågor. För de olika framgångsfaktorerna redovisas därför det insamlade materialet från 
de intervjupersoner som har ansett sig kunna ge information. De intervjupersoner som inte 
anges under en viss framgångsfaktor har inte haft någon information att lämna om den.  

3.2 Förväntningar och målsättningar  

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Kundens målsättningar med att outsourca sin IT var enligt Intervjuperson A främst strategiska. 
Man hade en liten intern IT-avdelning på 5 personer som inte hann med så mycket mer än 
support till butiksledet och huvudkontoren i de olika länder som Kunden verkar i. Nu ville man 
utveckla sin verksamhet inom den finansiella sektorn och skaffa ett modernt standardsystem 
för verksamhetsområde Y. Samtidigt hade man ett kritiskt system för verksamhetsområde X, 
med ett starkt personberoende till systemets ende utvecklare. Detta ansåg man vara en stor risk 
som man ville reducera genom att köpa ett standardsystem av en större IT-leverantör. Även om 



 

16 
 

man önskade få möjligheter till kostnadsdelning med andra kunder genom att köpa 
standardsystem, så var inte den primära drivkraften bakom IT-outsourcingen att minska 
kostnaderna för IT. Det var främst att utveckla verksamheten och minska riskerna enligt 
Intervjuperson A. Man ville också öka drifts- och informationssäkerheten genom att utnyttja de 
processer, ramverk och kompetens som en stor IT-leverantör kan erbjuda.  

Intervjuperson A berättar att Kunden anställde en CIO som fick uppdraget att outsourca 
Kundens IT. Tanken som den nya CIO:n hade var att IT skulle köpas som en enda tjänst och 
att Kunden inte skulle behöva tänka på IT alls. 

Intervjuperson C berättar att Kundens förväntningar var att kunna lite sig tillbaka och komma i 
åtnjutande av den erfarenhet och kompetens som en stor IT-leverantör har. Kunden hade vad 
Intervjuperson C beskriver som en naiv bild av att tjänsteleveransen från Leverantören skulle 
inkludera allt, medan Leverantören hade en bild av att det fanns många omständigheter som 
begränsade ansvaret för tjänsterna.  

Vi hade helt olika förväntansbilder när vi gick in i det där… vad är en 
tjänsteleverans. Ja, men det fanns ganska dåliga förutsättningar att lyckas, just för 
att vi… vi var ganska tidiga på det där tjänsteleveranskonceptet och ingen part 
förstod till fullo var det var för nåt. (Intervjuperson C) 

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Kunden hade anställt en CIO för att driva upphandlingen och Intervjuperson G berättar att 
CIO:n var bekant med en högt uppsatt chef hos Leverantören och att de två redan tidigare hade 
kommit att prata om en eventuell affär mellan Kunden och Leverantören under en lunch. De 
hade då skissat upp den tänkta leveransen på en servett, vilken Intervjuperson G anser kom att 
sätta orimliga förväntningar som inte hade med verkligheten att göra. 

För Leverantören var avtalet med Kunden strategiskt mycket viktigt. Man hade för avsikt göra 
sin första stora satsning på en tjänsteleveransmodell, det vill säga att leverera mjukvara och 
drift i form av tjänster och ville komma in på Kundens inhemska marknad dels med denna 
modell och dels med sin plattform för finansiella tjänster, motsvarande Kundens 
verksamhetsområde Y. Avsikten var att Kunden skulle bli en referenskund för Leverantören, 
vilket skulle underlätta för Leverantören att ta flera marknadsandelar enligt Intervjuperson A 
och Intervjuperson G. 

När Kunden fattade beslutet att inte köpa Leverantörens plattform för verksamhetsområde Y, 
tappade Leverantören en hel del av drivkraften att satsa på Kunden, enligt Intervjuperson G. 
Det visade sig också att den plattform för verksamhetsområde X som Leverantören hade tänkt 
erbjuda Kunden inte fungerade verksamhetens behov. Det fattades ett beslut att utveckla ett helt 
nytt system, där tanken var att det skulle bli ett standardsystem som Leverantören kunde sälja 
till andra kunder också. Det skulle leda till att Kunden fick ett standardsystem och 
kostnadsdelning med andra kunder vilket man önskat från början och Leverantören skulle få en 
modern produkt att erbjuda även andra kunder. Men eftersom man saknade en fullständig 
kravbild från Kundens sida och också från potentiella andra kunder, så blev lösningen till slut 
helt och hållet skräddarsydd för Kunden. Intervjuperson G menar att detta berodde på att det 
saknades en road map och ordentlig styrning i utvecklingsprojektet, både på Kundens och 
Leverantörens sida. På så vis föll även Kundens målsättning med standardsystem och 
kostnadsdelning. Det som hade blivit uppskissat på servetten hade skapat förväntningar både 
på Kundens och Leverantörens sida som sedan inte stämde överens med verkligheten. 
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Plattformen för verksamhetsområde Y försvann ur scopet och därmed mycket av Leverantörens 
drivkraft för att göra Kunden till referenskund. Tanken om standardsystem och kostnadsdelning 
omöjliggjordes för Kundens del. Eftersom kravbilden för systemet växte och växte blev det 
nödvändigt för Leverantören att försöka hålla kostnaderna nere för att inte överstiga det fasta 
priset alltför mycket. Fokus hamnade då på kostnader istället för kvalitet och funktion.  

Alltså starten var att förväntningarna inte stämde överens, från den ursprungliga 
målbilden som var jättebra, en våt dröm kan man säga, men det man till slut kom 
att skriva avtal kring var för långt borta och så blev det då att den skillnaden i 
förväntningar var liksom inte avstämd och detaljerad. Så det var alltför lite 
detaljer i avtalet för hur saker och ting skulle göras och då blev det som att 
[Kunden] ville ju hela tiden gå tillbaka till mesta möjliga av det som de hade fått 
sig förespeglat. Och [Leverantören] ville ju fokusera på att hålla kostnaderna 
nere. För de fick inte tillbaka det som de, på sätt och vis, hade blivit förespeglade 
på sin sida. (Intervjuperson G) 

 

 Kundens perspektiv ‐ nya avtalet 

Efter de 5 första åren, när det nya avtalet förhandlades fram, var målsättningarna annorlunda 
enligt Intervjuperson B. Fokus ligger nu dels på ökad kvalitet och effektivisering i leveranserna 
och dels på att främja ökade intäkter genom att IT stödjer nya möjligheter i för verksamheten. 
Intervjuperson B anser att Leverantören bidrar till att uppnå dessa målsättningar enligt Kundens 
förväntningar.   

 Leverantörens perspektiv ‐ nya avtalet 

Intervjuperson H berättar att i det nya avtalet var en av målsättningarna att förtydliga de båda 
parternas ansvarsområden, att jobba med att bygga upp ett gott partnerskap genom att 
förstärka känslan av gemenskap och att skapa en win-winsituation. Man behövde ändra 
inställningen i den tidigare konfliktfyllda outsourcingrelationen från att vara två parter som 
skyllde på varandra till vilja varandra väl. Leverantören började att på ett mer transparent och 
tydligt sätt kommunicera till Kunden vad som levereras eftersom Kunden tidigare hade 
upplevt att man inte fick värde för pengarna. Tydligare kommunikation och en förändrad 
inställning har lett till en förbättrad outsourcingrelation.  

3.3 Val av aktiviteter som ska outsourcas 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Tanken från början var att IT skulle köpas som tjänster och Kunden inte skulle behöva bry sig 
om IT, Leverantören skulle vara Kundens enda kontaktpunkt och sköta allt samarbete med 
underleverantörer och tredjepartsleverantörer enligt Intervjuperson A. Därför outsourcades alla 
IT-relaterade aktiviteter – serverdrift, servicedesk, applikationsdrift, applikationsförvaltning 
och nätverk.  

Intervjuperson C säger att i valet att outsourca var det fokus på kärnverksamheten som stod 
överst i alla presentationer. Tanken var att man skulle fokusera på verksamhetsutveckling, inte 
på IT. Man beslöt att låta Leverantören ”kapsla in” befintliga leverantörers leveranser, det vill 
säga att sköta koordinering och kommunikation med leverantörer som egentligen var 
konkurrenter till Leverantören. Det visade sig enligt Intervjuperson C inte vara en bra idé. 
Kunden kom för långt ifrån leverantören av systemet för verksamhetsområde Y när all 
kommunikation skulle ske via Leverantören.  
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Intervjuperson C anser att man på Kundens sida hade en massa problemområden och att man i 
grund och botten outsourcade ett problem som man förväntade sig att Leverantören skull lösa. 
Det var problem med driften, med säkerheten, med underbemanning på IT-avdelningen, man 
hade inte koll på kostnader, på systemen eller vad de befintliga leverantörerna gjorde och det 
fanns ingen uppföljning. Intervjuperson C tycker i efterhand att det inte var en bra idé att flytta 
alla de problemen till Leverantören. Möjligheten för Leverantören att lösa dessa var små givet 
att det behövdes ett tätt samarbete med de befintliga leverantörerna, och de såg Leverantören 
som en konkurrent och ville inte dela med sig av information eller alls prata med Leverantören. 
Intervjuperson C anser därför att man borde ha skaffat sig en större förståelse för leveranserna 
och aktiviteterna innan man outsourcade dem, och outsourcat steg för steg istället för allt på en 
gång.   

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson J och L har uppfattningen att ingen ordentlig analys genomfördes av de 
aktiviteter som utfördes av Kundens befintliga IT-avdelning, där båda arbetade innan 
övergången till Leverantören. Kundens IT-avdelning ansvarade för etablering av nya butiker, 
drift av servrar samt support och utveckling av vissa system, däribland butikssystemet. Men 
Intervjuperson J berättar att beträffande verksamhetsområde Y så låg ansvaret för att driva 
utveckling och support på verksamheten, som själva hade kontakten med leverantören av 
finanssystemet (liksom för en del andra områden i verksamheten, som HR och Ekonomi). 
Intervjuperson J anser att det var ett misstag att släppa ifrån sig så stor del av ansvaret för 
verksamhetsområde Y till en extern leverantör och påpekar att Kunden i nuläget arbetar med 
att föra tillbaka det fulla ansvaret för utvecklingen av det området till personer inom 
verksamheten igen.  

Liksom Intervjuperson C på kundens sida anser Intervjuperson L att det var ett misstag att 
outsourca allt och att göra det på en gång, det borde ha skett steg för steg för att bättre hinna 
kartlägga och planera.  

3.4 Strategi 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 
Intervjuperson A säger att eftersom den nye CIO:n hade tanken att IT skulle vara en enda 
tjänst av en leverantör, så var multisourcing aldrig aktuellt utan det var singlesourcing som 
valdes som strategi redan från början.   

Intervjuperson C anser i nuläget att singlesourcing inte var rätt val för Kunden, eftersom en 
enda leverantör inte har bredden för att leverera tillräckligt bra på alla de områden som 
Kundens verksamhet omfattar. Att låta en leverantör ta ett helhetsansvar för tjänster som 
inkluderar leveranser från konkurrerande leverantörer tycker Intervjuperson C inte fungerade 
bra.  

Ju mer man tänker på det desto dummare är det. Så det där att kapsla tjänster i en 
singlesourcing, det tror jag inte på. Så först städa, sedan multisourca. Det tror 

jag hade varit, hade funkat.( Intervjuperson C) 
 
Intervjuperson D anser att den valda strategin inte var problemet, utan att Kunden gjorde sig 
av med all sin IT-kompetens och hade en för liten beställarorganisation, vilket gjorde hela 
processen att genomföra outsourcingen mycket svår. Intervjuperson D ifrågasätter om Kunden 
än idag är ikapp vad gäller IT-kompetens, även om det har förbättrats avsevärt.  
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 Kundens perspektiv ‐ nya avtalet 

Inför omförhandlingen av avtalet då Kunden var missnöjd med Leverantören bestämde man 
sig för att dela upp IT i ett antal domäner och objekt, berättar Intervjuperson A. Sedan gick 
man igenom objekt för objekt och gjorde en bedömning av vad man skulle vinna mest på att 
upphandla och hitta den mest lämpliga leverantören och leveransmodellen. När det gällde 
verksamhetsområde Y resonerade man som så att all IT relaterad till detta borde samlas hos 
en och samma leverantör. Därför man flyttade vissa delar från Leverantören till den 
konkurrent som redan hade kärnsystemet för verksamhetsområde Y. Ett problem som uppstod 
då var att de olika delarna förvaltades av olika enheter inom konkurrentens bolag, varför det 
fortfarande var en del svårigheter kring samordning. I övrigt tycker Intervjuperson A att den 
nya modellen med multisourcing fungerade bra.   
 
  

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson K tycker att tanken som Kunden hade var affärsmässigt bra – att en leverantör 
skulle paketera och standardisera tjänster. Det som hade behövts var dock ett gemensamt mål 
för att komma till en kostnadseffektiv plattform. Intervjuperson K anser att det målet saknades 
och att det inte fanns någon styrning mot ett sådant mål internt på Kundens sida – de 
standardlösningar som Leverantören erbjöd satte personer inom verksamheten stopp för. 
Intervjuperson K menar att de tilläts bestämma vilka system som skulle finnas på just deras 
avdelning, istället för att en IT-funktion gjorde det.  

Då sitter någon och bestämmer nej, jag ska ha det här systemet. Skit i om det 
finns en standardlösning hos [Leverantören]. Och om inte någon på [Kundens] IT 

kan styra det och säga nej, det här är den målkostnad vi ska ha för vår 
verksamhet, för den här IT:n, då löser vi inte det här. (Intervjuperson K)  

 

Vidare anser Intervjuperson K det inte var en bra idé att outsourca de aktiviteter som 
levererades av andra leverantörer. Istället borde Kunden ha slagit ihop de delar som hörde till 
ett verksamhetsområde och outsourcat alla dem till en enda leverantör.  
 

De hade ju lugnt kunnat hänga kvar på all de här små systemen som var speciella. 
Att vi skulle gå in och kladda och ha någon slags jobb där… det var ju bara 

onödigt, att vi på något sätt skulle fronta liksom alla de andra leverantörerna i 
någon slags helhetsleverans… det hade man ju lugnt kunnat släppa. Man hade 

gärna kunnat slå ihop någonting och säga, det här är vår [verksamhetsområde Y] 
det vill vi att [Leverantören] ska ta ett ordentligt ansvar för och satsa på den 

biten, det hade väl vart rimligt. (Intervjuperson K)  
 

Intervjuperson I säger att även om Kunden hade valt en singlesourcing-strategi så var det 
naivt att göra sig av med all IT-kompetens. Leverantören hade behövt en motpart i form av en 
kompetent beställarorganisation hos Kunden. Intervjuperson I menar att även om 
Leverantören hade ett helhetsansvar för Kundens IT, så kunde Leverantören inte fatta beslut 
själv rörande uppgraderingar, parametrar, säkerhet och compliance – Leverantörens roll borde 
ha varit att stötta i beslutsfattandet och exekvera besluten men Kunden måste vara delaktig i 
diskussioner och beslutsfattande. Enligt Intervjuperson I var det mycket svårt att få beslut 
fattade, för att Kunden inte längre hade tillräckligt bra förståelse för sin IT-miljö och ansåg att 
ansvaret låg helt och hållet på Leverantören. 
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Intervjuperson D poängterar att den interna styrningen hos Leverantören var ett problem. 
Leveransen var uppdelad på olika levererande enheter inom Leverantörens koncern och det 
saknades tillräcklig samordning och styrning. Intervjuperson I nämner också att det var svårt 
att agera som en enda Leverantör gentemot Kunden på grund av bristen på helhetssyn och 
samordning internt.  

Intervjuperson D nämner också att tanken från början var att Leverantören skulle skriva avtal 
med de befintliga leverantörer som Kunden hade innan outsourcingen. Dessa skulle då 
formellt bli underleverantörer eller tredjepartsleverantörer till Leverantören, som i sin tur då 
skulle ha förutsättningar för att faktiskt ta ett helhetsansvar för tjänsterna. Detta blev i de allra 
flesta fall inte gjort inför outsourcingen, antingen var de befintliga leverantörerna inte 
intresserade eller så var det så svårt att förhandla fram ett avtal att ingen hade ork till att driva 
det. Det fanns många större problem att lösa, menar Intervjuperson D.  

3.5 Val av leverantör 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson C anser att valet av leverantör inte baserades på en korrekt utförd 
upphandlingsprocess, på det sätt som Kunden skulle ha utfört den i nuläget. Man hade gjort en 
enkel matris över vad man ansåg vara viktigt och mindre viktigt att en leverantör skulle uppfylla 
och gjort platsbesök hos några IT-leverantörer. Underlaget som tagits fram kring valet av 
leverantör var alltför grunt och valet byggde på att Leverantören var den som uppfattades vara 
mest tillmötesgående av de leverantörer som övervägdes. Intervjuperson C berättar att 
Leverantören hade ett bra bemötande och var ”allt-är-möjligt”-orienterade medan de andra 
leverantörerna upplevdes som mer ifrågasättande och fyrkantiga.  Intervjuperson C tycker inte 
att man för den skull valde en olämplig leverantör, men att själva valet inte genomfördes på ett 
strukturerat sätt. Intervjuperson C menar också att den ”allt-är-möjligt”-orienterade hållningen 
hos Leverantören vid den tidpunkten uppfattades som något positivt hos Kunden, men att man 
i efterhand kan se att det hade varit bättre med en mer ifrågasättande hållning. Detta för att man 
då hade tvingats att göra en djupare bedömning av om Leverantören verkligen kunde leverera 
det som Kunden önskade.  

Intervjuperson A nämner att en faktor som spelade in i valet av leverantör var att Leverantören 
hade en drivkraft i form av att vilja öka sitt segment på Kundens inhemska marknad och därför 
var villiga att erbjuda IT-tjänsterna till ett lägre pris än andra leverantörer som inte hade samma 
målsättning. Intervjuperson A nämner att Kunden efter det omförhandlade avtalet med 
Leverantören, när man hade plockat bort en massa saker och flyttat till andra leverantörer, 
betalade mer än vad man hade gjort när avtalet omfattade all IT. Detta visar på att Kunden 
betalade alldeles för lite under det gamla avtalet. Det låga priset var en konsekvens av en 
förhandling där Kunden tryckte ner priset till följd av att styrelsen inte förstod vad IT kostar 
och satte en övre gräns för vad outsourcingen fick kosta, enligt Intervjuperson A.  

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson G anser liksom Kunden att valet av leverantör inte grundades på ett informerat 
beslut. Due diligence, det vill säga företagsbesiktning inför valet av leverantör, gjordes högst 
ytligt under två veckor mitt under sommaren. Intervjuperson G menar att valet av leverantör till 
stor del baserades på CIO:ns befintliga relation till en högt uppsatt chef hos Leverantören och 
inte på ett genomarbetat beslut och att detta var en bidragande orsak till att planeringen inför 
outsourcingen var bristfällig. Intervjuperson G menar att priset som förhandlades fram var 
alltför lågt och inte underbyggt av fakta och analys.  
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Intervjuperson D tycker att givet Kundens val av aktiviteter och outsourcingstrategi fanns det 
inte så många leverantörer för Kunden att välja på. Intervjuperson D menar att Leverantören 
hade kunnat leverera det som efterfrågades med bättre kvalitet, om en grundligare analys och 
förberedelser hade gjorts innan outsourcingen.   

3.6 Undvikande av oförutsedda kostnader 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson A berättar att planeringen kring outsourcingen baserades till stor del på den 
vision som Kundens nye CIO hade kring hur IT skulle levereras. Tanken var att Kundens 
beställarorganisation skulle vara en eller två personer, men när outsourcingrelationen inleddes 
insåg Intervjuperson A snabbt att man behövde bygga upp en större beställarorganisation med 
med kompetens, vilket var en oförutsedd kostnad. Man hade räknat med att kunna använda 
Leverantörens befintliga plattform för verksamhetsområde X, men när det visade sig att den 
inte motsvarade Kundens behov så blev man tvungen att kravställa en helt ny applikation mot 
Leverantören, vilket krävde kompetens och resurser som Kunden inte heller hade räknat med 
att behöva ha.  
 
Intervjuperson C berättar materialet kring upphandlingsprocessen var för grunt och att 
processen inte genomfördes så som Kunden skulle ha gjort i dagsläget. 
 

Det var inte alls på den nivån. Det var mer… servetter och så. (Intervjuperson C) 
 

 På Kundens sida tänkte man att CIO:n hade erfarenhet av outsourcing och visste hur saker 
skulle gå till och fungera. Dessutom berättar Intervjuperson C att de under införsäljningen 
fick intrycket att Kunden kunde luta sig tillbaka för att Leverantören hade genomfört liknande 
övertaganden hundra gånger förut. I slutändan tycker Intervjuperson C att Kunden istället 
drev processen själv och att inte förrän Kundens egen IT-personal kom över till Leverantören 
fanns det en motpart som kunde svara på frågor och ta tag i saker på Leverantörens sida.  
 
Intervjuperson F anser att varken Kunden eller Leverantören i avtalsförhandlingarna hade 
någon förståelse för vilka behov Kundens verksamhet hade. Kundens CIO som ledde 
avtalsförhandlingerna ansåg enligt Intervjuperson F att en stor del av Kundens kärnverksamhet 
kunde utföras i ett excelark, vilket visade på den brist på förståelse för behoven som fanns i 
avtalsförhandlingarna. Kunden hade uppfattningen att Leverantören hade en fungerande 
plattform som passade Kundens behov att de bara skulle kunna ”koppla på den”. Istället visade 
det sig när avtalet var påskrivet att den existerande plattformen inte alls var vad Kunden 
behövde och man fick börja kravställa ett helt nytt system. Intervjuperson F berättar att de två 
anställda som sattes att ansvara för kravställningen från Kundens sida kom direkt från 
verksamheten och hade aldrig tidigare arbetat varken i projekt, med IT eller med kravhantering, 
och att det var en svårt situation för dem utan stöd från ledningen. Att från Kundens sida behöva 
kravställa ett helt nytt system var en mycket stor kostnad man hade räknat med. 
Intervjuperson F menar också att de som deltog i förhandlingarna från Leverantörens sida inte 
hade tillräckligt bra kunskap om de system som erbjöds Kunden, och inte kunde se att de inte 
matchade Kundens behov. En större analys hade behövt göras på båda sidor kring de aktiviteter 
som skulle outsourcas och vilka behov som fanns och Intervjuperson F betonar att Leverantören 
borde ha krävt en sådan analys innan de skrev på avtalet. 
 

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson G tycker att tanken med att utveckla en ny plattform för verksamhetsområde X 
när det visade sig att Leverantörens befintliga lösning inte passade kunden, var god. Det 
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skulle bli en modern lösning som kunde erbjudas alla kunder. Problemet var att den tanken 
inte var avstämd med alla de relevanta enheterna hos Leverantören och man hade därför ingen 
samlad kravbild från alla potentiella kunder, och inte heller från Kunden. Att täcka all 
funktionalitet som Kunden hade behov för och som Kunden ansåg skulle ingå i tjänsten till 
det fasta priset, blev snabbt ett förlustprojekt för Leverantören.  

Intervjuperson J menar att hela outsourcingrelationen kan sammanfattas med att Leverantören 
sålde något som de inte hade. Det var leverantörens första stora satsning på att sälja IT som 
tjänst och Intervjuperson menar att man inte var redo för det. Att leverera IT som tjänst kräver 
att man pratar om funktioner och inte om teknik, men Intervjuperson J anser att tekniker pratar 
teknik och det fanns inget filter mellan dem och Kunden. De avdelningar hos Kunden som 
tidigare själva hade drivit sin IT-utveckling gentemot olika leverantören kunde nu inte längre 
kommunicera direkt med dessa, utan blev tvungna att ta allt via Leverantörens servicedesk, för 
att det stod i avtalet att de skulle vara den enda kontaktvägen för Kunden. Intervjuperson J anser 
att detta var en kraftig försämring för dem och ledde till onödiga ledtider och kostnader.  

Enligt Intervjuperson L lades allt för lite tid och resurser på att reda ut vad vilka behov som 
fanns hos verksamheten och specifiera innehållet i tjänsterna baserat på detta.  

3.7 Personal 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson C berättar att det inte fanns någon plan eller överenskommelse för hur den 
befintliga IT-personalen skulle tas om hand av Leverantören. Däremot hade Kunden en 
förväntan på hur det skulle gå till, och gjorde antagandet att Leverantören skulle göra på det 
sättet. Kundens bild var att Leverantören skulle överföra den befintliga IT-personalens 
kompetens till ett större antal anställda på sin sida bland annat med hjälp av intervjuer, vilket 
inte skedde. Intervjuperson C menar också att IT-personalen som flyttades över inte hade fått 
någon information eller förståelse kring Leverantörens arbetssätt och att inga förberedelser alls 
hade gjorts kring överföringen. Det blev en abrupt övergång för IT-personalen och 
Intervjuperson C har uppfattningen att det hela var dåligt skött ur ett HR-perspektiv.  

Intervjuperson D beskriver att det tog mycket lång tid innan de anställda på Kundens IT-
avdelning fick klara besked kring IT-outsourcingen, runt 3-4 månader som de inte visste helt 
säkert om det hela skulle bli av eller inte och vad som skulle hända med dem själva. 
Övertagandet av personalen sköttes mycket dåligt och Intervjuperson D säger att Leverantörens 
HR tyckte att det hela var pinsamt, men att de av någon anledning som Intervjuperson D inte 
minns inte fick en chans att hantera det bättre. Man borde ha tagit hand om personalen på 
Leverantörens sida och givit dem mentorer som kunde guida dem. De borde ha blivit bättre 
informerade innan IT-outsourcingen var klar. 

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson G berättar att personalen som flyttades över från Kunden till Leverantören inte 
fick någon bra början. Istället för att flytta dem in i Leverantörens existerande 
supportorganisation satt de för sig själva och gjorde samma sak som de hade gjort hos kunden, 
men med en person mindre (som inte hade förts över från Kunden till Leverantören) vilket ledde 
till en hård arbetsbelastning för dem. Intervjuperson G anser att man borde ha använt dem som 
”experter” för att lära upp Leverantörens supportorganisation och sedan låtit dem få andra 
arbetsuppgifter utöver vad de hade arbetat med hos Kunden, men att så inte skedde. 
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Intervjuperson G har ingen förklaring till varför så inte skedde, men säger att det fanns ingen 
medveten strategi alls kring personalen.  

Intervjuperson J har intrycket att Leverantören egentligen inte var intresserad alls av att ta över 
någon personal från Kunden. Det fanns heller ingen plan för hur den befintliga IT-personalen 
skulle arbeta inom Leverantörens organisation. Kunden hade in i det sista innan övergången 
skedde, uppfattningen att IT-personalen skulle tillhöra Leverantörens organisation men 
fortsätta att fysiskt befinna sig på Kundens huvudkontor. Intervjuperson J berättar att 
personalen på Kundens IT-avdelningen packade och packade upp sina saker tre gånger innan 
Kunden och Leverantören hade enats och de flyttade till Leverantörens lokaler. Den enhet som 
den befintliga IT-personalen skulle tillhöra hos Leverantören visade sig dock inte ha 24/7-
support, vilket Kunden enligt avtalet hade köpt. Därför följde några kaotiska månader där de 
flyttades mellan enheter och knappt visste vem deras chef var. Intervjuperson J anser att 
Kundens CIO hade givit Kunden en bild av att precis allt relaterat till IT kulle ingå i priset som 
man betalade för IT-tjänsterna till Leverantören och att Kunden därför inte behövde bry sig om 
något alls. Allt skulle vara Leverantörens ansvar, inklusive de områden som tidigare hade 
hanterats av Kundens verksamhet och inte av IT-avdelningen. Intervjuperson J berättar att för 
Kundens IT-personal hade detta konsekvensen att de inte fick någon överlämning av dessa 
områden. Plötsligt var de bara ansvariga för dem och oavsett vad de ville göra eller vem de ville 
prata med, blev svaret att det var Leverantörens problem.  

Hela tiden innan övergången sa man till oss, ”det där behöver ni inte bry er om, 
det är [Leverantörens] problem”. Sen gick vi över och då blev det plötsligt vårt 

problem. Jag skulle säga att de första 6-12 månaderna gick fullständigt åt helvete, 
ingenting blev gjort på grund av den här vanföreställningen om hur leveransen 

skulle fungera. (Intervjuperson J)  

3.8 Avtal 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson A har uppfattningen att priset pressades hårt från Kundens sida i 
avtalsförhandlingarna och att det slutliga priset inte var resultatet av en grundlig analys utan 
speglade vad Kunden var villig att betala och vad som var Leverantörens nedre smärtgräns. 
Intervjuperson A menar att man trodde att Leverantören skulle kunna effektivisera Kundens 
IT och byta ut gamla system mot egna standardapplikationer i så hög utsträckning att affären 
skulle börja löna sig i längden. Inget av detta var dock specificerat i avtalet. 
Leveransmodellen med en fast årlig kostnad blev en låsning där Leverantören gjorde förluster 
och därför drog ner på kvaliteten enligt Intervjuperson A.  

Intervjuperson F har uppfattningen att man från Kundens sida inte hade någon ambition att 
uppnå en win-win-situation när avtalet förhandlades, utan att man gjorde allt för att få till ett så 
fördelaktigt avtal för sig själv som möjligt. Detta ledde till att priserna pressades så hårt och att 
SLA-nivåerna var så höga att viten hela tiden slog ut, vilket i sin tur gjorde att Kunden och 
Leverantören inte klarade att samarbeta med varandra. Hela tiden uppstod diskussioner och 
dispyter som ofta eskalerades. Kraven som ställdes i SLA-nivåerna var orimliga och priset tillät 
inte den nödvändiga bemanningen hos Leverantören för att uppfylla dem, enligt Intervjuperson 
F.  

Intervjuperson D tycker att ett stort problem med avtalet var att tjänsterna inte var beskrivna 
innehållsmässigt. Kunden gjorde tolkningen att allt som de ville ha i tjänsten skulle ingå, vilket 



 

24 
 

Intervjuperson D menar hade sin grund i den förväntning som de hade fått av sin CIO innan 
outsourcingen skedde – allt kommer att ingå i det fasta priset. Leverantören gjorde tolkningen 
att en tjänsts omfattning avgörs av om den fungerar och är ändamålsenlig och att allt utöver det 
skulle beställas som ändringar. Skillnaden mellan Kundens och Leverantörens tolkning anser 
Intervjuperson D var det som var orsaken till större delen av konflikterna i 
outsourcingrelationen.  

 Kundens perspektiv ‐ nya avtalet 

Intervjuperson B tycker att även om det nya avtalet fungerar ganska bra så har man gjort det 
onödigt komplext, och att det är tydligt att historiken från den första avtalsperioden har satt stor 
prägel på det nya avtalet. Vissa delar är tydliga medan andra är komplexa och svårhanterliga. 
Det är utformat som ett ramavtal med underliggande uppdragsavtal som i vissa fall har 
motsägande innehåll där det som står i uppdragsavtalet gäller i stället för ramavtalet. 
Intervjuperson B tycker dock att den ärliga och tydliga dialogen mellan Kunden och 
Leverantören samt det faktum att man har inställningen att göra det bästa möjliga av situationen, 
gör att det går att hantera de komplexa delarna av avtalet.  

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson G anser att avtalet var överlag dåligt skrivet. Det skulle vara ett ”all-inclusive” 
avtal med fasta kostnader för Kunden vilket det blev, men problemet var att innehållet var 
alltför vagt beskrivet, det vill säga vad som skulle ingå i det fasta priset.   
 

Intervjuperson I berättar också att avtalet inte var tillräckligt specifikt beträffande vad som 
skulle ingå i leveransen eller inte. Man hade ”klumpat ihop” allt och valt att kalla det för IT-
tjänster i stället för att specificera exakt vad det handlade om. Kunden och Leverantören hade 
enats om ett fast pris för leveransen över 5 år, vilket Intervjuperson I tycker var alldeles för 
oflexibelt. Priset var också för lågt och speglade inte verkligheten. Intervjuperson I kan inte 
komma på något alls som var bra med avtalet, förutom det faktum att det fanns ett avtal. För 
projektet rörande utvecklingen av kundens butiksapplikation fanns inget projektdirektiv som 
angav vilka aktiviteter som skulle utföra och vilken tid de fick ta. Istället tillkom bara fler och 
fler krav. Intervjuperson I menar att om det tillkommer krav så måste det också tillkomma 
kalendertid för att utföra dem, men att Kunden ansåg att oavsett vilka krav som tillkom skulle 
den tidigare överenskomna tidsgränsen för projektet kvarstå, vilket ledde till att leverantören 
tvingades betala mycket höga viten för förseningar. Eftersom man inte hade specifierat vad som 
skulle ingå i systemet så uppstod också en infekterad diskussion kring pengar. Intervjuperson I 
menar att denna infekterade diskussion som hade sin grund i det dåligt specificerade avtalet 
sedan kom att påverka hela outsourcingrelationen mellan Kunden och Leverantören negativt. 
Samverkansbilagan i avtalet beskriver Intervjuperson I som en klassisk samverkansbilaga 
operativ och strategisk samverkansbilaga med olika forum specificerade. Intervjuperson I:s 
uppfattning är att samverkansbilagan inte var ett problem, och att samverkansbilagor generellt 
aldrig är orsaken till en problematisk outsourcingrelation såvida man inte uttryckligen skriver 
att parterna inte ska prata med varandra alls. Det var istället otydligheten kring innehållet och 
omfattningen av tjänsterna i avtalet som utgjorde det verkliga problemet. På grund av den 
otydligheten uppstod så många diskussioner att man fick införa ett särskilt forum för avtals- 
och ekonomifrågor som hölls varannan vecka för att hålla dessa frågor borta från resten av 
leveransens forum.  
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Även Intervjuperson K beskriver att avtalet inte satte några ramar alls för 
applikationsleveransen. I utvecklingsprojektet av kundens butiksapplikation fanns inga 
avgränsningar beträffande kraven. Intervjuperson K kallar detta ”ett klassiskt krav-spårar-ur-
projekt” och menar då att eftersom avtalet inte satte några gränser för innehållet i det system 
som skulle utvecklas så kunde Kunden kräva mer och mer utan att Leverantören hade någon 
avtalsreglerad möjlighet att säga nej.   

 Leverantörens perspektiv – nya avtalet 

Både Intervjuperson G, H och I anser att det nya avtalet blev tydligare. Man hade tagit lärdom 
av det gamla avtalet och beskrivit tjänsternas innehåll och omfattning mer detaljerat.  

3.9 Partnerskap 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson A berättar att Kunden upplevde att Leverantören drog ner på kvaliteten i 
leveransen för att minska sina egna förluster som var en följd av det alltför låga fasta priset. 
Många områden hos Kunden var underutvecklade och man var missnöjd med detta. 
Intervjuperson A tycker att en så pass stor och ”framåtlutad” leverantör borde ha levererat 
bättre tjänster till en referenskund och högre nöjdhet. Detta var en stor del av anledningen till 
att man beslöt att multisourca när avtalet löpte ut enligt Intervjuperson A – tanken var att 
andra leverantörer kunde leverera högre kvalitet i de delar man var missnöjd med. 
Intervjuperson A anser att man borde ha satt sig ner efter halva avtalsperioden och haft en 
tydlig och öppen avstämning kring problematiken att Leverantören gick med förlust och att 
Kunden inte fick den kvalitet de förväntade sig. Att så inte skedde tror Intervjuperson A till 
stor del var en fråga om prestige för Kundens CIO. Under den första halvan av avtalet var det 
också så stort fokus på utvecklingsprojektet för verksamhetsområde X att man inte riktigt 
hann med den andra dialogen. Vad gäller kommunikation berättar Interjvuperson A att man 
blev tvungen att införa ett särskilt forum varannan vecka där diskussioner och konflikter  
relaterade till ekonomi och avtal hanterades, för att förhindra att de genomsyrade alla delar av 
leveransen och tog död på alla relationer mellan Kunden och Leverantören. En negativ dialog 
mellan parterna uppstod enligt Interjvuperson A tidigt i samband med svårigheterna med 
utvecklingsprojektet och för att de målsättningar som hade identifierats för 
outsourcingrelationen visade sig inte kunna uppfyllas varken för Kunden eller Leverantören. 
Efter det fanns det enligt Intervjuperson A inga gemensamma mål att arbeta mot. 

Enligt Intervjuperson C hamnade man tidigt vad som mer likande ett skyttegravskrig än 
samverkan och en destruktiv dialog istället för konstruktiv. Diskussionerna kring kostnader 
och avtalet tog mycket energi och inget positivt kom ut av det. Interjvuperson C menar att 
rotorsaken till det var att både Leverantörens bild av vad de behövde leverera och Kundens 
bild av vad de behövde köpa hade varit långt ifrån verkligheten och inte heller stämt med 
varandra.  

Intervjuperson F tycker att det inte fanns något gemensamt mål för Kunden och Leverantören. 
Leverantörens mål var att komma in på Kundens inhemska marknad och Kunden ville ha någon 
som hjälpte dem att utvecklas i sin verksamhet. En gemensam målbild som man skulle ha 
kunnat ha var den att bygga ett standardsystem. Kunden önskade från början ett standardsystem 
som kunde medföra kostnadsdelning med andra kunder, och Leverantören ville också helst 
bygga ett standardsystem som de kunde sälja till andra kunder, men eftersom man inte hade 
definierat denna gemensamma målbild och förankrat den i avtalsförhandlingarna så var det 
ingen som styrde mot detta mål. Istället slutade det med att man kravställde och byggde ett helt 
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och hållet specialanpassat system för Kundens behov. Kommunikationen mellan Kunden och 
Leverantören var enligt Intervjuperson F bedrövlig.  
 

 Kundens perspektiv ‐ nya avtalet 

Intervjuperson B tycker att samarbetet mellan Kunden och Leverantören fungerar bra i det nya 
avtalet, att man ser varandra som lagspelare snarare än att försöka göra vinst på varandra. 
Ärlighet och transparens genomsyrar relationen och man jobbar som ett team snarare än som 
kund och leverantör. Förståelse för helheten och hur olika roller och delar i leveransen hänger 
ihop har ökat, enligt Intervjuperson B. Det saknas dock fortfarande en gemensam målbild, till 
stor del för att Kunden själv just nu inte har en riktning klar för sig. Intervjuperson B är 
medveten om att Leverantören efterfrågar en överordnad målbild och plan från Kundens sida 
för att kunna leverera i enlighet med den. Intervjuperson B anser dock att det går att kompensera 
bristen på en gemensam målbild i det dagliga arbetet genom god kommunikation kring mål på 
en lägre nivå, exempelvis olika projektmål.  
 
Enligt Intervjuperson F är partnerskapet betydligt bättre i det nya avtalet. Man fokuserar på 
win-win och en långsiktig relation istället för bara kostnader och har förändrat arbetssättet. 
Kunden och Leverantören har en tät dialog och Leverantörens utvecklingsteam sitter på plats 
hos Kunden två dagar i veckan. Detta har ökat förståelsen för den andra parten på båda sidor.  
 
Intervjuperson E tycker att det nära samarbetet och den ökade förståelsen för varandra är det 
som har bidrar mest till ett gott partnerskap. Trots att en övergripande målbild saknas så 
upplever Intervjuperson E att Kunden och Leverantören arbetar tillsammans mot det outtalade 
målet att uppnå hög kvalitet. Intervjuperson E säger sig aldrig ha haft behov av att titta i avtalet 
för att lösa en konfliktsituation. Det har fallit sig naturligt vem som har ansvar för vad.  
 

 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson I tycker att det fanns alltför lite transparens i under den första avtalsperioden, 
både från Kundens och Leverantörens håll och att man pratade om IT som något skilt från 
verksamheten. Intervjuperson I tycker att detta är ett synsätt som leder till att Leverantören får 
för lite förståelse för verksamheten och därför inte kan agera som en partner åt kunden – man 
vet inte på Leverantörens sida vilken strategisk riktning Kunden har. Intervjupersoner I menar 
att Kunden behövde en beställarorganisation som både kunde IT och verksamhet som motpart. 
Istället ledde bristen på teknisk kompetens på Kundens sida i kombination med Leverantörens 
brist på förståelse för Kundens verksamhet till en situation där ingen riktigt kunde överblicka 
konsekvenserna av olika förändringar, och därför vågade ingen heller fatta de beslut som 
Intervjuperson I anser hade behövts för att driva Kundens utveckling framåt. Exempel på detta 
är att byta ut gamla system mot nya standardsystem eller uppgradera föråldrade delar av driften. 
Kommunikationen mellan Kunden och Leverantören under det gamla avtalet upplevde 
Interjvuperson I som att man ständigt satt i varsin skyttegrav och tjafsade med varandra.  

I det nya avtalet tycker Intervjuperson I att det finns betydligt mer transparens. Leverantören 
har specificerat de komponenter som ingår istället för att benämna leveransen ”IT-tjänster” och 
inte låta Kunden få inblick i dessa. Kunden har insett att de behöver mer kompetens på sin sida  
för att kunna föra en dialog med Leverantören kring leveransen.  

Intervjuperson K upplevde att Kunden och Leverantören i mångt och mycket var i någon slags 
krig med varandra och att Kunden var ändlöst opportunistisk i att utnyttja avtalet och det låga 
priset och struntade i relationen. Interjvuperson K anser detta vara ett omoget sätt att driva en 
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verksamhet på, eftersom IT-leveransen var helt avgörande för att Kundens verksamhet skulle 
vara framgångsrik. Istället för att dunka avtalet i bordet under varje möte borde man ha gått 
Leverantören till mötes och betalat för de åtgärder som behövdes för att ge bättre funktionalitet 
inom olika områden och även satsat på att upprätthålla en god relation.  

 
Om din stolthet för att du ska kämpa igenom ett avtal är viktigare än att de ute på 

arbetsplatserna ska få sina grejer… då är du värdelös. Du förstår inte vad ditt jobb handlar 
om. Inte för att Leverantören ska må bra, utan för att Kunden ska må bra.  Vi har massa 

andra kunder och vi förlorar pengar på er. Men ni, det här är er verksamhet varje dag. Om 
du inte fattar att du får en dålig leverans för att du inte tar ansvara för att det ska bli en bra 

leverans, om du inte förstår det så är du inte bra på ditt jobb. (Intervjuperson K) 
 
Kunden och Leverantören hade fastnat i att skylla på den andra parten för att målsättningarna 
inte uppfylldes enligt intervjuperson K. Kunden tyckte att Leverantören skulle investera i 
relationen och Leverantören tyckte att Kunden skulle marknadsföra Leverantören till sin 
bransch så att det blev värt för Leverantören att investera i relationen, men att Kunden istället 
bara talade negativt Leverantören.  

 Leverantörens perspektiv – nya avtalet 

Enligt Intervjuperson H var det viktigaste inför det nya avtalet att just förbättra partnerskapet – 
tydligare kommunikation, gemensamma mål, ett nära samarbete och förtroende. Egentligen var 
det inte så stora förändringar som gjordes i avtalet och bemanningen på Leverantörens sida är 
den samma, utan det var kommunikation och inställning till varandra som var de avgörande 
punkterna.  

3.10 Styrning av leveransen 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson A berättar den beställarorganisation som från början var tänkt att fungera som 
motpart till Leverantören var mycket begränsad, i själva verket bestod den bara av 
Intervjuperson A själv, som skulle ansvara för avtalet med Leverantören och att bygga upp ett 
projektkontor som skulle driva förändring. Intervjuperson A insåg dock snabbt att man behövde 
vara en professionell beställare gentemot Leverantören och att fler kompetenser behövdes. 
Intervjuperson A hade förväntat sig en större bemanning på Leverantörens sida som dock inte 
fanns på plats i början. Kundens beställarfunktion utökades långsamt under de första 3 åren, 
varpå Intervjuperson A insåg att multisourcing var det bästa alternativet för Kunden och byggde 
ut Kundens IT-kompetens ytterligare för att kunna hantera multisourcing när avtalet med 
Leverantören löpte ut. Intervjuperson A menar därför att det inte fanns någon plan alls för en 
beställarfunktion på Kundens sida utan den utvecklades över tid baserat på Kundens behov och 
Leverantörens beteende.   

 Kundens perspektiv ‐ nya avtalet  
Vad gäller kompetens anser Intervjuperson B att Leverantören i många lägen har en djupare 
förståelse för kopplingen mellan IT och Kundens verksamhet än vad Kunden själv har. Kunden 
har dock ökat sin förståelse för teknologi, men Intervjuperson B tycker att den tekniska 
förståelsen begränsas av att Kunden till stora delar stängs ute, exempelvis får Kunden inte logga 
in på servrarna och kan inte se hur allt är uppsatt där. 
Intervjuperson B tycker att viten då en leverantör inte uppfyller kraven är rimligt, men att den 
bonus som regleras i avtalet inte är relevant som medel för att styra leverantören. Det är orimligt 



 

28 
 

att dela ut bonusar för att en leverantör lyckas hålla servrarna igång. Incitamentet för en 
leverantör borde vara att få en nöjd kund som ger mervärde på ett annat sätt.  
 

 Leverantörens perspektiv 
Intervjuperson I tycker att organisationen på Kundens sida var för liten och saknade rätt 
kompetens för att styra leveransen. Intervjuperson I säger att man på Kundens sida ”lutade sig 
tillbaka” och inte deltog i tillräcklig utsträckning i sin egen utveckling. Detta hade sin grund i 
förväntan att allt skulle ingå i det fasta priset och att Kunden hade fått sig förespeglat innan 
avtalet skrevs på att allt skulle vara Leverantörens ansvar. Intervjuperson I understryker att en 
leverantör inte kan ta ansvar för att en kund uppfyller lagkrav och regelverk, utan det måste 
finnas att samarbete där kunden fattar beslut kring hur lagar och regelverk ska följas och 
leverantören implementerar detta i systemen och rutinerna. Intervjuperson I anser att Kunden 
förväntade sig att Leverantören skulle sköta allt detta själv och att det var mycket naivt både 
från Kundens och Leverantörens sida att tro att en sådan leverans skulle fungera. 

Leverantören hade inte heller en tillräckligt bra styrning internt, enligt Intervjuperson I. Inom 
en koncern av leverantörens storlek är ofta många bolag och enheter involverande i en leverans 
och de ansvarar för olika områden som exempelvis servicedesk, arbetsplats, drift, 
applikationsförvaltning och nätverk. Det var enligt Intervjuperson I för få resurser tillsatta för 
att koordinera leveransen internt. Leveransmodellen hade inte heller förankrats med alla 
levererande enheter innan avtalet skrevs på. Den ekonomiska uppföljningen var rörig, och vissa 
enheter hade uppfattningen att de inte fick betalt internt för de arbete de utförde för Kundens 
räkning, och tyckte sig därför inte ha något incitament att prioritera Kunden.  

Intervjuperson K anser att Kunden saknade kompetens för att styra leveransen. Dessutom var 
SLA-nivåerna orimliga för att om en liten del av systemet blev otillgängligt så räkndes hela 
systemet som otillgängligt och viten slog ut. Intervjuperson K tycker att alltför stort fokus låg 
på att kräva ut viten och att detta ledde till missnöje på båda sidor, och att tvinga en leverantör 
att misslyckas gång på gång genom orimliga omöjliggör en framgångsrik outsourcingrelation.  

Intervjuperson J berättar att det fanns viten kopplade till att Leverantören inte kunde leverera 
enligt de tider som specificerades i avtalet. Kraven var dock i flera fall så orimliga att det blev 
billigare för Leverantören att välja att inte uppfylla dem och istället betala vite till Kunden. Ett 
exempel är att om en dator gick sönder i en av Kundens butiker så hade Leverantören 8 timmar 
på sig att leverera en ny, konfigurerad dator oavsett vilken stad och vilket land butiken låg i. 
Intervjuperson J berättar att det ofta klagades från högre nivå hos Leverantören på att de 
levererande enheterna inte kunde få ut datorer till Kunden i tid. Därför gjorde man vid ett 
tillfälle ett experiment – ett ärende gällande trasig dator kom in och flera personer ägnade från 
det ögonblicket all sin tid åt att skaffa fram en ny, konfigurera den och slutligen leverera den 
med taxi till butiken som råkade befinna sig i samma stad som Leverantörens kontor. 
Leveransen skedde precis under gränsen för den tillåtna tiden men kostnaden översteg vida det 
vite som hade varit kopplat till att leverera den försent. På så vis fanns inget incitament för 
Leverantören att försöka leva upp till kraven. På liknande sätt anser Intervjuperson J att 
modellen att ta betalt per ärende, som man hade kommit överens om i Leveransens början, är 
dålig ur ett styrningsperspektiv. En Leverantör bör uppmuntras att automatisera 
ärendehanteringen och få ner mängden ärenden så långt det är möjligt, men för en Leverantör 
som får ersättning per ärende finns inget incitament för att minska antalet ärenden. 
Intervjuperson J anser att en modell där man betalar för resurser istället för antal ärenden, och 
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delar på vinsten mellan kund och leverantör om man lyckas minska resursbehovet, är en bättre 
idé.  

Vidare anser Intervjuperson J att Leverantören gjorde fel som flyttade kompetens bort från 
servicedesken och överlät ansvaret på andra och tredje linjen. Intervjuperson J tycker att en 
sådan struktur förutsätter ett tätt samarbete mellan en leverantörs olika enheter och att många 
större leverantörer har svårt med just det interna samarbetet. Därför menar Intervjuperson J att 
man som kund bör kravställa att så mycket funktionalitet som möjligt ska ligga i första linjen i 
servicedesk så att användare kan få hjälp direkt. 

Intervjuperson J beskriver att så snart någon användare i Kundens organisation klagade till 
beställarorganisationen, så blev Leverantören tvungen att skapa en ny rutin för att hantera det 
som klagomålet gällde. Ibland kom klagomål som motsade varandra helt och hållet.  Snart fanns 
en mycket stor mängd manuella rutiner gällande små detaljer och Intervjuperson J anser att det 
var fel prioriterat – man borde har fokuserat på större frågor och styrt inte bara Leverantören 
utan även sina egna användare. Förklarat för användarna vad de kunde förvänta sig av 
Leverantören, vilka rutiner som skulle följas och hur ansvaret var fördelat mellan Kunden och 
Leverantören.  

3.11 Uppföljning av leveransen 

 Kundens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson C berättar att uppföljning av leveransen till största delen grundade sig på 
mätningar av svarstider men att Kunden och Leverantören inte vad överens om mätningarnas 
riktighet. Kunden ville att en tjänsts tillgänglighet skulle mätas mellan en användares terminal 
och applikationsservern. Detta var för komplext att sätta upp, så mätningarna gjordes från en 
robotanvändare hos Leverantören som var 5:e minut genomförd en förutbestämd aktivitet i 
kundens applikation för att mäta svarstiden och tillgängligheten. Därför uppstod situationer där 
mätningen sa att tjänsten var tillgänglig men alla eller enstaka slutanvändare upplevde att den 
inte var det. Därför blev det med tiden en mycket komplex struktur i mätningarna enligt 
Intervjuperson C, eftersom i det fall Kundens användare hade rapporterat en kritisk incident 
kring ett system så skulle det anses otillgängligt oavsett resultatet av mätningen. Det blev 
tidskrävande att sammanställa mätningarna och Kunden ifrågasatte riktigheten i siffrorna varje 
månad. Detta ledde till konflikter. Även andra rapporter om lagring och antal arbetsplatser var 
inte korrekta och Intervjuperson C tycker att allt fokus hamnade på varför siffrorna inte stämde 
istället för att vara på kvaliteten i leveransen. Mätningarna och rapporterna blev därför 
kontraproduktiva.  De ledde till att Kunden och Leverantören hade olika bild av hur 
verkligheten såg ut och Intervjuperson C understryker att  
för att lyckas i en outsourcing så behöver man samma bild av verkligheten, man behöver vara 
transparent kring förväntningar.   

 Kundens perspektiv ‐ nya avtalet 
Intervjuperson B beskriver uppföljning av leveransen sker genom att man håller månatliga 
förvaltningsmöten där man tar upp pågående aktiviteter, projekt, SLA-nivåer, incidenter och 
planering. Det är väldigt givande. SLA-mätningarna är inte en källa till konflikt längre. Ibland 
förekommer felaktigheter men Intervjuperson B tycker inte att då är en stor sak, då får 
Leverantören rätta till det. Ofta innebär det ingen skillnad ifråga om servicenivåerna är 
uppnådda eller inte. Däremot anser Intervjuperson B att man inför nästa avtalsskrivning bör se 
över om man mäter rätt delar.  
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 Leverantörens perspektiv – gamla avtalet 

Intervjuperson I berättar att leveransen följdes upp med hjälp av SLA-mätningar och en 
kundnöjdhetsundersökning. Kundnöjdhetsundersökningen bidrog inte till något annat än att tala 
om för Leverantören att Kunden var missnöjd, vilket man enligt Intervjuperson I ändå redan 
visste från den löpande dialogen med Kunden. Kunden och Leverantören var inte överens om 
rimligheten i SLA-mätningarna som mätte systems tillgänglighet och därför fastande man enligt 
Intervjuperson I i ändlösa diskussioner om den föregående månadens fel och omfattningen av 
dessa. Det var ett bakåtsträvande synsätt som bara fokuserade på vad som hade hänt och gått 
fel, istället för att blicka framåt och säga ”vad kan vi göra för att förhindra att detta händer 
igen?” 

Intervjuperson K:s bild av SLA-mätningarna är att de var orimliga i bemärkelsen att om en liten 
del av butikssystemet var otillgängligt eller om det var otillgängligt för en liten del av Kundens 
butiksnät, så ansågs ändå hela systemet vara otillgängligt vilket ledd till höga viten för 
leverantören. Det fanns enligt Intervjuperson K därför ingen rimlighet i kraven eller någon 
möjlighet för Leverantören att uppnå kraven. De var snarare ett medel för att kunna utkräva 
viten från Leverantören.  

Intervjuperson J anser att avtalsmässigt uppfyllde servicedesken alla krav och servicenivåer. I 
kundnöjdhetsmätningen framgick ändå att Kunden inte var nöjd med servicedesken. Skälet till 
det anser Intervjuperson J vara att man hade köpt fel saker och inte förstod vad som ingick i 
avtalet och inte. Förväntningarna stämde inte med avtalets förutsättningar. Kunden förstod inte 
skillnaden mellan tjänsterna servicedesk och arbetsplats, utan servicedesken fick bära ansvaret 
för att arbetsplatser inte levererades enligt kraven.  

Enligt Intervjuperson L uppfyllde inte mätningarna sitt syfte eftersom de inte speglade hela 
värdekedjan i en tjänst. Siffrorna visade inte vad Leverantören behövde prioritera och bli bättre 
på, eller vilket värde som tjänsterna skapade för Kunden.  

 Leverantörens perspektiv – nya avtalet 
Uppföljningen i det nya avtalet har större fokus på att hitta lösningar och samarbeta kring att 
lösa fel som uppstår än på själva SLA-mätningarna i sig, enligt Interjvuperson H. Delvis beror 
det på att personer har bytts ut på Kundens sida och att man nu har en annan syn på 
uppföljning – istället för att ha en strikt leverantörsstyrning som är baserad på SLA:er med 
hårda kriterier och som enligt Intervjuperson H inte skapar ett bra samarbeta så har man hittat 
ett sätt följa upp leveransen som istället främjar outsourcingrelationen.  SLA-mätningarna är 
inte längre ett problem utan en del i en mer samarbetsorienterad uppföljning.  
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4 Analys 
I detta kapitel analyseras det material som har samlats in i intervjuerna i förhållande till teorin, med 
utgångspunkt i analysmodellen och de ingående delarna målsättningar, förväntningar och 
framgångsfaktorer.  

4.1 Målsättningar och förväntningar 
Förväntningar och målsättningar påverkar kundens och leverantörens beteende i en 
outsourcingrelation (Koh et al. 2004). Ett exempel där detta blir tydligt är utvecklingen av 
systemet för verksamhetsområde X. Kunden betalade ett fast pris för sin IT och hade bilden 
av att utvecklingen ingick i det priset oavsett kravbildens omfattning, medan Leverantören 
hade ett incitament för att hålla kostnaderna nere. Avtalet gav inga ramar för vad som faktiskt 
kunde anses ingå i det fasta priset vad gällde systemutvecklingen och därför hamnade Kunden 
och Leverantören i vad flera intervjupersoner på båda sidor beskriver som infekterade 
diskussioner kring kostnader och som påverkade hela outsourcingrelationen negativt.  I det 
nya avtalets början var en av de viktigaste uttalade målsättningarna att förbättra den dåligt 
fungerande kommunikationen och parternas inställning till varandra samt att bygga upp ett 
gott samarbete och partnerskap. I nuläget upplever Kunden och Leverantören att en 
övergripande målsättning med outsourcingrelationen saknas, men att man arbetar tillsammans 
mot den outtalade målsättningen att uppnå god kvalitet, vilket man lyckas med. Detta arbete 
har resulterat i att Kunden är nöjd med outsourcingrelationen.  

4.2 Val av aktiviteter som ska outsourcas 
Noggrann analys av vilka aktiviteter som ska outsourcas för att inte förlora kontrollen över 
kärnverksamheten och konkurrensfördelar är en viktig del av planeringen inför outsourcing 
Aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten kan outsourcas för att tillåta den outsourcande 
organisationen att fokusera på sin kärnverksamhet (Barthélemy 2013; Hodosi och Rusu 2013).   
 
Intervjuperson J och L har uppfattningen att ingen ordentlig analys genomfördes av de 
aktiviteter som utfördes av Kundens befintliga IT-avdelning, där båda arbetade innan 
övergången till Leverantören. 
 
Från Intervjuperson A och Intervjuperson C framkommer det att Kunden inte ville fokusera på 
IT utan enbart på utveckling av verksamhetsområde Y, varför man outsourcade alla IT-
aktiviteter men även aktiviteten att koordinera de olika leverantörerna. Detta ledde till att 
Kunden delvis förlorade kontrollen över utvecklingen av en av sina kärnverksamheter, 
Intervjuperson J har uppfattningen att ingen ordentlig analys genomfördes av de aktiviteter som 
utfördes av Kundens befintliga IT-avdelning och att för stor del av kontrollen över 
verksamhetsområde Y – vilket var det Kunden egentligen ville fokusera på – lades över på 
Leverantören.  

Processer som fungerar dåligt bör åtgärdas innan outsourcing istället för att lämna över dem till 
en leverantör som får åtgärda dem, eftersom det ofta är svårare och dyrare för en extern part att 
hitta en lösning (Hodosi & Rusu 2013). Enligt Intervjuperson C outsourcade Kunden en rad 
problemområden till Leverantören som man egentligen själv borde ha städat upp och skaffat 
sig kontroll över innan outsourcingen.   
 
I valet av aktiviteter styrdes Kunden av en önskan att fokusera på sin kärnverksamhet, och på 
att utveckla verksamhetsområde Y. Därför fattades beslutet att outsourca alla IT-relaterade 
aktiviteter. Det faktum att man överlät till Leverantören att kommunicera med och koordinera 



 

32 
 

andra leverantörer gjorde dock att man förlorade en del av kontrollen över just utvecklingen av 
verksamhetsområde Y. Detta försvårade för Kunden att nå målsättningen att utveckla sin 
kärnverksamhet och kan antas ha bidragit till att Kunden var missnöjd med 
outsourcingrelationen. Leverantören ansåg att bristande analys bidrog till att för mycket 
outsoourcades på en gång och att Kunden förlorade kontrollen över en den av sin 
kärnverksamhet.  

4.3 Strategi 
En fördel med singlesourcing är att en leverantör tar ett helhetsansvar för de outsourcade 
tjänsterna även om de omfattar flera leverantörer och att kunden kan förhålla sig till en 
kontaktpunkt (Ford et al. 2012). Problemen som uppstod för Kunden var att 
beställarorganisationen blev så liten att Leverantören upplevde sig sakna en motpart i många 
frågor och styrningen av leveransen försvårades. Från Leverantörens sida försvårades 
helhetsansvaret dels av en bristfällig intern styrning, och dels för att formella avtal med 
tredjeparter och underleverantörer saknades.  
 
Även om multisourcing kräver en större samordnande insats från Kundens sida, upplevde 
Kunden en förbättring när man gick över till den strategin. Det kan ha sin förklaring i att man 
fick högre kvalitet i vissa leveranser från mer specialiserade leverantörer samt att det blev 
enklare att styra leverantörerna när de faktiskt förhöll sig till en kontraktuell part och inte en 
konkurrent.  
 
Kunden gjorde från början inte ett underbyggt val mellan singlesourcing och multisourcing, 
utan styrdes snarare av den vision som CIO hade kring hur leveransen skulle fungera. Kunden 
upplevde att delar av leveransen fungerade dåligt och valde efter avtalets slut att gå över till 
multisourcing. Motivet var att Kunden har behov av ett brett spektrum av IT-tjänster och ansåg 
att en enda leverantör inte kunde leverera samtliga dessa på ett bra sätt. Man ville höja kvaliteten 
genom att hitta rätt leverantör till rätt tjänst och Kunden blev då nöjdare med sin leverans. Valet 
av strategi kan därför sägas ha påverkat hur nöjd Kunden var med outsourcingrelationen.  

  

4.4 Val av Leverantör 
I valet av leverantör bör man ta hänsyn till om leverantören kan leverera högkvalitativa 
lösningar till ett rimligt pris, har relevant branschkunnande och är finansiellt stabil (Barthélemy 
2003). Även om analysen av leverantören gjorde lite för ytligt enligt Intervjuperson A, C, D 
och G så anser samtliga ändå att Leverantören var ett lämpligt val för Kunden. Problemet var 
snarare det stora fokuset på priset. Ett pressat pris leder till kvalitetsproblem för leveransen 
(Tucci 2011) och Intervjuperson A, C och G påpekar det låga priset som inte var baserat på en 
ordentlig analys av kostnader och som senare blev ett problem för leveransen. Leverantören 
försökte begränsa sina förluster och levde inte upp till Kundens krav och förväntningar.   
 
Både Kunden och Leverantören anser att valet av leverantör inte var grundligt genomfört, men 
att Leverantören ändå var en lämplig partner för Kunden. Det var snarare priset och 
leveransmodellen som utgjorde en problematik. Valet av leverantör har i detta fall inte haft 
någon betydande inverkan på Kundens nöjdhet.  

4.5 Undvikande av oförutsedda kostnader 
Oförutsedda kostnader relaterade till outsourcing kan uppstå i samband med val av leverantör 
och avtalsförhandlingar, under uppföljning och styrning av leveransen och till följd av 
oförutsedda ändringar. Detta kan undvikas genom ett noggrant val av leverantör och ett tydligt 
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avtal (Barthélemy 2003). Detaljerad planering kring resurser, kompetens, kostnader, mål och 
förväntningar är viktigt för att undvika oförutsedda kostnader (Hodosi och Rusu 2013). Enligt 
Intervjuperson A, C, F, G och J berättar att planeringen var bristfällig, i synnerhet kring 
Kundens behov och hur de motsvarades av Leverantörens befintliga lösningar. Särskilt 
utvecklingsprojektet av plattformen för verksamhetsområde X - vilket inte alls var med i 
beräkningen från början – ledde till oförutsedda kostnader i form av nedlagd tid och resurser på 
både Kundens och Leverantörens sida. Intervjuperson A berättar också att man hade 
underskattat behovet av en kompetent beställarorganisation på Kundens sida.  
Ett sätt att minska risken för oförutsedda kostnader är att anlita expertis i planeringsarbetet. 
(Hodosi & Rusu 2013; Saunders 1997). Kunden förlitade sig dels på sin CIO som styrde 
upphandlingen, och på Leverantörens erfarenhet kring att genomföra outsourcing. 
Intervjuperson F anser dock att Kundens CIO underskattade komplexiteten i Kundens 
verksamhet och därmed behoven.  
 
Planeringen inför outsourcingen var inte tillräckligt detaljerad, och medförde oväntade 
kostnader både för Kunden och Leverantören, vilket i sin tur ledde till ständiga konflikter och 
negativa diskussioner kring den rent ekonomiska aspekten av outsourcingrelationen. 
Konflikterna bidrog i hög grad till att Kunden kände missnöje med outsourcingrelationen.  

4.6 Personal  
Inför en förändring så som IT-outsourcing är det viktigt att förbereda personalen så att de kan 
prestera bättre och känna motivation att lösa problem (Hodosi & Rusu 2013). Om de anställda 
känner oro eller att deras kompetens undervärderas finns risk att de säger upp sig eller förlorar 
motivationen (Barthélemy 2003). Det är viktigt att behålla kompetensen inom leveransen för 
att säkra god kvalitet (Embleton & Wright 1998). Det framgår i intervjuerna med Intervjuperson 
C, D, G och J att ingen egentlig plan fanns för personalen, varken på Kundens sida eller 
Leverantörens. Kunden hade en förväntan att Leverantörens skulle sköta övergången på ett visst 
sätt. Intervjuperson G anser att övergången borde ha skett ungefär så som Kunden förväntade 
sig, men att det inte fanns någon medveten strategi kring detta hos Leverantören. Intervjuperson 
J beskriver att intrycket var att Leverantören egentligen inte var intresserad av personalen alls 
och att bristen på plan kring övergången och det nya arbetssättet påverkade kvaliteten i 
leveransen och outsourcingrelationen mycket negativt under en lång period.  
 
För kundens befintliga IT-personal fanns ingen plan för övergången till Leverantören och för 
hur de skulle arbeta där. Detta hade mycket stor påverkan på leveransens kvalitet under det 
första året av outsourcingrelationen.   

 

4.7 Avtal  
Avtalet ska utgöra ett ramverk för kundens och leverantörens rättigheter, skyldigheter och 
ansvarområden. Mål och strategier ska framgå samt hur kunden och leverantören samverkar 
med varandra Det bör inte finnas utrymme för olika tolkningar som kan leda till opportunism, 
konflikter och att parterna försöker kringgå sitt ansvar (Gottschalk & Solli-Sæther 2005). 
Avtalet ska sätta rimliga förväntningar och samordna kundens och leverantörens mål 
(Barthélemy 2003).  
 
Från Kundens sida var man medveten om att priset som hade förhandlats fram var för lågt för 
att kunna täcka kostnaden för att leverera tjänsterna, men detta berodde enligt Intervjuperson A 
dels på att tanken varit att Leverantören skulle kunna effektivisera Kundens miljö genom att 
byta ut gamla applikationer mot standardsystem och dels på att Leverantören skulle få ett 
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mervärde i form av en referenskund och öka sina andelar på Kundens inhemska marknad. Inget 
av detta var dock specificerat i avtalet, så det fanns inget uttalat gemensamt mål kring detta att 
arbeta mot. Intervjuperson I och K beskriver att det inte var praktiskt möjligt att effektivisera 
Kundens miljö eftersom det saknades styrning, verksamheten motsatte sig standardsystemen 
som erbjöds och det var svårt att få till beslutsfattande.   
 
Tjänsternas innehåll var inte tillräckligt väl specificerat i avtalet enligt Intervjuperson D, K och 
I. Det lämnade utrymme för olika tolkningar; Kunden ansåg att tjänsterna skulle innehålla allt 
som behövdes för att täcka Kundens behov inklusive de som tillkommit efter outsourcingen, 
medan Leverantören ansåg att tjänstens skulle fungera så som den gjort vid outsourcingen och 
allt annat var debiterbara förändringar. Skillnaden mellan Kundens och Leverantörens tolkning 
anser Intervjuperson D och Intervjuperson I var det som var orsaken till större delen av 
konflikterna i outsourcingrelationen. Skillnaden mellan Kundens och Leverantörens 
förväntningar var för stor för att Kunden skulle kunna känna sig nöjd med leveransen.  

Avtalet bör vara tillräckligt flexibelt för att tillåta uppdateringar och omförhandlingar av priser 
för att spegla förändringar i verksamheten (Hodosi & Rusu 2013; Saunders 1997).  
Intervjuperson A har uppfattningen att leveransmodellen med en fast årlig kostnad blev en 
låsning där Leverantören gjorde förluster och därför drog ner på kvaliteten enligt Intervjuperson 
A.  
 
Avtalet var för otydligt specificerat och lämnade utrymme för tolkningar som ledde till 
konflikter mellan Kunden och Leverantören. Kunden köpte IT-tjänster, men man var inte 
överens om innehållet i tjänsterna och det gick därför inte att nå samsyn kring förväntningarna 
på leveransen.  

 

4.8 Partnerskap 
Ett väl fungerande partnerskap skapar ett förtroende och en känsla av tillfredsställelse med 
outsourcingen som är en viktig aspekt för upplevd framgång (Schwarz 2013).  
 
Att bygga upp ett väl fungerande partnerskap kräver att kunden och leverantören identifierar 
tydliga gemensamma mål, upprätthåller transparens gentemot varandra, månar om god 
kommunikation, prioriterar och värdesätter hög kvalitet och inte bara låga kostnader och arbetar 
för att öka förståelsen för både verksamheten och tekniken (Sikandar & Khan 2014).  
 

Intervjupersoner från båda parterna beskriver att det inte fanns något gemensamt mål för 
Kunden och Leverantören.  Intervjuperson A tycker att Leverantören drog ner på kvaliteten i 
leveransen för att minska sina egna förluster som var en följd av det alltför låga fasta priset. 
Intervjuperson K anser att Kunden var medveten om att priset var för lågt och borde ha gått 
med på att driva förbättringar till en kostnad istället för att hålla fast vid att allt skulle ingå i 
priset. Intervjuperson A, I och K upplevde kommunikation som dåligt fungerande och att det 
fanns en brist på transparens. Sammanfattningsvis hade man inte ett väl fungerande partnerskap 
under det gamla avtalet.  
 
 I det nya avtalet saknas fortfarande en övergripande gemensam målbild, men Intervjuperson 
B, E och H anser att det går att jobba runt det med mål på en lägre nivå, exempelvis projektmål.  
Intervjuperson E upplever att det finns en outtalad målbild som präglar arbetet – att uppnå god 
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kvalitet. Intervjuperson B anser att det finns både transparens och förståelse. Partnerskapet har 
förbättrats och bidrar till att Kunden nu känner sig nöjd med leveransen.  
 

Partnerskapet har haft stor inverkan på kundnöjdheten i outsourcingrelationen. Under det gamla 
avtalet saknades ett gemensamt mål, kommunikationen var dålig, transparensen låg och fokus 
låg på kostnader i stället för kvalitet. I det nya avtalet gjorde man en medveten satsning på att 
förbättra partnerskapet genom ett nära arbetssätt och god kommunikation. Kunden är nu nöjd 
med outsourcingrelationen och även om parterna fortfarande saknar en uttalad gemensam 
målbild så drivs man i sitt samarbete av strävan efter god kvalitet.   

4.9 Styrning av leveransen  
Outsourcing innebär att kontroll inte längre utövas genom styrning av egna resurser och 
anställda, utan genom styrning av en leverantör. Om kunden inte har förmågan att styra 
leverantören eller inte aktivt gör det, är det möjligt att aktiviteten inte leder till önskat resultat. 
Aktiv samverkan med leverantören är nödvändigt för att nå upp till de avtalade servicenivåerna 
(Barthélemy 2003).  Leverantören har ett incitament i att dra ner på sina kostnader och därmed 
höja sin vinst, vilket kan inverka på kvaliteten i leveransen (Embleton & Wright 1998).   För 
effektiv styrning krävs en samverkansmodell som utgör en struktur för att stötta kundens 
verksamhetsmål på en strategisk, funktionell och operativ nivå. I samband med att outsourcing 
sker och leverantören tar över utförandet av aktiviteter från kunden, behöver kunden därför 
behålla en mindre IT-avdelning vars främsta ansvarsområde blir att samordna verksamhetens 
behov med förväntningarna på leverantören och att styra outsourcingrelationen på daglig basis 
för att säkerställa att kvalitet i leveransen.  Kunden behöver ha kompetens kring styrning av IT 
och av externa tjänsteleverantörer, förmåga att hantera verksamhetskrav och tekniskt kunnande. 
(Gewald & Helbig 2006). Interjvuperson A berättar att man inte hade någon plan för en 
beställarorganisation alls på Kundens sida från början men snart insåg att det behövdes 
kompetens för att styra leveransen.  Intervjuperson I, J och K beskriver att bristen på kompetens 
på Kundens sida var ett problem. Intervjuperson I tycker att Kunden inte aktivt samverkade 
med Leverantören och att det berodde på att de från början hade fått en förväntan på att inte 
behöva ta något ansvar alls. Både Intervjuperson I och J påpekar att även Leverantören saknade 
en bra struktur för intern styrning, vilket försvårade leveransen.  Vitena som skulle styra 
leverantören i rätt riktning var kontraproduktiva enligt Interjvuperson K och J. Orimliga krav 
gjorde att viten väldigt ofta slog ut och var en källa till konflikter. I vissa fall var det billigare 
för Leverantören att betala vite än att uppfylla kraven, vilket inte styrde beteendet i rätt riktning. 
Intervjuperson J anser att det var för stort fokus på små detaljer i styrningen från Kundens sida 
snarare än på större och mer avgörande frågor.  I det gamla avtalet var styrningen inte effektiv, 
varken på Kundens eller Leverantörens sida. Kunden hade inte planerat för en 
beställarorganisation och det tog lång tid för Kunden att bygga upp den kompetens som behövs 
för att styra en outsourcingrelation.  
 
 I det nya avtalet anser Intervjuperson B att Kunden har ökat sin förståelse för teknologi och att 
Leverantören har en mycket god förståelse för Kundens verksamhet vilket leder till bättre 
styrning. Incitament och viten är dock fortfarande inte tillräckligt bra som styrmedel enligt 
Intervjuperson B.  
 
I det gamla avtalet saknade Kunden kompetens för att styra leveransen med Leverantören, för 
att man från början hade förespeglats att inte behöva ta ansvar för IT alls. De viten som var 
definierade för att styra Leverantören var inte effektiva och ibland till och med 
kontraproduktiva när det gällde uppfyllnad av kraven på kvalitet och servicenivåer. Den 
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ineffektiva styrningen bidrog till en dåligt fungerande samverkan med Leverantören och 
missnöje med leveransen och outsourcingrelationen.  

 

4.10 Uppföljning av leveransen  
De servicenivåer som har specificerats i avtalet bör följas upp för att säkerställa att leverantören 
lever upp till kraven (Overby et al. 2017). Det behövs mätetal för att följa upp servicenivåerna 
och dessa ska utformas så att opportunism från båda parterna hindras.  Målet med mätetalen 
bör vara att upprätthålla serviceprestanda och undvika extra kostnader. Mätetalen ska motivera 
rätt beteende, reflektera faktorer som ligger inom leverantörens kontroll, vara enkla att samla 
in och tillräckligt många för att ge en korrekt bild av leveransen, men inte så många att det blir 
dyrt och tidskrävande att hantera dem.  
Leveransen följdes främst upp med hjälp av tillgänglighetsmätningar, rapporter kring lagring 
och hårdvarukomponenter samt en kundnöjdhetsundersökning. Kunden och Leverantören var 
inte överens om riktigheten i svarstidsmätningarna och rapporterna. Leverantören ägnade stor 
tid åt att sammanställa en komplex rapport över mätningsresultaten och Kunden tyckte inte att 
man mätte på rätt sätt. Intervjuperson K ansåg att kraven var för högt ställda och mätningarna 
utgjorde ett medel för Kunden för att utkräva viten, snarare än att underlag för att styra mot god 
kvalitet. Även Intervjuperson C tycker att mätningarna och rapporterna inte blev ett underlag 
till förbättringar och god styrning av leveransen utan en källa till konflikt. Man hade inte samma 
bild av verkligheten och ingen transparens kring förväntningarna. Intervjuperson I tycker att 
man fastande i att diskutera den gångna periodens fel och huruvida deras omfattning var korrekt 
rapporterad, istället för att se framåt och hitta proaktiva åtgärder. Intervjuperson J nämner att 
för tjänsten servicedesk uppfyllde Leverantören kraven enligt avtalet, men Kunden var ändå 
missnöjd för att förväntningarna inte stämde med avtalets förutsättningar. Mätningen 
reflekterade därmed inte faktorer inom leverantörens kontroll, eller åtminstone inte den 
leverernade enhetens kontroll. Mätetalen som fanns bidrog inte till att motivera rätt beteende, 
var inte enkla att samla in och gav inte en korrekt bild av leveransen eftersom Kunden och 
Leverantören var oense kring just detta.  

I det nya avtalet är man fortfarande inte helt nöjd med tillgänglighetsmätningarnas utformning. 
De är dock inte länge en källa till konflikt eftersom man istället har lagt mer fokus på diskussion 
och transparens och har en inställning att gå varandra till mötes.  

De mätningar och rapporter som utgjorde uppföljning var en källa till konflikt eftersom Kunden 
och Leverantören var oeniga kring deras utformning. De var tidskrävande att sammanställa och 
gav inte en korrekt bild av verkligheten. När relationen förbättrades upphörde konflikterna men 
man är fortfarande inte helt nöjd med mätningarnas utformning. Uppföljningarna påverkade 
Kundens nöjdhet med sin IT outsourcing såtillvida att de utgjorde en källa till konflikt. Eftersom 
Kundens nöjdhet har ökat tack vare den förbättrade relationen snarare än en förändring av 
mätningarna, kan uppföljning antas ha haft liten betydelse för nöjdheten i den studerade 
outsourcingrelationen. 

4.11 Leverantörens interna styrning 
Ett problem som inte har nämnts i den litteraturgenomgång som gjorts men som tas upp av flera 
intervjupersoner är en dåligt fungerande intern styrning hos Leverantören och även andra 
leverantörer. Intervjuperson A berättar om att man från Kundens sida upplevde att det var 
svårigheter med samordning mellan olika enheter hos den leverantör som förvaltade systemen 
inom verksamhetsområde Y. Intervjuperson I beskriver att Leverantören inte hade en tillräckligt 
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bra styrning internt och att stora IT-leverantörer ofta har flera enheter involverade i en leverans 
som omfattar områden som servicedesk, arbetsplats, drift, applikationsförvaltning och nätverk. 
Det var enligt Intervjuperson I för få resurser tillsatta för att koordinera leveransen internt. 
Intervjuperson J anser också att många större leverantörer har svårt med just det interna 
samarbetet. att man som kund i en outsourcingrelation bör tänka på detta, bland annat genom 
att kravställa att så mycket funktionalitet som möjligt ska ligga i första linjen i servicedesk så 
att användare kan få hjälp direkt, till skillnad från att behöva vänta på grund av ledtider mellan 
leverantörens interna enheter.  
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5 Slutsatser 
I kapitlet besvaras uppsatsens syfte och redogörs för de slutsatser som har dragits av analysen av 
empirin.  

Syftet med denna uppsats är att analysera IT-outsourcing från kundens och leverantörens 
perspektiv för att komma fram till vilka kritiska framgångsfaktorer som har påverkat 
outsourcingens framgång och misslyckande och på vilket sätt. Framgång har definierats som 
att kundens målsättningar uppfylls och kunden känner sig nöjd med outsourcingrelationen. 
Vägen till framgång, det vill säga interaktionen mellan kunden och leverantören i en 
outsourcingrelation, har analyserats från båda parternas perspektiv.  
 
De kritiska framgångsfaktorer som har analyserats är: Val av aktiviteter, Strategi, Val av 
leverantör, Undvikande av oförutsedda Kostnader, Personal, Avtal, Partnerskap, Styrning av 
leveransen och Uppföljning av leveransen. Dessa har analyserats mot bakgrund av de 
förväntningar och målsättningar som kunden och leverantören haft i outsourcingrelationen.  
 
Fallstudien har visat att Kunden upplevde outsourcingrelationen som misslyckad i det gamla 
avtalet och som framgångsrik i det nya avtalet och att följande faktorer i hög grad påverkade 
uppfyllandet av målsättningarna och Kundens nöjdhet med outsourcingrelationen:  

 Val av aktiviteter. Kunden och Leverantören var överens om att denna faktor bidrog 
till misslyckande i det gamla avtalet eftersom Kunden förlorade en del av kontrollen 
av utveckling av sin kärnverksamhet. Leverantören ansåg också att för mycket 
outsourcades på en gång och ledde till bristande kvalitet i leveransen.  

 Strategi.  Den valda strategin singlesourcing passade inte Kundens breda spektrum av 
IT-relaterade aktiviteter. Leverantören hade svårt att uppfylla kvalitetskraven då man 
skulle ansvara för konkurrenters del av tjänsterna och på vissa områden fick man inte 
den önskade kvaliteten i leveransen vilket gjorde Kunden missnöjd. När Kunden i det 
nya avtalet gick över till multisourcing förbättrades kvaliteten.  

 Undvikande av oförutsedda kostnader. De oförutsedda kostnader som uppstod både 
för Kunden och Leverantören till följd av att planeringen inför outsourcingen inte var 
tillräckligt detaljerad, ledde till negativa konflikter under det gamla avtalet. 
Konflikterna bidrog till mycket stor del till att Kunden var missnöjd och 
målsättningarna inte uppfylldes.  

 Personal. Personalens kompetens togs inte tillvara på ett lämpligt sätt vilket hindrade 
Leverantören från att uppnå hög kvalitet och effektivitet i outsourcingrelationens 
början. Kunden hade en förväntan kring hur personalens kompetens skulle tas tillvara 
men ingen plan utarbetades för att säkerställa att detta skedde hos Leverantören.     

 Avtal. Både Kunden och Leverantören upplevde ett problem i att avtalet från början 
inte var tillräckligt tydligt och detaljerat vad gällde innehållet i tjänsterna som skulle 
levereras vilket ledde till konflikter mellan parterna och missnöje hos Kunden. I det 
nya avtalet förtydligades de saker som tidigare hade lett till problem vilket bidrog till 
att outsourcingrelationen förbättrades och konflikterna och missnöjet hos Kunden 
upphörde.  

 Partnerskap. Partnerskapet var inte väl fungerande i det gamla avtalet vilket gjorde det 
svårt för Kunden och Leverantören att samarbeta kring Kundens målsättningar och att 
Kunden upplevde outsourcingrelationen som problematisk. I det nya avtalet arbetade 
parterna medvetet tillsammans för att uppnå ett gott partnerskap, vilket bidrog starkt till 
en outsourcingrelation som Kunden är nöjd med och där Kunden tycker att 
målsättningarna uppnås.    
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 Styrning. Styrningen var ineffektiv under det gamla avtalet och ibland även 
kontraproduktiv när det gällde Leverantörens uppfyllnad av kraven. I vissa fall var det 
billigare för Leverantören att bryta mot SLA än att uppfylla det. Det bidrog till 
misslyckande i oursourcingrelationen.  

 
De kvalitativa intervjuer som har utgjort grunden för undersökningen gav ett omfattande och 
relevant underlag för att analysera framgångsfaktorerna. Eftersom studien har genomförts på 
en enda outsourcingrelation går det inte att generalisera slutsatserna till att gälla alla 
förhållanden, men de bidrar till en ökad förståelse kring interaktionen mellan parterna i 
outsourcingrelation där båda förhåller sig på sitt sätt till de framgångsfaktorer som nämns i 
litteraturen kring IT-outsourcing.  
 
En faktor som inte nämndes i den litteraturgenomgång som gjorts eller i analysmodellen för 
uppsatsen, men som flera av intervjupersonerna både på Kundens och Leverantörens sida har 
nämnt är Intern styrning hos leverantören. En större IT-leverantör har ofta flera olika 
levererande enheter och en väl fungerande tjänsteleverans kräver en genomtänkt 
leveransmodell med samordning mellan dessa enheter gentemot kunden. Problemet som 
beskrevs av både Kunden och Leverantören uppstår då leverantörens interna styrning är 
otillräcklig eller leveransmodellen inte har anpassats för att täcka kundens behov och leder till 
sämre kvalitet för kunden. En grundligare analys av detta problem har legat utanför ramen för 
den här uppsatsen men kan vara intressant att göra ytterligare studier kring.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Vilka var målsättningarna med outsourcingen?  

Vilka förväntningar fanns hos parterna på varandra?  

Vilka aktiviteter outsourcades och varför?  

Vilken planering och kartläggning utfördes innan avtalet skrevs på? 

Fanns en god förståelse hos Leverantören kring kundens behov och verksamhet?  

Var single sourcing en lämplig strategi, varför/varför inte?  

Hur genomfördes valet av leverantör?  

Vad hände med personalen på kundens befintliga IT-avdelning?  

Månade man om att ta tillvara personalens kompetens i outsourcingen?   

Gav avtalet tydliga riktlinjer för ansvar och arbetssätt?   

Fanns det utrymme för egna tolkningar i avtalet? 

Hur fungerade samverkansmodellen?  

Uppkom oväntade förändringar som ledde till kostnader? 

Hade Kunden förmåga/kompetens för att styra relationen?  

Vad gjordes för att främja en långsiktig relation och ett partnerskap?  

På vilket sätt bidrog parterna till att uppfylla varandras målsättningar?  

Var Leverantören var tillräckligt engagerad och intresserad av Kunden?  

Följdes Leverantören upp på ett relevant sätt (SLA, kundnöjdhetsmätningar)  

Fanns det incitament som var relevanta för Leverantören?  


