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Problem:  IT beskrivs som en strategisk resurs inom ett företag som kan skapa 
konkurrensfördelar. Detta gör också att resursen kan vara mycket känslig att 
outsourca till en extern leverantör som kanske inte fullt ut delar företagets 
affärsmodell och uppfattning om affärsstrategi. Marknaden för IT outsourcing 
har vuxit sig mycket stark de senaste tio åren. Den recession som nu pågår där 
minskade kostnader hela tiden söks kan vara en bidragande faktor till varför 
marknaden just nu vuxit sig extra stark för IT outsourcing. Eftersom IT 
outsourcing är högaktuellt samt att både möjligheter och risker är många är det 
intressant att undersöka vilka möjligheter, risker och bakomliggande 
riskfaktorer som finns i ett urval IT outsourcingprojekt samt även vad företag 
bör tänka på för att lyckas med IT outsourcing 

Syfte:   Att beskriva och analysera möjligheter som företag ser inför IT 
outsourcingprojekt och även beskriva och analysera de risker och 
bakomliggande riskfaktorer som sedan inträffat i IT outsourcing-projekt. Syftet 
är även att genom empiriska studier identifiera de vanligast förekommande 
möjligheterna, riskerna och riskfaktorerna i IT outsourcingprojekt för att sedan 
kunna ge förslag på vad företag bör tänka på vid IT outsourcing. 

Teori:  Den teoretiska referensramen i uppsatsen visar sammanställning i tre olika 
avsnitt, ett för möjligheter, ett för risker och ett för bakomliggande riskfaktorer. 
Ledande referenser i det teoretiska avsnittet är bland annat Augustson & 
Bergstedt Sten och Aubert et al. 

Metod:  Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats och kvalitativa besöksintervjuer har 
genomförts på fem företag, Arvid Nordquist, SAS, Försäkringsbolag Alfa, DnB 
NOR och Cap Gemini.  

Resultat:  Det empiriska resultatet visade att de vanligaste möjligheterna var kostnadsbe-
sparingar, tillgång till expertis och flexibilitet. De vanligast 
påträffade riskerna var dolda kostnader, försämrad servicekvalité, minskad flex-
ibilitet och dispyter. Uppsatsförfattarna 
kom också fram till en aspekt som i den teoretiska referensramen inte behand-
las i stor utsträckning nämligen vikten av 
en god relation i IT outsourcingprojekt mellan klienten och agenten. Resultatet 
visade också att risker vanligen orsakades av de agentteoretiska riskfaktorerna 
och att det är av yttersta vikt för företag att försöka hantera dessa riskfaktorer. 
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Problem:  IT is described as a strategic resource that can generate strategic 
advantage for companies. This makes the resource very sensitive to 
outsource to an external supplier who might not share the same business 
model and view of  business strategy as the company. The market for IT 
outsourcing has grown very strong the past ten years. The ongoing 
recession, where reduced costs are often strived for, might be a 
contributing factor to why the market for IT outsourcing has grown so 
strong.  Since IT outsourcing is highly up to date and also since there are 
many possibilities and risks associated with IT outsourcing, it is very 
interesting to study what possibilities, risks and underlying risk factors 
there are in a selection of  IT outsourcing projects and also what 
companies should take into consideration to make IT outsourcing a 
success.  

Purpose:   To describe and analyze possibilities that companies see before IT 
outsourcing projects and also to describe and analyze the risks and 
underlying risk factors that have occurred in IT outsourcing projects. 
The purpose is also to identify the most common possibilities, risks and 
risk factors in IT outsourcing projects in order to suggest what 
companies should take in to consideration when it comes to IT 
outsourcing. 

Theory:  The theoretical framework in the thesis is divided into three sections, 
one for possibilities, one for risks and one for underlying risk factors. 
Leading references in the theoretical section is among others Augustson 
& Bergstedt Sten and Aubert et al. 

Method:  The thesis is based on a deductive approach and qualitative interviews 
have been carried out in five different companies, Arvid Nordquist, SAS, 
Försäkringsbolag Alfa, DnB NOR and Cap Gemini. 

Findings:  The empirical result indicated that the most common possibilities were 
cost cutting, access to expertise and flexibility. The most common risks 
were hidden costs, service debasement, reduced flexibility and disputes. 
The authors also found that the relationship between the client and 
agent in an IT outsourcing project is of  great importance. Also the result 
indicated that risks were often caused by the risk factors associated with 
agency theory and that it is very important for companies to manage 
these risk factors.  



 

 

 

 

Ordlista 

Följande ord är mer eller mindre använda uppsatsen igenom och kräver en separat förklaring. 

Agent – En leverantör som ingått ett kontrakt med en klient 

Benchmarking – Undersöka hur andra organisationer sköter en eller flera aktiviteter och utifrån det 

försöka ta lärdom 

IT – Informationsteknologi 

IT outsourcing - Att låta en tredje part utföra en eller flera IT-aktiviteteter åt det egna företaget 

IT outsourcingprojekt – Ett outsourcingkontrakt av IT innehållande en agent, en klient och en aktivitet  

Klient – En kund som ingått ett kontrakt med en agent 

Kund – Talas om kund och inte klient när inget kontrakt slutits 

Leverantör – Talas om leverantör och inte agent när inget kontrakt slutits 

Möjligheter – Positiva förväntningar eller positiva resultat i ett projekt. 

Organisation – En eller flera människor som tillsammans försöker uppnå ett gemensamt mål 

Outsourcing – Att låta tredje part utföra en eller flera aktiviteter åt det egna företaget  

Respondent – Kontaktperson på respondentföretaget 

Respondentföretag – Företaget som varit objekt för intervju 

Risk – Något negativt som kan uppnås på grund av en eller flera riskfaktorer. Risk innefattar även 

uteblivna positiva resultat. 

Riskfaktor – Bakomliggande orsak till att en risk slår in. 
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1 Inledning 

Inledningen ämnar visa bakgrund om vad outsourcing och IT är för att sedan kort beskriva IT outsourcing. Detta 

uppföljs av problematisering och de frågeformuleringar som uppsatsen utgår ifrån. Även uppsatsens syfte och 

avgränsningar redovisas under avsnittet.  

1.1 Bakgrund 

Organisationer strävar hela tiden efter att spara resurser och bli mer effektiva i sina processer. Ett sätt 

att uppnå det är att låta externa leverantörer utföra vissa aktiviteter. Strategin för den här typen av 

affärer heter outsourcing. (Power, Desouza, & Bonifazi, 2006) Bocij, Chaffey, Greasley & Hickie (2006) 

och Gonzalez, Gasco & Llopis (2005) beskriver begreppet outsourcing som en funktion som tidigare 

gjorts internt i organisationen men som istället kontrakteras ut till en extern leverantör. Outsourcing 

kan utföras på flera områden inom en organisation, ett exempel är biltillverkaren Volvo som outsourcar 

delar av sin produktionskedja och mindre monteringsarbeten till externa parter. Även i tjänstesektorn är 

outsourcing vanligt, det kan då istället handla om funktioner som redovisning och fakturering. 

(Hedman & Kalling, 2002) Applegate, Austin & McFarlan (2007) anger minskade kostnader, ökade 

möjligheter för företaget att koncentrera sig på kärnprocesser, tillgång till leverantörers expertis och 

erfarenhet samt skapa värdefulla relationer som huvudsakliga möjligheter med outsourcing. 

Informationsteknologi, benämns genom uppsatsen IT, består av hård- och mjukvara som hjälper 

organisationer att utföra aktiviteter mer effektivt. Idag är IT av stor strategisk betydelse och används 

mycket i organisationers dagliga verksamhet. (Hedman & Kalling, 2002) Applegate et al. (2007) 

beskriver datasupport-avdelningar, applikationsutveckling, system- och hårdvaruunderhåll som 

processer som ofta är mål för IT outsourcing. 

Första IT outsourcingprojekten skedde under 1960-talet. Det handlade då om stordatorer som tog 

mycket tid och resurser från företagen som ägde dem då underhåll och drift krävde kunnig personal och 

stora datahallar. Servicebyråer kunde då erbjuda företagen att sköta underhåll och drift av stordatorerna 

vilket gjorde att företagen istället kunde koncentrera sig på sina egna kärnprocesser och samtidigt spara 

pengar. Under 1980-talet kom minidatorerna, också benämnda Personal Computer eller ”PC”, ut på 

marknaden och då minskade trycket på outsourcing, istället ville företag kontrollera sin 

produktionskedja helt på egen hand. Företag började istället satsa på standardutrustning som de sedan 

utformade till en infrastruktur som var unik för varje organisation. (Lee, Huynh, Kwok & Pi (2003) 
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Trots att IT outsourcing tog fart under 1960-talet dröjde det ytterligare 30 år innan fenomenet verkligen 

slog igenom på allvar. År 1989 slöts en IT outsourcingaffär mellan Kodak och IBM som haft stor 

betydelse för spridningen av IT outsourcing och beskrivs av Augustson & Bergstedt Sten (1999) som 

en milsten. Det var under 1990-talet som IT utvecklades extremt snabbt och användandet av Internet 

tog fart (Han, Kauffman, Mann & Nault (2009).  

IT outsourcing är idag mycket vanligt förekommande i stora organisationer, Kodak, Boeing och Procter 

& Gamble är några exempel, men IT outsourcing är även vanligt i mindre organisationer. Genom det 

breda användandet har marknaden för IT outsourcing vuxit sig enorm och omsatte år 2002 cirka USD 

161,9 miljarder. Efter det har antalet företag som använder IT outsourcing ökat med en årlig tillväxt på 

cirka 7,2 procent för att år 2007 omsätta USD 235,6 miljarder. (Applegate et al., 2007) I tidsskriften 

Computer Sweden skriver Malmqvist (2009) att det även i Sverige pågår en kraftig ökning av IT 

outsourcing, marknaden beräknas öka med 6 procent och omsätta 19 miljarder kronor under år 2009. 

Dubie (2009) anger den recession som nu pågår, där företag strävar efter sänkta kostnader, kan vara 

anledning till att marknaden för IT outsourcing just nu upplever en mycket stark uppgång.   

1.2 Problematisering 

IT beskrivs som en strategisk resurs inom ett företag som kan skapa konkurrensfördelar. Detta gör 

också att resursen kan vara mycket känslig att outsourca till en extern leverantör som kanske inte fullt ut 

delar företagets affärsmodell och uppfattning om affärsstrategi. (Hedman & Kalling 2002) Om IT 

outsourcing som strategi är ett bra alternativ som kan skapa fördelar är enligt litteraturen inte helt 

klarlagt, det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket empiriskt material som pekar i en och samma 

riktning skriver Ahl & Johansson (2002). Hedman & Kalling (2002) stärker detta när de skriver att IT 

outsourcing är ett så nytt fenomen att det ännu inte är helt klarlagt om det är en lyckad affärsstrategi 

IT outsourcing, och outsourcing i allmänhet, grundar sig i möjligheten att skapa ekonomiska fördelar. 

Ekonomiska fördelar kan komma genom exempelvis sänkta kostnader, ökad affärsmässighet, 

fokusering på kärnverksamhet, högre flexibilitet samt tillgång till expertis och erfarenhet är exempel på 

faktorer som kan skapa de här ekonomiska fördelarna. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Som 

tidigare konstaterats av Ahl & Johnsson (2002) ovan finns det inte tillräckligt med entydiga resultat för 

att räkna IT outsourcing som enbart en framgångsrik strategi utan riskerna med IT outsourcing är 

väldigt påtagliga. De här olika riskerna kan slutligen göra att möjligheterna som IT outsourcing kan 

skapa aldrig inträffar och den förväntade effekten blir istället negativ. Exempel på risker som är 
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förknippade med IT outsourcing kan vara Urholkad kärnkompetens, Förlorad intern kontroll av IT, 

minskad flexibilitet, för högt leverantörsberoende, dolda kostnader, hotad konfidentialitet och sänkt 

intern produktivitet. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) 

Deloitte Consulting Group (2005) har gjort en studie där 25 multinationella företag medverkat. 

Företagen hade en genomsnittlig omsättning på USD 50 miljoner och ett genomsnitt på 60 000 

anställda. Studien inriktar sig på skillnaden mellan förväntat och upplevt resultat av outsourcing. 

Resultatet av studien påvisar vilken komplex process outsourcing är och det är ofta som de möjligheter 

som företagen hoppas på inte inträffar. Företagen har fått ange minst en möjlighet som varit drivande 

till varför de vill outsourca. (Deloitte Consulting Group, 2005) 

• 70 procent angav kostnadsbesparingar som största faktor och av dem hade 38 procent inte 

ansett att resultatet blivit tillfredsställande. Många respondenter angav dolda kostnader som 

de trott varit inräknat i det ursprungliga kontraktet som anledning.  

• 57 procent angav ökad kvalité som möjlighet varav 31 procent av dessa inte var nöjda med 

det som agenten levererade. 

• 35 procent angav outsourcing som möjlighet att fokusera på sina egna kärnprocesser. Av 

dessa var det en fjärdedel som ansåg att processerna de outsourcat var för viktiga och istället 

tog tillbaka dem internt. 

Studiens resultat är tydligt, möjligheterna blir inte alltid som företagen hoppats på. Missnöjet stärks av 

en undersökning gjord av ASP Sverige i en artikel från tidskriften Computer Sweden där Wallström 

(2007) skriver att 25 procent av 600 tillfrågade svenska företag anser deras IT outsourcingavtal som 

misslyckat. Två starka skäl till missnöje var att agenten inte var tillräckligt ambitiös och rädslan att 

förlora kontroll över sin egen IT-avdelning. (Wallström 2007) 

Användandet av IT outsourcing ökar enligt Malmqvist (2009) och enligt studien från Deloitte 

Consulting Group (2005) är också missnöjet stort. IT outsourcing är väldigt aktuellt och marknaden 

upplever nu en mycket stark uppgång (Malmqvist, 2009). Eftersom IT outsourcing är högaktuellt där 

både möjligheterna och riskerna är stora, anser uppsatsförfattarna det ytterst intressant att studera 

fenomenet närmre.  
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1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera möjligheter som företag ser inför IT outsourcingprojekt och även 

beskriva och analysera de risker och bakomliggande riskfaktorer som sedan inträffat i IT outsourcing-

projekt. Syftet är även att genom empiriska studier identifiera de vanligast förekommande möjlig-

heterna, riskerna och riskfaktorerna i IT outsourcingprojekt för att sedan kunna ge förslag på vad 

företag bör tänka på vid IT outsourcing. 

1.4 Frågeformuleringar 

1. Vilka möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer uppfattar klientparten i aktuella IT 

outsourcingprojekt?  

2. Vilka möjligheter, risker och riskfaktorer är de vanligast förekommande i aktuella IT 

outsourcingprojekt? 

3. Vad bör företag tänka på för att IT outsourcing skall lyckas? 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas endast till skandinaviska företags IT outsourcingprojekt och berör inte heller 

outsourcing av andra aktiviteter i företag. Tekniska aspekter av IT samt vilka typer av IT aktiviteter som 

faktiskt blir outsourcade är inget som studien berör då det inte anses vara relevant för studiens syfte 

och frågeformuleringar.  
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2 Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet börjar med att presentera olika nivåer av outsourcing för att sedan presentera vad outsourcing är och vilka 

komponenterna är i ett outsourcingprojekt. Därefter tas ett kort avsnitt upp om relationer i outsourcing. Efter det 

behandlas möjligheter och risker med IT outsourcing varpå avsnittet avslutas med en del om riskfaktorer där 

uppsatsförfattarnas modell också visas. 

2.1 Outsourcing 

Power et al. (2006) beskriver outsourcing som när företag låter en extern leverantör utföra arbete istället 

för att göra det internt. Outsourcing har varit ett sätt för organisationer att bli mer flexibla genom att få 

ökade möjligheter till att skapa relationer samt kunna fokusera mer på egna kärnprocesser (Sparrow, 

2003). Sparrow (2003) och Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) nämner tre olika nivåer av outsourcing, 

taktisk outsourcing, strategisk outsourcing och omvandlingsoutsourcing. Varje nivå förklaras kortfattat 

nedan.  

Taktisk outsourcing innebär kortsiktiga små outsourcingaffärer på små specifika uppgifter eller 

aktiviteter exempelvis uppbyggnaden av en hemsida (Sparrow, 2003). Nivån är outsourcing i sin renaste 

form där det handlar om prisjämförelse mellan ”make or buy” alltså att skapa internt eller köpa in 

externt (Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008).  

Strategisk outsourcing handlar om outsourcing i ett mycket större perspektiv genom arbeta 

tillsammans med en eller flera agenter. Klienten söker efter att skapa stora ekonomiska fördelar och 

höjd affärsmässighet snarare än att skapa kortsiktiga lösningar. (Sparrow, 2003) Nivån bygger relationer 

mellan klienten och någon eller några agenter som är experter inom deras område, ”win-win” har stor 

inverkan inom denna nivå (Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008). 

Omvandlingsoutsourcing kombinerar outsourcing av IT-avdelningen samtidigt som det görs en stor 

omorganisation. Den här nivån siktar på att omvandla befintliga affärsprocesser samtidigt som IT-

infrastrukturen ändras med sänkta kostnader och förbättrade produkter eller tjänster som resultat. 

(Sparrow, 2003) Strategisk outsourcing och omvandlingsoutsourcing har en högre risk än taktisk 

outsourcing, detta på grund av den mycket mer omfattande omorganisation som är förknippad med de 

två nivåerna (Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008). 
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Ett outsourcingprojekt har enligt Power et al. (2006) tre olika komponenter, en Klient, en Agent och ett 

Projekt, se Figur 1 nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Komponenterna i ett Outsourcingprojekt. Källa: Power et al. (2006) s. 3 

Klienten är parten som vill lägga ut något ur sin organisation på tredjepart, alltså den part som vill få en 

aktivitet outsourcad. Projektet kan innebära stora delar av en organisation, exempelvis en hel IT-

avdelning eller mindre delar, exempelvis lönefunktionen på ekonomiavdelningen. Oavsett projektstorlek 

eller avdelning är outsourcing ett strategiskt verktyg som strävar efter att skapa fördelar för klienten. 

(Power et al., 2006) 

Agenten är den organisation som utför arbetet på uppdrag av Klienten. Agenter inom outsourcing kan 

delas upp i tre olika typer beroende på var de är lokaliserade rent geografiskt. Agenter kan vara väldigt 

nära sina klienter, projektet blir då ”onshore”. Agenter kan befinna sig inom samma världsdel, projektet 

blir då ”near-shore”. Agenten kan förstås också befinna sig i en helt annan världsdel, projektet blir då 

”offshore”. (Power et al., 2006) 

Med Projekt menas det arbete eller aktivitet som faktiskt blir objekt för outsourcing. Dagens 

outsourcing skiljer sig mycket från hur outsourcing fungerade för endast tio år sedan. Då var projekten 

främst inriktade på byggnationer inom olika industrier exempelvis underleverantörer som bygger och 

sätter ihop delar till bilar. Applikationsutveckling som idag är en mycket vanlig form av IT outsourcing 

är ett mycket mer dynamiskt arbete där målen ofta inte är helt klara.  (Power et al., 2006)  

Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) delar in drivande faktorer med outsourcing i fyra olika kategorier. 

Organisatoriska och verksamhetsförbättrande faktorer samt kostnadsdrivande och inkomstdrivande 

faktorer. Power et al. (2006) sammanslår organisatoriska och verksamhetsförbättrande faktorer till 
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strategiskt motiverade samt kostnadsdrivande och inkomstdrivande faktorer till finansiellt motiverade. 

Tidig outsourcing handlade främst om finansiella motiv genom att skapa en relation till enstaka 

affärspartner som under en längre tid kunde utföra arbetet så billigt som det bara var möjligt. 

Strategiska motiv, som outsourcingprojekt är mer idag, handlar istället om att få tillgång till specialiserad 

expertis och erfarenhet som kan stödja klienten i att bli mer effektiv i sina kärnprocesser. (Power et al., 

2006) Trots de två olika motiven till outsourcing påstår Augustson & Bergstedt Sten (1999) att motiven 

ändå vill uppnå samma sak i slutändan nämligen att skapa ekonomiska fördelar. Citatet nedan är från 

Augustson & Bergstedt Sten (1999) s.32 som beskriver just detta. 

”Ekonomi är drivkraft bakom alla outsourcingbeslut på ett eller annat sätt. Men det vore fel att påstå att 

jakten på kostnadsbesparingar är det enda skälet till varför företag beslutar sig för outsourcing” 

2.2 Relationer 

Blumenberg, Beimborn, Martin, Brodnik, Gunne och Wendt (2009) skriver att klientens betydelse hos 

agenten beror till stor del på avtalets storlek i förhållande till agentens totala omsättning av 

outsourcingkontrakt. De nämner också att relationen mellan klient och agent är av yttersta vikt för att 

outsourcingaffären ska anses som lyckad. (Blumenberg et al., 2009) Applegate et al. (2007) nämner hur 

viktigt det är att både klient och agent har grupper som regelbundet arbetar med eventuella risker som 

kan dyka upp.   

Genom att fokusera på samspelet blir det möjligt för agenten att se klienten som en partner i en 

relation istället för en kund som köper tjänster av agenten mer sällan. Relationsmarknads-

föringsperspektivet utgår med andra ord ifrån att fokus inte ligger på själva produkten utan på de 

processer som är värdeskapande för klienten. (Grönroos, 2002) En relation har enligt Grönroos (2002)  

uppstått när klienten anser att klient och agent har samma mål och visioner  

Blumenberg et al. (2009) anser att relationen mellan klient och agent är av yttersta vikt för att IT 

outsourcingaffären ska anses som lyckad i sin helhet. Det här håller även Lee et al. (2003) med om när 

han skriver att ett sätt för klienten och agenten att komma runt komplicerade kontrakt är att skapa en 

nära relation med varandra. Tabell 1 nedan kopplar ihop fyra företags betydelse hos agenten och kvalité 

på relationen med framgångsrik IT outsourcing (Blumenberg et al., 2009).  Tabellen är grovt 

kategoriserad men påvisar vikten av en stark relation mellan klient och agent samt att klientens 

betydelse hos agenten är av stor vikt för lyckad IT outsourcing. 
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 Företag  Företagets betydelse 
hos agenten 

Kvalité på relationen 
mellan klient och 
agent 

Framgång av IT 
outsourcing 

F1 Stor Medium till Hög Lyckad 
F2 Stor Hög Lyckad 
F3 Liten Låg Misslyckad 
F4 Stor Medium Lyckad 

Tabell 1 – Förhållandet mellan relationskvalité och framgångsrik IT outsourcing i fyra företag Källa: Egen 
illustration utifrån Blumenberg et al. (2009) 

2.3 Möjligheter med IT outsourcing 

Möjligheterna med IT outsourcing är många, likaså riskerna som beskrivs i nästa avsnitt. Figur 2 nedan 

sammanfattar några av de vanligaste möjligheterna som IT outsourcing kan skapa. Efterföljande del 

beskriver varje möjlighet närmre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Modell över möjligheter med IT outsourcing. Källa: Egen illustration 

Med möjligheter menar uppsatsförfattarna de positiva förväntningar som företag ser inför ett IT 

outsourcingprojekt samt även de positiva resultat som kan uppstå i samband med IT outsourcing. 

2.3.1 M1: Kostnadsbesparingar 

Kostnadsfaktorn är tveklöst den mest vanliga anledningen till varför outsourcing blir aktuellt i en 

organisation (Sparrow, 2003; Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Trots att kostnadsbesparingar är den 

vanligaste anledningen konstaterar också Sparrow (2003) att outsourcingprojekt där för mycket fokus 

läggs på syftet att spara pengar löper större risk att misslyckas.  

De minskade kostnaderna uppkommer av att agenten kan utföra IT-aktiviteterna till en lägre kostnad 
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än vad klienten själva kan. IT-avdelningar som genomfört outsourcing har visat kostnadsbesparingar på 

mellan 20-50 procent på avdelningens totala kostnader. Detta kan betyda enorma summor för många 

företag då det idag inte är ovanligt att just IT står för den största enskilda kostnadsposten. Kostnader 

för IT är svåra att mäta exakt just för att kostnaderna som belastar IT-avdelningen ska fördelas på 

verksamhetens övriga avdelningar, vilket är svårt. Denna osäkerhet har bidragit till varför just IT-

avdelningen är objekt för outsourcing i många organisationer då IT outsourcing kan göra det lättare att 

fördela dessa kostnader. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Power et al. (2003) jämför ett 

outsourcingavtal som att hyra en bil, att kunden betalar en fast avgift för att få köra bilen. Genom den 

typen av avtal kan det vara lättare att fördela kostnader relaterade till IT-avdelningen (Power et al., 2003). 

2.3.2 M2: Fokusera på kärnprocesser 

Att kunna fokusera mer på företagets kärnprocesser skriver Augustson & Bergstedt Sten (1999) som en 

av de absolut vanligaste möjligheterna till varför företag överväger IT outsourcing. Ett företags 

verksamhet, oavsett bransch, är uppbyggt av kärn- respektive stödprocesser.   Kärnprocesser är en 

kombination av företagets erfarenheter, kunskaper och unika processer som finns integrerade i 

företagets produkter och tjänster. Det är också den kombinationen som särskiljer företaget mot sina 

konkurrenter. Kärnprocess handlar alltså inte om en enda egenskap utan om flera olika kunskaps- och 

expertisområden i en unik samling som inte går att imitera. Kärnprocesserna måste hållas uppdaterade 

och ständigt utvecklas, något som kräver mycket resurser. Detta gör att företag endast har resurser till 

att ha ett fåtal kärnprocesser. (Power et al., 2003; Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Ett företags 

kärnprocesser är också företagets rötter eller kärnan i hela verksamheten och de måste skyddas från 

angrepp utifrån. Potentiella angrepp kan komma från just externa outsourcingagenter om de får tillgång 

till en organisations värdefulla kunskap om marknad och strategi. Det är därför mycket vanligt att ett 

företags kärnprocesser skyddas från outsourcing och istället styrs av organisationen själva. Tanken är att 

företag ska kunna koncentrera resurserna på de aktiviteter som ger bäst avkastning och som i regel är 

företagets kärnprocesser. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Ett vanligt misstag företag gör är att inte 

heller fokusera på företagets stödprocesser utan det är kärnprocesserna som får all fokus. Detta misstag 

kan bli allvarligt då konkurrenskraften återfinns i företagets helhet och inte bara i kärnprocesserna. 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Följande frågor bör ett företag enligt Sparrow (2003) ställa sig om 

det råder osäkerhet kring vilka företagets kärn- och stödprocesser är.  

• Vad gör vi bäst och hur kan vi göra det bättre? 
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• Hur skiljer vi oss från våra konkurrenter? 

• Vad erhåller våra kunder för värde av just våra produkter och tjänster? 

Stödprocesser kan enligt Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) delas in i två mindre block. Det första är 

kritiska stödprocesser som är mycket viktiga för verksamheten men som inte skapar konkurrenskraft i 

sig, det andra är ickekritiska stödprocesser som endast stödjer den dagliga verksamheten. Power et al. 

(2003) beskriver att stödprocesser särskiljer sig från kärnprocesser på främst två punkter.  

• De differentierar inte företaget eller stärker dess konkurrenskraft på något sätt.   

• De tillför inget ytterligare värde till företagets produkter och tjänster.  

Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) anger just IT som exempel på en stödprocess i många företag och 

som ofta är objekt för outsourcing. Många IT-aktiviteter kan vara mycket tid- och resurskrävande för en 

avdelning att hantera trots det kanske inte IT-aktiviteterna som särskiljer företaget från konkurrenter. 

(Sparrow, 2003) Att låta IT-aktiviteter kontrakteras ut till experter gör att organisationen kan 

koncentrera sig på marknadspositionering och utveckling av företagets egna produkter och tjänster. 

(Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008) Citatet nedan från Sparrow (2003) s.18 belyser resonemanget väl. 

”Genom outsourcing av IT-aktiviteter kan företaget istället fokusera på vad de gör bäst, eller än viktigare 

vad de behöver göra bättre imorgon.” 

2.3.3 M3: Möjlighet till nya affärsprocesser 

Organisationer måste hela tiden växa, skapa nya idéer och förändras för att verksamheten ska kunna 

fortlida och vara lyckad i framtiden. Att vid sidan av den dagliga verksamheten introducera teknologi 

som stödjer nya affärsprocesser och även hitta ny teknologi kan vara svårt, tidskrävande och dyrt. IT 

outsourcing kan stödja ett företag på två sätt (Sparrow, 2003) 

• Genom att omplacera resurser stödjer IT outsourcing organisationer att fokusera på nya 

strategiska utvecklingsarbeten. Nya möjligheter kan öppnas genom att mer tid kan läggas på nya 

affärsmöjligheter snarare än på tidigare rent operationella frågor.  

• IT outsourcing gör att nya teknologier och applikationer lättare kan introduceras hos företag 

med hjälp av specialister. Ett exempel är när e-commerce slog igenom och företag som var i 

snabbt behov av bra webbsidor med funktioner för e-handel inte kunde få dessa utvecklade av 

egna IT-avdelningar utan behövde leverantörer med hög expertis och erfarenhet.  
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2.3.4 M4: Tillgång till expertis 

En viktig möjlighet som kan ligga till grund för många IT outsourcingprojekt är organisationens brist 

på kompetens inom IT. Tillgång till expertis har blivit en allt vanligare anledning till outsourcing av IT. 

IT-avdelningen är extra utsatt av den anledning att det är en aktivitet som kräver mycket teknisk 

expertis och specialistkompetens. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Power et al. (2003) skriver att det 

förr var viktigare för organisationen att själv äga aktiviteten som skapade konkurrenskraft, idag handlar 

det istället om att fokusera på hur organisationen så billigt som möjligt kan få tillgång till externa 

resurser och kompetens snarare än att skapa dem själva. Ingen organisation kan vara helt självdrivande, 

det är inte ekonomiskt gångbart att internt försöka skapa all expertis som behövs inom företaget. 

Oftast finns redan resurserna på marknaden till en lägre kostnad och med högre kompetenskvalité. 

(Power et al., 2003)  

Augustson & Bergstedt Sten (1999) anser att IT har fått en större roll i den moderna organisationen där 

IT-avdelningen ofta har ett stort strategiskt värde. Det har gjort att IT-avdelningen har blivit en allt mer 

prioriterad avdelning som bidrar med konkurrenskraft till hela organisationen. De organisationer som 

ser sin IT-avdelning som en värdeskapande och kritisk nödvändighet för att de egna kärnprocesserna 

ska kunna fungera anser också oftast att de kostnader som IT framkallar är försvarbara. Om inte 

organisationens egen IT-avdelning har kompetens nog för att kunna bibehålla den höga standard som 

krävs av IT-avdelningen för att skapa konkurrens måste den kompetensen hyras in. Outsourcingen blir 

då en långsiktig lösning som tillgodoser organisationens efterfrågan på IT-kompetens. (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999) 

När klienten fokuserar på sina kärnprocesser kan outsourcing göra att organisationen får tillgång till 

expertis från agenten som i sin tur har IT som sin kärnprocess. En IT avdelning hos klienten har inte 

möjlighet att matcha de resurser och den expertis som en specialiserad agent besitter. Med tillgång till 

agentens expertis kan ge följande fördelar uppnås. (Sparrow, 2003; Ghodeswar & Vaidyanathan, 2008) 

• Tillgång till modern teknologi och de senaste verktygen.   

• Tillgång till säkra och snabbare metoder till lyckade IT-projekt med väl beprövade 

tillvägagångssätt och bra dokumentation.  

• Tillgång till fler experter med bred teknisk kunskap och mycket erfarenhet. 

• Agenter har kontakter och kunskaper inom sin bransch som en klient inte har tillgång till, har 

således möjligheter till bättre förhandlingsmöjligheter med underleverantörer.   
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• Större möjligheter att skapa kompetens hos IT-personal när de utvecklas hos agenten.  

• Undviker kostnader för att hela tiden träna upp egen IT-personal i de senaste teknologierna.  

2.3.5 M5: Flexibilitet 

Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) skriver att ökad flexibilitet genom IT outsourcing kan underlätta att 

hantera den ständiga förändring som ibland sker mycket snabbt på företag. Förändringen kan ske i 

affärsmiljöer, användandet av nya teknologier eller efterfrågan på produkter och tjänster. IT-tjänster 

som kan köpas in snabbt när behovet finns utan att behöva anställa ny personal gör att organisationer 

kan fungera mycket mer flexibelt. (Sparrow, 2003) Augustson & Bergstedt Sten (1999) anser att med 

tunga investeringar i IT är det inte ovanligt att organisationen binder upp sig med inköpta applikationer 

under många år framöver. Teknologin utvecklas hela tiden och det kan ibland gå mycket snabbt från att 

en applikation är modern tills den har blivit omodern. En agent måste hela tiden hålla sig uppdaterad 

inom utvecklingen av ny teknologi och de verktyg som släpps, genom IT outsourcing kan ett företag 

utnyttja agentens investeringar och värdefulla kunskap om utveckling. Tillgång till expertis som 

behandlades i föregående avsnitt kan även diskuteras här. Organisationer som använder agentens 

expertis inom IT istället för att anställa och utbilda specialister på sin egen avdelning kan även uppleva 

detta som en flexibel fördel. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999)                                                                                                               

2.4 Risker med IT Outsourcing 

Om möjligheterna med IT outsourcing är många är riskerna ännu fler. Följande del börjar med att presentera en 

definition på begreppet risk. Sedan visas en sammanfattning av alla risker. Varje risk med IT outsourcing presenteras 

sedan kortfattat. Nästkommande avsnitt, 2.5, presenterar sedan bakomliggande riskfaktorer till dessa risker. 

2.4.1 Vad är risk?  

Ordet risk kan enligt Aubert, Patry & Rivard (1998) definieras på två olika sätt. Begreppet kan användas 

som ett generellt uttryck för att beskriva negativa resultat, som inom IT outsourcing kan röra sig om 

exempelvis dolda kostnader och minskad innovationskapacitet. Risk kan även användas för att beskriva 

sannolikheten att faktorer som leder fram till de negativa resultaten slår in. (Aubert et al., 1998) 

Emblemsvåg & Kjölstad (2002) menar att det är av stor vikt att beakta att risk inte endast beskriver 

negativa konsekvenser utan även uteblivna positiva konsekvenser. Företag misslyckas inte bara för att de 

gör misstag utan snarare i större utsträckning på grund av att de misslyckas med att ta tillvara på de 
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möjligheter som erbjuds. (Emblemsvåg & Kjölstad, 2002) 

Med utgångspunkt i den diskussion som Aubert et al. (1998) för kring begreppet risk definieras risk i 

studien som de negativa resultat som kan uppstå i ett IT outsourcingprojekt. Risker uppstår på grund 

av att någon eller några av de faktorer som leder fram till riskerna slår in. Därför är det av stor vikt att 

skilja på termerna risk och riskfaktor då de beskriver två helt olika saker. (Aubert et al., 1998) Studien 

anammar även Emblemsvåg & Kjölstad (2002) tankar om att risk även innefattar uteblivna positiva 

resultat. Nedan visas några av de vanligaste riskerna i Figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Modell över riskerna med IT outsourcing. Källa: Egen illustration 

2.4.2 R1: Dolda kostnader 

Det kanske största och vanligaste problemet med IT outsourcing är de dolda transaktions-, 

management- och servicekostnader som kan uppstå menar Aubert et al. (1998) och Hendry (1995). Med 

transaktionskostnader menas bland annat omplaceringskostnader och omorganiseringskostnader medan 

managementkostnader exempelvis inkluderar kostnader för mänskliga resurser som behövs för 

outsourcingen. Dessa två kostnadstyper underskattas ofta av företag och kan öka i väldigt snabb takt. 

(Aubert et al., 1998; Takac, 1993; Sullivan & Ngwenyama, 2007)  

Aubert, Patry, Rivard & Smith (2000) exemplifierar hur företag ofta underskattar transaktions- och 

managementkostnader med ett fall där oljegiganten British Petroleum outsourcade sin IT till flera olika 

agenter. British Petroleum kom sedan på att sådana kontrakt krävde högre managementresurser än vad 

det var värt. Vidare talar även Aubert et al. (1998) om dolda kostnader för service, se avsnitt 2.4.6, och 

kontrakt. Kontraktskostnader berör bland annat sökandet av leverantör och benchmarking av 
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tjänsteerbjudandet vilket kan bli väldigt dyrt för företaget. (Aubert et al., 1998; Sparrow, 2003; Takac, 

2003)  

2.4.3 R2: Företaget inlåst 

Ett problem som tidigare forskning belyser är just att klienter riskerar att bli låst till en agent (Aubert et 

al., 1998; 2001; Sparrow, 2003; Sullivan & Ngwenyama, 2007). Sparrow (2003) framhäver vikten av att 

inte outsourca all IT till en och samma agent, eftersom klienten då riskerar att bli helt beroende av 

denna agent. I en sådan situation menar Sparrow (2003) att det blir både riskabelt och oerhört kostsamt 

för ett företag att byta agent. Vidare belyser Sparrow (2003) även att det kan vara av oerhörd vikt i svåra 

finansiella tider att ha möjlighet att kunna byta agent.  Detta styrks även av Takac (1993) som påstår att 

det alltid finns en risk att agenten går i konkurs eller blir uppköpta. Aubert et al. (1998) framhäver också 

att det är av stor relevans att ha korrekt information om agentens finansiella ställning, men tonar även 

upp vikten av att undersöka hur många konkurrenter agenten har på marknaden eftersom ett litet antal 

leverantörer på marknaden ökar risken för att bli inlåst.  

Augustson & Bergstedt Sten (1999) framhäver förlust av kontroll som en egen risk inom IT outsourcing 

och menar att det är av stor vikt att försöka se över hur stor kontrollförlusten blir av den outsourcade 

aktiviteten. Aubert et al. (1998) och Oh & Gallivan (2004) tar också upp förlust av kontroll som en risk 

men kopplar kontrollförlusten till att företaget är inlåst. Aubert et al. (1998) framhäver hur svårt det kan 

vara att ta tillbaka kontroll över en outsourcad aktivitet när företaget är starkt beroende av en agent. 

Även Oh & Gallivan (2004) bekräftar detta när de skriver att ju mer omfattande kontraktet mot agenten 

är desto mer kontroll förlorar klienten över aktiviteten och desto svårare blir det att återfå konrollen. 

2.4.4 R3: Kostsamma kontraktsjusteringar. 

En återkommande risk inom IT outsourcing är kontraktsjusteringar (Aubert et al., 1998; Sparrow, 2003; 

Sullivan & Ngwenyama, 2007; Takac, 1993). De kontrakt som sluts måste ofta revideras i efterhand dels 

för att klienternas behov kan ändras och dels för att många kontrakt som skrivs är inkompletta från 

början (Aubert et al., 1998). Applegate et al. (2007) tar upp att outsourcingkontrakt vanligtvis tecknas för 

långa perioder, ofta runt 10 år, och att dagens företag verkar i en miljö där förändringar kan ske snabbt 

vilket också kräver snabb respons. Förändringar i kontrakt är ofta kostsamma för företag och kan 

därför bli ett stort problem (Aubert et al., 1998; Sparrow, 2003; Sullivan & Ngwenyama, 2007). 

Applegate et al. (2007) och Sullivan & Ngwenyama (2007) menar att IT outsourcing är en omfattande 



Kandidatuppsats IT-Ekonomi, 15 HP    2009-06-04 
Magnus Nilsson 
Karl Wallander 
Patrik Wallin 
 

15 

 

process och att det är av stor vikt att noggrann planering sker innan ett IT outsourcingbeslut fattas. 

2.4.5 R4: Dispyter 

Behov av förändringar i ett tecknat outsourcingkontrakt kan ge upphov till dispyter mellan agent och 

klient vilket kan resultera i kostsamma rättsprocesser. Uppstår sådana dispyter kan klienten bli missnöjd 

med sitt outsourcingkontrakt och vill kanske försöka återta kontrollen över den outsourcade aktiviteten, 

vilket kan vara lättare sagt än gjort. Ofta har tillgångar överförts till agenten, tillsammans med den 

personal som hade kompetensen för den outsourcade aktiviteten, vilket gör att företaget kan bli inlåst. 

Det kan vara väldigt kostsamt, om inte helt omöjligt, att ta tillbaka en outsourcad aktivitet. Det 

alternativ företaget kan ha är att överväga att outsourca aktiviteten till en annan leverantör, vilket även 

det kan vara svårt och kostsamt. (Aubert et al. 1998; 2001) Resonemanget styrks även av Sparrow (2003) 

och Sullivan & Ngwenyama (2007). 

2.4.6 R5A: Försämrad servicekvalité och R5B: Ökade servicekostnader 

Ytterligare en stor problemkategori för IT outsourcing är servicekvalité och servicekostnader. Dålig 

responstid, sena uppdateringar av programvara och dålig omvändningstid efter outsourcingen är 

exempel på hur servicekvalité kan försämras genom IT outsourcing. (Aubert et al., 1998) Parallellt med 

att ett företag kan försämrad service genom att outsourca IT så kan även servicekostnaderna stiga till 

skyarna belyser Aubert et al. (1998) som även understryker att det i många fall kan vara billigare att ha 

aktiviteten internt än att outsourca den. Outsourcing är en trend som många företag hakar på helt utan 

att fundera över vad det kan innebära på lång sikt. Därför kan kostnader såväl transaktionskostnader 

som servicekostnader öka. (Hendry, 1995) 

2.4.7 R6: Förlust av kompetens 

Företag kan förlora operativ och strategisk kompetens genom att outsourca IT. Eftersom IT 

outsourcingkontrakt ofta innefattar att den interna IT-personalen övertas av agenten försvinner ofta 

intern IT kompetens. Det här ses som farligt eftersom klienten inte har kvar någon egen kompetens för 

att hantera och använda IT effektivt internt, utan måste lägga allt hopp till en eller flera agenter och 

således bli beroende av en tredje part. (Aubert et al., 1998; 2000; 2001; Hendry, 1995; Sparrow, 2003; 

Sullivan & Ngwenyama, 2007; Takac, 1993) IT outsourcing kan även göra att det blir svårt att inrikta IT 

mot företagets strategi och således såra företagets förmåga att bibehålla strategisk fördel gentemot 
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konkurrenter (Aubert et al., 1998). När anställda förändras till att istället bli konsulter hos agenten 

förändras deras relation till den tidigare arbetsgivaren, även om deras arbetsuppgifter kan vara 

oförändrade. Organisationen kan förlora kompetent personal och tappa deras lojalitet. (Hendry, 2005) 

Augustson & Bergstedt Sten (1999) menar dock att det fungera bra att outsourca kärnaktiviteter om 

relationen fungerar bra men att risken alltid finns att klient och agent hamnar i onåd. Finns då ingen 

leverantör som besitter precis samma kompetens som tidigare agent blir läget kritiskt för klienten. 

2.5 Riskfaktorer i IT outsourcing 

Enligt den definition av risk som studien antagit uppstår oönskade resultat av IT outsourcing på grund av riskfaktorer. 

De riskfaktorer som presenteras i detta avsnitt ses ur två perspektiv, agentteori och transaktionskostnadsteori, som enligt 

Aubert et al. (1998) och Sullivan & Ngwenyama (2007) skall vara mest relevant för just IT outsourcing. Figur 4 

nedan illustrerar de riskfaktorer som finns och återkopplar dessa till de beståndsdelar som finns i IT outsourcing. Sedan 

följer en förklaring av respektive riskfaktor, vilken sedan avslutas med en återkoppling till de risker som nämndes i 

avsnitt 2.4. Slutligen sammanfattas riskfaktorerna och deras koppling till riskerna i Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Riskfaktorer inom IT outsourcing. Källa: Egen illustration utifrån Power et al. (2006) 
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2.5.1 Riskfaktorer i IT Outsourcing – Ett agentteoretiskt perspektiv 

Agentteori handlar om samspelet mellan klient och agent och att det ofta uppstår problem dem emellan 

eftersom båda parter har egna intressen med avtalet som sluts eller helt enkelt har olika mål eller syner 

på riskhantering. Ett problem i relationen mellan klient och agent är den ofullständiga information som 

uppstår mellan parterna. (Adams, 1994; Eisenhardt, 1989) 

I figur 5 nedan presenteras de problem som kan uppstå i en relation mellan agent och klient. 

Figur 5 – Illustration av de problem som Agentteori behandlar Källa: Egen illustration utifrån Adams (1994) och 
Eisenhardt (1989) 

Opportunism är enligt Adams (1994) och Eisenhardt (1989) ett vanligt problem inom agentteori. Enligt 

Aubert et al. (1998) och Sullivan & Ngwenyama (2007) är opportunism också en vanlig riskfaktor i IT 

outsourcingprojekt. Det handlar om att agenten eller klienten trots kontraktet alltid har ett eget intresse 

som de söker att uppnå. Agenten eller klienten kan då, när de tjänar på det, avvika från kontraktet. 

(Aubert et al., 1998; Sullivan & Ngwenyama, 2007) Aubert et al. (1998) påpekar dock att klienter och 

agenter styrs av lagar, sociala normer och moral vilka alla är faktorer som hämnar opportunistiskt 

beteende men som inte helt går att få bort.  

Enligt Aubert et al. (1998; 2001) och Adams (1994) finns det tre olika typer av opportunism, moralrisk, 

felaktigt val av agent och bristfälligt åtagande. Nedan förklaras de tre typerna kortfattat.  

Moralrisk handlar om att det är helt omöjligt för klienten att se hur agenten agerar och beter sig utan 

att utsätta sig för avskräckande höga kostnader. Eftersom klienten inte kan se graden av arbete som 

agenten tillägnar en uppgift är det omöjligt att se om ett problem beror på agenten eller någon annan 

faktor. Eftersom agenten vet att klienten inte har någon aning om hur mycket arbete som läggs ned på 

uppgiften kan agenten alltid skylla bort dåliga prestationer på omständigheter som är bortom agentens 

kontroll. (Aubert et al., 1998, 2001; Adams, 1994) 
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Felaktigt val av agent utvecklas när företaget inte kan urskilja agentens verkliga förmåga. Klienten 

måste värdera agentens anspråk vilket enligt Aubert et al. (1998; 2001) och Adams (1994) är en oerhört 

svår uppgift. I många fall tror verkligen agenten att denne själv besitter all kunskap och uppfyller alla 

krav för att sköta aktiviteten som ska outsourcas och blir därför överoptimistisk i bedömningen av i 

vilken utsträckning kontraktet kan uppfyllas. (Aubert et al., 1998). Det är därför enligt Aubert et al. 

(1998) och Bahli & Rivard (2005) av stor vikt att företag försöker hantera denna riskfaktor så att rätt 

agent väljs. 

Bristfälligt åtagande är den sista typen av opportunism i IT outsourcingprojekt som Aubert et al. 

(1998; 2001) och Adams (1994) behandlar. Det handlar om både klientens och agentens bristfälliga 

kapacitet vad gäller att förplikta sig till varandra. Det är vanligt att klienter och agenter i 

outsourcingkontrakt ofta kan bli frestade att avvika från kontraktet och att inget kontrakt är immunt 

från ett sådant beteende. En agent kan exempelvis avstå från att leverera en viss tjänst eftersom 

kontraktet kan vara otydligt. (Aubert et al., 1998; 2001; Adams, 1994)  

Agentens opportunism är en riskfaktor som vanligen leder till risken ökade servicekostnader (R5B). 

Detta eftersom alla typer av opportunistiskt beteende som nämns ovan är förknippat med höga 

kostnader för den service som agenten erbjuder. Vad gäller moralrisk kan exempelvis agenten alltså 

frestas att ta ut för höga priser för den utförda aktiviteten, eftersom klienten har svårt att mäta hur 

mycket arbete som tillägnas uppgiften. (Aubert et al., 1998) 

Aubert et al. (1998) tar även upp att det inom det agentteoretiska perspektivet även uppstår andra 

problem än opportunism. En riskfaktor som belyses är bristfällig kompetens från agentens sida vad 

gäller den outsourcade aktiviteten (Aubert et al., 1998; 2001; Sullivan & Ngwenyama, 2007). En 

leverantör som är ivrig att få ett kontrakt kan överdriva sin expertis vad gäller vissa aktiviteter. När 

sedan kontraktet är slutet kan det efter en tid visa sig att agenten då inte kan utföra aktiviteten på ett 

tillfredsställande sätt. (Aubert et al., 1998) Sullivan & Ngwenyama (2007) utvecklar denna riskfaktor och 

tar även teknologin i beaktande. Om agenten saknar erfarenhet om den teknologi som krävs för att 

hantera en viss aktivitet uppstår det dolda kostnader för utbildning av den nya teknologin (Sullivan & 

Ngwenyama, 2007).   

Agentens bristfälliga kompetens vad gäller den outsourcade aktiviteten är därför en riskfaktor som ofta 

orsakar Försämrad service (R5A). (Aubert et al., 1998; Sullivan & Ngwenyama, 2007) 
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Bristfällig erfarenhet av outsourcingkontrakt från agentens sida leder ofta till fel i kontrakten som kan 

vara dyra för båda parter i kontraktet något som kan ge upphov till dispyter mellan kontrahenterna. 

Detta kan i sin tur leda till kostsamma rättsprocesser. (Aubert et al., 1998)  

Agentens bristfälliga expertis rörande outsourcingkontrakt kopplas därför till risken Dispyter (R4) 

(Aubert et al., 1998; Sullivan & Ngwenyama, 2007; Bahli & Rivard, 2005). 

Även klienten i sig kan vara en stor riskfaktor om klienten har otillräcklig kompetens eller expertis om 

den outsourcade aktiviteten. Idag kan företag välja att outsourca en aktivitet som företaget saknar full 

förståelse för, eller är dåliga på. Detta leder ofta till oönskade resultat med outsourcingen i form av 

dolda kostnader. (Aubert et al., 1998; 2001; Bahli & Rivard, 2005; Sullivan & Ngwenyama, 2007). Vidare 

belyser även Aubert et al. (1998) att dålig förståelse för den outsourcade aktiviteten kan leda till dålig 

hantering av outsourcingkontraktet eftersom det då är svårt för klienten att uppskatta kvalitén och 

kostnaderna för den outsourcade aktiviteten. Hantering av outsourcingkontrakt är även i klientens fall 

en riskfaktor eftersom en oerfaren klient löper större risk att underskatta övergångs- och 

hanteringskostnader vilket gör klienten mer sårbar för agentens opportunism. Detta kan i sin tur leda 

till ökade servicekostnader och att dispyter kan uppstå. (Aubert et al., 1998; Sullivan & Ngwenyama, 

2007)  

Riskfaktorn klientens bristfälliga kompetens rörande den outsourcade aktiviteten kopplas till risken 

dolda kostnader (R1) medan riskfaktorn klientens bristfälliga expertis rörande outsourcingkontrakt 

precis som i agentens fall leder till dispyter (R4) men även ökade servicekostnader (R5B) (Aubert et al., 

1998; 2001; Bahli & Rivard, 2005). 

2.5.2 Riskfaktorer i IT Outsourcing – Ett transaktionskostnadsperspektiv 

Sullivan & Ngwenyama (2007) och Sparrow (2003)  påpekar att det är säkrast att inte outsourca alla IT-

funktioner till en agent eftersom klienten då riskerar att bli för beroende av en enda agent och således 

bli inlåst. Detta är ett problem som även Aubert et al. (1998; 2001) och Bahli & Rivard (2005) betonar.  

Riskfaktorn få agenter kopplas till risken företaget blir inlåst (R2). (Aubert et al., 1998; 2001 och Bahli & 

Rivard, 2005) 

Vidare tar även Aubert et al. (1998) och Sullivan & Ngwenyama (2007) upp osäkerhet och mätproblem 

som riskfaktorer och betonar att olika parter måste kunna förutspå och mäta vilka aktiviteter och 

komponenter som ingår i kontraktet, vilket ofta är oerhört svårt. Det här kan leda till att kontrakten i 
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efterhand måste justeras enligt Aubert et al.(1998) och Bahli & Rivard (2005). Det kan även vara svårt 

att utvärdera ändamålsenligheten av ett system som levereras eftersom kvalitén är svår att mäta utan 

omfattande användning (Aubert et al., 1998). Bahli & Rivard (2005) menar att det är svårt att utvärdera 

agentens insatser och att klienten därför kan finna det svårt att lita på agentens mätmetoder och vice 

versa vilket ger upphov till dispyter.  

Osäkerhet är därför en riskfaktor som ofta är en bakomliggande orsak till kostsamma 

kontraktsjusteringar (R3). (Aubert et al., 1998, 2001; Bahli & Rivard, 2005; Sullivan & Ngwenyama, 

2007) medan mätproblem ofta orsakar dispyter (R4) enligt Aubert et al. (1998) och Bahli & Rivard 

(2005). 

Graden av beroende mellan aktiviteter som ska outsourcas är också en transaktionsrelaterad riskfaktor 

enligt Aubert et al. (1998; 2001) och Bahli & Rivard (2005) som menar på att det innebär stora risker 

med outsourcing av aktiviteter som är starkt beroende av varandra. Bahli & Rivard (2005) beskriver att 

det inom IT outsourcing finns två olika typer av beroende mellan aktiviteter. För det första kan en 

outsourcad IT-aktivitet ha en koppling till en intern IT-aktivitet och för det andra kan en outsourcad 

IT-aktvititet ha en koppling till en annan outsourcad IT-aktivitet. När det finns ett beroende mellan två 

eller fler IT-aktiviteter kan det innebära att ifall en IT-aktivitet outsourcas påverkas de andra IT-

aktiviteterna negativt, vilket leder till försämrad servicekvalité. (Bahli & Rivard, 2005)  

Med ovanstående i åtanke kopplas riskfaktorn beroendegrad till risken försämrad servicekvalité (R5A) 

(Bahli & Rivard, 2005; Aubert et al., 1998; 2001).  

Vidare nämner även Aubert et al. (1998) och Sullivan & Ngwenyama (2007) teknisk diskontinuitet som 

en riskfaktor. Med detta menas att det kan ske teknologiska genombrott som medför att den teknologi 

som ingick i kontraktet från början blivit föråldrad (Aubert et al., 1998; Sullivan & Ngwenyama, 2007). 

Applegate et al. (2007) tar upp att outsourcingkontrakt ofta tecknas för långa tidsperioder och Aubert et 

al. (1998) skriver att det kan vara oerhört kostsamt och komplicerat att övergå till ny teknologi om 

ursprungskontraktet innefattade en specifik typ av teknologi. Aubert et al. (1998) och Sullivan & 

Ngwenyama (2007) menar även att företaget kan förlora strategisk fördel om företaget inte inför ny 

teknologi om deras konkurrenter valt att göra det.  

Riskfaktorn teknisk diskontinuitet kopplas till risken kostsamma kontraktsjusteringar (R3) (Aubert et al., 

1998 och Sullivan & Ngwenyama, 2007). 
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Den sista transaktionsrelaterade riskfaktorn som Aubert et al. (1998) tar upp handlar om närhet till 

kärnkompetens och med det menas att det medför stora risker för företag att outsourca aktiviteter som 

är för nära företagets kärnprocesser. När klienten överlämnar en sådan aktivitet till en agent riskerar 

företaget att bli utmanövrerad av agenten på sitt eget område, eller att agenten går i andra riktningar än 

klienten själv valt från början (Aubert et al., 1998; Sullivan & Ngwenyama, 2007).  Vidare är det även 

viktigt att bibehålla inlärning som är associerad med företagets interna kärnprocesser, eftersom 

outsourcing av en kärnprocess kan hindra organisatorisk inlärning och således sänka företagets 

konkurrenskraft (Aubert et al., 1998).  

Riskfaktorn närhet till kärnkompetens kopplas till risken förlust av kärnkompetens (R6) (Aubert et al., 

1998; Sullivan & Ngwenyama, 2007). 

Risk Bakomliggande riskfaktorer 

R1: Dolda kostnader Klientens bristfälliga erfarenhet och expertis rörande den 

outsourcade aktiviteten 

R2: Företaget inlåst  Transaktionens omorganiseringsgrad 

R3: Kontraktsjusteringar Osäkerhet och Teknisk diskontinuitet 

R4: Dispyter  Mätproblem, Agentens/klientens Bristfälliga erfarenhet & Expertis 

av outsourcingkontrakt 

R5A: Försämrad av 

servicekvalité 

Beroendeförhållande mellan aktiviteter 

Agentens bristfälliga expertis och erfarenhet av aktiviteten 

      R5B: Ökade 

servicekostnader 

Agentens opportunism 

Bristfällig expertis och erfarenhet gällande hantering av 

outsourcingkontrakt 

R6: Förlust av kompetens För stor närhet till kärnkompetens 

Tabell 2 – Sammankoppling av risker och bakomliggande riskfaktorer Källa: Egen sammanställning 
utifrån Aubert et al. (1998; 2001), Sullivan & Ngwenyama (2007) och Bahli & Rivard, (2005) 
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2.6 Möjligheter, risker och riskfaktorer – Studiens modell 

Detta avsnitt presenterar den modell av möjligheter, risker och riskfaktorer som studien kommer att använda vid analys 

av empiriskt material. Modellen fungerar som en enkel analysgrund för valda respondentföretag. Med hjälp av modellen 

kan uppsatsförfattarna på ett enkelt och illustrativt sätt upptäcka vilka möjligheter som sågs med IT outsourcing och 

jämföra med vilka risker som i efterhand har slagit in för respondentföretagen. Modellen, se Figur 6 nedan, tar därför 

upp möjligheter och risker med IT outsourcing samt även kopplingen mellan risker och bakomliggande riskfaktorer.  

Figur 6 – Studiens analysmodell. Källa: Egen bearbetning utifrån Power et al. (2006) och övrigt teoretiskt ram-
verk. 

 
Utifrån Figur 6 ovan analyseras i studien vilka möjligheter företaget såg med att outsourca sin IT och 

jämför sedan med de risker som inträffat under IT outsourcingprojektet. Figuren används också för att 

kartlägga de möjligheter respondentföretagen har sett inför projektet samt de risker och riskfaktorer 

som inträffat i projektet. Exempelvis kan företag A ha outsourcat sin IT för att uppnå M1, M2, M4 

men efter outsourcingen har det framkommit att R1, R3, R6 har inträffat på grund av att ett antal 

riskfaktorer slagit in.  
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3 Metod 

Avsnittet presenterar hur uppsatsarbetet och studien har gått till. Urval av respondentföretag och hur insamlandet av 

teoretiskt och empiriskt material är aspekter som tas upp. Avsnittet avslutas med diskussion om källkritik, reliabilitet, 

validitet och etik. 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) beskriver att den naturliga utgångspunkten för en undersökning 

ofta är en fråga eller ett problem att diskutera och lösa. Vidare skriver även Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2006) att ett problem definieras som den upplevda skillnaden mellan ett existerande tillstånd och 

ett önskat tillstånd. Mot bakgrund av definitionen som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) ger på 

problem formulerades sedan studiens tre problemformuleringar och syfte. Problemformuleringar och 

syfte har utgångspunkt i möjligheter och risker inom området IT outsourcing. Uppsatsförfattarna valde 

studera ämnet IT outsourcing eftersom det ansågs vara både aktuellt och intressant. Efter djupare 

studier och insamlande av empiriskt material reviderades problemformulering och syfte flera gånger 

innan nuvarande version fastställdes. 

3.1 Undersökningsansats 

Uppsatsförfattarna har valt att genomföra studien med en deduktiv ansats som beskrivs av Bryman 

(2006) som ett synsätt på relationen mellan teori och forskning. Uppsatsförfattarna har en uppfattning 

om hur det ser ut i verkligheten utifrån den teoriram som arbetats efter och har också utarbetat en 

modell efter samma teoriram. Teorin och teoriramen jämförs sedan hur det ser ut i verkligheten genom 

att intervjuer genomförs på ett urval av respondentföretag.  

3.2 Insamlande av teori 

Efter att problemet formulerats genomfördes en litteraturstudie i det valda ämnesområdet för att få en 

uppfattning om vad IT outsourcing är och vilka möjligheter och risker som är förknippat med 

fenomenet. I detta stadium funderade uppsatsförfattarna noga över vad begreppet risk egentligen är 

och letade således även upp definitioner på begreppet samt kopplingar till IT outsourcing. Litteratur har 

främst inhämtats från högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola i Västerås. Även 

högskolebibliotekets olika databaser har använts vid sökningen av artiklar. De databaser som använts är 

ABI/Inform, ELIN@Mälardalen, Emerald och ebrary. Sökord visas i listan nedan och dessa har 

använts i olika kombinationer 
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• Agency theory 

• IT outsourcing   

• IT outsourcing risks 

• IT outsourcing projekts 

• Möjligheter med IT outsourcing 

• Riskfactors  IT outsourcing 

• IT outsourcing relationship management 

3.3 Urval 

Efter fastställandet av problem utformades en lista med kontaktuppgifter över tänkbara respondenter 

som sorterades efter hur relevanta outsourcingprojekt de har. Av de företag som kontaktades gav de 

flesta sitt godkännande att ställa upp på besöksintervju. De personer som förde kontakten mellan 

respondentföretaget och uppsatsförfattarna hade främst roller som IT-chef  eller på något annat sätt 

djupt involverade i respondentföretagets IT-avdelning. När studiens syfte och problem diskuterats med 

kontakten på de olika respondentföretagen bokades tid för besöksintervju. Nedan redogörs kort vilka 

respondenter som besöksintervjuer genomfördes med samt hur uppsatsförfattarna fått information om 

respondentföretagets IT outsourcingsituation.  

Cap Gemini kontaktades då uppsatsförfattarna ansåg det intressant för studien att få in en agents 

perspektiv på möjligheter och risker som kan inträffa för deras klienter. Cap Gemini valdes som 

respondent i uppsatsen för att de är en av de större leverantörerna av IT outsourcing på svenska 

marknaden och därför har mycket erfarenhet av vad klienter ser för möjligheter samt risker och 

riskfaktorer som ofta inträffar.  Uppsatsförfattarna ringde till huvudkontoret i Stockholm och kom i 

kontakt med Mats Hallin, Risk Manager, som hade bred erfarenhet av olika outsourcingprojekt. 

Intervjun genomfördes 23 april 2009 kl 09.00 på Cap Geminis huvudkontor i Alvik utanför Stockholm. 

Scandinavian Airlines, vidare benämnt SAS i studien, är ett skandinaviskt flybolag som år 2003 sålde 

hela sin IT-avdelning till en extern leverantör och tecknade ett stort outsourcingavtal tillsammans med 

den leverantören. Uppsatsförfattarna fann information om SAS outsourcingsituation genom en artikel 

av Weiss, T.R. (2003) publicerad i webbtidningen Computerweekly.com. Kontakt upprättades över 

telefon med SAS huvudkontor i Stockholm och uppsatsförfattarna kom i kontakt med Poul Strand-

Holm, direktör för IT business Solutions. Intervjun genomfördes 23 april kl 13.00 på SAS huvudkontor 
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i Frösundavik utanför Stockholm. 

Arvid Nordquist är en svensk kaffeproducent som är inne i en process att byta agent rörande driften 

av deras affärssystem SAP-R3 från tidigare agenten IBM till den betydligt mindre agenten Implema. 

Uppsatsförfattarna läste om övergången i tidsskriften Computer Sweden i en artikel av Goldberg (2009) 

Projektet med Arvid Nordquist uppmärksammades efter en artikel i tidsskriften Computer Sweden av 

Goldberg (2009). Uppsatsförfattarna kontaktade Arvid Nordquists huvudkontor och fick e-mailadress 

till IT-chefen Gabriella Fällman. Intervjun genomfördes 24 april kl 10.00 på Arvid Nordquists 

huvudkontor i Solna utanför Stockholm.  

DnB NOR är Norges största bank med filial i Sverige. Företaget valdes utifrån en artikel av Malmqvist 

(2009) i tidsskriften Computer Sweden där det skrevs om deras nyligen förlängda IT outsourcing-

kontrakt med norska IT-leverantören EDB. Katrin Lindahl Wallin, IT-Chef  för svenska filialen i DnB 

NOR kontaktades. Intervju genomfördes 6 maj kl 09.00 på DnB NORs kontor i Stockholm. 

Försäkringsbolag Alfa är ett fiktivt namn då respondentföretaget valde att vara anonymt i studien. 

Försäkringsbolag Alfa är ett försäkringsbolag aktiva på den Svenska marknaden och eftersom företaget 

valde att vara anonym i studien presenteras inte hur uppsatsförfattarna fick information om Företag 

Alfas IT outsourcingsituation.  Försäkringsbolag Alfa har i sin verksamhet outsourcat stora delar av sin 

organisations IT-aktiviteter. Uppsatsförfattarna kom i kontakt med ställföreträdande IT-chef  som också 

är IT-strateg, vidare benämnd med det fiktiva namnet ”Stefan”. Även en tidigare anställd från 

Försäkringsbolag Alfas agent numera anställd hos Försäkringsbolag Alfa intervjuades, benämnd i 

uppsatsen som ”Adam”. Försäkringsbolag Alfas agent nämns genom studien med det fiktiva namnet 

”LevBeta”. Intervju genomfördes 6 maj kl. 13.00. Ort är konfidentiellt. 

3.4 Datainsamling 

Insamling av kvalitativ data har skett genom individuella intervjuer. Uppsatsförfattarna ansåg att 

individuella intervjuer var det bästa sättet att få fram den enskilda respondentens erfarenheter om IT 

outsourcing. Samtliga fem intervjutillfällen genomfördes som besöksintervjuer ansikte mot ansikte. 

Bryman (2006) anser att en besöksintervju där uppsatsförfattarna sitter ansikte mot ansikte med 

respondenten gör det möjligt att se respondenternas reaktioner och tolka deras kroppsspråk och 

engagemang vid olika frågor. Intervjuerna med Katrin Lindahl Wallin på DnB Nor, Gabriella Fällman 

på Arvid Nordquist samt Stefan och Adam på Försäkringsbolag Alfa spelades in med diktafon för att i 
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efterhand kunna gå tillbaka om det var något som var oklart. Under de öviga två intervjuerna fanns inte 

den tekniska utrustningen för inspelning tillgänglig. Intervjuerna med Gabriella Fällman på Arvid 

Nordquist och Katrin Lindahl Wallin på DnB NOR har sammanställts och visas i Bilaga 3 och Bilaga 4. 

Vid intervjun med Gabriella Fällman på Arvid Nordquist presenterades en PowerPoint- presentation 

för uppsatsförfattarna varför Bilaga 3 ibland kan vara något svårtydd då vissa svar hänvisade till 

presentationen.  

Intervjun inleddes med att uppsatsförfattarna presenterade sig själva, problem och syfte med studien, 

vad målen var med intervjun samt respondentens roll i arbetet . Att presentera studiens syfte och mål 

tar Bryman (2006) upp som sen en faktor för att göra ett seriöst och trovärdigt intryck gentemot 

respondenten. Sedan presenterade respondenten sin respektive organisation och vilken funktion inom 

företaget denne arbetade med. Samtliga respondenter erbjöds att vara anonyma i undersökningen vilket 

endast försäkringsbolag Alfa valde att vara.  

3.5 Intervjuguide 

Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram utifrån det teoretiska ramverket och modellen. Bryman 

(2006) tar upp att vid utformandet av en intervjuguide är det viktigt att frågorna gör det möjligt för 

forskarna att få information om hur respondenterna upplever sin värld. Bryman (2006) skriver även att 

det är viktigt att en intervjuguide innehåller flexibilitet såväl vid genomförandet som vid utformandet. 

Uppsatsförfattarna anser att den intervjuguide som utformats inför intervjuerna följer Brymans (2006) 

råd om hur en intervjuguide ska vara. Intervjuguiden innehöll grundläggande underlag och frågor om 

hur företaget använder sig av IT outsourcing i sin verksamhet. Intervjuguiden tar främst upp aspekter 

på vilka möjligheter och risker som respondenten såg med IT outsourcing och vilka av dessa som slog 

in och inte. Även hur resultatet har uppfyllt företagens förväntningar på IT outsourcing var en aspekt 

som behandlades. Intervjuguiden skickades ut i förväg innan intervjuerna via e-mail till alla 

respondenter. Ett delmål med intervjuerna var att hålla intervjun i en diskussionsform och försöka 

ställa öppna frågor till respondenten som gav plats för följdfrågor. Uppsatsgruppen hade till varje 

intervju också utöver intervjuguiden specifika frågor för varje respondent. Detta för att ha möjlighet att 

kunna anpassa intervjun beroende på hur situationen sett ut hos varje respondents outsourcingprojekt. 

Intervjuguide för klient visas i Bilaga 1. Till intervjun med leverantören Cap Gemini fick intervjuguiden 

revideras för att vara mer fokuserad på leverantörens syn på möjligheter och risker. Denna bilaga visas i 

Bilaga 2. 
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Det empiriska resultatet som samlades in från intervjuerna har sedan sammanställts, analyserats och 

jämförts med tidigare sammanställd teori och den modell uppsatsförfattarna tagit fram. 

3.6 Källkritik  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) beskriver källkritik som en urvalsmetod där materialet som 

samlats in bedöms och det som inte är bra rensas bort och det som är bra behålls. Syftet med källkritik 

är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta och om den är väsentlig för 

problemformuleringen samt om den är fri från systematiska felvariationer. Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2006) tar upp de fyra viktigaste källkritiska kriterierna vilka presenteras nedan. 

• Samtidskrav 

• Tendenskritik 

• Beroendekritik 

• Äkthet 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar att samtidskrav är att använda sig av källor som är 

tidsaktuella. Majoriteten av källorna som använts i uppsatsen är från 2000- talet och de fåtal som är 

äldre än så har uppsatsförfattarna noggrant granskat för att säkerställa att materialet fortfarande är 

aktuellt. Vad gäller empirin så har samtliga intervjuer sammanställts med hjälp av diktafon så snart som 

möjligt efter genomförandet för att säkerställa att ingen relevant information glömts bort eller uteblivit. 

Med tendenskritik menar Eriksson & Wiedersheim- Paul (2006) att ställa sig kritisk mot eventuella egna 

intressen som forskare kan ha i det aktuella ämnet men även också framhäva såväl positiva som 

negativa perspektiv på det teoretiska resonemanget. Genom att studera många av varandra oberoende 

källor har uppsatsförfattarna försökt undvika att ta till sig egna intressen som forskarna bakom den 

studerade litteraturen kan ha haft. 

Beroendekritik innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) att kritsikt granska att de källor som 

används i studien inte är beroende av varandra. Respondentföretagen i studien är i helt olika branscher 

och således helt oberoende av varandra samtidigt som den teoretiska referensramens material styrkts av 

flera av varandra oberoende källor. 

Källornas äkthet kan vara problematiskt främst när det rör sig om information hämtad från webbsidor 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006). Uppsatsförfattarna har för att säkerställa källornas äkthet i 
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största möjliga mån använt sig av vetenskapligt granskad litteratur som primärkällor. De elektroniska 

källorna består av väletablerade tidsskrifter inom uppsatsens ämnesområde och dessa källor användes 

främst vid urval av respondenter. 

Källorna i uppsatsen består av vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar ämnena outsourcing 

och IT outsourcing. Tidsskrifterna Computer Sweden och ComputerWeekly har använts som underlag 

för att hitta intressanta respondenter som har erfarenhet av IT outsourcing. Tidsskrifterna valdes för att 

de är aktuella och har senaste informationen om vad som händer på IT outsourcingmarknaden. Det 

som ska tas i beaktning gällande artiklar från tidsskrifterna Computer Sweden och ComputerWeekly är 

att de inte är vetenskapliga tidsskrifter.  

Undersökningen av Deliotte Consulting Group gjordes 2005 och är inte helt aktuell då mycket hänt på 

marknaden för outsourcing sedan undersökningen gjordes. Undersökningen behandlar inte heller 

svenska företag varför resultatet av den inte behöver spegla klimatet av outsourcing i Skandinavien.   

Augustson & Bergstedt Sten (1999) används främst i avsnittet om möjligheter med IT outsourcing och 

ansågs vara relavant för studien även om det rör sig om en äldre källa. Många av de möjligheter som tas 

upp i Augustson & Bergstedt Sten (1999) tas även upp av andra, nyare, källor. Uppsatsförfattarna har 

därför noga övervägt att de delar av Augustson & Bergstedt Sten (1999) som tagits med i teoriavsnittet 

fortfarande är relevanta. 

Något som är viktigt är att begrunda är respondenternas svar vid intervjuerna. Exempelvis vid 

intervjun med leverantören Cap Gemini framstår det som att de flesta problem som uppstår vid 

outsourcing beror på klienten och inte på agenten, likväl som i de övriga intervjuerna läggs skulden 

istället på agenten. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar att när någon påstår något så ska det 

granskas om det verkligen förhåller sig så. Företagen berättar förmodligen inte alltid som det är om 

något gått inte blivit som de riktigt tänkt sig.  

Uppsatsförfattarnas intervjuer har endast varit med IT-chefer eller personer med motsvarande 

befattning och det kan således finnas annorlunda uppfattningar bland andra människor på de besökta 

företagen. Uppsatsförfattarna har heller inte undersökt agenterna hos de undersökta företagen vilket 

ger en något ensidig bild av relationen, förutom i fallet med Försäkringsbolag Alfa där även en intervju 

med Adam gjordes som arbetat för LevBeta men numera jobbar för Försäkringsbolag Alfa.  

Vidare kan även viss kritik läggas att under intervjuerna har endast en representant från företagen 
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intervjuats, undantag för Försäkringsbolag Alfa. Har den representanten då en viss uppfattning eller 

personlig åsikt om något kan det lätt bli missvisande om hur det verkligen legat till i respektive projekt.  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Det finns två kriterier att beakta när ett empiriskt resultat granskas, nämligen validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att undersöka om källan svarar på det syfte som den egna studien har. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2006) Uppsatsförfattarna var mycket noggranna med att redogöra uppsatsens syfte 

för samtliga respondentföretag och därigenom säkerställa att rätt person intervjuades. För att öka 

validiteten var även uppsatsförfattarna mycket noggranna med att i det teoretiska ramverket endast 

presentera de möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer som i tidigare forskning belystes som 

mest relevanta och att materialet passade in på uppsatsens syfte. 

Reliabilitet handlar enligt Erikson & Wiedersheim-Paul(2006) om att undersökningen skall vara pålitlig 

och att andra skall kunna komma fram till samma resultat utifrån samma förutsättningar. För att öka 

reliabiliteten använde sig uppsatsförfattarna vid flertalet intervjuer av en diktafon vilket möjliggjorde att 

författarna kunde reducera misstolkningar genom att i efterhand lyssna igenom intervjuerna.  

3.8 Etik och moral 

Studien har anammat Vetenskapsrådets (2009) fyra huvudregler för etik inom samhällsvetenskaplig 

forskning, vilka presenteras nedan.  

1. Informationskravet  

Respondenten skall informeras om vilken uppgift denne har i projektet samt vad som gäller för 

dess deltagande. Respondenten skall därför upplysas om att deltagandet i studien är frivilligt och 

att deltagandet kan avbrytas om så önskas.  

I denna studie informerades därför respondenterna om vilket syfte uppsatsen hade och vilken 

roll respondenten hade i studien samt även att medverkandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst under studiens gång. 

2. Samtyckeskravet  

Det krävs ett samtycke från respondenten om att deltaga i studien. Respondenten skall ha rätt 

att själva bestämma i vilken utsträckning denne vill deltaga i studien samt ha rätt att avbryta 

deltagandet utan negativ påverkan. Respondenten skall heller inte utsättas för påtryckningar 
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som kan påverka deras beslut om medverkan i studien.   

När respondenterna informerades enligt informationskravet ovan erhölls även medgivande om 

deltagande i studien från samtliga respondenter. 

3. Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla personer som ingår i en undersökning skall ges största möjliga konfiden-

tialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.  

Respondenterna i denna studie gavs en möjlighet att vara anonyma vilket också en av 

respondenterna valde att vara. Respondenterna upplystes om att fullständiga intervju-

sammanställningar skulle tas med som bilagor i arbetet och inspelningarna självklart skulle 

raderas i efterhand.  

4. Nyttjandekravet  

Berör det faktum att insamlade uppgifter för vetenskapligt bruk inte får användas i kommersiellt 

syfte eller andra icke vetenskapliga ändamål. Vidare får även dessa uppgifter inte användas för 

beslut eller åtgärder som direkt påverkar individen, utan individens medgivande.  

Samtliga respondenter tillkännagavs att uppgifterna som utgavs endast skulle användas i 

uppsatsen och sedan raderas.  

(Vetenskapsrådet, 2009)  
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4  Empiri 

Avsnittet visar sammanställd empiri från de fem olika besöksintervjuerna uppsatsförfattarna genomfört.   

4.1 Arvid Nordquist  

Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med Gabriella Fällman den 24 april 2009 på Arvid 

Nordquist HABs huvudkontor i Solna utanför Stockholm. Gabriella Fällman är IT-Chef  på Arvid 

Nordquist HAB, fortsättningsvis benämnt Arvid Nordquist. Fällman har breda erfarenheter av IT 

outsourcing efter hennes nio år i företaget. Fällman berättar om deras misslyckade kontrakt med IBM 

och om avtalet med deras nya agent, Implema. För fullständig intervjusammanställning se Bilaga 3.  

4.1.1 Bakgrund Arvid Nordquist  

Arvid Nordquist är en nordisk kaffekoncern med huvudkontor i Sverige. Företaget har idag cirka 150 

anställda och omsatte år 2007 cirka 1,5 miljarder kronor.  

4.1.2 Möjligheter inför IT Outsourcing 

Arvid Nordquists syn på IT är att det är ett verktyg som skall fungera och stödja verksamhetens 

kärnprocess, kaffetillverkning.  IT ses alltså som en renodlad stödprocess. Den största bakomliggande 

orsaken till att Arvid Nordquist valde outsourca sin IT var att två nyckelpersoner som tidigare var 

ansvariga för drift och underhåll av företagets affärssystem SAP-R3 slutade på företaget. Detta 

resulterade i att Arvid Nordquist inte längre hade den kompetens som behövdes för att driva och 

underhålla sitt affärssystem internt. Arvid Nordquist var alltså i desperat behov av att få tillgång till 

expertis och problemet löstes genom IT outsourcing 

Det var viktigt för Arvid Nordquist att de skulle ses som en viktig klient hos agenten.  Under förstudien 

valdes tre olika leverantörer ut och valet blev tillslut IBM som ansågs vara en seriös, välrenommerad 

och erfaren aktör branschen. Fällman hade dock inför valet vetskap om att en stor leverantör som IBM 

kanske inte skulle behandla Arvid Nordquist som en högprioriterad klient med tanke på företagets 

storlek.  

Arvid Nordquist förlorade sin driftspersonal av sitt affärssystem i mars år 2007 och driftsövergången 

till IBM skedde i juni samma år.  
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Den möjlighet som Arvid Nordquist såg med IT outsourcingprojektet visas nedan.  

• Tillgång till expertis (M4) 

4.1.3 Resultat av IT Outsourcing 

IBM är en stor aktör på marknaden och Fällmans misstankar om att Arvid Nordquist inte skulle bli en 

prioriterad klient blev sanna. Kontraktet som skrevs med IBM var stort och komplext och därmed 

väldigt svårt att förstå. När Arvid Nordquist behövde en tjänst som inte var behandlad i klartext i 

kontraktet kom en dyr faktura från IBM vilket var en dold kostnad som Arvid Nordquist inte räknat 

med.  

Affärssystemet har en mycket viktig roll i Arvid Nordquists verksamhet då hela verksamheten är 

kopplad till det vilket innebär att ligger driften av affärssystemet nere haltar hela organisationen. Efter 

att IBM övertog driften uppkom fler driftsstopp av affärssystemet än tidigare. I kontraktet stod att 

åtgärdanden av problem med drift av affärssystemet endast kunde utföras mellan 08.00 och 18.00, 

något som självklart minskade både den upplevda servicekvalitén och flexibiliteten. IBM försökte med 

kontraktet som bakgrund frisäga sig från de problem som Arvid Nordquist upplevde. Enligt det Service 

Level Agreement, SLA, som fanns i kontraktet fick IBM erlägga en straffavgift när driften inte 

uppnådde förväntat resultat. Dock gällde detta endast mellan klockan 08.00 och 18.00 och 

straffavgiften uppvägde inte de förluster som Arvid Nordquist upplevde när affärssystemet låg nere. Att 

Arvid Nordquist från början saknade intern expertis om den outsourcade aktiviteten orsakade dessa 

osäkerheter i kontraktet. Kontraktsosäkerheterna gav i sin tur upphov till dispyter mellan Arvid 

Nordquist och IBM samt åsamkade kostsamma kontraktsjusteringar för Arvid Nordquist.  

Arvid Nordquist hade tappat sina experter på sitt affärssystem och ville att IBM skulle göra en grundlig 

förstudie av driften av affärssystemet som Arvid Nordquists använde. Denna förstudie innehöll brister 

och IBM underskattade projektets verkliga omfattning. Fällman exemplifierar med att IBM vid flertalet 

tillfällen hänvisade till kontraktet och aspekter som storleken på affärssystemets databaser ej framgått 

när kontraktet skrevs, något som IBM inte kunde ta ansvar för.  

Nedan visas de problem som uppstod efter driftsövergången till leverantören IBM. 

• Brister i servicekvalité (R5A) 

• Dolda kostnader (R1) 

• Fick inte den uppmärksamhet som utlovats  
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• Förlorad flexibilitet (NY) 

• Kontraktsjusteringar (R3) 

• Dispyter (R4) 

Arvid Nordquist belyser att relationen mellan parterna i kontraktet är mycket viktig. Varje kvartal hålls 

utvärderingsmöten mellan agenten IBM och klienten Arvid Nordquist om hur relationen fungerade och 

hur aktiviteterna sköttes. På dessa möten lyfte Fällman fram sitt missnöje med agenten som svarade 

med att de endast kunde beklaga. Projektet slutade med att Arvid Nordquist efter cirka 1 1/2 års sam-

arbete med IBM valde att bryta kontraktet, trots att företaget skulle få betala vite för det. Istället valdes 

agenten Implema att ansvara för driften av affärssystemet. Hos denna agent är Arvid Nordquists en av 

de större klienterna något som Arvid Nordquist kände skulle göras deras verksamhet mer prioriterad.  

För att undvika många av de kontraktsproblem som uppstått i relationen med IBM anlitade Arvid 

Nordquist en advokat med expertis på området kontrakt för att hjälpa till med utformning av det nya 

kontraktet. 

Idag befinner sig Arvid Nordquist mitt i övergångsstadiet med den nya agenten Implema. IBM driftar 

fortfarande affärssystemet men Implema befinner sig i teststadiet för att ta över.  

4.2 SAS 

Nedan presenteras sammanställd intervju med Poul Strand-Holm den 23 april 2009 på SAS 

huvudkontor i Frösundavik utanför Stockholm. Poul Strand-Holm är direktör för IT-business solutions 

och är ansvarig för avtalet med deras driftsagent av IT, Amerikanska Computer Sciences Corporation, 

vidare benämnd CSC.  

4.2.1 Bakgrund SAS 

SAS är ledande flygbolag i norra Europa och drivs av Norges, Sveriges och Danmarks respektive 

regeringar samt ett fåtal privata aktörer. SAS omsatte år 2008 cirka 53,2 miljarder SEK och hade 20 500 

anställda. Flygbolaget flyger till över 30 olika länder och hade år 2008 29 miljoner passagerare. 

4.2.2 Möjligheter inför IT outsourcing 

SAS befinner sig just nu i en omfattande organisatorisk förändring där flygbolaget ska slimmas, bland 

annat genom att olönsamma dotterbolag ska säljas. IT outsourcing är även en del i denna 
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organisatoriska förändring.  IT inom SAS ses som en kärnprocess i verksamheten vilket innebär att inga 

av organisationens aktiviteter skulle fungera det. Främsta huvudorsaken till outsourcing av IT var 

kostnadsreducering samt att uppnå en högre flexibilitet och för detta behövdes en global leverantör på 

marknaden. SAS hade framskridna planer på IT-outsourcing tidigt. SAS vill ersätta strategiskt viktiga 

system från 1970- och 1980-talet som exempelvis biljettsystem, reservationssytem och system som 

kontrollerar avgångar. De här systemen behövde bytas ut mot nya modernare plattformar från nya 

leverantörer något som betyder en enorm investering i IT för SAS. Systemen ville SAS inte utveckla 

själva utan istället köpa färdiga standardapplikationer direkt från varuhyllan. Det här möjliggjordes 

genom IT outsourcing.  

De möjligheter SAS såg med affären visas nedan. 

• Kostnadsbesparingar (M1) 

• Flexibilitet (M5) 

Upphandlingen som gjordes var omfattande men gick relativt fort för att vara en så stor 

outsourcingaffär, hela förfarandet tog ungefär sex månader. Det började med en lista på tio olika 

leverantörer av IT som reducerades ner till fyra kandidater och sedan ner till två och till sist landade 

valet på CSC. SAS utförde också benchmarking under urvalsprocessen, både på olika 

outsourcingprojekt och inom olika aktiviteter i flygbranschen, allt för att få ut bästa möjliga resultat ur 

projektet.  

SAS IT-avdelning hette tidigare SAS IT-group och var ett aktiebolag inom SAS-koncernen. SAS IT-

group sålde sina tjänster precis som ett vanligt bolag, en form av intern IT outsourcing, till SAS som 

fakturerades för tjänsterna. När outsourcingaffären upphandlades köpte leverantören CSC 

dotterbolaget SAS IT-group inklusive all personal, totalt 1300 personer. Från det datum då kontraktet 

började gälla levererade CSC samma tjänster som SAS IT-group gjorde innan fast nu på helt andra 

villkor.  

4.2.3 Resultat av IT outsourcing 

Inom IT-avdelningen på SAS arbetar idag ungefär 130 personer som primärt arbetar strategiskt med 

upphandlingsfrågor inom IT.  Har även ett fåtal funktionellt kompetenta personer som jobbar främst 

inom helpdesk. Denna helpdesk fungerar som support till SAS organisation och externa 

samarbetspartners såsom resebyråer, andra flygbolag och stora kunder.  
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Avtalet med CSC är mycket fördelaktigt för bägge parter där priset är förutbestämt i förväg och har en 

linjär reducering varje år. Under de avtalsförlängningar, som nämns nedan, har priserna lyckats 

reduceras ytterligare till SAS fördel. Kontraktet började löpa år 2004 och var från början ett femårigt 

kontrakt som sedan förlängts två gånger, nu senast fram till år 2013. SAS hade precis rätt timing när 

projektet gick igång vilket var strax efter IT-kraschen skedde och priserna för IT-tjänster sjönk drastiskt. 

Den perfekta timingen har även gjort SAS mycket konkurrenskraftiga inom flygbranschen genom att 

ligga långt fram med IT-outsourcing.  

Sparade kostnader för IT har sedan kontraktets start varit ungefär 1 miljard SEK per år. Rena IT 

kostnader under år 2003 var 2,7 miljarder SEK år 2004 då avtalet började gälla. Då sjönk IT 

kostnaderna till 1,7 miljarder SEK och har legat där sedan dess. Mellan år 2004 och år 2008 har alltså 

SAS sparat 1 miljard SEK per år, vilket resulterar IT-besparing på totalt fem miljarder SEK. 

Flexibiliteten ökade också efter avtalet med CSC. Om SAS behöver en ny applikation kan de köpa den 

ute på den fria marknaden utan att behöva gå igenom CSC, de är alltså inte bundna av avtalet att köpa 

mjukvara från bara CSC utan kan köpa från vem som helst när som helst. När det gäller möjligheten 

flexibilitet anser SAS detta vara av stor vikt. Under år 2005 hade CSC ca 80 procent av IT-kostnaderna 

på SAS. Idag är den siffran ungefär 55 procent. Det betyder att mycket IT köps in utanför avtalet med 

CSC. De tittar på kostnader och funktionalitet när de letar nya applikationer som SAS sedan oftast låter 

CSC sköta driften av. I vissa fall är det applikationsleverantörern som förvaltar applikationen 

tillsammans med CSC om CSC inte har kompetensen internt.  

Relationen mellan de båda parterna är en ”win-win”-situation. SAS förstod tidigt att om 

outsourcingprojektet skulle fungera tillfredsställande behövde goda relationer byggas upp. Fyra 

månader efter kontraktet start skapades ett program SAS och CSC kallar "Relationship Management 

Program". Programmet är uppbyggt i tre steg. Steg ett innebär möten på veckobasis där uppföljning av 

drift och förvaltning diskuteras. Steg två är ”IT management Group Meetings” där ansvariga från bägge 

parter träffas en gång i månaden och diskuterar större frågor inom projektet. Steg tre är ”Executive IT 

management Group Meeting” som sker fyra gånger per år där högsta ansvariga från bägge parter 

träffas för att följa upp och planera för framtiden, kallas av SAS och CSC för "Engagement Planning". 

SAS berättar då om sina framtida planer och strategier och CSC och SAS kan då tillsammans planera 

sina resurser efter dessa planer. 

I samband med att CSC själva behövde reducera sina kostnader outsourcade CSC då sin help-
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deskfunktion och systemövervakning till företag i Indien och Litauen. När detta skedde upplevde SAS 

en drastisk negativ förändring av upplevd servicekvalité. De nya aktörerna förstod inte det 

skandinaviska språken eller den IT-infrastruktur som SAS har. SAS konfronterade då CSC på ett tidigt 

stadium och tvingade CSC att utbilda den nya personalen, detta resulterade i att servicekvalitén återigen 

steg till det normala. 

Nedan visas den risk som SAS påträffat. 

• Försämrad servicekvalité (R5A) 

4.3 Försäkringsbolag Alfa 

Sammanställning av intervjun med Stefan och Adam den 6 maj år 2009 på konfidentiell ort. Stefan är 

ställföreträdande IT-chef  och IT-strateg och Adam arbetar som supportansvarig hos Försäkringsbolag 

Alfa och har tidigare varit anställd hos agent LevBeta.  

4.3.1 Bakgrund  

Försäkringsbolag Alfa är ett äldre svenskt försäkringsbolag med över 500 000 kunder och har kontor på 

flera platser i Sverige. 

4.3.2 Möjligheter inför IT Outsourcing 

Stefan benämner IT som både en stöd- och en kärnprocess i Försäkringsbolag Alfas organisation. 

Försäkringsbolag Alfa började år 2002 outsourca IT-driften till leverantören LevBeta som står för help-

desk samt även drift och övervakning. Behövs det expertkompetens på områden som LevBeta själva 

inte har kompetens till anlitar Försäkringsbolag Alfa ytterligare leverantörer vid behov. Målen med att 

outsourca IT har varit att minska kostnader och minska personberoendet. Stefan nämner vilken stor 

risk det var för Försäkringsbolag Alfa att ha ett fåtal personer med nyckelkompetens i organisationen 

eftersom även nyckelpersoner kan bli sjuka, vilket resulterar i att kompetensen försvinner tillfälligt.  

De möjligheter som Försäkringsbolag Alfa såg med IT outsourcingprojektet visas nedan.  

• Kostnadsbesparingar (M1) 

• Minskat personberoende (NY) 
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4.3.3 Resultat av IT Outsourcing 

Försäkringsbolag Alfa har nyligen förlängt sitt avtal med agenten LevBeta och är i stort nöjda med 

affären. Relationen var den avgörande faktorn till varför kontraktet förlängdes.  Det nya kontraktet ska 

sänka Försäkringsbolag Alfas kostnader genom pressade priser och effektivisering. Stefan poängterar att 

det är av yttersta vikt med tydlighet i avtalet, att klienten exakt vet vad som behöver beställas och vad 

avtalet innefattar. Denna exakthet i beställningen krävs eftersom klienten får precis det som är avtalat i 

kontraktet, varken mer eller mindre. För att kunna göra exakta beställningar krävs kompetens om 

aktiviteten från klientens sida. Citat nedan från Stefan som belyser problematiken om exakta 

beställningar.  

”Man får exakt vad man beställer. Därför är det av stor vikt att bibehålla kunskap om aktiviteten internt, så 

att precisa beställningar till leverantören kan göras” 

Försäkringsbolag Alfa upplever att de fortfarande har kontroll över sin IT-verksamhet, trots att den är 

outsourcad. Detta är möjligt genom att Försäkringsbolag Alfa fortfarande kvarhåller sin IT-avdelning 

internt och endast outsourcar drift och support. 

Försäkringbolag Alfa kan köpa in applikationer från öppna marknaden vilket gör dem flexibla i en 

bemärkelse. Dock är det inte säkert att LevBeta kan sköta driften av den nya applikationen, vilket gör 

att vid behov måste Försäkringsbolag Alfa lösa applikationsdriften med hjälp av andra leverantörer.  

Stefan exemplifierar med ett försäkringssystem som Försäkringsbolag Alfa använder.  LevBeta sköter 

infratstruktur och serverdrift i systemet men besitter inte kompetensen för att sköta applikationens 

drift, vilket därför applikationens utvecklare gör. Det här innebär att Försäkringsbolag Alfa riskerar att 

ha många olika leverantörer, vilket är riskabelt och inflexibelt.  

Med outsourcing av IT har det även uppstått dolda kostnader på grund av ökade ledtider och ökad 

administration.  

De risker Försäkringsbolag Alfa erfarit presenteras nedan: 

• Minskad flexibilitet (NY) 

• Dolda kostnader (R1) 
 
Fortfarande finns ett personberoende, fast numera hos leverantören vilket är något Adam belyser som 

svårt att komma ifrån. Trots att flera personer delar på ett ansvarsområde hos en leverantör är det alltid 
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uppdelat genom att någon person har mer ansvar än andra inom ett visst område eftersom agenten 

arbetar med flera klienter samtidigt.  

Adam nämner också är att IT-avdelningen ofta fungerar som en egen organisation, vilket gör att det 

ofta blir ett glapp mellan IT-avdelningen och den övriga organisationen. Agenten LevBeta och 

Försäkringsbolags Alfas IT-avdelning kan vara väldigt nöjda fast klientens övriga verksamhet inte är det. 

Vidare kan verksamheten ha sina förväntningar på IT outsourcing medan IT-avdelningen har andra 

förväntningar. Det kan bli problematiskt när det gäller att göra precisa beställningar som klient, vilket 

kan leda till försämrad servicekvalité. 

Nedan visas de risker som Adam tillägger. 

• Personberoende (NY) 

• Glapp mellan IT-avdelning och resterande verksamhet. (NY) 

• Försämrad servicekvalité (R5A) 

Relationen mellan Försäkringsbolag Alfa och LevBeta har varit lång och Försäkringsbolag Alfa känner 

att de får den uppmärksamhet som de behöver från sin Agent. LevBeta genomför varje år en Customer 

Satisfaction Index, en användarundersökning där användarvänligheten mäts vilket fungerar som en 

barometer som ger indikationer åt vilket håll projektet styr. Relationen har även fungerat bra eftersom 

mål och visioner har delats mellan Försäkringsbolag Alfa och LevBeta, något som resulterar i ”win-

win”-situation.  

4.4 DnB NOR  

Sammanställning av intervjun med Katrin Lindahl Wallin den 5 maj år 2009 på DnB NORs svenska 

huvudkontor i Stockholm. Katrin Lindahl Wallin är IT-chef  för Svenska filialen i DnB NOR och 

arbetar främst med IT och affärsutveckling. För fullständig intervjusammanställning se Bilaga 4. 

4.4.1 Bakgrund  

DnB NOR är en stor koncern med 13 800 anställda varav 650 personer arbetar i Sverige. På kontoret i 

Stockholm sitter det ungefär 350 personer.  

4.4.2 Möjligheter inför IT Outsourcing 

DnB NOR ser IT som en mix mellan kärn- och stödprocess i organisationen. Det råder alltså splittrad 
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syn av IT inom organisationen, men Lindahl Wallin arbetar för att ändra synen på IT inom övriga delar 

av organisationen. 

DnB NOR skrev år 2001 ett kontrakt med agenten med EDB om IT outsourcing och i mars år 2009 

förlängdes avtalet ytterligare sju år. Den driftpersonal som fanns hos DnB NOR gick över till agenten 

EDB i samband med att det första avtalet skrevs år 2001. Att hålla ner antalet leverantörer är viktigt för 

DnB NOR för att det lätt kan bli problematiskt om fler leverantörer är inblandade i projektet. IT-

strategin i organisationen är att outsourca i så hög utsträckning som möjligt för att istället lägga resurser 

på sådant som skapar affärsvärde för företaget, alltså att fokusera på kärnprocesser.  

Hos EDB är DnB NOR en storklient vilket möjliggör attraktiva priser och stort engagemang från 

leverantören. I det nytecknade avtalet med EDB har relationen stärkts eftersom EDB nu blir mer en 

strategisk partner till DnB NOR. Under de kommande sju åren räknar DnB NOR att spara mellan 5 

och 7 miljarder SEK. Det är viktigt att i rådande tider kunna hålla nere kostnader menar Lindahl Wallin. 

DnB NOR jobbar med ett projekt kallat ”One IT” som går ut på att centralisera IT-verksamheten och 

slimma organisationen för att kostnadsreducera ytterligare. Att outsourca IT är ett steg i det projektet.  

De möjligheter DnB NOR eftersträvar med IT outsourcing sammanfattas nedan.  

• Fokus på kärnprocesser (M2) 

• Kostnadsbesparingar (M1) 

4.4.3 Resultat av IT Outsourcing 

IT outsourcing hos DnB NOR har fungerat bra och de är nöjda med EDB som leverantör även fast 

samarbetet upplevs som personberoende. DnB NOR har fått tillgång till expertis genom IT 

outsourcing, men det varierar beroende på vilken person på EDB som DnB NOR har kontakt med. 

Ytterligare positiva effekter som uppstått tack vare IT outsourcing är de omfattande budgeterade 

kostnadsbesparingarna. 

Lindahl Wallin säger att de risker som DnB NOR i Sverige upplever med stor sannolikhet beror på att 

DnB NOR i Norge många gånger är dåliga beställare vilket leder till att resultatet som levereras av 

EDB förstås blir sämre. De gånger som beställningen varit bra har även det EDB levererat varit bra. 

Beställningarna från Sverige behöver inte längre gå via Norge vilket i framtiden kommer underlätta 

beställningsprocessen. Det är av stor vikt att vara en bra beställare vid outsourcing eftersom det inte 

fungerar att beskylla agenten för alla problem som uppstår utan klienten måste ha kunskap om den 
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aktivitet som outsourcas för att kunna göra exakta beställningar.  Till en början var DnB NOR kritiska 

mot EDB men kom med tiden underfund med att problemet snarare låg på dem själva som var dåliga 

beställare. På grund av dåliga beställningar har även dolda kostnader uppkommit. Dessa kostnader 

härkommer främst från den långa ledtid som uppkommer när beställningar behövde gå via 

huvudkontoret i Norge, något som den svenska filialens beställningar alltså inte längre behöver göra.  

DnB NOR har fortfarande tillräcklig kompetens internt för att sköta den IT som outsourcats och 

framhåller även att intern expertis är av yttersta vikt för lyckad outsourcing.  Vidare är även filialen i 

Sverige inte särskilt starkt bundna till agenten EDB utan de kan välja vilken leverantör de vill, vilket 

innebär en flexibilitet. Dock är EDB nästan alltid huvudalternativet eftersom de oftast kan erbjuda bäst 

pris. 

DnB NOR anser att det är mycket viktigt med stark relation parterna emellan. Kontinuerlig 

agentuppföljning sker och projektet ”One IT” syftar till att göra uppföljningen med agenten mer 

effektiv.  Huvudkontoret i Norge har en avdelning som heter ”Vendor and Sourcing Strategy” som 

sköter kontakten och hela tiden utvecklar relationen med EDB. Viktigt är också att parterna delar 

samma mål och visioner samt att klienten har visst inflytande hos agenten.  

DnB NOR utförde benchmarking hos andra leverantörer i samband med att kontraktet med EDB 

förnyades dock beskrivs DnB NOR som lite för bekväma i relationen för att leta nya leverantörer och 

beskrivs således blivit lite inlåsta. 

De risker DnB NOR erfarit beskrivs nedan. 

• Personberoende (NY) 

• Dolda kostnader (R1) 

• Låst till en leverantör (R2) 

4.5 Cap Gemini 

Sammanställd intervju med Mats Hallin, Risk manager på Cap Geminis kontor i Alvik utanför 

Stockholm. Intervjun genomfördes den 24 april år 2009. Denna del av det empiriska materialet syftar 

till att fungera som stöd för övrigt empiriskt material genom att få med agentens Cap Geminis 

perspektiv på vilka möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer deras klienter ofta upplever i 

outsourcingprojekt. Rubriceringen blir något annorlunda i denna del av empirin, eftersom avsnittet inte 

handlar om Cap Geminis egna outsourcingprojekt utan om deras klienters IT outsourcingprojekt. 
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4.5.1 Bakgrund  

Cap Gemini är ett globalt IT-konsultföretag med huvudkontor i Paris och är noterade på Parisbörsen.  

Cap Gemini har cirka 85000 anställda världen över och ungefär 1500 anställda i Sverige och omsatte 

2008 8,7 miljarder euro. Cap Gemini fokuserar på långa relationer med sina kunder där outsourcing är 

en viktig del av verksamheten. Den vanligaste formen av outsourcing för Cap Gemini är driften av IT.  

4.5.2 Möjligheter och risker inom IT Outsourcing 

Den absolut vanligaste orsaken till att Cap Geminis klienter väljer att outsourca IT handlar om 

kostnadsbesparingar. Företag kommer underfund med att deras IT-avdelningar kostar väldigt mycket att 

ha internt eftersom avdelningen är väldigt omfattande och kräver mycket resurser.  

Klienters vanligaste mål med IT outsourcing enligt Cap Gemini presenteras nedan 

• Kostnadsbesparingar (M1) 

Hallin betonar att relationen mellan klient och agent i ett outsourcingavtal är av yttersta vikt för att 

outsourcingen skall lyckas. Det är viktigt att agenten lever upp till de förväntningar som klienten har för 

att det ska bli ett bra samarbete. Målet med partnerskapet är att det ska bli en ”win-win”-situation där 

båda parterna upplever situationen som gynnsam. För att undersöka hur nöjda klienterna är med 

tjänsterna som levereras använder sig Cap Gemini sig av något som heter Customer Satisfaction Index 

som är ett mätningsindex på kundnöjdhet. Dessa mätningar görs vanligtvis efter cirka 6-12 månader in i 

projektet. Om kontraktet förlängs ger det även en vägledning om att kvalitén på samarbetet är bra. 

Samarbetet är viktigt mellan parterna för att skapa så bra förståelse som möjligt.  Klienten måste ha 

kvar intern expertis så att leverantören får exakta beställningar, något som Cap Gemini upplever som 

en risk de vanligen ställs inför. Som agent kan det ibland vara oerhört svårt att veta precis vad det är 

klienten beställer, eftersom klienten själv egentligen inte vet, vilket då leder till dispyter och i sällsynta 

fall även justeringar av kontrakt på punkter som kan vara otydliga. 

Det som Cap Gemini upplever att klienterna vanligtvis är missnöjda med är att agenten upplevs kantig 

och att omorganiseringar sker i samband med personalövertagandet. Även flexibilitet är något som 

klienterna upplever som ett problem eftersom de tidigare kunnat vända sig inom företaget för att få 

hjälp medan de nu istället måste vända sig till agenten.  

Klienter besitter ofta bristfällig kunskap om vad som egentligen har upphandlats, då det ofta är IT-
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avdelningen som sköter upphandlingen tillsammans med säljavdelningen på Cap Gemini. Hallin 

betonar alltså att det vanligen råder ett visst glapp mellan klientens IT-avdelning och klientens övriga 

verksamhet, vilket gör det svårt för agenten att tillfredsställa klientens behov.  

I samband med outsourcing av IT är det vanligaste att klientens IT-personal sitter kvar hos sin tidigare 

arbetsgivare och med samma arbetsuppgifter men är istället anställd som konsult av agenten. Att förlora 

intern kompetens i samband med IT outsourcing visar ofta klienter viss rädsla för. 

Hallin belyser att en outsourcingaffär är oerhört komplicerad och tar därför lång tid att upphandla. 

Kontrakt är ofta omfattande och att båda parter bör ta god tid på sig med upphandlingen eftersom det 

annars kan uppstå problem i form av otydligheter i kontraktet vilket i sin tur kan leda till dispyter. 

Vanligtvis skrivs kontrakten på mellan tre och fem år men det finns även kontrakt skrivna över längre 

perioder. Det är inte vanligt att klienterna gör justeringar i kontraktet under själva löptiden utan detta 

sker oftast vid eventuella förlängningar.  

Enligt Cap Gemini är de främsta riskerna och riskfaktorerna med IT outsourcing: 

• Relationen 

• Dolda kostnader (R1) 

• Förlust av kompetens i samband med Personalövertagandet (R6) 

• Dispyter (R4) 

• Otydligheter i kontraktet 

• Minskad flexibilitet  
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5 Analys  

Studiens analys är uppbyggd så att modellen som applicerats på respektive respondentföretag presenteras kort i avsnitt 

5.1, se Figur 7-11 nedan där inringade möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer har inträffat för respektive 

respondentföretag. Avsnitt 5.2 börjar med att knyta samman avsnitt 5.1 i en enda modell, se Figur 12, där endast 

möjligheter och risker samt nytillkomna riskfaktorer och risker presenteras. Avsnitt 5.2 presenterar de möjligheter, risker 

och riskfaktorer som enligt studien är vanligast förekommande uppställda efter antal respondenter som angett dem.  
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5.1 Studiens modell applicerad på respondentföretagen 

Avsnittet visar studiens modell tillämpad på det empiriska resultatet. 

5.1.1 Arvid Nordquist 

Avsnittet kopplar ihop möjligheter, risker och riskfaktorer som Arvid Nordquist upplevt till den modell som studien 

antagit.  

I Arvid Nordquists fall blev missnöjet med outsourcingkontraktet till IBM så stort att kontraktet 

avbröts efter ett och ett halvt år. Genomförd intervju med Gabriella Fällman påvisar att det finns stora 

skillnader i förväntat resultat och upplevt resultat, eftersom riskerna som slagit in var många fler än de 

förväntningar som Arvid Nordquist hade med outsourcingen. Arvid Nordquist ville få tillgång till 

agenten expertis (M4) men istället slog en rad risker in, nämligen dolda kostnader (R1), 

kontraktsjusteringar (R3), dispyter (R4) samt försämrad service (R5A) och ökade servicekostnader 

(R5B). Minskad flexibilitet är en nytillkommen risk som Arvid Nordquist nämner.  

Modellen för Arvid Nordquist presenteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer i Arvid Nordquists outsourcingavtal med IBM. 
Källa: Egen sammanställning  
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5.1.2 SAS 

I kontrast till Arvid Nordquists misslyckade outsourcingaffär med IBM anser Poul Strand-Holm att 

SAS IT-outsourcingaffär med CSC varit mycket lyckad. SAS förväntningar på outsourcingen av IT var 

att det skulle leda till reducerade kostnader (M1) och ökad flexibilitet (M5).  Intervjun med Poul Strand-

Holm påvisar att det i detta fall rörde sig om ytterst små skillnader i förväntat resultat och upplevt 

resultat av IT outsourcingen.  Det enda negativa som uppstått i samband med outsourcingen var att 

SAS för en tid upplevde försämrad servicekvalité (R5A) när CSC själva började outsourca sin helpdesk 

för att sänka sina kostnader.  

Modellen för SAS presenteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 – Möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer i SAS outsourcingaffär med CSC. Källa: Egen 
sammanställning  
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5.1.3 Försäkringsbolag Alfa 

Försäkringsbolag Alfa ser sin outsourcingaffär som lyckad, även om intervjuerna med Stefan och Adam 

påvisar att antalet risker som slagit in är fler än möjligheterna.  De möjligheter Försäkringsbolag Alfa 

såg var kostnadsbesparingar (M1) och tillgång till expertis (M4). Riskerna som slagit in var dolda 

kostnader (R1) och försämrad servicekvalité (R5A). Det empiriska materialet från genomförda 

intervjuer på Försäkringsbolag Alfa visar även en ny risk (minskad flexibilitet) och två nya 

agentteoretiska riskfaktorer i form av glapp mellan klientens IT-avdelning och övriga verksamhet samt 

personberoende hos Agenten. 

Modellen för Försäkringsbolag Alfa presenteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 – Möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer i Försäkringsbolag Alfas outsourcingaffär med 
LevBeta. Källa: Egen sammanställning  
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5.1.4 DnB NOR 

DnB NOR ser outsourcingaffären som lyckad och de möjligheter som företaget såg innan 

outsourcingen av IT var att kostnadsbespara (M1) och att kunna fokusera på kärnprocesser (M2).  

Lindahl Wallin belyser sedan att företaget lyckats med att skära ned på sina IT-kostnader i och med 

outsourcingen, men att dolda kostnader (R1) ändå har uppstått. Vidare belyser Lindahl Wallin även att 

det står i DnB NORs IT-strategi att företaget skall outsourca i stor utsträckning och att DnB NOR 

blivit lite bekväma i sin relation med EDB och därför blivit lite inlåst (R2). I detta fall rör det sig alltså 

om ganska små skillnader i möjligheter inför outsourcingen och upplevt resultat av outsourcingen.  

Modellen för DnB NOR presenteras nedan. 

 

Figur 10 – Möjligheter, Risker och bakomliggande riskfaktorer i DnB NORs outsourcingaffär med EDB. Källa: 
Egen sammanställning  
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5.1.5 Cap Gemini 

Intervjun med Cap Gemini syftade till att få med ett leverantörsperspektiv i studien. Hallin berättade att 

Cap Geminis klienter vanligtvis outsourcar IT för att skära på kostnader (M1) och att de vanliga 

riskerna som klienter upplever är dolda kostnader (R1), dispyter (R4) och förlust av kompetens (R6) 

samt även en nytillkommen risk i form av minskad flexibilitet.  

Modellen nedan presenterar de möjligheter, risker och bakomliggande riskfaktorer som Cap Gemini 

erfar att deras klienter upplever. Intervjun var utformad på ett sådant sätt att den skulle ge 

leverantörens syn på vilka möjligheter, risker och riskfaktorer som klienter vanligen upplever samt även 

vilka risker Cap Gemini som leverantör ser generellt.  

Modellen för Cap Gemini presenteras nedan. 

 

Figur 11 – Möjligheter, Risker och Riskfaktorer i IT Outsourcing enligt leverantören Cap Gemini. Källa: Egen 
sammanställning  
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5.2 Jämförande analys av respondentföretagen 

Nedan presenteras de möjligheter som samtliga respondentföretag sett med sin IT outsourcing samt 

även vilka risker som sedan slagit in. Vidare presenteras även de nya risker och riskfaktorer som 

tillkommit i det empiriska materialet.  

Figur 12 – Sammanställning över samtliga respondentföretagen möjligheter, risker och nytillkomna riskfaktorer. 
Källa: Egen sammanställning  
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5.2.1 Möjligheter med IT Outsourcing 

Studien indikerar att kostnadsbesparingar (M1) är den vanligaste möjligheten som företag vill uppnå 

med IT outsourcing. Möjligheten delas av SAS, Försäkringsbolag Alfa och DnB NOR. Cap Gemini 

påvisar också att det är den vanligaste möjligheten som deras klienter vill uppnå. Augustson & 

Bergstedt Sten (1999) och Sparrow (2003) anger kostnadsbesparingar som den absolut vanligaste 

möjligheten som företag vill uppnå med IT outsourcing vilket alltså även det empiriska resultatet 

indikerar. SAS visade besparingar på fem miljarder SEK under de fem år som CSC varit agent för dem. 

DnB NOR angav en budgeterad besparing på mellan fem och sju miljarder SEK under de kommande 

sju åren. I DnB NORs fall är detta som sagt endast budgeterade besparingar och således inte alls säkert 

att de slår in. Uppgifter om kostnadsbesparingar de åtta år som DnB NOR haft EDB som agent fick 

uppsatsförfattarna inga uppgifter om under intervjun mer än att kostnadsbesparingar har förekommit 

under denna tid. Augustson & Bergstedt Sten (1999) skriver att det inte är ovanligt att IT outsourcing 

kan ge kostnadsbesparingar mellan 20-50 procent på företags IT kostnader. SAS besparingar är cirka 37 

procent och ligger inom det spann som Augustsson & Bergstedt Sten (1999) anger. Försäkringsbolag 

Alfa hade inga siffror på budgeterade besparingar men i deras nya kontrakt framgår pressade priser från 

agenten LevBeta vilket ska leda till besparingar. Samtliga respondenter som angett kostnadsbesparingar 

har lyckats eller har goda chanser till att lyckas. Sparrow (2003) anser det som riskabelt att fokusera för 

mycket på kostnadsbesparingar i IT outsourcingprojekt eftersom projektet löper större risk att 

misslyckas. Studiens empiriska material indikerar att de tre företag som angett kostnadsbesparingar som 

möjlighet inte fokuserat för mycket på den enskilda möjligheten.  

Studien visar att tillgång till extern expertis (M4) är en möjlighet som Försäkringsbolag Alfa och Arvid 

Nordquist såg med IT outsourcing. I Arvid Nordquists fall hamnade företaget i en situation där flera 

personer med nyckelkompetens tvärt slutade. Detta ledde till att Arvid Nordquist snabbt behövde få tag 

i den expertis som behövdes och därav föll valet på IT outsourcing. Försäkringsbolag Alfa däremot 

försökte undvika drastiska konsekvenser av personberoende genom att använda IT outsourcing. Power 

et al. (2003) skriver att tillgång till expertis är en möjlighet som allt fler företag ser med IT Outsourcing 

och att det inte är ekonomiskt gångbart för företag idag att skapa intern expertis när resurserna redan 

finns på marknaden till lägre kostnader och med högre kvalité. IT-avdelningen är en avdelning som 

kräver mycket expertis skriver Augustson & Bergstedt Sten (1999). Samtliga respondentföretag, utom 

Arvid Nordquist, var nöjda med sitt IT outsourcingprojekt. Studiens resultat påvisar att de projekt som 
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lyckades hade intern expertis inom företaget medan Arvid Nordquist saknade intern kompetens och 

projektet blev misslyckat.  

SAS var det enda respondentföretaget som såg flexibilitet (M5) som en möjlighet inför IT 

outsourcingprojektet. SAS befinner sig just nu mitt i en omfattande organisatorisk förändring där 

företaget ska slimmas bland annat genom att sälja flertalet dotterbolag samt ersätta gamla strategiskt 

viktiga system. Outsourcingen av IT är en del av SAS ambitioner att slimma organisationen och således 

göra den mer flexibel. Ghodeswar & Vaidyanathan (2008) menar att ökad flexibilitet genom 

outsourcing av IT-aktiviteter kan underlätta att hantera de ständiga förändringar som ibland sker 

mycket snabbt för företag. Det kan röra sig om förändringar i affärsmiljöer eller användandet av nya 

teknologier enligt Ghodeswar & Vaidyanathan (2008). SAS har ett mycket fördelaktigt avtal som 

möjliggör att de kan köpa in applikationer av vem de vill för att sedan låta agenten CSC förvalta 

applikationen. DnB NOR och Försäkringsbolag Alfa har även de angett att de kan köpa in 

applikationer från vem de vill och låta respektive agent sköta förvaltningen, dock har ingen av dessa två 

angett flexibilitet som en möjlighet. Försäkringsbolag Alfa ansåg det till och med som inflexibelt att 

deras agent inte besatt tillräcklig kompetens för att kunna drifta deras applikationer.  Sparrow (2003) 

anger att företag med möjlighet att köpa in applikationer snabbt när behov uppstår är mycket flexibelt. 

Aubert et al. (1998;2001) och Sullivan & Ngwenyama (2007) påpekar vikten av att inte outsourca för 

mycket till en och samma leverantör eftersom företaget då riskerar att bli inlåst. 

DnB NOR och Försäkringsbolag Alfa angav IT som en mix av kärn- och stödprocess. DnB NOR var 

den enda respondentföretaget som angav fokus på kärnprocesser (M2) som en möjlighet. Augustson & 

Bergstedt Sten (1999) anger fokus på kärnprocesser som en av de vanligaste möjligheterna med IT 

outsourcing vilket studiens empiriska material alltså inte indikerar. Ghodeswar & Vaiydanathan (2008) 

anger just IT som en vanlig stödprocess och att IT ofta är objekt för outsourcing. Arvid Nordquist ser 

IT som en renodlad stödprocess, men belyser samtidigt att hela verksamheten är beroende av IT för att 

fungera. SAS såg IT som en kärnprocess i verksamheten men trots det var hela deras IT-avdelning 

objekt för outsourcing. Augustson & Bergstedt Sten (1999)  skriver att kärnprocesser bör skyddas från 

outsourcing på grund av att det ofta rör sig om känsliga aktiviteter, men trots det anger SAS sitt IT 

outsourcingprojekt som mycket lyckat. 

Möjlighet till nya affärsprocesser (M3) har inte angetts som möjlighet av någon respondent. Sparrow 

(2003) anger omplacering av resurser inom verksamheten som ett steg till att skapa nya affärsprocesser 
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då dessa resurser istället kan läggas på andra aktiviteter. Stora resurser har frigjorts hos SAS som 

nämner kostnadsreduceringar på en miljard per år. Även i Försäkringsbolag Alfas och DnB NORs fall 

anses chansen som stor att resurser kommer frigöras och omplaceras på grund av de budgeterade 

besparingar som nämns. DnB NOR anger höga budgeterade besparingar i samband med IT 

outsourcingprojektet och Försäkringsbolag Alfa pressade priserna i det nya avtalet med sin agent.    

5.2.2 Risker och Riskfaktorer inom IT Outsourcing. 

Samtidigt som kostnadsbesparingar är den absolut vanligaste anledningen till IT outsourcing, så är även 

dolda kostnader (R1) den vanligaste risken som slår in enligt studien. Samtliga respondentföretag utom 

SAS upplevde att dolda kostnader (R1) slagit in. Den främsta bakomliggande orsaken till de dolda 

kostnader som uppstår verkar vara att klienten saknar intern expertis på den aktivitet som outsourcas, 

eftersom samtliga klientrespondenter som upplevt dolda kostnader(R1) också har haft bristfällig intern 

expertis rörande den outsourcade aktiviteten. Både Försäkringsbolag Alfa och DnB NOR angav att 

brist på intern expertis gav upphov till inkompletta beställningar till agenten vilket sedan resulterade i 

dolda kostnader för att komplettera beställningen och i vissa fall även försämrad servicekvalité (R5A). 

Enligt Aubert et al. (1998) leder bristfällig kompetens om den outsourcade aktiviteten till att klienten får 

svårt att uppskatta kvalité och kostnader på tjänsten. Dolda kostnader beskrivs som den vanligaste 

risken som uppstår i samband med IT outsourcing (Aubert et al., 1998;2001;Bahli & Rivard, 2005; 

Hendry, 1995) Aubert et al. (1998) belyser också att intern expertis behövs för att göra precisa 

beställningar och att dolda kostnader kan uppstå annars. 

En annan vanlig risk med IT outsourcing är enligt det empiriska materialet försämrad service (R5A). 

Arvid Nordquist, SAS och Försäkringsbolag Alfa upplevde alla att servicen försämrats i samband med 

IT-outsourcingen, även om situationen i SAS fall kunde lösas relativt snabbt. I SAS fall upplevdes den 

försämrade servicekvalitén i samband med att agenten CSC började outsourca helpdeskfunktionen för 

att kapa sina kostnader. Detta kan kopplas till riskfaktorn beroendegrad mellan aktiviteter som Bahli & 

Rivard (2005) talar om, eftersom en förändring i IT-aktiviteten hos CSC påverkade SAS negativt. Vad 

gäller Försäkringsbolag Alfa handlade det om att ett glapp mellan IT-avdelningen och övriga 

verksamheten kan leda till inkompletta beställningar till agenten som i sin tur leder till dolda kostnader 

och försämrad servicekvalité. I Arvid Nordquists fall uppstod den försämrade servicekvalitén i 

samband med att IBM hänvisade till kontraktet när problem uppstod. Försämrad servicekvalité beskrivs 

av Aubert et al.(1998; 2001) och Bahli & Rivard (2005) som mycket vanligt förekommande i samband 
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med IT outsourcing och orsakas vanligen av beroendegrad mellan aktiviteter eller att agenten har 

bristfällig erfarenhet om den outsourcade aktiviteten.  

Dispyter (R4) är något som Arvid Nordquist upplevde i allra högsta grad. Eftersom Arvid Nordquist 

inte hade kvar någon intern kompetens för aktiviteten var det också oerhört svårt att formulera 

kontraktet, vilket medförde stor osäkerhet vad gäller avtalet. Detta ledde till dispyter (R4) mellan Arvid 

Nordquist och IBM, där IBM alltid hänvisade till avtalet.  Cap Gemini belyser dispyter (R4) på grund av 

klientens bristfälliga kompetens om outsourcingkontrakt som oerhört vanligt förekommande. Sparrow 

(2003), Sullivan & Ngwenyama (2007) och Bahli & Rivard (2005) tar alla upp dispyter som en vanligt 

förekommande risk inom IT outsourcing och att den ofta orsakas av att klienten har bristfällig 

kompetens rörande outsourcingkontrakt samt även på grund av osäkerhet i kontraktet och mätproblem. 

En nytillkommen risk i form av minskad flexibilitet togs upp av Arvid Nordquist, Försäkringsbolag 

Alfa och Cap Gemini. Arvid Nordquist är ett medelstort företag som valde en av de större leveran-

törerna på marknaden som agent. Agenten hänvisade hela tiden till kontraktet när problem uppstod, 

vilket medförde försämrad servicekvalité och minskad flexibilitet. I Försäkringsbolag Alfa handlade det 

om att agenten inte hade kunskapen att drifta alla deras applikationer vilket hade till följd att 

Försäkringsbolag Alfa fick låta huvudagenten sköta infrastruktur och serverdrift av applikationen, 

medan en annan agent med mer kunskap fick sköta applikationsdriften. Leverantören Cap Gemini 

upplevde att deras klienter kände en viss rädsla för förlorad flexibilitet i samband med 

personalövertagandet. Den minskade flexibilitet som de tre respondenterna talar om är en risk som 

teorin i stort inte tagit upp, men det är en motsats till möjligheten flexibilitet (M5). Både Arvid 

Nordquist och Försäkringsbolag Alfa ansåg det flexibelt att kunna nyttja agentens specialistkunskap 

istället för att själva behöva anställa och utbilda egna specialister som Sparrow (2003) säger. I båda dessa 

fall handlar det om en agent som inte kan leverera vad klienten söker fullt ut, vilket leder till att klienten 

måste ta in fler agenter. Detta leder till en känsla av förlorad flexibilitet för klienten. Det är oerhört 

svårt för en klient att värdera en agents anspråk, vilket kan leda till att kontraktet inte kan uppfyllas fullt 

ut. Detta är en riskfaktor som Aubert et al. (1998; 2001) benämner moralrisk 

DnB NOR var det enda respondentföretaget som upplevde att de blivit aningen låsta till en leverantör 

(R2). Respondentföretaget har ett mycket omfattande outsourcingkontrakt med agenten EDB vilket 

gör att respondentföretaget blivit bekväma i relationen och därför inte ens tittar åt andra leverantörer. 

Sparrow (2003) skriver att det kan vara oerhört kostsamt och riskabelt att byta agent i en situation där 
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outsourcingkontraktet är mycket omfattande. Oh & Gallivan (2004) belyser att ju mer omfattande ett 

kontrakt mot agenten är, desto mer kontroll över aktiviteten förlorar klienten och desto svårare blir det 

att återfå kontrollen. Att ha få agenter är även en riskfaktor som enligt Aubert et al. (1998; 2001) och 

Bahli & Rivard (2005) leder till att företaget blir inlåst (R2). 

Kontraktsjusteringar (R3) togs upp av Arvid Nordquist som en risk som slagit in i deras fall. Arvid 

Nordquist saknade expertis rörande aktiviteten som outsourcats, vilket gjorde att kontraktet som skrevs 

var bristfälligt och således innehöll många osäkerheter. Agenten IBM hänvisade hela tiden till kontraktet 

när fel uppstod, vilket ledde till att dolda kostnader (R1) och kostsamma kontraktsjusteringar (R3) 

uppstod. Sparrow (2003) och Sullivan & Ngwenyama (2007) belyser att justeringar i kontrakten ofta blir 

väldigt kostsamma för klienten. Osäkerheter i kontraktet är en transaktionsriskfaktor som ofta orsakar 

kostsamma kontraktsjusteringar enligt Aubert et al. (1998; 2001), Bahli & Rivard (2005) samt Sullivan & 

Ngwenyama (2007). 

Ökade servicekostnader (R5B) upplevdes endast av en av respondenterföretagen. Arvid Nordquist 

valde att avbryta sitt kontrakt med IBM för att prislappen blivit alldeles för dyr. Arvid Nordquist 

hamnade i en situation där de behövde tillgång till expertis snabbt och därför kastades företaget in i ett 

outsourcingavtal. I Arvid Nordquists fall handlade det alltså om en kortsiktig lösning på ett problem 

som uppstått. Outsourcing är en trend som många företag hakar på helt utan att fundera över vad det 

kan innebära på lång sikt. Därför kan kostnader, såväl transaktionskostnader som servicekostnader öka 

menar Hendry (1995). Bristfällig erfarenhet av outsourcingkontrakt och agentens opportunism är enligt 

Aubert et al. (1998), Bahli & Rivard (2005) och Sullivan & Ngwenyama (2007) riskfaktorer som ofta 

orsakar att risken ökade servicekostnader (R5B) uppstår. Vidare tar även Aubert et al. (1998) upp att 

bristfällig erfarenhet vad gäller outsourcingkontrakt från klientens sida kan göra klienten mer sårbar för 

agentens opportunism. Arvid Nordquist saknade expertis rörande den outsourcade aktiviteten och 

erfarenhet om outsourcingkontrakt samt utsattes för agentens opportunism i alla dess tre former. 

Nedan beskrivs på vilket sätt Arvid Nordquist utsatts för opportunistiskt beteende från agenten IBM. 

Arvid Nordquist upplevde att det tog väldigt lång tid för IBM att åtgärda problem som egentligen 

borde gå fort att åtgärda och att IBM alltid hänvisade till kontraktet. Den första typen av opportunism, 

moralrisk, handlar enligt Aubert et al. (1998; 2001) och Adams (1994) om att klienten inte kan värdera 

graden av arbete som agenten tillägnar en uppgift. Eftersom agenten är medveten om detta kan agenten 

beskylla problem på faktorer bortom agentens kontroll.  
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Arvid Nordquist var från början negativt inställd till IBM som agent och eftersom avtalet avbröts på 

grund av missnöje med agenten råder det ingen tvekan om att Arvid Nordquist valt fel leverantör. 

Arvid Nordquist belyser att IBM lovade guld och gröna skogar, men sedan inte kunde uppfylla dessa 

löften. Aubert et al. (1998) och Bahli & Rivard (2005) talar om att agenten ofta kan bli överoptimistisk 

angående i vilken utsträckning kontraktet kan uppfyllas och att det är av stor vikt för klienten att välja 

rätt agent. Därför kan Arvid Nordquists fall kopplas till den andra typen opportunism, felaktigt val av 

agent. 

Vidare belyser även Arvid Nordquist att de inte känt sig prioriterade av IBM, som istället hänvisat till 

kontraktet när problem uppstått. Detta kan kopplas till den tredje typen av opportunism, nämligen 

bristfälligt åtagande, som handlar om att det uppstår en svårighet mellan klient och agent att binda sig 

fullt ut till varandra. En agent kan t.ex. avstå från att leverera en viss tjänst på grund av otydligheter i 

kontraktet. (Aubert et al., 1998; Adams, 1994).  

Endast en av respondentföretagen, nämligen Cap Gemini, talade om förlust av kompetens som en risk. 

Cap Gemini upplevde att deras klienter ofta uttryckte en viss rädsla för att förlora kompetens i 

samband med IT outsourcingen, eftersom den tidigare personalen anställs som konsulter hos Cap 

Gemini istället. När anställda förändras till att istället bli konsulter hos agenten förändras deras relation 

till kärnorganisationen, även om deras arbetsuppgifter kan vara oförändrade. Organisationen kan 

förlora kompetent personal och tappa deras lojalitet enligt Hendry (1995). 

Nedan presenteras de riskfaktorer som studiens respondenter tagit upp i samband med IT outsourcing.  
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Figur 13 – Bakomliggande riskfaktorer enligt respondentföretagen. Källa: Egen sammanställning 

Figur 13 ovan indikerar att de flesta risker som har inträffat har orsakats av de agentteoretiska 

riskfaktorerna och då främst de som ligger på klientens sida. Bristfällig erfarenhet av den outsourcade 

aktiviteten är den riskfaktor som orsakar flest risker då tre respondentföretag tar upp den. Vidare 

påvisar även det empiriska materialet att bristfällig erfarenhet av den outsourcade aktiviteten även gör 

att osäkerheter i kontraktet, som är en transaktionsriskfaktor, uppstår vilket i sin tur leder till dispyter 

(R4). Många av de risker som inträffat i Arvid Nordquists fall kopplas till de agentteoretiska 

riskfaktorerna och osäkerhet. Osäkerhet är också en av de enligt studien vanligast förekommande 

riskfaktorerna. Blumenberg et al. (2009) belyser att relationen är av yttersta vikt att hantera för lyckad IT 

outsourcing och Aubert et al. (1998) betonar att de agentteoretiska riskfaktorerna uppstår i relationen 

mellan agent och klient och även att dålig förståelse för den outsourcade aktiviteten kan leda till 

osäkerheter i outsourcingkontraktet eftersom det då är svårt för klienten att uppskatta kvalitén och 

kostnaderna för den outsourcade aktiviteten. Vidare belyser även Aubert et al. (1998) att dålig intern 

expertis på den outsourcade aktiviteten gör klienten mer sårbar för opportunism.  
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5.2.3 Relationer och planering 

Samtliga fem respondenter i studien anser att relationen med agenten är av yttersta vikt för att IT 

outsourcing skall lyckas. SAS var en viktig klient hos agenten CSC och hade utformat ett 

relationshanteringsprogram för att stärka relationen. På samma sätt har även de andra respondenterna 

belyst relationen som av oerhörd vikt och alla respondentföretag som varit en viktig klient hos agenten 

ser också IT outsourcingen som lyckad. Arvid Nordquist, som hade studiens mest misslyckade IT 

outsourcingprojekt, såg relationen med IBM som mycket dålig och Arvid Nordquist var även en 

mindre viktig klient hos agenten IBM. Blumenberg et al. (2009) lyfter fram vikten av att vara en viktig 

klient hos agenten och att relationen är av yttersta vikt att hantera för att lyckas med IT outsourcing. 

Nedanstående tabell presenterar samtliga klientrespondenter kopplade till Tabell 1 i avsnitt 2.2. 

Företag Betydelse hos 
agenten 

Kvalité på relationen 
mellan klient och agent 

Framgång av IT 
outsourcing 

SAS Stor Hög Lyckad 
Arvid Nordquist Liten Låg Misslyckad 

DnB NOR Stor Medium till hög Lyckad 
Försäkringsbolag 

Alfa 
Stor Medium till hög Lyckad 

Tabell 3 – Förhållandet mellan relationskvalité och framgångsrik IT outsourcing hos 
respondentföretagen Källa: Egen illustration utifrån Blumenberg et al. (2009) 

Ytterligare en viktig faktor som flertalet av respondenterna belyser som viktigt är planering i förväg. 

SAS tänkte noga igenom outsourcingbeslutet och genomförde omfattande undersökningar och 

benchmarking i förväg för att vara så förberedda som möjligt när beslutet väl fattades. Övriga 

respondenter resonerade på samma sätt och är därför också relativt nöjda med sin IT outsourcing. 

Arvid Nordquist kastade sig in i ett outsourcingavtal utan att egentligen veta vad det innebar fullt ut 

genomförde därför ingen omfattande planering av outsourcingen. Projektet blev också fullkomligt 

misslyckat.Cap Gemini framhöll också vikten av noggrann planering inför ett outsourcingavtal, 

eftersom IT outsourcing är så omfattande. Applegate et al. (2007) belyser att outsourcingkontrakt är 

mycket omfattande och outsourcingprojekt därför måste planeras noga i förväg. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Avsnittet presenterar de slutsatser som uppsatsförfattarna dragit i studien. Avsnittet presenterar först de vanligast 

förekommande möjligheterna, riskerna och riskfaktorerna i IT outsourcing enligt studien och därefter ges förslag på vad 

företag som funderar på att outsourca IT bör tänka på för att lyckas. 

6.1 Vanligaste möjligheterna och riskerna i IT outsourcing 

Kostnadsbesparingar har angetts som den vanligaste möjligheten vilket enligt uppsatsförfattarna inte är 

särskilt förvånande. I den finanskris som just nu råder tror också uppsatsförfattarna, tillsammans med 

flera av respondenterna, att ännu mer fokus kommer ligga på möjligheten kostnadsbesparingar i 

framtida outsourcingprojekt. Uppsatsförfattarna vill dock poängtera att det är av stor vikt att inte stirra 

sig blind på de kostnadsbesparingar som IT outsourcing kan resultera i utan också beakta att dolda 

kostnader också är den vanligaste risken som inträffar. I SAS fall anser uppsatsförfattarna att de 

kostnadsbesparingar som uppstått är mycket tack vare det extremt bra avtal SAS har med CSC. Att 

avtalet är så bra kan bero på att SAS har en bra relation och högt inflytande hos agenten. 

Trots att inte alla respondenter angav tillgång till expertis som en möjlighet tror ändå uppsatsförfattarna 

att denna möjlighet slagit in hos flera av respondenterföretagen. Detta grundar uppsatsförfattarna på 

att det inte skulle gå att sköta en så avancerad aktivitet som IT i ett företag av de storlekar som våra 

respondentföretag utan att expertis och erfarenhet finns hos agenten, detta är bland annat sant i SAS 

fall.  

Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att flexibilitet har tillkommit både i DnB NOR och i 

Försäkringsbolag Alfas projekt, dock hade ingen av dem angett den möjligheten. Det här kan bero på 

att det är en möjlighet som inte riktigt tas i beaktande då den är svår att definiera. Uppsatsförfattarna 

anser alltså att möjligheten har funnit hos flera av respondenterna innan projektet bara att den inte 

uttalats. Vidare anser uppsatsförfattarna att denna möjlighet har något motsägande resultat mellan teori 

och empiri. Detta på grund av att bland annat Aubert et al. (1998; 2001) säger att företag ska försöka 

hålla sig till flera leverantörer för att inte bli inlåst. Detta talar Försäkringsbolag Alfa emot som snarare 

säger att deras verksamhet blivit inflexibel genom att de behöver ha flera leverantörer.  

Nedan sammanfattas de vanligaste möjligheterna med IT outsourcing. 

• Kostnadsbesparingar 
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• Tillgång till expertis 

• Flexibilitet 

Dolda kostnader är den absolut valigaste risken som slår in. IT outsourcing är en trend som många 

företag hakar på helt utan att fundera över vad det kan innebära på lång sikt vilket leder till dolda 

kostnader vilket uppsatsförfattarna ser som intressant. Arvid Nordquists outsourcingprojekt är ett 

exempel på en kortsiktig lösning där också stora dolda kostnader uppstod. Eftersom Arvid Nordquist 

tänkte kortsiktigt uppstod många av de problem som inträffade. I övriga fall i studien ses IT 

outsourcingprojektet som mer av långsiktig och strategisk art. Dessa projekt har också anser också att 

deras IT outsourcingprojekt lyckats. Uppsatsförfattarna drar slutsatsen att synen på IT outsourcing i 

företaget direkt påverkar utfallet av projektet. 

Utöver dolda kostnader, som nämns ovan, har uppsatsförfattarna har även dragit slutsatsen att 

försämrad servicekvalité är en vanligt förekommande risk i IT outsourcing eftersom flertalet 

klientrespondenter upplevt att risken slagit in. Uppsatsförfattarna anser inte att detta är särskilt 

förvånande eftersom IT outsourcing är mycket omfattande projekt och därför blir det svårt att få 

precisa kontrakt. Därför kan kvalitén på tjänsten som agenten levererar vara annorlunda än vad klienten 

tänkt sig vilket ger upphov till försämrad servicekvalité. 

Ytterligare en slutsats som dras är att minskad flexibilitet i allra högsta grad är en risk att beakta i 

framtida IT outsourcingprojekt eftersom risken belyses som vanlig i studien. Uppsatsförfattarna knyter 

risken minskad flexibilitet till de agentteoretiska riskfaktorerna moralrisk och agentens bristfälliga 

expertis på den outsourcade aktiviteten. 

Vidare drar även uppsatsförfattarna slutsatsen att det är något förvånande att endast en 

klientrespondent anger att dispyter mellan klient och agent uppstått. Arvid Nordquist är studiens mest 

misslyckade fall och därför har förmodligen de dispyter som uppstått i detta fall varit av stor art. De 

andra respondenterna har med stor sannolikhet endast upplevt mindre dispyter med sina agenter. 

Eftersom resterande IT outsourcingprojekt i studien anses som mer eller mindre lyckade tas det inte 

upp att smådispyter uppstått. Leverantören Cap Gemini tar upp dispyter som en mycket vanlig risk i IT 

outsourcingprojekt.  

Nedan sammanfattas de vanligast förekommande riskerna i IT outsourcingprojekt. 

• Dolda kostnader 
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• Försämrad servicekvalité 

• Minskad flexibilitet 

• Dispyter 

6.2 Relationen är av yttersta vikt 

IT outsourcing är en stor trend bland dagens företag eftersom det kan innebära stora möjligheter. Det 

är dock viktigt att beakta att IT outsourcing även innebär många stora risker. Studien påvisar att det är 

av stor vikt att relationen med agenten fungerar, då de flesta av de risker som slagit in för 

respondenterna kan knytas till de agentteoretiska riskfaktorerna och outsourcingkontraktet. I det enda 

fallet där relationen varit dålig misslyckades också IT outsourcingprojektet totalt medan IT 

outsourcingprojektet sågs som lyckade i resterande fall, där också relationen ansågs vara god. Vidare 

påvisar även studien att det är av stor vikt med frekventa uppföljningsmöten. I SAS fall hanterades 

relationen väl genom frekventa uppföljningsmöten. Lee et al. (2003) menar att en nära relation är ett sätt 

att komma runt komplicerade kontrakt. Uppsatsförfattarna ser denna aspekt som oerhört intressant 

eftersom det framgått att många risker i IT outsourcing uppstår på grund av kontraktet och relationen. 

En nära relation där ständig uppföljning sker kan enligt uppsatsförfattarna vara ett sätt att kringgå 

många kontraktsmässiga problem. 

6.3 Hantera de agentteoretiska riskfaktorerna 

Studien visar att de agentteoretiska riskfaktorerna är de klart vanligaste orsakerna till att risker inträffar. 

Därför drar uppsatsförfattarna slutsatsen att det är av yttersta vikt att försöka hantera de agentteoretiska 

riskfaktorerna. Klientens bristfälliga kompetens av den outsourcade aktiviteten är en riskfaktor som är 

av stor vikt att beakta vid IT outsourcing. Samtliga respondenter, utom Arvid Nordquist, påpekade att 

det var viktigt att bibehålla intern expertis för att kunna göra precisa beställningar till agenten, eftersom 

agenten endast levererar precis vad som står i avtalet. Görs inte precisa beställningar kan det leda till 

många risker. I studien uppstår många av de dolda kostnaderna och den försämrade servicekvalitén på 

grund av avsaknad av intern kompetens. Arvid Nordquist tappade i princip all intern kompetens om 

den outsourcade aktiviteten vilket uppsatsförfattarna ser som den främsta orsaken till att projektet 

misslyckades totalt. Den bristfälliga kompetensen från Arvid Nordquists sida gav upphov till det dåliga 

kontraktet, dåliga beställningar och gjorde dem sårbara för agentens opportunism. Inom IT 
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outsourcing krävs alltså hela tiden en väldig exakthet i såväl planering och kontraktsformulering som 

beställningar till agenten. För att öka exaktheten och därigenom undvika att många risker slår in bör 

företag som funderar på att outsourca IT bibehålla intern expertis om såväl outsourcingkontrakt som 

aktiviteten som skall outsourcas samt även planera noggrant i förväg. Detta är enligt uppsatsförfattarna 

ett bra sätt att hantera de agentteoretiska riskfaktorerna. 

6.4 Underskatta inte rollen som IT har i verksamheten 

IT berör alla delar av organisationen och därför är det enligt uppsatsförfattarna sunt att se IT som en 

kärnprocess. SAS var det enda respondentföretag där IT sågs som en renodlad kärnprocess eftersom IT 

berör hela verksamheten. SAS outsourcar i princip all sin IT och därför också nästan en hel 

kärnprocess. Trots detta anses projektet som mycket lyckat. Arvid Nordquist resonerar på samma sätt 

som SAS, att inget fungerar utan IT, men ändå anger de IT som en renodlad stödprocess. 

Uppsatsförfattarna drar därför slutsatsen att det kan vara en anledning till företagets misslyckade IT 

outsourcingprojekt då de själva inte insett hur viktig deras IT är för kärnverksamheten. DnB NOR och 

Försäkringsbolag Alfa anger båda att synen på IT inom deras verksamheter är mixad mellan en kärn- 

och stödprocess. Uppsatsförfattarna tror det kan vara av stor vikt att försöka få en gemensam syn på IT 

inom verksamheten då uppsatsförfattarna tror det är vanligt att IT behandlas som ett företag i företaget 

vilket kan vara skadligt för organisationen i stort.  I studien framkommer det även att glapp mellan IT-

avdelningen och den övriga verksamheten ofta medför att risker med IT outsourcing slår in vilket 

medför att uppsatsförfattarna drar slutsatsen att synen på IT kan ha stor påverkan på IT 

outsourcingprojekt. 

6.5 Slutdiskussion 

IT outsourcing är en uppåtgående trend som kan ge företag många fördelar, både monetära och 

strategiska. Riskerna som kan inträffa i samband med IT outsourcing är även många. Att IT 

outsourcing är trend med uppgång gör att både klienter och agenter blir mer kompetenta vilket i 

framtiden kommer att göra IT outsourcing mer framgångsrik och därför öka marknaden för IT 

outsourcing.  

Fokus för IT outsourcing inom den närmsta tiden kommer vara kostnadsbesparingar på grund av den 

finanskris som råder. I framtiden kommer dock fokus att inriktas mer mot strategisk karaktär tror 
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uppsatsförfattarna. De monetära målen kommer alltid att finnas där men huvudfokus kommer att vara 

att effektivisera organisationen genom att låta en extern leverantör med expertkunskap hantera IT 

aktiviteten. IT avdelningar idag kräver stor expertis på många olika områden vilket gör avdelningen till 

mycket komplex. Därför kan IT outsourcing ge stora strategiska fördelar om det planeras noga och 

sköts på rätt sätt.  
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7 Vidare forskning 

Avsnittet börjar med en diskussion om hur modellen, som är baserad på det teoretiska ramverket, kan utvecklas i och 

med de nya riskerna/ riskfaktorerna. Efter denna efterhandsutvärdering av det teoretiska ramverket följer ett förslag till 

vidare forskning.  

7.1 Utvärdering av teoretiskt ramverk 

I studien upprättades en modell baserad på det teoretiska ramverket där de viktigaste möjligheterna, 

riskerna och riskfaktorerna presenterades. Efter genomförd studie framkom ett antal nya risker och 

riskfaktorer som inträffat för respondentföretagen. Två nytillkomna agentteoretiska riskfaktorer 

upptäcktes i samband med studien. Eftersom både personberoende hos agenten och glapp mellan IT 

avdelning och övrig verksamhet hos klienten har nämnts av flera av studiens respondentföretag anser 

uppsatsförfattarna att de är av hög relevans att ta med i det utvecklade teoretiska ramverket. Vidare tas 

även den nytillkomna risken i form av minskad flexibilitet med i det nya ramverket då den nämndes av 

tre respondentföretag. Inga möjligheter, risker eller riskfaktorer tas bort från ursprungsramverket då 

dessa fortfarande anses vara av hög relevans för vidare forskning oavsett om de respondentföretagen i 

denna studie tog upp alla. De nytillkomna riskerna och riskfaktorerna kan med stor sannolikhet ha 

upplevts av fler respondenter men eftersom exempelvis riskfaktorn personberoende upptäcktes i ett 

sent skede i studien tillfrågades inte samtliga respondenter om den. Därför är det väldigt intressant för 

vidare forskning att ta med dessa nytillkomna risker och riskfaktorer.  

Nedan presenteras den nya, utvecklade modellen som kan användas för vidare forskning 
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Figur 14 – Förslag till utveckling av modell och teoretiskt ramverk. Källa: Egen sammanställning 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Studien  är i empiriskt syfte relativt liten med tanke på hur utbrett fenomenet är. För vidare forskning 

där ett resultat kan fås fram som är mer applicerbart på fler företag och branscher skulle någon form av 

kvantitativ undersökning behöva utföras. Den studie av IT outsourcing vi använt oss av i vår 

problematisering är från USA och respondenterna är multinationella.  Intressant hade varit att 

undersöka om missnöjet i Sverige och Norden är lika stort som i USA trots att organisationerna är 

mindre och verkar på andra geografiska platser. Med resultatet från enkäter skulle ytterligare 

dimensioner på möjligheter och risker kunna identifieras och att försöka komma fram till ett resultat 

som visar statistik på hur många som lyckas respektive misslyckas med sina IT outsourcing projekt och 

vad företag är nöjda eller missnöjda med. Utifrån det går det kanske att identifiera framgångsfaktorer 

som är extra viktiga att behandla för att få till ett lyckat IT outsourcing projekt, exempelvis relationen 

mellan agent och klient. Lyckas studien ta fram framgångsfaktorer bör även vanliga fällor kunna påvisa 
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vanliga misstag som företag påträffar under IT outsourcing projekt.  

Ytterligare en aspekt som kan vara intressant för vidare forskning är att få med agentperspektivet också 

för att således få ett helhetsperspektiv. Denna studie hade förvisso med agenter som respondenter, men 

endast i syfte att få agentens syn på vanliga möjligheter och risker som klienten upplever. Därför vore 

det intressant att även titta på framförallt risker ur agentperspektivet. 

Uppsatsförfattarna försökte att få tag i en undersökningsrapport från 2008 utförd av ASP Sverige där 

600 svenska företag har fått ge sin bild av IT outsourcing. Anledningen till intresset för rapporten är att 

uppsatsförfattarna ansåg att detta skulle vara en bra bakgrund studiens problematisering, främst för att 

undersökningen behandlade svenska företag. Därför vore det intressant för framtida forskning att få tag 

i denna undersökningsrapport. 
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9  Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Intervjuguide klienter 

Syftet med vår undersökning är att försöka undersöka erfarenheter på skillnaden mellan förhoppningar 

på IT outsourcing och resultatet av IT outsourcing. Vilka faktorer var drivande när beslutet togs att 

skaffa outsourcing av IT-funktioner och vad blev resultatet. Frågorna är utformade i kundperspektiv?  

Vi försöker hålla intervjun i en diskussionsform, d.v.s. inte ha för många förtryckta frågor utan hålla en 

dialog där följdfrågor och diskussion får plats. Vi kommer själva ha underlag av mer specifika frågor så 

intervjun kan anpassas. Följande punkter är i fokus… 

• Allmänt om outsourcing, hur ser ni på det? 

• Huvudsakliga drivande faktorer/möjligheter till outsourcing (strategiska, ekonomiska o.s.v) 

o Resultat/Utfall av ert IT outsourcingprojekt 

• Framtiden, fortsatt outsourcing eller fråga om ta tillbaka funktioner in-house alternativt nya le-
verantör eller omarbetning av befintliga kontrakt? 

 

Respondenten 

� Namn, Företag och Befattning? 

� Kort om företagets huvudsakliga mål. 

IT-rollen i organisationen 

1. Vilken roll har IT i organisationen och vilka strategiska processer stödjer det? 

2. Hur fungerade IT inom organisationen före outsourcing? 

IT Outsourcing i ert företag 

1. Allmänt. Hur länge och vilka IT-funktioner är outsourcade. Omfattningen av IT outsourcing, 
har det tillkommit/Tagits tillbaka funktioner… 

o Benchmark från andra organisationer? 

2. Var ni väl insatta i outsourcings möjligheter o risker? 

3. Val av Leverantör, Kontrakt. Hur har de aspekterna fungerat? 

4. Anledningar/faktorer till IT outsourcing? 
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5. Förhoppningar med outsourcing, vad skulle fungera bättre/effektivare? 

o Strategiska, Monetära, Tekniska, Andra? 

6. Resultatet av outsourcing i organisationen, möjligheterna uppfyllda. Eventuella besvikelser eller 
problem? 

7. Hur ser ni på trenden med IT outsourcing som växt sig stark under senaste 5 åren? 
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9.2 Bilaga 2. Intervjuguide Agent 

Syftet med intervjun är att undersöka vilka risker som finns med outsourcing av IT ur ett 

leverantörsperspektiv. Intervjun ämnar även undersöka om det finns skillnader i förväntat resultat och 

upplevt resultat av outsourcing ur leverantörens perspektiv.  Mer specifikt syftar intervjun till att ta reda 

på följande: 

• Vilka möjligheter upplever leverantören med outsourcing av IT 

• Vilka risker erfar leverantören att deras kunder upplever med outsourcing av IT 

o Kontraktsrisker 

o Kostnadsrisker 

o Andra risker 

• Vilka bakomliggande orsaker finns det till dessa risker? 

• Brukar det finnas skillnader i förväntat resultat och upplevt resultat av IT outsourcingen? 

o Hur följs kundernas nöjdhet upp av leverantören? 

o Vilka skillnader i kunders förväntade resultat och upplevda resultat är vanligast? 

Respondenten: 

1. Namn, Företag och Titel? 

2. Presentera företaget kort och vad verksamheten går ut på? 

Om outsourcing: 

3. Vilken aktivitet upplever ni som vanligast att kunden outsourcar? 

4. Hur undersöker ni kundens nöjdhet? 

 

Förväntningar från leverantörens sida: 

5. Vilka förväntningar har ni på era kunder vad gäller IT outsourcing? 

a. Tydlighet i kontraktet?  

b. Kunskap om aktiviteten som outsourcas? 

c. Andra? 

Problem med IT Outsourcing 
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6. Vilka problem upplever era kunder som vanligast? 

a. Vilka orsaker finns det till att dessa problem uppstår? 

b. Hur försöker ni motverka dessa problem? 

7. Outsourcingkontrakt är ofta omfattande och tecknas för långa tidsperioder. Uppstår det 
ofta situationer där kunder vill göra kontraktsjusteringar i efterhand? 

a. Vad kan orsaka en sådan situation och hur hanterar ni detta? 

8. Är det ofta som kontrakten som skrivs upplevs som otydliga av kunden? T.ex. angående 
vilka åtaganden ni som leverantör har? 

a. Hur hanteras en sådan situation? 

9. Hur går det till när ett outsourcingkontrakt skrivs? Vilka sitter med? 

10. I vilken grad outsourcar företag IT till er? Är det vanligt med outsourcing av en hel IT 
avdelning inklusive personal? 

11. Händer det att kunden vill ta tillbaka den outsourcade aktiviteten/byta leverantör?  

a. Hur skulle en sådan situation hanteras? 

12. Görs uppföljningar på hur kunden upplever samarbetet med Er som leverantör? 

13. Vad upplever ni som svårast med ett IT outsourcingkontrakt? 
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9.3 Bilaga 3. Intervjusammanställning, Arvid Nordquist. 

GF=Gabriella Fällman, respondent. 

KW= Karl Wallander 

PW=Patrik Wallin 

[…]=Kort tystnad 

 

KW:  Eh, Vi börjar med att presentera arbetet. Vi studerar vid Mälardalens Högskola och håller nu på och skriver 
en kandidatuppsats som handlar om skillnader i förväntat resultat och upplevt resultat av IT outsourcing. 

PW: Det blir som en jämförelse mellan de möjligheter företag såg när de valde att outsourca och de negativa 
konsekvenser som sedan slagit in. Hur resultatet motsvarar förväntningarna 

GF: Aa Okej. Vad hittade ni om Arvid Nordquist då? 

KW: Vi läste… eller jag läste en artikel i computer Sweden där det stod om att.. ehm, vad heter de som nu har 
tagit över driften av SAP. 

GF: Implema. 

KW: Ja, precis. Att de hade snuvat IBM på affären. 

GF: Stod det i CS. 

KW:Aa 

GF: Shit vad dåligt jag läser den då.  

KW: Hehehe. Så att det var lite så vi fick nys om det. 

GF: Var det på Nätet eller var det på? 

KW: Aa på nätet 

GF: Aa på nätet, just det i nättidningen, just det. De hade intervjuat mig och frågat om det var okej att göra det 
tillgängligt. 

KW: Så att det var så vi fick nys om det. 

GF: Ja, okej! 

KW: Sen så såg vi i ditt mail där att ni hade haft lite struligt med era leverantörer. 

PW: eller att ni nyligen hade bytt och därför var det intressant för oss att få veta lite varför. 

GF: jo men jag tror att det kan vara ganska intressant. Jag kan ta Arvid Nordquists aspekt på det hela. Lite 
bakgrund om företaget tänkte jag köra först och sen IT-perspektivet. 

Om vi ska börja prata om mig själv så har jag då jobbat 9 år på arvid nordquist, jag är civilekonom i botten.. och 
inte den traditionella programmeraren som blivit IT chef, utan civilekonom. Och min roll är att vara beställarroll, 
beställarfunktion för vad AN behöver vad gäller IT.  

KW: mm  

GF:Jag kan inte programmera själv, men jag kan anlita någon och tala om vad det är jag ska få fungera så kan jag 
betala det och göra uppföljning på det.  

KW: hehehe 
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GF: eeeh, Jag har haft den här rollen i… sen förra årsskiftet så att det är ungefär 15 månader som jag har jobbat 
som IT. men annars har jag jobbat med olika IT projekt kan man säga, I koncernen. 

GF: mitt huvudmål är ju att IT ska funka för att stödja verksamheten och kunna nå de strategiska målen. 

KW:mm 

GF: men om vi börjar nu att prata fritt här nu om Arvid Nordquist så är det ju då ett svenskt familjeföretag som 
ägs och drivs av tredje generationen Nordquist. 

KW: okej. 

GF: Han som är VD heter Anders Nordquist. Och hans farfar var Arvid Nordquist. 

KW: Okej, så det är ett ganska ungt företag med andra ord. 

GF: [….] Ja fast det fyller 125 år i år så att det är ganska gammalt. 

KW: Ja men jag tänker, det finns ju de här riktigt gamla familjeföretagen som sträcker sig långt bak. 

GF: Ja det här grundades ju 1884, så det är ju ändå ganska… 

KW: Ja det har ju några år på nacken. 

GF:  JA 

GF: Så att det är.. Vi har ju en extern styrelse som ger input, så att det är inte bara köksbordsbeslut utan det är en 
professionell styrelse som sitter. 

GF: och vi håller ju på med internationella affärer på så sätt att vi förhandlar med leverantörer från olika länder 
och marknadsför deras produkter på den nordiska marknaden. 

GF: Det här är en slags bild av hur. Förut var det liksom en exklusiv delikatessbutik på östermalm där fina damer 
gick in och köpte och det var väldigt stor, eh, personlig service. 

GF: det var liksom väldigt långt ifrån […] 

KW: Hur det ser ut nu. 

GF: Ja, stormarknader och Lidl och så. Utan det här var ju ”Jag ska ha gåslever”.. så. 

GF: Vi är miljöcertifierade och vi använder SAP-R3 som vårt affärssystem för att stödja alla processerna. 

GF: Och affärssystem ,som ni säkert har studerat, det är ju då att SAP har en helintegrerad lösning. Vi kan 
förklara det så att vi har samma affärssystem om vi köper in råkaffeböner, när vi producerar och får det från 
råkaffe till färdiga kaffepaket så kan man följa kedjan i SAP. Sen säljer vi, levererar, fakturerar, pengarna kommer 
in i SAP.. Kan göra lönsamhetsuppföljning i det. Så det är en controllers dröm. 

GF: och jag har jobbat som controller tidigare och som konsult i SAP. Så att jag har liksom de olika pusselbitarna 
där. 

PW: Intressant. 

GF: Ja det är ju […] och jag kan ju säga att jag trodde aldrig att jag skulle jobba med det här när jag pluggade i 
Linköping och jag kan säga att det är ju så mycket roligare i verkligheten än vad det är på högskolenivå. 

KW: Men det känns ju nästan som att IT chefer eller IT ansvariga går från att ha varit alltså rena programmerare 
till att bli mera liksom verksamhet. Och att ha en allt viktigare roll i verksamheten 

GF: Ja, jag tror och hoppas det. 

GF: Nej men absolut, för att det är så mycket som har med det att göra och jag tror att företag måste börja inse 
också att det här inte bara är någonting som måste funka där borta, utan det här kan faktiskt ge någonting. 
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PW: Ja, det har ju blivit lite mer strategisk fördel över IT så. Så det blir ju allt större vikt på det. 

GF: Också är vi nordiska då och så håller vi på med kaffe. 

GF: Bara som kuriosa, råkaffe ser ju ut som jordnötter. Man tänker ju att de ska vara bruna, men det är för att 
man rostar dem. 

PW: det var mer än vad jag visste, man har ju sett alla TV-reklamer med kaffebönor då är de bruna.  

GF: Ja precis, då är de bruna och då luktar dem. Annars luktar de som spannmål bara… 

GF: Men vi är ett nordiskt kontor och det här huvudkontoret […] eller nordiskt företag […] Förlåt, Nordisk 
koncern med företag i de olika länderna. Här är huvudkontoret. Så att vi styr och bestämmer allt som ska hända i 
de andra länderna.  Tanken är att vi ska vara centralieserade här och sedan sköta de andra länderna härifrån.  

PW:mmm 
GF: Också för att visa till våra internationella leverantörer. Scandinavian Market. Att vi kan hantera allting, vi 
behöver itne ha en kontaktperson i varje land. Ja väljer man Arvid Nordquist så har man hela Nordiska 
marknaden täckt.  

PW: Aa. 

GF:  Vi omsätter.. om vi ska uppdatera det här.. 1,5 miljarder förra året och drygt 25% är utanför norden.. Och 
cirka 150 anställda.. Och då faller ju vi inom kategorin medelstort företag.  

PW: 150 anställda? 

GF: Mm. 

GF: Och så lite bakgrund om IT då. vad som hände för två år sen, anledningen till att vi har en outsourcing 
lösning nu, det var att för två år sedan så tappade vi flera nyckelpersoner på företaget. Tidigare hade vi allt in-
house, alltså driftade, skötte applikationsfrågor, nätverks. Allting var in house. Men Då tappade vi ett par 
nyckelpersoner och då blev det ju ”Vad gör vi nu? Ska vi anställa eprsoner och fortsätta ha en inhouselösning, 
eller ska vi outsourca och handla i ett leverantörs-kundförhållande. 

GF: Och det viktigaste var ju att säkerställa att driften funkade efter de här nyckelpersonerna och se till att man 
har dokumenterade processer, för väldigt mycket fanns i de här personernas huvuden. 

PW: mm 

GF: Och som sagt när de är här från 07 på morgonen till 20 på kvällen så är det ju jättebra, men det är jobbigt 
när de ska ha semester, eller då när de säger upp sig. Då står man där.. 

Så därför, Då jobbade jag som projektledare med att kartlägga: - Vad var det för IT som arvid Nordquist 
behövde.  

PW: mmm 

GF: Och titta på outsourcingalternativ. Och det här är ju själva målet för IT på Arvid Nordquist, som vi har 
fastställt. ”Och det är ju också för att stödja strategin för företaget. Men det är också att fokusera att säkerställa 
koncernens löpande drift och stödja företagets långsiktiga utveckling genom att ha en personoberoende IT 
funktion som är ekonomiskt försvarbar och verksamhetsdriven.” 

GF: Vad vi gjorde då var att etablera en professionell beställarorganisation som förstår och kan formulera 
företagets krav och behov ur ett nordiskt perspektiv. 

PW: mmm 

GF: Så för två år sen var det då att få ihop alla de här delarna, kartlägga vad vi behövde, hur skulle vi sköta 
outsourcingen, hur skulle vi sköta supporten, och så hur skulle vi alltså hitta personerna för de hära… inom IT 
avdelningen… 
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GF: vi tog in då konsulter för att kartlägga vår IT-bild. Och en del tycker ju framförallt de som jobbar här som 
försäljning eller marknadsföring ”Shit vad mycket, oh no vad stökigt” 

Och de som gjorde kartläggningen ”Oj vilket otroligt renodlad IT miljö vi har för att vi kör SAP-R3 genom hela 
organisationen”.  

GF: Vissa företag har ju ett inköpssystem, ett försäljningssystem , ett ekonomisystem och så har de någon 
gammal AS400-lösning vid sidan och så är det linkar, men vi kör SAP. Vi har vissa kopplingar till 
produktionsstyrningssystem för det är ju lite speciellt för kafferosteriet.  

Och vi har ett säljstödssystem för säljarna ute i landet. Och sen har vi mycket EDI-uppkopplingar. Och sen hela 
högra delen är att vi kör Windows-miljö. Microsoftprodukter för själva kontors […] program.  

GF: Så såhär ser vår IT-miljö ut. 

PW: Intressant.  

GF: Ja det här är lite projekt vi har, så det handlar inte om outsourcing. Så! 

GF: Men om jag ska komma in lite mer på outsourcing: Så först när de här personerna slutade då var det bara 
[…] Nu höll jag på att säga ett fult ord, men sen kom jag på att det var inspelat så det ska jag inte säga 

KW: hehe 

PW: hehe 

GF: Det var liksom ”OJ, Vad gör vi nu?” vem kan sköta vår SAP-drift.  

GF: Och min chef  började titta på IBM och WM-data, Logica heter de ju nu. Och de kom hit och tittade på vad 
vi hade och sa ”Ja, men vi kan outsourca” och lovade guld och gröna skogar. ”Och vi är itnernationella och vi är 
jättestora och vi har jättestora muskler och vi kan fixa det här” […] 

GF: Jag googlade på outsourcing och tänkte: ”Nu måste jag lära mig lite mer om outsourcing”. Och den första 
länken, den första jag slog, det stod så här ”Välj en leverantör där du blir en viktig kund” ”Välj någon som du 
tror att de kommer ta dig på allvar” 

PW: Mmm 

GF: Så jag kände ju lite skepsis mot de stora blå IBM och WM-data (eller logica) 

GF: Valet föll sedan på IBM. Så att outsourcingprojektet gick igång, att outsourca det här till IBM. 

KW: När var det här? Det här var […] 

GF: För två år sen. Alltså beslutet fattades kanske i Juni 2007 och driftsövergången var i oktober 2007 

GF: Men som sagt. Valet föll på IBM så det var bara liksom att ro det hela i hamn. 

GF: Sen när det gäller outsourcing ska man ha klart för sig att säljorganisationen från det här 
outsourcingföretaget vet inte alltid hur det själva fysiskt fungerar med outsourcing. Det är ju jättelätt att säga ”vi 
är jättestora och vi kan det här och vi är jättedokumenterade, men när man ser verkligheten så är det inte alltid 
så” 

GF: Nu har jag ingen erfarenhet av andra företag när det gäller de här stora drakarna, men […] Vi har ju då haft 
IBM i 1,5 års tid och upplevt att det har varit väldigt knöligt. Det var inte ett så vetenskapligt ord. 

KW: Hehe 

PW: hehehe, 1,5 år sa du? 

GF: Ja, anledningen till att vi sa upp det är att det har brustit i kvalité och att det har blivit så mycket dyrare än 
vad vi trodde. 
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KW:mmm 

GF: Vad som är jätteviktigt med outsourcing det är att man har tydligt vad som ingår och vad som är utanför 
avtalet. Så fort det är någonting som är utanför avtalet så är ju IBM jättesnabba med [..] och det är ju [..] De är ju 
[..] Det är jättestort, det är ett amerikanskt företag och allting styrs av avtal. Så fort det händer någonting som 
faller utanför avtalets ramar [KLUCK] då kommer en faktura.  

KW: Mmm 

GF: inte så här ”Jaha, jaja det är självklart, det här är en jättelätt grej för oss att fixa. Det här är löst imorn. Så 
funkar det inte 

KW: Utan det är en ny beslutsprocess? 

GF: Ja, det är en ny beslutsprocess. Och så ska det godkännas. Och så är det en kostnad förenat med det hela. 

GF: Många gånger när vi skulle göra ändringar i systemet, så blir det att IBM säger ”Aja men vi kan återkomma 
om en vecka och så ser vi hur lång tid det tar” De återkommer om en vecka och säger ”Det här kan ta två 
veckor” och sen är det klart två veckor och en dag efteråt. Ett litet företag som vi, alltså vi har inte den tiden att 
sitta och vänta. 

PW: Nej, det måste väl vara felfritt och fungera på en gång. 

GF: Det ska funka på en gång plus att som sagt, jag är ingen tekniker men jag har ju då second opinion […] jag 
kan ju bollplanka med personer och fråga. De säger ”Den där ändringen gör man på en halvtimme, om man kan 
det och får göra det.” 

PW: mmm. 

GF: Så det är en trögrörlighet, bra ord. Knöligt och trögrörlighet att jobba med stora organisationer när man är 
liten själv. 

GF: Implema nu som vi kommer gå till är ju ett mindre företag och man känner att det är ett större engagemang. 

PW: Kan det bli lite så då att eftersom det är många som har IBM, så kanske man hamnar lite på Kö? 

GF: Ja, Och så länge du är Astra Zeneca och Eriksson så får du full attention. 

Bara en sån sak som IBM Säger:  ”Men du, om ni väljer oss som driftsleverantör ska ni få                       ett 
eget telefonnummer som ni ringer om ni får något fel. Och det är kopplat till dublin, men det är lugnt det är 
svenskar som svarar där. Och så ringer man ett 08 nummer, nån i dublin svarar och så frågar de ”Vilket 
företag ringer du ifrån?” 

KW: hehe 

GF: Och så svarar man ”ja jag ringer från Arvid Nordquist i Solna i sverige.” ”Aha, vilket system gäller det?” 

GF: Men vänta här nu, vi har fått ett eget nummer. När vi ringer tycker jag bara att det ska komma upp: ”Oj, här 
ringer Arvid Nordquist. Vi driftar SAP”.  Att jag ska behöva tala om det. Då känns det lite som såhär: ”Men har 
de koll?”. Det är såna här små irritationsmoment och sen att det tar tid och allting blir dyrare. 

GF: en mindre leverantör som vi går till nu.. Vi blir en viktigare kund, vi blir en av deras tre viktigaste kunder har 
jag förstått. 

KW: Mmm 

GF: då känns det som att det blir lite mer attention på det vi säger.  

PW: Ja 

KW: Precis 
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GF: Vi kommer sänka våra kostnader plus att […] Ja, IBM ett annat exempel… Så här så man bara baxnar. De 
gjorde en sån här servicegrej en kväll, och då frågade de ”kan vi ta ner systemet för vi måste lägga på några 
patchar på servrarna” och vi svarade ”Jaja, okej” 

Men gud, det kanske pajar imorn om det inte uppdateras. Och vi har ju ingen verksamhet på natten så det är ju 
lugnt. 

GF: Grejen är ju bara att de får inte upp systemet på natten. Utan vid 01 tiden så säger de, ”Nä men det är inte 
klart, men vi är klara på vår punkt så att nu har vi lämnat över det här på det andra IBM-gänget att ta upp 
systemet” Jaha, och sen då vid 6-7 tiden på morgonen när kafferosterikillarna och lagerpersonalen börjar komma 
”Men SAP-funkar inte” och då får man ringa IBM och säga ”Ja, men ni fick ju inte upp systemet efter den här 
patchen” 

”Nej men i ert avtal så har ju vi bara support mellan 8 på morgonen och 18 på kvällen.” 
”jaja men enligt avtalet ja, men ni ska väl se till att få systemet att fungera när ni tagit ner det, så måste ni ju få 
upp det” 

”Ja men enligt avtalet kan ju inte ni kräva något av oss före 08 på morgonen” 

Då känner man ju också: Nej juridiskt sätt kan vi ju inte kräva någonting, men det borde ju finnas någon slags 
vilja och ambition från IBMs sida att tar man ner systemet ser man till att det går upp. 

GF: Jag som kund bryr mig inte om vad de gör i bakgrunden. Det ska bara funka. Och ett outsourcingavtal eller 
drift […] när det funkar så i 99% av tiden så tickar det där bara, och dom får ju rätt bra betalt. Och den gång det 
spricker då ska de göra allt som de kan för att få upp det, så att inte vi märker det. Det är ju det som är vitsen. 

PW: det är ju lite som ett äktenskap man går in i. 

GF: Ja, det är ju det. Och med IBM och oss så var det lite av ett arrangerat äktenskap. Det var ju inte direkt min 
favoritpartner, men jag försökte få det att funka. […] Människorna på IBM är jättetrevliga och de ber ju nästan 
om ursäkt själva för deras knöliga struktur. De har ju sagt ”Jag förstår vad du menar men tyvärr så måste vi 
hänvisa till avtalet” Och de har ju sagt att 

”Gabriella, det du och dina kollegor gjorde från kudnens sida är betydligt mer än vad som normalt ska fixas.. för 
att få det att funka” 

Och nu så sitter vi som sagt i skilsmässa. 

KW: Okej, hehe 

GF: Så jag hade möte igår med IBM och det känns nästan som en vårdnadstvist, man vill liksom inte tala illa om 
dem. Man vill absolut inte att de sätter sig på tvären, utan nu vill man bara att det ska funka med kopplingen över 
till implema. 

KW: så ni är mittemellan två leverantörer idag? 

GF: Ja, idag driftar IBM fortfarande SAP, men vi testar övergången till Implema.  

 

GF: Är det något som är otydligt är det bara ringa och kolla.. För nu berättar jag ju massa små incindenter, men 
det är mest för att få en bakgrund. Och kontentan är i alla fall att jag tror det viktigt att välja en 
outsourcingpartner där man själv känner att man blir viktigt. Och sen handlar det om personer också. Någon 
som du känner att du får förtroende för och som kommer göra sitt yttersta för att få det att funka. 

PW: Så du anser relationen som oerhört viktig?  

GF: Absolut.  

GF:Och jag säger såhär, Jag kan inte det här, i så fall hade jag jobbat med det själv. Men jag har anlitat er för att få 
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det att fungera och utgår ifrån att ni fixar det. 

PW: Jag tänkte [ehm] innan ni gick in i avtalet med IBM [öhm] hade ni punktat upp några vad ska man säga: 
Vilka möjligheter såg ni? Det här vill vi förbättra eller uppnå. 

GF: Jag var tyvärr inte med i den diskussionen, men från vår sida så var det ju att vi hade jättebråttom att byta 
eftersom vi tappade de här nyckelpersonerna. Så att det var det som frammanade att vi gick till outsourcing. 

PW: Så att det är egentligen en expertisfråga då, ni behövde kompetensen?  

GF: Ja,och nån som kunde fixa det snabbt. 

KW: men under tiden när ni fortfarande hade IBM, hade ni regelbundna möten? 

GF: JA, ja. IBM är ganska styrt på att de ska utvärderas en gång i kvartalet. Så vi hade kvartalsmöten. Både på 
samarbetet och även på den tekniska prestandan så att säga, och deras lyhördhet. Så att det utvärderas hela tiden. 

KW: Så de har inte riktigt tagit till sig det? 

GF: De kan ju bara beklaga sig och säga att de ska bli bättre. Eller det ingår inte i avtalet. I så fall får ni utöka 
servicen till 24/7 lösning. Men vi är ju inte en global koncern som ska behöva det utan vi utgår ju bara från att 
det ska vara uppe framförallt kontorstid. 

KW: mmm 

PW: mmm 

GF: Och sen, nej okej vi betalar inte för att det ska vara tillgängligt klockan 06 på morgonen utan det utgår ifrån.  
Och där ser ett stort avtalsstyrt företag på det så här, medan man vill ha en leverantör som har attityden ”Vi fixar 
det”. 

Men när de sålde in det så lovade de guld och gröna skogar. 

GF: sen tillkommer det massa kostnader hela tiden. Så det blir inte riktigt som de lovar. 

KW: Kan man säga att de uppfyllde kraven som fanns i avtalet, men att avtalet var.. 

GF:  Nja, på så sätt också att dom sa så här att ”vi gör en förstudie” men förstudien brast sedan, den som de 
själva gjorde. Vilket gjorde att när det sen kom till hösten och kopplingarna skulle göras och då sa de ”Det här 
kom inte fram tidigare, det här är något som är nytt” 

GF: Och då säger vi som kund ”Vi har ingen aning, ni kan ju inte skylla på oss för vi hade ju ingen aning, det var 
ju ni som skulle hjälpa oss att få driften” men då säger de ”Ja men det kom ju inte fram vad databasen bestod 
av”.  Det var sånna diskussioner som gjorde att driftsövergången blev framflyttad flera gånger.  

KW: Japp! Men känner ni att ni förlorat kontrollen över er IT-verksamhet? 

GF: Ja, alltså. Vad vi har gjort är att vi har bara outsourcat driften av det hela. Vi har dessutom en 
supportorganisation vad gäller applikationsförändringar. Men där är det ju så att säga vi som tar reda på vad som 
behövs och sen anlitar vi konsulter. Sen har vi även outsourcat helpdeskfunktioner och serverövervakningen av 
officepaketsbitarna och det är ett annat outsourcingavtal. Just att det är ju bara jag och Niklas som är här. Nere 
på stan sitter ett företag där 6 personer tar hand om Support och helpdesk. 

KW: Så att IT-avdelningen idag är bara ni två? 

GF: Ja. 

KW: en ganska liten avdelning med andra ord. 

GF: Ja. Frågor av mer teknisk karaktär vänder man sig mot Niklas. Jag är mer inriktad mot verksamhet. 

KW: Vilka risker såg ni med att outsourca. 
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GF: Ja det var nog att tappa kontrollen. Att känna att man hamnar i händerna på någon som kan mycket mer om 
aktiviteten än en själv. Utan det gäller på något sätt att tydliggöra att det är vi som är kund som kan vår 
verksamhet och vad som är bäst för vårt företag.  

GF: som jag brukar säga ”Jag kan ju inte det ni kan, det tekniska, vad skulle du göra i mina kläder” När dom 
säger ”Vill ni ha två eller tre systemlandskap?” ”Jaha, men då får du tala om för mgi vad som är för och 
nackdelarna med det hela och vad skulle du göra med tanke på Arvid Nordquist. IBM säger ”Du ska ha tre” och 
det kostar ju 50% mer. Medan det här lilla företaget säger att ett företag av vår skall ha två, för att vi är ett mindre 
företag och har ändå koll på vilka som jobbar i de två olika miljöerna. 

KW: Men är det några risker som ni har sett efteråt? 

GF: Man tycker inte att leverantören levt upp till förväntningarna.  

PW: jag tänkte på någonting, men nu flög det bort här.  

GF: Däremot kan jag säga att det andra outsourcingkontraktet, som handlar om support och helpdesk lever 
verkligen upp till förväntningarna. Men det är ju en helt annat outsourcingavtal.   

PW: Just ja, jag tänkte lite, när ni bestämde er för att ”vi ska byta outsourcingleverantör”, hur upplevde ni den 
situationen? Upplevde ni det som svårt att byta? 

GF: Det är alltid svårt att göra slut. Det är det ju. Framförallt… man har ju haft en relation med den här tidigare 
leverantören. Sen när jag berättade det för dem så pekade jag på det att vi upplever att kvalitén blivit sämre och 
att det blivit mycket dyrare än väntat. Så vi avbröt ju kontraktet i förtid.  Sen finns det ju klausuler i avtalet att om 
man vill avbryta, vad det innebär, straffavgifter och så. Vi får ju betala straffavgifter så det får man ju ta med i 
kalkylen för att byta…  

PW: Mmm 

KW: mmm 

GF: Det har ju varit flera driftstopp. När vi hade det inhouse hade vi nästan aldrig några driftstopp, men sedan vi 
gick över till IBM har det varit flera stycken. Och det kan hända, det köper jag. Det är hur man hanterar ett 
driftstopp och vad man gör för att få igång det igen, det är där jag känner att de inte har levt upp till 
förväntningarna.¨ 

PW: Så du känner att IBM var lite väl avtalsinriktade och hela tiden hänvisade till kontraktet ”Ja men vi kan inte 
göra det här” och då blir man inte den här unika kunden 

GF: Nej precis. Och sen ”Ja men det var en switch som gick sönder” jag bryr mig itne om vad som hände 
egentligen, utan mer om vad de gjorde för att fixa det. Och sen var det massa andra kopplingar vid sidan om som 
aldrig kollades vid driftstopp. De måste ju kolla allt allting stämmer, för det var ju det som de hade sålt in sig på 
att ”De var ju så dokumenterade och duktiga” 

KW: Precis. 

GF: Och driftstopp hände 4 gånger inom loppet av ett år och det är för mycket. 

 

GF: Som sagt, människorna på IBM är jättetrevliga. Men de har en struktur som är svårarbetad för ett litet 
företag. 

GF: Mitt viktigaste råd om outsourcing är att kolla referenser. Kolla liknande företag och situationer i förväg. Vi 
på arvid Nordquist slängdes in i en pendelsväng från att ha allting inhouse till att vara tvungen att få ut det på 
marknaden. Och då fattades ett beslut som vi lärt oss mycket av.  

PW: Okej. 
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GF: Jag tror och utgår dock ifrån att det kommer bli mycket bättre med driften av SAP nu i framtiden.  

KW: okej, har ni upplevt sämre flexibilitet i och med outsourcingen? Som man kan förstå det så var det här 
avtalet med IBM inte särskilt flexibelt… 

GF: Ja vi är väldigt styrda av dem. Om de säger något så kan vi inte göra någonting åt det. Från att ha haft två 
killar som hade koll på driften. Dessa två gjorde mer än vad man kan förvänta sig av en anställd.  

KW: okej. Men hur pass viktigt är IT i er verksamhet? Om systemet är nere gör det att hela verksamheten ligger 
nere. 

GF: Ja så är det ju. Allting rapporteras i verksamheten. IT är bara en hygienfaktor, det ska bara funka. 

PW: Just SAP som berör hela verksamheten då, det får ju inte ligga nere. 

GF: ja och vi har ju krisplaner ”vad händer om SAP ligger nere?” Hur lång tid dröjer det innan det börjar kosta 
pengar? När vi inte kan börja leverera varor börjar vi få straffavgifter eftersom våra kunder är väldigt noga med 
att ”vi kan bara ta emot era varor mellan 08 och 10 t.ex.” Systemet ska bara upp igen fort, det finns inget 
alternativ. 

PW: Men gjordes några undersökningar på deras drifts.. vad ska man säga 

GF: Driftsäkerhet?  

PW: Ja, typ 97,5% uptime, det måste ju ha stått något om det i avtalet med IBM? 

GF: Ja, SLA (service Level Agreement) Och den mäts bara mellan 08 och 18 på kvällen vilket gör att vi kör 
faktureringsjobb på kvällen när det är mindre belastning på systemet. Men att när de här driftsstoppen har varit 
så har de ju hela tiden pekat på att fram till klockan 18. Ja men det var ju inte igång förrän 1930 på kvällen. Nej 
men det mäter dem ju inte?. 

GF: Så att den här att om de inte når upp till 98,3, så är det så att de får större straff  ju lägre servicelevel de har i 
förhållande till SLA. 

Sen ska man ju tänka på att det rör sig om löjliga straffavgifter de betalar i förhållande hur mkt vi betalar för att 
få det att fungera. 

KW: jag antar att det är kaffedelen som är er kärnverksamhet. Skulle ni klassa IT även som en del i er 
kärnverksamhet i och med att den har så viktig funktion 

GF: Jag skulle ju tycka det. Men det är inte en kärnprocess i sån bemärkelse att det är vår business. Det är.. Det 
är.. Mer än förutsättning för att verksamheten ska fungera, en stödprocess på så sätt.. 

Sen kan ju jag tycka, som jag har flaggat för, att IT kan vara ett stöd i verksamhetsutvecklingen, i den strategiska 
planen men där har jag en bit kvar. Jag är inte med i ledningsgruppen t.ex. 

KW: Nej precis. Men tack vare outsourcingen så att säga, har det gjort att ni kunnat lägga mer resurser på er 
kärnverksamhet? 

  

GF: Nej. Vi tänkte inte så mycket på det, utan vi behövde snabbt få tag i expertis. 

KW: Har kostnaderna för IT-driften sjunkit eller stigit i och med outsourcingen. 

GF: Inga utvärderingar har gjorts på det, eftersom kostnaden för drift förut bestod av nyckelpersonernas 
lönekostnader (utöver inköp av utrustning och så) 

PW: men en sak som jag funderade över är; från att de här nyckelpersonerna försvann, hur lång tid tog det 
däremellan till att outsourcingkontraktet skrevs? 

GF: […] Ja, det var framförallt två personer som slutade. När den ena försvann dök tankarna upp på att något 
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annat måste göras. Det var framförallt när den andra personen sa upp sig i mars och hade 6 månaders 
uppsägningstid för att han var en nyckelperson. Kontraktet skrevs i Juni. Från mars titta på alternativ, Juni avtalet 
och sen i september… Nu blev det ju framflyttat så han var ju inte kvar när det väl gick igång.  

KW: Men tanken var att han skulle vara kvar? 

GF:Tanken var att han skulle vara kvar och säkerställa övergången. Men det sprack ju. 

KW: Sprack redan från början alltså? 

GF: Ja. 

KW: Om man jämför med era konkurrenter har ni gjort några undersökningar på hur det ser ut med otusourcing 
hos dem? 

GF: Nej vi har inte tittat så noga på det. 

KW: men om man ser kanske inte på konkurrenter,utan mer på företag i er storlek då? 

GF: Ja då vet vi det att Implema som vi går till är specialiserade på små och medelstora företag. Och när vi kom 
till IBM så lovade de jättemycket attention, men vi upplevde det inte så.. 

GF: Vi kanske hade fel förväntningar, men tillsist kom vi fram till att de brast i kvalité och att prislappen blev för 
hög. 

KW: Men har ni känt att ni fått några konkurrensfördelar i outsourcingarbetet? 
GF: Nej, sånt där ska bara funka! Alltså det blir konkurrensnackdelar när det inte funkar, men alla utgår ifrån att 
det ska funka. 

PW: mmm 

GF: Konkurrensfördelar iform av att när man gör IT-investeringar och planerar verksamhetsutveckling så ser 
man på hur man kan effektivisera processerna. I dagens tider är det ju så också att om någon slutar så anställer 
man gärna inte nytt utan man försöker i stor mån att lägga över arbetsuppgiften och rationalisera, för att hålla 
nere lönekostnaderna.  

PW: Yes. 

GF: Alla kör ju så himla slimmat att det nästan brister. 

KW: Vad tror ni om… 

GF: Trenden? 

KW Trenden. 

GF: Jag tror att man kommer fortsätta outsourca så länge det inte är kärnverksamhet, till någon som kan det 
bättre. Däremot så är den här relationen mellan kund och leverantör jätteviktig. Så jag tror att den kommer att 
öka, vilket gör att folk som blir uppsagda från IT avdelningar kanske istället börjar jobba på andra sidan så att 
säga.. 

KW: Hur har länge har ni haft kontakt med Implema? 

GF: Ja vi har ju vetat att de har funnits och jag vet att samma dag som en av nyckelpersonerna slutade så ringde 
vi Implema. Men att då valdes att satsa på en sån här stor jätte, för att det kändes som ett säkert kort. Medan jag 
var mer inne på att ”de här är inte så små och vi blir en viktig kund där” 

KW: Vad var det som gjorde att ni valde Implema tillslut då? 

 

GF: Det blev driftsstopp och mycket dyrare, så då kontaktades Implema för att höra hur mycket det skulle kosta 
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om de gjorde det istället. Och då hade vi något att jämföra med för att sedan presentera ett kostnadsförslag på 
hur mycket vi skulle spara om vi bytte. 

KW: Så ni kände att ni fick för lite uppmärksamhet från IBM och att om ni bytte skulle ni få mer? 

GF: Ja och så att de brast i sitt åtagande. Kvalitén på det som leverades var inte bra, det blev massa driftsstopp 
och när det blev driftsstopp så tog det tid att komma upp igen och när det väl var uppe igen så var inte alla 
punkter på listan kollade. Så man fick liksom ringa och ligga på och påminna dem att göra saker. 

KW: Hur länge har ni varit i förhandlingar med Implema då? 

GF: Vi har haft kontakt de senaste åren, för de hjälper oss på applikationssidan. Men i höstas när budgetarbetet 
gjordes så tog jag fram ett konkret offertförslag och kunde jämföra. Och då valde styrelsen och ledningsgruppen 
att gå vidare med det, att under det här året ska vi byta. 

Men samtidigt ville vi hålla det hemligt mot IBM, för vi kunde inte säga upp avtalet förrän andra januari, för 
straffskalan sjunker varje år. Så vi sa upp det i början av Januari. Och då kunde vi inte säga till Implema att vi 
hade sagt upp det eftersom vi befann oss i en förhandlingssituation. Avtalet med implema blev klart i februari. 
Och i mars-april började vi ha de första mötena med att sköta övergången.  

GF: Så att det är den processen vi är i nu och vi siktar på att byta i juni. 

KW: Men med implema, är det samma sak där att ni har liksom regelbundna möten? 

GF: Vi förhandlar ju fortfarande, men det kommer ju vara kvartalsavstämningar här också. 

KW: Så ni har en plan nu för hur ni skall gå vidare? 

GF: Ja, plus att vi har lärt oss väldigt mycket från IBM, vad man kan förvänta sig och vad man ska ställa för krav. 

KW: Så att man är noggrannare med kontraktet denna gång? Eller inte noggrannare, utan mer att man vet vad 
som skall ingå? 

GF: Ja och sen är det ju såhär också att IBMs kontrakt var väldigt tjockt. Det krävs rätt mycket för att kunna läsa 
igenom det, förstå det och det är på engelska och det är korsreferenser i det. Det är fruktansvärt svårt avtal. 

Implemas avtal: 10-20 sidor och på svenska.  Denna gång kontaktades en advokat som läste igenom kontraktet 
för att kolla ”Vad är fallgroparna” och ”vad måste tydliggöras”. 

Ett amerikanskt företag ska ju juridiskt ha, ett avtal ska ha större krav på sig. Men det gör ju att IBM själv förstår 
inte vad de har skrivt, kunden förstår inte vad de har skrivit. 

Implemas avtal kan jag läsa, förstå och jag känner innebörden: Vi vill få de här att funka. 

IBMs avtal det är bara : ”Hur ska vi kunna friskriva oss från allting hela tiden och skylla på kunden hela tiden, så 
att kunden inte kan stämma oss”.  

GF: Jättetrevliga människor på IBM, men väldigt jobbig struktur 

KW: mmm 
PW: mmm 

GF: Som sagt man gifter sig ju för att man vill vara tillsammans och inte för ”Hur kommer skilsmässan att bli” 

GF: Jag kan ju säga det också att jag säger till implema att visst ni får pengar för att drifta SAP men gör ni det bra 
kan jag ställa upp som referensperson. Och implemas motto är ju att alla kunder skall vara referenskunder.  

PW: Då känner man direkt lite att man är viktig? 

GF: Ja och de förlorar på om det inte blir så.  

KW: Ja, jag känner att vi har fått med oss allting. 
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GF: Ni får väl höra av er om ni känner att det är någonting specifikt, men jag känner att ni har fått en bra 
helhetsbild. 

KW: Är det något specifikt som du känner som inte framkommit genom diskussionen eller frågorna? 

GF: Nja […] Alltså alla outsourcingprojekt har ju sin bakgrund och sitt företag och sina unika grejer. Men det 
handlar ju att man kontrakterar en extern part för att sköta något man tidigare skött själv.  Och då gäller det bara 
att hur vill vi att hur det ska funka i vårt företag? ÄR det okej att jag ringer till indien? För IBM pratar ju om att 
vi har våra Global resources, jaha det betyder alltså att den här staben av Indier.. […] Och det är jättebra för 
multinationella företag, men för oss som inte riktigt har tid att förklara våra problem vill man ha en leverantör 
som förstår en på en gång. Och där är det ju skillnad om det är stort och litet företag. […] 

KW: Men att egentligen så, anledningen till att ni outsourcade, det vart inte direkt att ni valde att outsourca? 
GF: Nej det blev en konsekvens av att vi tappade våra inhousepersoner med nyckelkompetens. 

PW: Ska bara skriva klart! 

GF: Hehehe 

KW: hehe 

PW: Sådär! 

PW: Då tackar vi för en givande intervju!  

GF: Så lite så! Det var intressant!  
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9.4 Bilaga 4. Intervjusammanställning, DnB NOR 

KLW= Katrin Lindahl Wallin, respondent. 

KW= Karl Wallander 

PW= Patrik Wallin 

MN= Magnus Nilsson  

[…] = Kort tystnad 

 

KW: Eh, om vi börjar då lite allmänt om DnB NOR och vad du sysslar med? 

KLW: Ja det kan man undra faktiskt, hehe. 

KLW: DnB NOR är en jättestor koncern alltså om man jämför dem med storbankerna i Sverige så är de lika 
stora som Handelsbanken och SEB o.s.v. Det är lite läskigt, man har nästan monopol i Norge bland bankerna, 
tror man har 60 % av marknaden finns väl lite andra konkurrenter alltså andra banker, vilket har varit lite farligt 
historiskt känns det som men nu har man börjat komma på att oj man kanske behöver ta hand om sina kunder 
lite bättre. Så det är bra att de har börjat utsättas för lite konkurrens så det är en stor koncern definitivt.  

KW: Hur länge har DnB funnits i Sverige? 

KLW: Man har kört sen 93 har man kört och varit en betalfilial alltså skött betalningar åt norska dotterbolag, 
men mellan 93 och 2003 har det varit kanske 10- 12 personer här bara i Sverige och bara har skött norska 
dotterbolag mellan 2003 och 2005 så började man fundera på om man skulle skaffa svenska kunder också så från 
2005 har man växlat upp rejält så nu är vi totalt i Sverige så är vi 650 personer men det är inklusive SalusAnsvar 
som vi köpte för 1,5 år sedan ungefär. Här i huset sitter vi 350 då så att det är flera delar det är bankverksamhet, 
finansbolag, kapitalförvaltning och markets så att det är flera olika delar men det är företagsbanken som är 
kärnan det är där vi tjänar mest pengar och vi är 150 kanske.  

KW: Okej… och vad är din befattning eller titel…? 

KLW: Jaa den är IT- Chef  för Sverigeverksamheten även om det är lite splitrat då det finns några på finans och 
några på kapitalförvaltning som rapporterar direkt till Norge men jag har det största gänget vi är 14 på min 
avdelning uppdelat på två grupper som jag har byggt upp sedan jag kom hit i oktober 2007 började rekrytera upp 
folk och sådär. Man insåg att oj nu är vi så många och nu händer det så mycket så nu behöver vi nog ha en egen 
IT- avdelning men vi har en stor IT- avdelning i Norge, på […] vad är dem nu då 700 kanske de är. Om du 
jämför med Handelsbanken till exempel har de 1500 eller 2000 kanske de är men de har inte outsourcat 
någonting utan de kör all drift själva. Jag har jobbat på Handelsbanken tidigare så det är ganska lätt att jämföra. 
Men så är det just outsourcingen som gör att man är färre personer.  

KW: Yes, Om man tänker IT och dess roll inom banken? 

KLW: Precis, alltså dels har vi ett supportben med drift och support och support på plats mer tekniskt. Det mitt 
andra gäng jobbar med kallar vi för Business IT, man jobbar med affärsutveckling, systemförvaltning, IT- 
arkitektur och säkerhetsfrågor. Där har vi ett gäng på 6 personer som jobbar med de frågorna. Vi hjälper 
affärerna från första stund att när det kommer på ett nytt behov hjälper vi dem med att ta fram kravspecar, 
beslutsunderlag och analyser och tar upp det till styrgrupper i Norge för att få foundings, alltså finansiering för 
projekten, och sedan så kör vi projekten och sen landar det hos systemförvaltarna. Vi har mycket system som 
förvaltas och driftas i Norge eller i London eller olika orter i Norge. Det ligger lite utspritt för de internationella 
enheterna. 

KW: Som sagt var det 2002 som ni knöt första kontkaten? 
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KLW: Ja eller 2003 var det vi började titta på svenska kunder. 

KW: Om man tänker när tecknandes det första kontraktet med EDB? 

 KLW: Det vet inte jag för det är ett koncernavtal så det har jag inte så bra koll på. 

MN: Jag tyckte det stod 2001 igår när jag kollade. 

KLW: Ja det låter troligt. Vi har EDB som huvudpartner men vi har även lokalt i Sverige Qbranch via 
SalusAnsvar eftersom att när vi köpte upp SalusAnsvar så satt de redan på Qbranch som outsouorcingpartner. 
Strategin är att hålla nere antalet leverantörer eftersom det blir för mycket och stökigt vid för många leverantörer. 
Vi har anslutit oss lite till det så man får vara lite pragmatisk och inte ansluta sig till EDB i Sverige bara för att vi 
ska göra det utan Qbranch funkar bra och har bra priser så därför har vi anslutit oss lite till det och lagt en del 
saker hos dem. När det gäller nya fysiska tekniska lösningar, som nu när vi ska koppla ihop oss med Salus som 
sitter ute i Frihamnen, är det EDB som sköter den leveransen då de har bästa priser när det gäller switchar och 
routrar och hela den infrastrukturen.   

KW: OK, det blir kanske svårt för dig att svara på hur det fungerade innan? 

KLW: Ja precis, det ligger lite i IT- strategin att man ska outsourca i så hög grad som det går, vi ska syssla med 
det som skapar affärsvärde. När man är så stor kund som vi är gör det att vi får väldigt bra priser. Med det nya 
avtalet kommer vi att spara miljarder, så det ser väldigt bra ut ekonomiskt. 

MN: IT, ser ni det som en stödprocess i verksamheten?  

KLW: Det är lite blandat än så länge beroende på IT- mognad hos verksamheten. En del förstår att IT är den del 
av kärnverksamheten på en bank, vilket vi på IT proklamerar. Hos en del har inte polletten trillat ner ännu. 
Eftersom vi är en så pass ny IT- avdelning är vi ute och missionerar ganska mycket i verksamheten och får dem 
att förstå att man inte kan driva en bank utan fungerande IT så ljuset börjar gå upp.  

KW: Om man tänker hur har samarbetet fungerat med framförallt EDB men även Qbranch? 

KLW: Tyvärr är det lite personberoende, det funkar jättebra i vissa fall medans i andra fall fungerar det sämre. Jag 
tror att det är för att från DnB NOR:s sida i Norge att man stundtals har varit dålig beställare för när man har 
agerat bra beställare så har leveranserna fungerat klockrent. Jag ser mycket på det här att du måste vara jäkligt bra 
beställare om du kör outsourcing och inte tro att du kan skjuta ifrån dig problemen utan du måste veta vad du 
pratar om själv också vilket jag tycker är huvudtesen vad det gäller outsourcing.  

KW: Är det du som är kontaktperson i Sverige? 

KLW: Ja det är det men sen har jag även en gruppchef  som har hand om supporten och driften så jag skjuter 
över mycket till honom men det är jag som tecknar avtal och liknande på Sverigenivå. Vi har även en avdelning 
som heter koncernanskaffelser som hanterar avtal och sådant så att vi kan häkta på koncernavtal. Men de är 
mycket så att ”om ni är nöjda så det ser bra så skriv ni avtalen lokalt för ni måste ha koll på det själva” så det 
funkar väldigt bra så med den norska organisationen.  

KW: Har ni haft samma leverantör hela tiden eller hade ni någon annan leverantör innan ni började med EDB? 

KLW: Jag tror de har kört EDB hela tiden för EDB har ganska starkt fäste i Norge. Med det nya avtalet innebär 
mycket att man vill använda EDB som en strategisk partner. Det vill säga kanske jobba mer än bara driften som 
att om de sitter på kunskapen om något stort system så kanske det är smart att vi köper in det systemet om vi 
behöver byta ut något. Att man tänker strategisk partner att båda parterna ska tjäna på det.  

KW: Vad ser ni för risker med outsourcing? 

KLW: Ja det är just det här med att är man inte en bra beställare så får man inte några bra leveranser. Det är den 
största risken som jag ser med outsourcing och det är där det är skiftande kvalité även på den egna sidan i Norge. 
Då mycket av det vi beställer går via Norge och det är den största källan till att det inte funkar. 
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KW: Går allting via Norge eller har ni viss bestämmande rätt själva? 

KLW: Ja precis nu har vi börjat få det så nu agerar vi direkt beställare mot EDB. Men det har ju varit en liten 
process eftersom att vi är ganska nya men det blev klart i måndags så vi är egna beställare så vi behöver inte gå 
via Norge. 

MN: Kan du utveckla beställare, är det vad ni vill ha? 

KLW: Ja precis vad vi vill ha hur lösningar ska se ut för vi märker att kompetensen är mycket bättre i Sverige.  Vi 
har mycket högre teknisk kompetens där vi kan föreslå lösningar som man inte tänkt på i Norge, de har inte alls 
kommit lika långt i landet som sådant där vi kan hitta lösningar som är både effektivare och billagare som de i 
Norge säger ”aha kan man göra såhär” men EDB är lite mer med på spåret men de är internationella. 

KW: EDB är det norskt företag? 

KLW: Ja det är norskt i grunden men är lite mer internationellt anpassade eftersom de har flera internationella 
kunder.  

MN: Men då ligger den största källan till risk på beställarsidan, då främst från Norge? 

KLW: Ja det är så som vi upplever det. 

MN: Så leverantören har ni inget direkt sådär…? 

KLW: Nej alltså i början kändes det som att det var lätt att skylla på EDB hela tiden men sen har vi upptäckt 
vartefter att det nog berodde på att vi var dålig beställare från Norge. Så jag vill inte skylla på dem längre för de 
har gjort massa bra saker och varit väldigt bra att jobba med på sista tiden framförallt sen vi har fått börja agera 
beställare själva.  

KW: Har det dykt upp några dolda kostnader under tiden? 

KLW: Nej eftersom vi nyligen fått bli egna beställare helt och hållet så […] det har varit stökigt eftersom vi har 
varit dålig beställare från Norge. Det har blivit mycket dolda kostnader eftersom vi sitter och påminner och följer 
upp i flera veckor innan det händer något därför våra norska kollegor […] det tar för lång tid helt enkelt. Där blir 
det definitivt dolda kostnader i form av arbetstimmar […] man kan stånga huvudet blodigt ibland för det inte 
händer någonting. 

KW: Känner ni att ni har förlorat kontrollen över eran IT- verksamhet i och med outsourcing eller känner ni 
fortfarande att ni har bra kontroll? 

KLW: Nää vi känner att den bara har blivit bättre och bättre efter att vi blivit egna beställare och EDB är väldigt 
snabba på att svara och återkomma med allt så nej det tycker jag inte.  

KW: Men innan ni fick agera egna beställare, när ni var tvungna att gå via Norge, hur var det då? 

KLW: Då var det lite mer diffust, definitivt.  

PW: Vad fanns det för skäl till att man började outsourca från början? 

KLW: Jag sitter inte på den historien, det är det som är problemet. Jag tror att det är det här att man har sagt i sin 
strategi att vi ska inte syssla med det här utan vi ska göra sådant som skapar värde för affärer.   

MN: Fokusera på sitt eget…? 

KLW: Ja precis, fokusera på sina egna kärnvärden. Just det där att du ska outsourca mycket, att du får mycket 
bättre priser och avtal om du väljer att outsourca allt. 

MN: Så det är lite en kostnadsfråga också? 

KLW: Ja det är det absolut. 

MN: Har ni siffror på typ hur mycket ni sparar varje år? 
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KLW: Nej, men med det nya avtalet som löper i sju år tror jag det är så men har inte siffrorna i huvudet men var 
miljarder… 

MN: Under de sju åren totalt? 

KLW: Ja, totalt under de sju åren men är så pass nytt att jag har det inte i huvudet […] men säg 5 miljarder 
åtminstone, var ändå en hel del pengar. 

MN: Vi skriver mellan 3- 6 miljarder. 

KLW: Aaa, men då har jag nog tagit i underkant.  

KW: Känner ni att ni har fått den uppmärksamheten från leverantören som ni känner att ni förtjänar? 

KLW: Ja nu gör jag det, när vi upptäckt bristerna hos oss internt i Norge så definitivt. 

KW: Men är ni en av deras största kunder? 

KLW: Ja jag tror det men jag vet inte det svart på vitt. 

KW: Men ni är en av deras större i alla fall? 

KLW: Ja. 

MN: Jag tror också det för det avtalet som förlängdes var ett av det största i år, för det var väl i år som det 
förlängdes?  

KLW: Ja gud ja det var i mars tror jag. Det är klart att det är avgörande för hur mycket attention man får.   

PW: Har ni någon form av relationshanteringsprogram eller så? 

KLW: Inte vad jag vet, möjligt att man har något i Norge. Vi har en avdelning i Norge som heter ”vendor and 
sourcing- strategy” ett gäng som är ansvariga för de kontakterna och avtalen så de är väl dem som sitter på det 
gissar jag.   

KW: Så man kan tänka sig att de har någon form av kontinuerlig uppföljning? 

KLW: Jaa precis, det vet jag att man tittar på just nu och man håller på med ett jättestort projekt som heter ”one- 
IT”. Det är lite strategiskt hos alla företag nu under lågkonjunkturen att man centraliserar, sparkar folk och får 
ner kostnaderna, det är symtomatiskt och så gör vi även här […]tittar på att just få in alla för det har varit lite 
spretigt för det sitter lite IT- folk här och där som kör sitt eget race men nu vill man samla allt i samma kasse. En 
punkt i det här programmet är just leverantörsuppföljning så det kommer nog att bli benhårt på det, just att kolla 
kostnaderna. 

KW: Har ni själva i Sverige någon form av uppföljning? 

KLW: Ja vi har börjat gräva i det mesta för att när vi kom så fanns det ingenting, ingen uppföljning eller 
någonting utan allting sköttes lite diffust via Norge sådär. Så vi har börjat gräva som sjutton och kollar även 
andra leverantörer som för telefoni och kolla på vad vi har för avtal där och byta leverantör för att få ner 
kostnaderna och sådär så vi har gjort väldigt mycket på den sidan faktiskt.  

KW: Är det ovanligt bland bankerna att outsourca? 

KLW: Nää, Handelsbanken är nog lite specifikt med att köra allt själva. Swedbank outsourcar och Nordea vet jag 
inte riktigt, har jag för lite kännedom om, men SEB outsourcar. Det är många som har kört det här racet med 
”off- shoring” också med Indienspåret men där är det ännu mer att du måste vara grymt bra beställare och ha 
stenkoll för att det där ska funka. De kan komma och sälja in att en utvecklare i Indien kostar 200 kr/h. Ja det är 
jätte billigt men sen måste du lägga på massa dolda kostnader på dig själv istället.  

KW: I slutändan kanske det inte vart så mycket billigare? 

KLW: Nää precis. Vi har ingenting via Indien eller sådär men jag vet att både SEB och Swedbank har det men jag 
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vet inte hur det funkat eller hur nöjda de är. Jag vet att man har börjat nosa på det även på Handelsbanken men 
att där är man lite mer försiktig och konservativ och vill ha koll.  

KW: Har ni fått tillgång till någon specialistkunskap genom outsourcing eller hade ni god kunskap även innan? 

KLW: Vet inte hur det ser ut i Norge, men är helt övertygad om att de har bidragit med kunskap men det är 
samma där att det är personberoende, beroende på vem man jobbar med på EDB, men en del är grymt duktiga 
mycket duktigare än folk intern är.   

KW: Känner ni att ni har haft samma mål och visioner som leverantören, att ni har gått mot samma mål? 

KLW: Det känns ju som det om man tittar på hög nivå eftersom man har tecknat det här strategiska avtalet. Det 
är på högsta nivå som man tar de här besluten det är till och med vår VD som tar de diskussionerna om det 
strategiska besluten. Och de är inte sena att haka på det vi vill göra. 

KW: De är ganska lyhörda då kan man säga? 

KLW: Ja precis! 

KW: Har ni någon krisplan eller backupplan ifall det skulle hända något med samarbetet? 

KLW: Vi håller precis på med det nu med krisplaner och kontinuitetsplaner för det fanns inte heller när vi kom. 
Vi har en kille som är säkerhetsansvarig eller informationsansvarig som jobbar med de här bitarna. Vi har gjort 
en IT- katastrofplan och testat ännu en gång så håller vi även på med interna SLA:er och kontinuitet planering. 
Det har vi fått bastning på från kredituppsynen, som är norska finansinspektionen, de var här och gjorde en 
granskning men eftersom alla är så pass nya har man inte hunnit med allting. Så vi fick till november på oss att ha 
klart med kontoklassplaner och sådant.  

KW: Om det skulle hända något med EDB känner ni att ni har kvar kunskap ”in- house” så att ni skulle kunna 
klara er under en övergångsperiod? 

KLW: Alltså det är så svårt att säga för alla systemen ligger ute på olika platser och det beror på vad för form av 
kris det är också.  Det har hänt att vi har fått strömavbrott i hela huset men där har vi kunnat täcka upp själva 
genom att ha ups och fixat o donat för att kunna köra någon timme. Mycket det här med reservarbetsplatser 
också, vi kan åka till Frihamnen (SalusAnsvar), Oslo, Göteborg, Malmö där vi har kontor och folk kan även 
jobba hemifrån. När det gäller backuplösningarna i Norge så verkar det som att det lirar så vi är inte så oroliga 
för det och det är sällan grejorna är nere längre tid.  

KW: Vet inte hur bra insyn du har i kontraktet men finns det i kontraktet krav på svarstid från leverantören som 
SLA eller likande? 

KLW: Det är lite som du säger att jag har lite dålig insyn i det men samtidigt så är ja rädd för att det inte finns 
tillräckligt med avtal på den nivån har vi börjat märka och för dåligt med SLA:er. I alla fall för oss som jobbar på 
utekontoren, säger man på norska, men de internationella filialerna. Där är det som sagt dåligt men det är också 
internt att man inte har begärt det att man inte har gått till leverantören och skrivit SLA:er. Klart att det finns ett 
övergripande SLA avtal och andra avtal men lite dåligt på precisionsnivån.  

MN: När vi är på det här kontraktet, du sa att det var ett bra kontrakt. Är det den här relationen som byggts upp 
under flera år är det en anledning till varför det har förlängts i sju år?   

KLW: Ja det tror jag definitivt. 

KW: Har IT- personal som fanns ”in- house” tidigare gått över till EDB? 

KLW: Nej, det fanns lite supportfolk när jag kom hit. Vi behöver lite support på plats för vi sitter på en väldigt 
gammal plattform, vi sitter kvar på Windows 2000 men håller på med ett stort projekt som ska lyfta upp det till 
vista så därför har vi inte kunnat göra oss av med folk. Jag gjorde en utvärdering på det när jag kom om vi skulle 
kasta ut supportpersonalen och outsourca istället men insåg att det aldrig skulle fungera. Så länge vi sitter på en 
gammal och ostandardiserad plattform så går inte det. Det är EDB som kommer att leverera den nya 
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plattformen, annars man kan göra som Handelsbanken att man har egenutvecklad. Nu kommer man köpa som 
en färdig hyllprodukt av EDB och det underlättar för enkelheten då man kan be dem fixa det.  

MN: Tror du att den personal som är kvar på företaget kommer att få stanna kvar då? 

KLW: Ja det känns som vi behöver eftersom vi har vuxit så mycket och är så många, de var fyra supporttekniker i 
huset när jag kom och de är sex i den gruppen nu. Det flyttar lite behovet från att behöva göra uppföljning och 
fakturering mot leverantör. Det är alltid folk som behöver support på plats och folk som har bråttom. Vi har 
mycket videokonferensutrustning så det är mycket sådana bitar också och 6 tekniker på 350 personer och så ska 
vi plocka in SalusAnsvar också så det är acceptabelt.  

KW: Det är med andra ord en ganska liten del. 

KLW: Ja det är en ganska liten del och man behöver hjälp när det är hysteriskt och folk har presentationer och 
saker inte fungerar.  

KW: Är det några yttre faktorer som påverkat outsourcingen? 

KLW: Just nu är det finanskrisen vilket har gett väldigt stort fokus på kostnader vilket jag tycker är bra. Eftersom 
jag kommer från Handelsbanken, som är ett väldigt snålt företag, så är man van att mäta kronorna lite mer så var 
jag lite chockad när jag kom hit när det köptes grejor åt höger och vänster och ingen som brydde sig så mycket. 
Så jag tycker det är skönt att det har kommit kostnadsprogram och folk kan inte längre göra som de vill. Det är 
nyttigt för finansbranschen att det har kommit, det måste rensas upp med jämna mellanrum.  

KW: Som sagt vad tror du om outsourcing, är det något som kommer att hålla i sig eller är det något som 
kommer försvinna? 

KLW: Jag tror definitivt att det kommer att hålla i sig för man vill fokusera på sina kärnvärden. Sen blir 
outsourcingföretagen bättre och bättre för de förstår att de måste leverera en bra tjänst som bara funkar. Just 
inom bank och finans kan folk bli skogstokiga när saker ligger nere och just kapitalförvaltning och Trading och 
man förlorar mycket pengar så man kommer nog att ställa allt högre krav på sina leverantörer. 

KW: Men ni är väldigt IT- beroende eftersom mycket går via internet? 

KLW: Vi kan inte driva en bank utan IT. Om man talar om vår grundtjänst som är betalningar åt företag är det 
filer som går via internet så man kan inte köra en bank utan IT.  

KW: Har ni någon kolla på hur känsliga ni är, om internet ligger nere efter hur lång tid ni börjar tappa kunder 
och liknande? 

KLW: Den håller vi på och tittar på genom kontinuitetsarbetet så vi har inte hunnit komma till det ännu antalet 
timmar men det är olika för olika funktioner och processer. Betalningsprocessen är väldigt känslig och där kan du 
få viten om betalningarna går en dag för sent. Jag skulle säga att efter ett dygn börjar förtroendet att gå ner. Vi är 
ganska känsliga också eftersom vi är nya om man jämför med storbankerna så behöver vi ragga nya kunder de 
andra sitter redan på sina kundstockar. Vi behöver vara mycket bättre än de andra så det är extremt känslig om vi 
har produktionsstörningar.  

MN: Är DnB även en privatbank i Sverige? 

KLW: Det ända vi har är bostadslån via svenskfastighetsförmedling som vi också äger. Man har tittat på 
helsatsning men vi har inga systemlösningar för det som man vill exportera från Norge så det är lite ett problem. 
Det finns ett företag i Helsingborg som heter Cerdo Bankpartner som vi jobbar lite med just för bolånen men de 
ville ha väldigt mycket pengar för att erbjuda fullsortimentsbank på privatsidan så det business caset höll inte. 
Man ska göra en utvärdering av den verksamheten som man har under det här året så får man se var det landar.  

MN: Men det har man i Norge? 

KLW: Ja absolut, där har du fullsortimentsbank. Där finns det ett DnB NOR kontor i varje hörn i princip, det är 
ungefär som Handelbanken i Sverige.  
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PW: Jag tänkte på när ni nu förlängde kontraktet, undersökte ni några andra alternativ? 

KLW: Det vet jag inte för det skedde på så hög nivå men jag hoppas och tror att de gjorde det för att få lite 
benchmarking och sätta lite press. Det hör till en professionell upphandling att man gör det så det tror jag 
verkligen att de gjorde. Jag har dock ingen aning om vilka företag de gjort det på.  

KW: Ni i Sverige är ganska hårt knutna till Norge eller kan ni välja egna leverantörer? 

KLW: Vi kan ta något annat om det fungerar bättre för oss, nu har vi kört Qbranch eftersom det redan finns 
inom koncernen. Klart att vi ska använda ”prefered supplier” som EDB men vi kan använda andra också. 

KW: Är det något ni har tittat på?  

KLW: Nej, eftersom vi har de flesta systemen än så länge i Norge eller London så […] det är om vi börjar skaffa 
egna system. När vi hittar nya system här så hittar vi ofta synergier att de kan drifta dem i Bergen eller Oslo där 
de redan kör det här systemet för någon annan avdelning. Än så länge har vi hittat sådana synergier så det har 
bara vart dumt att sätta upp egen shop i Sverige.  

KW: Det blev bekvämt att köra på det befintliga? 

KLW: Ja det blev bekvämt och spar kostnader. 

MN: Kostnadsbesparingar och koncentrera sig på kärnprocesser, om man behandlar Sverige separat nu sen ni 
inte längre behöver gå via Norge kan man se flexibilitet som en faktor? 

KLW: Ja precis det är sant. Vi känner att det har blivit mer flexibelt när vi kan göra lite mer som vi vill men 
samtidigt är vi inte dumma utan utnyttjar de avtalen som finns där vi kan få bra priser och bra lösningar. Om vi 
däremot hittar något som är bättre så kommer vi att köra på det.  

KW: Så ni har fått lite bestämmande rätt nu? 

KLW: Ja vi börjar få det nu, allt tar sin tid. 

KW: Är DnB i Sverige på tillväxt? 

KLW: Om man ser omsättningsmässigt och resultatmässigt så absolut där går det jättebra på företagssidan, vår 
kvartalsrapport ser jättebra ut. Däremot så har vi anställningsstopp nu, precis som alla andra bolag. Vi han 
skjutsa in allt folk vi behövde så det var en himla ruljans på folk här förut med nya folk varje vecka under en 
period. Under 2007 och 2008 så öste de in folk och har ökat från att vara runt 30 personer till idag 350 personer.  

KW: Finns det planer på att växa som privatbank i Sverige? 

KLW: Man ska titta och utvärdera der här med bolånen och se om det finns en möjlig situation och göra det över 
huvudtaget, om det är värt det eftersom det finns så många bra aktörer redan innan. Man bör tänka igenom det 
innan för det krävs väldigt mycket och det krävs mycket kapital till det i början. Den bolåneverksamheten som vi 
har gick back i början för man prisade in sig, för man låg alltid högst upp med lägst ränta på tidningssidorna men 
nu har man börjat gå plus minus noll. Så det är viktigt att man går igenom det business Case och kollar att det är 
värt det.   

MN: Sammanfattningsvis kan man säga att ni är väldigt nöjda även om du inte hade så jättemycket erfarenhet av 
hela biten? 

KLW: Nej precis. Jag får allt större förtroende för EDB definitivt.  

KW: Det har växt i och med att ni har fått mer egen insyn. 

KLW: Japp! 

KW: Har DnB koncernen förändrats organisationsmässigt eller…? 

KLW: Jag vet inte riktigt hur det såg ut innan 2001 men som jag kan se så känns det som det är väldigt inkört.  
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KW: Men inte som du kan se direkt? 

KLW: Nej inte direkt utan det är snarare lite tvärt om att man skjuter över väldigt mycket på leverantören. Vilket 
kan vara att man inte är så stark beställare som vi i Sverige tycker man borde vara. Är väldigt bekvämt… 

KW: Man låter nästan leverantören ta besluten? 

KLW: Ja lite är det så. Ibland har det också blivit kommentarerna att ”men vadå då blir ju EDB arga eller ledsna 
om vi väljer någon annan leverantör” man har blivit lite farligt gift med leverantören. Man borde hålla lite mer 
distans till leverantören kan jag tycka ibland men det är klart att det är bekvämt.  Historien är så att man köpte 
upp en annan bank i Norge för många år sedan och sen beslöt man sig för att outsourca och då flyttades 
driftpersonal från DnB NOR till EDB. Så det är gammal DnB NOR personal som sitter hos EDB och det gör 
att gränserna suddas ut vilket är lite osunt skulle jag säga. Klart att det var praktiskt för man kände till miljön och 
så men man får inte riktigt det här professionella leverantören och kundförhållandet. 

KW: Man kan säga att DnB känner lite för de som sitter hos EDB? 

KLW: Ja precis och det kan vara lite farligt.  

MN: Men det skedde i den första upphandlingen typ 2001? 

KLW: Ja precis och det var ett tag sen. […] men de personerna börjar bli rätt gamla nu så kommer väl snart ske 
förändringar där också.  

MN: Vad säger du Kalle, jag tycker vi har fått jättebra svar. 

KW: Ja absolut jag tycker att vi har fått jättebra svar. 

KLW: Ja det är så lätt att prata om det man jobbar med och få ut sina tankar. 

KW: Är det någonting konkret som du känner inte har kommit upp ännu? 

KLW: Nej, jag tycker det här med kärnvärden och bra beställare som jag själv har iakttagit under tiden. Man lär 
sig väldigt mycket av att komma till ett bolag och bygga upp allting själv och kavla upp armarna och se allting och 
göra allting. Det är bra för de utnyttjar det väldigt bra från Norge och lyssnar på oss och våra åsikter eftersom vi 
är så pass nya in i koncernen och lyssnar på vad vi tycker vi borde förbättra och det är jättebra, där känner man 
också att man bidrar med något till företaget.   

KW: Så ni kanske upptäckte nya saker? 

KLW: Ja man upptäcker en del saker som de har blivit hemmablinda för.  

KW: Jag tycker vi har fått svar på våra frågor. 

MN: Absolut 

KLW: Bra det var poängen.  

 

 

 

 

 


