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Problem:  Outsourcing av IT-tjänster är en av de ledande frågorna för 

beslutfattare under de senaste åren. IT-outsourcing ger 

upphov till en rad olika frågor, exempelvis vilka delar ska 

outsourcas, vem ska väljas som leverantör samt hur ett 

kontrakt på bästa sätt ska utformas. Outsourcingkontrakt 

kan användas för att upptäcka både styrkor och 

begränsningar för att hantera IT-outsourcing. Detta leder 

till frågorna: Vilka riskfaktorer finns i IT-outsourcingprojekt i 

samband med kontraktsproceduren? Hur kan riskfaktorer i 

ett IT-outsourcingprojekt hanteras med kontraktsproceduren 

som verktyg? 

Syfte:  Syftet är att beskriva de riskfaktorer som finns i IT-

outsourcingprojekt för att sedan beskriva och analysera 

hur dessa kan hanteras utifrån kontraktet som verktyg. 

Teori & Metod:  Teoriavsnittet består av tre delar. Avsnittet om risker och 

riskfaktorer tar upp risker och konsekvenser med IT-

outsourcing. Avsnittet om kontrakt tar upp om hur viktigt 

det är att utforma bra kontrakt och vad som är viktigt att 

ha med. Sista delen i teorin består av en egen utformad 

modell för en lyckad outsourcing. Empirin har 

sammanställts genom intervjuer hos Newsec och Etteplen 

samt hos leverantören Capgemini.  

Resultat:  Alla de företag författarna varit i kontakt identifierar 

förhandlingen av kontraktet som ett verktyg för att få ett 

bra serviceavtal mellan leverantören och kunden. Både 

Newsec och Etteplan har Service Level Agreements i 

kontrakten som ser till att de får den nivå av service som är 

överenskommet. När det gäller längden på kontrakten 

skiljer de sig mellan företagen. Både Etteplan och Newsec 

uppger att de har flexibla kontrakt som tillåter att 

ändringar görs. 
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Problem:  Outsourcing of IT services is one of the most highlighted 

issues in recent years for senior decision makers. IT 

outsourcing gives rise to a range of issues which parts 

outsourced to, who will be selected as a supplier and how 

best to design a contract. Outsourcing contracts can be 

used to identify both strengths, and limitations to deal with 

IT outsourcing. This leads to questions: What are risk 

factors in IT outsourcing projects in connection with the 

contract process? How can risk factors in IT outsourcing 

projects be handled with the contract process as a tool? 

Purpose:  To describe the risk factors in IT outsourcing projects in 

order to then describe and analyze how these can be 

managed on the basis of the contract as a tool. 

Theory & Method:  Theory section consists of three parts. The section on risks 

and risk factors raise the risks and implications of IT 

outsourcing. The section on contract deals with how 

important it is to design good contracts, and what is 

important to include. The last part of the theory consists of 

a self-designed model for a successful outsourcing. 

Empirical data compiled through interviews with Newsec 

and Etteplen and a supplier Capgemini. 

Result:  Of the companies the authors have been in contact with as 

identifying all the hearing of the contract as a tool to get a 

good service agreement between the supplier and customer. 

Both Newsec and Etteplan has Service Level Agreements in 

the contracts, which ensures that they receive the level of 

service that is agreed. With regard to the length of the 

contracts they differ between firms. Both Etteplan and 

Newsec say they have flexible contracts that allowed 

corrections to be made. 
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1 Inledning 

Här presenteras bakgrunden till undersökningen, en problemdiskussion samt 

uppsatsens frågeställning och syfte. 

1.1 Bakgrund  

Outsourcing har varit en betydande del av affärsverksamheten i många år. Det kan 

ses som ett sätt att skära ned på kostnader, men den största anledningen är att 

företaget vill fokusera på sin kärnverksamhet. (Avison & Fitzgerald, 2006; Bocij et 

al., 2006) Ett företag outsourcar IT för att de vill frigöra resurser, som till exempel 

mänsklig energi, uppmärksamhet och engagemang, samt pengar som skall fördelas 

till andra mer strategiska funktioner eller objekt. Detta kan till exempel vara ökad 

forskning och utveckling, tillväxt eller kompetensutveckling. (Davenport, 2000; 

Hedman & Kalling, 2002) Genom att outsourca lägger företaget ut någon del av 

verksamheten till en specialist inom området. I en typ av outsourcing innehåller 

kontraktet en tjänst och resultatet är att tillhandahålla och förvalta en del av 

verksamheten. Fokuset ligger inte på hur tjänsten har lagts ut och hur det ska 

göras, utan det ligger på själva resultatet. Ett outsourcingkontrakt innehåller vad 

som förväntas av tjänsten och inte hur det ska göras, det är upp till säljaren. 

(Avison & Fitzgerald, 2006)  

I början och i mitten av 1990-talet påverkades outsourcing av IT genom ledningens 

begrepp om kärnkompetens eller kärnverksamhetsfokus. När organisationer gick 

igenom sina kärnverksamheter kom de oftast fram till att IT inte var en del av 

kärnverksamheten och kunde därför outsourcas. (Avison & Fitzgerald, 2006).  Det 

finns flera anledningar till outsourcing av IT, bland annat att sänka kostnaderna för 

IT. En annan anledning kan vara att få tillgång till spetskompetens för att 

outsourcingföretaget är specialister inom området. Det kan också handla om att få 

fram ny teknologi snabbare eller få ned ledtiderna. (Avison & Fitzgerald, 2006; Bocij 

et al., 2006) IT-outsourcing kan leda till lägre kostnader, stordriftsfördelar, tillgång 

till specialiserade resurser och nya affärsprojekt (Aubert et al., 1998; Aubert et al., 

1999; Bhattacharyaa et al., 2003). Det här har också påverkat relationen till IT från 

att IT tidigare varit nyckeln till konkurrensfördelar, men nu kan till och med banker 

tänka sig att outsourca (Avison & Fitzgerald, 2006).  

Det kan även finnas negativa konsekvenser som ökade kostnader, sjunkande 

servicenivå, förlust av kompetens på grund av IT-outsourcing. (Aubert et al., 1998; 

Aubert et al., 1999; Bhattacharyaa et al., 2003) Enligt Applegate et al. (2007) 

minskar riskerna med att outsourca IT när bara vissa delar outsourcas. Det finns 

dock vissa fall där det även kan vara riskfyllt att outsourca viss IT. För de flesta 

företag är det en bättre metod att kontrollera snarare än eliminera 

outsourcingrisker (Applegate et al., 2007). Att outsourca hela företagets IT-

avdelning är fortfarande väldigt ovanligt, istället är det mer vanligt att olika delar av 

verksamheten outsourcas. (Avison & Fitzgerald, 2006) Raiborn et al. (2009) belyser 
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några av de stora risker som finns i samband med outsourcing av IT: förlust av 

kontroll, förlust av innovation och förlust av organisatoriska förtroenden samt 

ökning av oväntade kostnader. När dessa risker identifieras och kontrolleras bör IT-

outsourcingriskhantering ingå som en del av organisationens företagsövergripande 

riskhanteringsstrategi (Raiborn et al. 2009). Om IT-outsourcing är framgångsrikt är 

enligt Hedman och Kalling (2002) omöjligt att svara generellt på. 

Outsourcingprojekt kan innehålla olika risker och osäkerheter som kan hämma 

risken för en framgångsrik IT-outsourcing (Chou & Chou, 2009). Aubert et al. 

(2002) menar att outsourcing av IT-tjänster är en av de ledande frågorna för 

beslutfattare under de senaste åren. Oron runt outsourcing har blivit mer komplexa 

och skiftar nu från frågor som: "Ska vi outsourca?" till "Hur ska vi outsourca?" och 

"Hur ska vi hantera kund- leverantörsrelationen?" (Aubert et al., 2002)  

För att lösa första frågan har ofta ett transaktionskostnadsperspektiv använts. För 

att tackla de andra två frågorna använder Aubert et al. (2002) samma synsätt. 

Studie av avtalsenliga processer inom IT-outsourcing är fortfarande inne i 

startfasen. Mer forskning på detta område skulle verkligen hjälpa företag att vara i 

ett bättre läge när de ska hantera sin relation med sina leverantörer och på så sätt 

kan detta hjälpa dem att mildra de negativa resultaten som ofta finns i samband 

med outsourcing. (Aubert et al., 2002) 

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrenstrycket på senare år har motiverat beslutsfattare i olika organisationer 

att outsourca stora IT-funktioner för att förbättra prestanda och öka 

tillförlitligheten i informationssystem. IT-outsourcing har ökat snabbt under det 

senaste decenniet och fler och fler företag försöker att outsourca IT-funktioner så 

att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. (Bryson & Sullivan, 2002) 

IT-outsourcing ger upphov till en rad olika frågor. Vilka delar ska outsourcas och 

vilka delar ska behållas i företaget, vem ska väljas som leverantör samt hur 

utformas ett kontrakt på bästa sätt. (Aubert et al., 2005) Beslutsfattare kan inte få 

tillräckligt med information när det gäller dessa punkter för att kunna fatta ett så 

bra beslut som möjligt. Oftast ser Aubert et al. (2005) att det saknas information 

när beslut om outsourcing skall fattas. Enligt Applegate et al. (2007) börjar lyckad 

outsoucing med att noggrant skapa strukturen på outsourcingarrangemanget. Rätt 

struktur garanterar inte lyckad outsourcing men fel struktur kommer att garantera 

ett misslyckande. 

Ett annat perspektiv som används för att hantera olika riskfaktorer är agentteori 

(Aubert et al., 1998). Ngwenyama och Sullivan (2007) utvecklar denna teori och 

använder sig av begreppet kontraktteori där målet är att få ett så komplett kontrakt 

som möjligt för att minimera risker. Ngwenyama och Sullivan (2007) fokuserar på 

kontraktet som en mekanism för att hantera risker i samband med IT-outsourcing 

samt ett verktyg att genomföra managementstrategier för att hantera dessa risker. 
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Skälet till att utreda outsoursing-kontrakt är den centrala roll de spelar i 

strukturen och hantering av IT-outsourcing. Författarna tittar på kontraktet för att 

upptäcka både dess styrkor och begränsningar som en mekanism för att hantera 

IT-outsourcing 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva de riskfaktorer som finns i IT-outsourcingprojekt för att sedan 

beskriva och analysera hur dessa kan hanteras utifrån kontraktet som verktyg. För 

att nå syftet besvarar författarna följande frågor:    

Vilka riskfaktorer finns i IT-outsourcingprojekt och hur kan dessa hanteras med 

kontraktsproceduren som verktyg? 
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2 Metod 

Här presenteras den metod som författarna har valt för denna uppsats, hur 

författarna har gått tillväga samt uppsatsens uppbyggnad.  

2.1 Litteraturgranskning  

Författarna har tagit del av tidigare dokumentation inom IT-outsourcing och 

riskhantering i samband med kontraktsproceduren.  Böcker, artiklar och tidskrifter 

har granskats som författarna kallar för litteratur och är all form av skrivet 

material. Björklund & Paulsson (2003) belyser faktumet att skrivet material är 

litteratur. Databaser som har använts för att hitta denna litteratur är 

ELIN@Mälardalen, ABI/ Inform, Ebrary, Emerald och IEEE genom 

högskolebiblioteket på Mälardalens Högskola. Dessa databaser täcker informatik 

och ekonomi som är relevant för studien. Genom att använda ELIN@Mälardalen 

kommer författarna åt flera databaser samtidigt. Andra databaser som valts bort 

har inte uppfattats relevanta för detta område vilket kan leda till att 

litteraturunderlaget blir ofullständigt. Björklund & Paulsson (2003) menar att detta 

kan leda till att litteraturunderlaget blir ofullständigt.   

Sökord som har använts är IT, outsourcing, risk, management och contract. Dessa 

har använts i kombinationer med varandra och var för sig i vissa fall.  All sökning 

har varit på engelska termer eftersom att det största utbudet av information 

författarna söker finns på engelska. Författarna är medvetna om att forskning som 

gjorts på ett annat språk kanske missas, men författarna anser att det som finns på 

engelska täcker stora delar av området. Utifrån relevant litteratur för studien har 

författarna kunnat hitta referenser till annan forskning för att få en mer 

heltäckande information inom det valda området. Litteraturen är sekundärdata och 

information som tagits fram i annat syfte än den här studien. Författarna är därför 

medvetna om att informationen kan vara vinklad eller inte heltäckande. För att 

motverka detta har författarna i största mån letat information från så många olika 

håll som möjligt. Författarna kan dock inte garantera att studien inte blir vinklad 

då författarna redan från början gjorde ett val att inrikta oss på IT-outsourcing och 

riskhantering i samband med kontraktsproceduren. Björklund & Paulsson (2003) 

visar på att medvetna val att inrikta forskningen leder till att forskningen kan bli 

vinklad. 

Genom att ta del av den tidigare forskningen har författarna kunnat formulera en 

vetenskaplig problemställning. Litteraturgranskningen visar på tidigare brister och 

luckor i ämnet och indikerar relevansen i den tänkta problemställningen. Det finns 

viss forskning inom området, men den är inte tillräcklig. Litteraturen ger oss 

definitioner av begrepp som preciserats och använts. Tidigare dokument ger oss 

också anvisningar om tidigare etablerad metodik samt kunna se brister. Författarna 

får reda på hur tidigare undersökningar behandlat sina data och hur dessa har 

tolkats utifrån olika metoder vilket Backman (1998) beskriver som en bra metod att 

välja. 
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2.2 Intervjuer 

Kvalitativa studier kan skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, händelse 

eller situation. Observationer och intervjuer är ofta lämpade för kvalitativa studier 

(Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuer har genomförts med representanter från 

Newsec och Etteplan för att få den information författarna behöver om hur de 

hanterar sin IT-outsourcing. Intervjuerna har genomförts utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide baserad utifrån vår teoretiska modell, allt för att 

kunna forma intervjuerna på ett bra sätt utifrån respondentens svar. Fördelar med 

att intervjua är att författarna får information med stor relevans för denna uppsats. 

Nackdelen med en intervju kan vara att respondenten bara ser fördelarna och inte 

är tillräckligt objektiva. Detta tänker författarna på både under tiden författarna 

intervjuar och i efterarbetet. En annan del i att hantera detta har varit att också 

intervjua leverantören Capgemini men detta har inte varit det primära målet med 

Capgemini som leverantör. Capgemini har intervjuats på ett liknande sätt som de 

andra två företagen har intervjuats. Capgemini har bidragit med information om 

hur leverantören agerar i samband med IT-outsourcing och kontraktsproceduren 

samt hur de uppfattar att kunden agerar under denna situation. 

Det kan hända att de intervjuade har glömt bort något viktigt. Detta löser 

författarna genom att erbjuda vidare kontakt efter intervjutillfället om de skulle 

komma på någonting mer. Likaså om författarna får ytligare frågor har författarna 

fått möjlighet att fråga respondenterna efter intervjutillfället. En annan nackdel kan 

vara att de inte vill ge ut den information författarna söker. Detta löser författarna 

genom att intervjua både kund och leverantör. (Björklund & Paulsson, 2003) Detta 

är dock aspekter författarna inte kan bortse ifrån och detta kan ha negativ effekt på 

vårt resultat. 

Det som har sagts i intervjun med respondenterna har noga antecknats och 

ljudinspelas för att viktig information inte ska försvinna. Genom detta strävar 

författarna efter att hålla hög trovärdighet. Vår semistrukturerade mall har skickats 

ut till respondenten innan intervjun för att ge respondenten möjlighet att förbereda 

sig och kunna besvara våra frågor på bästa sätt. Semistrukturerade intervjuer 

istället för strukturerade intervjuer ger chansen till nya frågor eller vinklingar som 

författarna inte hade väntat sig (Björklund & Paulsson, 2003). Författarna är väl 

förberedda på ämnesområdet tack vare att intervjufrågorna är semistrukturerade 

för att kunna ställa följdfrågor.  Författarna har undvikit att ställa ja- eller nejfrågor 

vid intervjuerna för att få ett berättandesvar av respondenten. Påståenden kommer 

att undvikas då det är svårt för den intervjuade att ge relevanta svar. Det kommer 

bara att ställas en fråga åt gången för att den intervjuade inte ska missa något 

viktigt som kanske inte besvaras när flera frågor ställs på en gång. Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2006) beskriver detta som en bra metod för att lösa denna risk 

I analysen har den empiri författarna fått från respondenterna ställts mot varandra 

och jämförts med teorin. Utgångspunkt från teorin har varit den modell som 
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skapats och denna modell har legat som ramverk i analysen. Denna analys har 

sedan mynnat ut i en slutsats. 

2.3 Val av respondenter 

Författarna till denna uppsats har varit i kontakt med ett flertal företag för att 

erbjuda dem en möjlighet att vara respondent till denna uppsats. Företagen har 

gallrats ut genom att det på olika vis funnits anledning till att tro att just det 

företaget har outsourcat sin IT. Sedan har kontakt tagits med företagen för att 

erbjuda dem att bidra med en intervju. Tre av företagen tackade ja. Dessa är 

Newsec, Etteplan och Capgemini. Newsec och Etteplan är kunder och Capgemini är 

leverantör av outsourcing-tjänster. Företagen har inte någon relation till varandra. 

Newsec är intressant eftersom de nyligen implementerat ett nytt ERP-system som 

en leverantör sköter service och suport till. Författarna anser att det är intressant 

att utforska om Newsec ser de riskfaktorer som författarna funnit samt om de 

använder de kontraktuella verktyg som författarna funnit. Jan Bergström som är 

IT-ansvarig på Newsec ansågs lämplig att svara på dessa frågor då han har varit 

ansvarig för Implementeringen av ERP-systemet. 

Etteplan är intressant för att de just nu håller på att avsluta en upphandling med 

en IT-leverantör och att de anses vara i slutet av processen och kan ha färska 

uppgifter om hur de löser riskfaktorer och hur detta överstämmer med författarnas 

teoretiska bild. Christian Fisher är IT-chef på Etteplan i Sverige. Han ansågs 

lämplig eftersom han är mitt uppe i en upphandling med leverantören och kan ge 

en färsk bild av hur Etteplan går tillväga. 

Capgemini är intressanta eftersom deras jobb är att leverera och avtala om vad som 

skall levereras. De har även en bred bild från dess kunder om hur de använder 

kontraktet för att tackla riskfaktorer. Författarna ansåg att de som känner till detta 

bäst hos leverantören är de som jobbar med detta och är med och upphandlar avtal 

med kunder. Därför valdes Pär Johansson som är konsult på Capgemini och är en 

av de få som jobbar med dessa frågor på lokal nivå. Han har erfarenhet av att jobba 

med just upphandling av avtal med kunder, försäljning och implementering. Det är 

tre år sedan Pär Johansson lämnade den akademiska världen vilket författarna ser 

som en fördel. Detta gör att Pär Johansson lättare förstår vilken information 

författarna kan behöva. 

2.4 Källkritik 

 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) finns det fyra kriterier för källkritik. 
Dessa är samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. Syftet med dessa 
kriterier är att bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta och om 
den är väsentlig för problemformuleringen som satts upp samt även om källan är fri 
från konsekventa fel. 
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Samtidskrav: För att säkerställa att den information författarna tagit del av är 
aktuell har författarna utgått från artiklar skrivna på 2000-talet. Det förekommer 
äldre källor och dessa är med för att ge en relevant koppling till vart teorier har sitt 
ursprung eller att de i dag ses som aktuella i sitt område trots sin ålder. 

Tendenskritik: Författaren har från början valt ämnet och vet att det påverkar 
resultatet. Dock har författarna försökt att tackla detta genom att studera många 
olika källor och olika respondenter för att få en bredd.  

Beroendekritik: Respondenterna har inte fått veta vilka de andra respondenterna är 

och på så vis har författarna försökt att tackla denna fråga. De teoretiska 
referenserna är till stor del oberoende av varandra samtidigt som de styrker vår 
teoretiska referensram.  

Äkthet: De elektroniska referenser som använts har varit hämtade från 
respondenternas hemsida för att ge en bild av vad företaget gör. Författarna har 
aktivt valt att inte använda oss av elektroniska källor i för stor utsträckning då 
författarna ser det som svårt att validera dess äkthet. 

Under intervjuerna med företagen har författarna utgått från att företagen vill ge en 
så bra bild som möjligt av sitt eget företag. Detta har författarna löst genom att 
försöka sålla bort sådant som författarna anser är reklam för företaget samt hela 
tiden använda ett objektivt förhållningssätt. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) nämner två kriterier att tänka på i 
utformningen av ett empiriskt resultat. Dessa är validitet och reliabilitet. Med 
validitet menas att författarna undersöker om källan de använt ger svar åt den 
frågeställning och syfte som studien har. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) För 
att lyckas med detta har författarna varit noga med den teori de valt och bara lyft 
upp riskfaktorer och kontraktuella verktyg som andra forskare påvisat. Författarna 
har även förklarat noggrant för respondenten vad författarna har för syfte med 
uppsatsen och vilken frågeställning de har. Respondenten har därefter fått gjort en 
bedömning om de kan bidra till detta eller om de kan skicka oss vidare till någon 
bättre lämpad i företaget. De respondenter som ingår i uppsatsen har ansett sig 
kunna bidra till att ge svar åt vår frågeställning och vårt syfte. 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) handlar reliabilitet om att 
undersökningen skall vara pålitlig. Ett annat kriterium är att andra forskare som 
gör en liknande studie utifrån samma förutsättningar ska komma fram till ett 
liknande resultat. Författarna har vid intervjutillfällena spelat in intervjun samtidigt 
som anteckningar har förts. Efter detta har ljudinspelningen noggrant avlyssnats 
för att säkerställa att respondenten inte misstolkas 

2.6 Etik och moral 

När forskning berör människor är det viktigt att de medlemmar författarna har i 

samhället har ett individskydd. Därför har Vetenskapsrådet satt upp riktlinjer för 

hur detta skall ske inom ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

Individskyddskravet har delats upp i fyra delkrav: informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Informationskravet: 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) Författarna har noggrant 

förklarat uppsatsens syfte för respondenter samt förklarat vad respondentens roll i 

uppsatsen kommer att vara. 

Samtyckeskravet: 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) Författarna har noga förklarat för respondenter att 

medverkan är frivillig och att respondenten hela tiden har möjlighet att avbryta 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig 

inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) Respondenterna har själva 

fått bestämma vad som skall vara offentligt. I ett fall har respondenten valt att inte 

offentliggöra leverantörens namn.  

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) De uppgifter Författarna samlat 

in kommer bara att användas för just denna uppsats. 

De två författarna till denna uppsats kommer att följa dessa riktlinjer för att säkra 

ett individskydd till de respondenter som berörs av vår forskning. 

2.7 Felkällor 

Kontrakt och riskfaktorer har visat sig vara känsliga ämnen för företag. Många av 
de tillfrågade företagen har därför valt att avstå från medverkan. En annan 
anledning till att företag valt att inte medverka är att tid eller intresse saknats. 
Författarna har varit medvetna om att detta är ett känsligt ämne på förhand och 
har därför varit extra noggranna med att få ut kvalitativa data från de respondenter 
som valt att medverka. Respondenterna har blivit noggrant informerade om vilka 
områden som berörts och vad respondenten kan förväntats bidra med. Allt detta för 
att informationen författarna samlat in skall vara så kvalitativ och ändamålsmässig 
som möjligt. Författarna har haft som mål att gräva så djup de kan i 
respondenternas situation. Författarna ser antalet respondenter i uppsatsen som 
en källa som kan ha påverkat resultatet. Fler respondenter hade förmodligen gett 
ett annat resultat. Denna felkälla har hanterats genom ovan nämnda åtgärder. 

Respondenterna befinner sig i olika branscher och detta kan påverka resultatet av 
studien. Ett företag i en viss bransch kan ha vissa förutsättningar som är okända 
för författarna. Dessa förutsättningar kan påverka hur respondentens situation ser 
ut. Denna faktor har författarna hanterat genom att läsa på om branschen samt 



Mälardalens Högskola      2010-06-02 
EIK024, Magisteruppsats i IT-ekonomi 
John Barkskog & Per Barkskog 
 

9 

 

fråga respondenten om detta. De branschspecifika förutsättningar författarna 
funnit har pressenterats i empirin.  

En felkälla är att respondenten kan hålla på känslig information som de inte vill 
dela med sig av. Detta har författarna hanterat genom att intervjua olika företag där 
både kunder och leverantörer är representerade för att kunna få den eventuella 
informationen från annat håll.  

Författarna har upptäckt att de respondenter som är kunder och respondenten som 
är leverantör har olika synsätt på frågor gällande kontrakt och frågor gällande 
ansvar. Därför ser författarna att det är viktigt att få båda sidors resonemang för att 
få hela bilden. Denna uppsats förhåller sig i huvudsak till kundens situation men 
leverantörens synsätt har gett en helhetsbild och bidrar till ett mindre vinklat 
resultat. Antalet leverantörer och kunder är i denna uppsats ojämnt detta kan 
påverka resultatet genom att kundens synsätt lyser igenom mer. Detta har dock 
varit medvetet då som tidigare nämnts uppsatsen utgår från kundens situation. 

Antalet respondenter kan ha påverkat resultatet. Fler respondenter hade kunnat ge 

ett annat resultat. Dock anser författarna att resultatet är representativt då vikt 

inte legat i hur många som gjort vad utan vad det finns för riskfaktorer och hur 

dessa kan hanteras utifrån kontraktet som verktyg. 
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3 Teori 

Här presenteras tidigare forskning om riskhantering som risker och riskfaktorer av IT-

outsourcing och hur dessa kan lösas utifrån kontraktet som verktyg.  

3.1 Risker och riskfaktorer 

Boehm (1991) definierar risk som ”risken för förlust eller skada”, det vill säga 

sannolikheten för oönskade resultat. Begreppet risk hänvisar ofta till två olika 

begrepp. Till exempel används risk som ett allmänt uttryck som hänvisar till 

negativa resultat som brister i systemprestanda, dolda kostnader eller förluster av 

innovativ förmåga när det gäller IT-outsourcing. Andra gånger avses med risk de 

faktorer som leder till negativa resultat som fortsatt krav på förändringar eller 

brister hos personalen, brist på ledningens engagemang och oerfaren personal när 

det gäller IT-outsourcing. (Aubert et al., 1998)  

Aubert et al. (2005) menar att risk kan identifieras som en oönskad händelse av ett 

resultat eller förväntat resultat. Risker kan delas in i endogena och exogena risker. 

Exogena risker är risker som är svåra att ha kontroll över och som inte påverkas av 

individens åtgärder. Till exempel är naturkatastrofer som jordbävningar och 

översvämning exogena risker. Endogena risker är risker som är beroende av våra 

åtgärder. (Aubert et al., 2005) När risker inträffar under outsourcingupphandlande 

bör det tillhöra endogena risker (Chou & Chou, 2009). Författarna kommer att 

definiera risk utifrån en oönskad händelse eller resultat. 

Outsourcingrisker kan härröra från olika källor (Chou & Chou, 2009). Aubert et al. 

(2005) antar transaktionskostnadsteori och agentteori som grunden för härledning 

av oönskade händelser och tillhörande riskfaktorer.  

3.1.1 Transaktionskostnadsteoretiska riskfaktorer 

Transaktionskostnader består enligt Williamson (1975) av kostnader för 

övervakning och kontroll och av administrativa transaktioner. 

Transaktionskostnadsteorin är enligt Williamson (1975) när varor och tjänster 

produceras mest effektivt i företag genom att dessa har specialiserat sig och kan 

utnyttja stordriftsfördelar. Williamson (1975) menar också att ett företags kostnader 

inte enbart kan härledas till produktionskostnader utan även till 

transaktionskostnader.  

Utifrån ett transaktionskostnadsteoriperspektiv finns det tre källor till riskfaktorer 

för IT-outsourcing: transaktionen, leverantören och kunden. (Bahli & Rivard, 2002; 

Bahli & Rivard, 2005) Ur transaktionskostnadsperspektiv outsourcar ett företag för 

att den externa kostnaden blir lägre än om de skulle ha hand om det själva. 

Transaktionskostnader inkluderar kostnader för att söka och hitta leverantörer för 

förhandlingar och för att behålla och uppfylla ett rättsligt kontrakt. Den omfattar 

också kostnader i samband med risken att behöva kontrollera verksamheten genom 
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kontrakt. Transaktionskostnadsteori i relation till IT-outsourcing utgår från 

osäkerheten om säljaren, tekniska utvecklingen och strategiska utvecklingen. 

(Hedman & Kalling, 2002)  

3.1.2  Agentteoretiska riskfaktorer 

Agentteori är enligt Jensen och Meckling (1976) antingen intressekonflikter mellan 

principalen (kunden) och agenten (leverantören), eller skilda riskpreferenser mellan 

principal och agent. Enligt Jensen och Meckling (1976) har agentrelationer sin 

utgångspunkt när ett kontrakt mellan principalen och agenten upprättas. Vidare 

menar Jensen och Meckling (1976) att agentrelationer ger agenten befogenheter att 

fatta affärsbeslut.  

Agentteori fokuserar på klientens problem att välja en agent (tjänsteleverantör), 

samt att arbeta relationsbyggande och att underhålla relationen (Aubert et al., 

2005). Ett komplett kontrakt kan minska risken som orsakas av ett ofullständigt 

avtal eller av eventuella opportunistiska beteenden som föranletts av någon 

avtalsslutande part. Opportunistiska beteenden är en av de viktigaste källorna till 

affärsrisker. Problemet uppstår när en affärspartner iakttar ett sätt att spara 

kostnad eller tar ansvar under avtalsperioden. Detta företag kan vidta åtgärder för 

att sådant tillfälle. Denna typ av beteende kan uppmuntras om sådant avtal inte 

specificeras fullständigt från början. Outsourcingrisker kan generera ytterligare 

oväntade kostnader för ett outsourcingprojekt. För att bedriva ett bättre IT-

outsourcingprojekt gäller det att identifiera möjliga riskfaktorer och genomföra en 

mogen riskhanteringsprocess som kan göra IT-outsourcing mer framgångsrik. 

(Chou & Chou, 2009) 

3.1.3 Riskfaktorer kopplade till IT-outsourcing 

Aubert et al., (1998) menar att oönskade följder i form av dolda kostnader, kan vara 

det största problemet bakom IT-outsourcing. Avtalsenliga svårigheter utgör en 

annan kategori av negativa resultat av IT-outsourcing. Avtalsenliga ändringar är 

ofta nödvändiga, antingen på grund av att samarbetspartnern behöver förändras, 

eller att de flesta avtal verkligen är ofullständiga. Kvalitet och kostnadsservice är två 

viktiga frågor inom IT-outsourcing. Exempel på dåliga servicenivåer av outsourcing 

är dålig svarstid, dålig handläggningstid, sena uppdateringar av programvara, som 

inte uppfyller kraven. Området organisatorisk kompetens tycks vara ganska utsatta 

i outsourcingsammanhang. Outsourcing handlar nästan alltid om omfattningen av 

IT-personal. Just det faktum att inte ha någon eller att bara ha lite IT-kompetens 

kvar i företaget ses som farligt.  Företaget kommer att ha förlorat sin förmåga att 

använda IT effektivt och kommer istället att förbli beroende av en extern leverantör. 

Alla riskfaktorer leder inte till oönskade resultat. Riskbedömning krävs därefter för 

att kunna hantera sambandet mellan en riskfaktor och konsekvensen av det, se 

tabell 1. (Aubert et al., 1998) 
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Riskfaktorer Oönskade konsekvenser 

 Brist på erfarenhet och expertis av det 

huvudsakliga med verksamheten 

 Oväntade övergångs- och 

förvaltningskostnader 

 Specificitet av transaktioner 

 Litet antal av leverantörer 

 Inlåsta 

 Osäkerhet 

 Teknisk omvälvning 

 Kostsamma ändringar i avtalet 

 Mätproblem 

 Brist på erfarenhet och expertis hos agenten 

 Tvister och rättsprocesser 

 Företagets säkerhetsfrågor sätts på spel 

 

 Brist på erfarenhet och expertis av 

agentverksamheten  

 Leverantörsstorlek  

 Leverantörens finansiella stabilitet  

 Minskat intresse hos leverantör 

 Försämrad service 

 Krävs kvalifikationer för extern personal 

 Agentens opportunism  

 Brist på erfarenhet och expertis av den 

huvudsakliga avtalshanteringen  

 Ökade kostnader för tjänster 

 Negativ inverkan på anställdas moral 

 Närheten av kärnkompetensen   Förlust av organisatorisk kompetens 

 Tappar kontrollen över sin IT 

 Förlust eller försämring av interna IT-

tjänster 

Tabell 1: Kopplingar mellan riskfaktorer och oönskade konsekvenser. (Egen bearbetning av: Aubert et 

al., 1998; Collins & Millen, 1995) 

Brist på erfarenhet och kunskap om verksamheten kan leda till dolda övergångs- 

och förvaltningskostnader. Det gäller att den huvudansvarige har tillräckligt med 

kunskap av verksamheten för att ge agenten (leverantören) en fullständig 

beskrivning av de uppgifter som skall utföras. Detta för att tydligt kunna ange sina 

behov så att oväntade kostnader inte kommer att kunna uppstå under övergången. 

(Aubert et al., 1998) 

När specifika investeringar har gjorts med leverantören i det första kontraktet som 

undertecknats uppstår en situation då företaget blir inlåst hos den leverantören. 

När kontraktet ska förnyas fortsätter oftast förhållandet till den aktuelle 

leverantören då andra leverantörer inte har så mycket att erbjuda. Den nuvarande 

leverantören kan då öka sina avgifter, på grund av brist på andra alternativ. Detta 

kan också inträffa i en bransch där det endast finns ett litet antal leverantörer. 

Agenten kan styra villkoren för kontraktet väldigt mycket och företaget har inget val 

utan måste acceptera avtalet. (Aubert et al., 1998) 

Osäkerhet om den utlagda verksamheten kan leda till dyra ändringar av avtal. När 

varken krav, kvalitetskriterier eller servicenivåer är tillräckligt väl definierade finns 

det konsekvenser som måste justeras. Kontrakt måste ändras på nytt. Ändringar av 

kontrakt kan ofta medföra stora kostnader. En annan anledning till avtalsenliga 

ändringar är teknisk omvälvning. Detta på grund av att få avtal har med 
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oförutsägbara tekniska förändringar i sitt kontrakt. Företaget kan då få betala en 

ganska hög avgift när dessa förändringar inträffar. (Aubert et al., 1998) 

När en verksamhet outsourcar sin IT utförs dessa aktiviteter utanför företagets 

gränser. Därför kommer det inte få några negativa konsekvenser på företaget. När 

verksamheten är utlagd kan företaget inse att det fanns beroenden mellan olika 

aktiviteter och genomförande av dessa som stör företagets verksamhet. (Aubert et 

al., 1998) Det krävs expertis från den externa personalen, för att kunna utföra detta 

(Collins & Millen, 1995). Bristen på erfarenhet och kunskap om agenten och dennes 

verksamhet kan också vara en orsak till dålig servicekvalitet. Det kan också vara 

att leverantören inte har de nödvändiga resurserna på grund av deras storlek. En 

annan möjlig faktor är deras ekonomiska ställning att hantera verksamheten för att 

garantera en god servicenivå. (Aubert et al., 1998) 

Agentens opportunistiska beteende kan leda till ökade kostnader för tjänsterna. 

Agenten kan bli benägen att ta ut ett överpris för den verksamhet som bedrivs för 

att få en högre vinst. Agentens opportunistiska beteende ger större effekter om 

huvudmannen saknar kompetens och erfarenhet från tidigare avtal. (Aubert et al., 

1998) En konsekvens av detta kan bli sänkt moral hos de anställda, då de märker 

att kompetens saknas (Collins & Millen, 1995).   

När verksamhetens IT är outsourcad riskerar företaget att förlora en del av sin 

expertis. Om verksamheten inte hör till kärnkompetens i organisationen är 

konsekvenserna allt för stora. Är det företagets kärnkompetens som blir outsourcad 

kan det minska organisationens förmåga att göra affärer. (Aubert et al., 1998) Det 

kan även leda till att företag tappar kontrollen över sin IT eller en intern IT som 

försämras (Collins & Millen, 1995).  

3.2 Kontrakt 

Utöver dessa problem visar fallstudier av Bocij et al. (2006) att det huvudsakliga 

syftet med företagets outsourcing är minskade kostnader som inte uppnås i många 

fall. Kostnadsreduktion är oftast tänkt att ske på grund av en minskning av antalet 

sysselsatta anställda samt att spara in på kostnaderna för inköp av hård- och 

mjukvara genom större besparingar (Bocij et al., 2006). Lacity och Hirscheim (1995) 

visar i deras studie om IT-outsourcing varför kostnaderna ökar: 

 Att inte identifiera nuvarande och framtida behov till fullo och lämnar därför 

kryphål i kontraktet. 

 Att inte ange de totala kostnaderna och servicenivå av den befintliga interna 

verksamheten, vilket innebär att kontraktet visar sig kosta mer än väntat på 

grund av att interna beräkningar varit för låga. 

 Förändrade klausuler i kontraktet gör att utgifterna ökar. 
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 Fasta priser som snart överstiger marknadspriset eftersom kostnaden för IT 

minskar. 

 Variationer i databehandlingsvolymer som inte omfattas av fasta gränser 

enligt avtalet och som leder till betydligt högre avgifter. 

 Tvingas betala extra för tjänster som kunden antog ingick som fast pris i 

kontraktet, på grund av dålig analys av tjänsterna i förväg. 

 Subventionerar leverantörens inlärningskurva. 

 Tekniska förändringar: leverantörer erbjuda tjänster på befintliga plattformar 

och flyttar senare in i ny teknik som ofta kostar mer än väntat. 

För att undvika några av de ovannämnda problemen är utformningen av kontraktet 

avgörande för att säkerställa att leverantören erbjuder en fullständig service (Bocij 

et al., 2006). 

Hedman och Kalling (2002) menar att en viktig del i IT-outsourcing är kontraktet 

mellan två parter. Tafti (2005) beskriver också att en av de viktigaste delarna i ett 

IT-outsourcingprojekt är kontraktet. Här beskrivs vilken nivå av service som 

leverantören skall tillhandahålla, finansiella och legala faktorer tas upp och 

kontraktet fungerar som en ritning för hur relationen mellan leverantör och kunden 

skall se ut. Eftersom kontraktet binder leverantören och kunden till varandra är det 

av stor vikt att kontraktet tar upp alla detaljer i outsourcingarrangemanget. (Tafti, 

2005) Att välja rätt leverantör är kritiskt och leverantören måste ha goda kunskaper 

om processen, tekniska och industriella kunskaper. Det gäller att även kunna ha 

flexibilitet i kontraktet och den kulturella nivån mellan leverantör och kund måste 

fungera. I all outsourcing är frågan om kontraktet och kontraktets innehåll viktigt. 

Kontraktets innehåll har en betydande effekt på priset som betalas, affärsvärdet 

och sannolikheten för att avtalet färdigställs. Kundföretaget som outsourcar sin IT 

behöver utveckla skickligheten i att välja rätt leverantör, kunna specificera sina 

krav i detalj och skriva ned och förhandla istället för att fokusera på 

systemutvecklingsmetoder. Kunderna bryr sig inte om hur de hanterar 

outsourcingen så länge den blir framgångsrik. (Avison & Fitzgerald, 2006)  

Ngwenyama och Sullivan (2007) lägger fokus på outsourcingkontraktet som ett 

instrument för att formulera och definiera strategier för att hantera riskerna som 

kan uppstå vid outsourcing av IT. Enligt Applegate et al. (2007) börjar lyckad 

outsoucing med att noggrant skapa strukturen på outsourcingarrangemanget. Rätt 

struktur garanterar inte lyckad outsourcing men fel struktur kommer att garantera 

misslyckande. Ngwenyama och Sullivan (2007) ser två olika sätt utforma kontraktet 

på som strider mot varandra. Det ena sättet är att försöka få ett så komplett 

kontrakt som möjligt och det andra är att få ett så flexibelt kontrakt som möjligt. 

IT-outsourcing har lett företag in i många partnerskap. Dessa partnerskap kräver 

inte bara IT-kunskaper, utan också föreställningen av innovativa idéer och ett 
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kreativt skapande av kritiska och knappa resurser. Att forma ett 

outsourcingpartnerskap innebär många utmaningar, bland annat förståelse för 

leverantörens fokus, kärnkompetens, organisationens struktur samt upprättandet 

av relation med leverantörens nyckelpersoner. När den lämpligaste partnern har 

identifierats kan följande tips bidra till en produktiv partnerrelation. (Lee et al., 

2003)  

3.2.1 Förhandling av kontraktet 

När det kommer till att förhandla kontraktet kan det löna sig att ta hjälp av en 

tredje part som förhandlar åt företaget. Leverantörerna är väldigt tränade i att 

förhandla om kontrakt och detta kanske är enda gången som företaget behövt 

outsourca och är ovana med förhandlingsproceduren. Här går det att tjäna mycket 

på att använda sig av en outsourcingkonsult. (Applegate et al., 2007; Bojic et al., 

2006; Hedman & Kalling, 2002) En viktig del är att förstå varandras verksamhet. 

Sträva mot en gemensam förståelse av viktiga mål och politik. Även kunna definiera 

realistiska förväntningar, ställa rimliga förväntningar och räkna med en 

inlärningskurva. Inget partnerskap är perfekt från den första dagen. (Lee et al., 

2003) Blumenberg et al. (2009) visar att delad kunskap hos serviceleverantörer och 

kunden påverkar hur företagen presterar. Detta resulterar i att relationen mellan 

kunden och serviceleverantören blir viktig eftersom en bra relation ger tillit för ett 

bra samarbete.  

Med hjälp av att använda sig av en tredje part när förhandling av kontrakt sker kan 

följande Riskfaktorer hanteras: 

A1: Brist på erfarenhet och expertis av det huvudsakliga med verksamheten.  

A2: Brist på erfarenhet och expertis av den huvudsakliga avtalshanteringen 

A3: Brist på erfarenhet och expertis av agentverksamheten 

Den tredje parten bidrar med erfarenhet och expertis (Applegate et al., 2007; Bojic 

et al., 2006; Hedman & Kalling, 2002) 

3.2.2 Service Level Agreements (SLA) 

SLA är klausuler i kontraktet som försäkrar att kunden får den nivå av service som 

är att vänta (Tafti, 2005). SLA är ett formellt, skriftligt avtal som anger rättigheter 

och skyldigheter för båda parter. Konkret innehåller den riktlinjer för en 

outsourcingleverantör för att följa och leverera kontraktets tjänster. (Huang & Goo, 

2009) Detta gör att leverantören inte kan sänka standarden på tjänsten och 

fungerar som en försäkran om att rätt nivå ges. Det är viktigt att ha med dessa i 

kontraktet men det svåra är att veta hur SLA ska definieras och vad de skall mäta 

(Tafti, 2005). Gellings (2007) visar att avtalsklausuler som SLA är viktiga 

framgångsfaktorer för att upprätta IT-styrning som bidrar till outsourcingsframgång 

och en bra relation. Goo et al. (2008) menar att det finns olika typer av fördelar att 
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vinna beroende på vilken typ av avtal som används. De fördelar som nämns är 

funktionella, strategiska och teknologiska fördelar. Tre olika typer av Service Level 

Agreements nämns och dessa är grundläggande, övervakande och förändring. (Goo 

et al., 2008) 

Grundläggande SLA 

Goo et al., 2008 menar att dessa typer av SLA tar upp gemensamma mål och 

fastställer hur parterna skall uppföra sig genom att definiera tydliga standarder och 

ansvarsområden för de parter som berörs av outsourcingavtalet. Detta avtal utgör 

grunden för att driva den filosofi som parterna vill att outsourcingrelationen skall 

bestå av. Avtalet stadgar också de roller och ansvarsområden som de olika parterna 

har. Grundläggande SLA anger vem som skall leverera vilka tjänster och på vilken 

nivå detta skall göras. Detta är ett kritiskt avtal som underlättar arbetet med 

outsourcingrelationen. Denna typ av avtal är också viktiga för 

outsourcingöverenskommelser som omfattar överföring av stora delar av en 

klientens interna verksamhet till externa tjänsteleverantörer. (Goo et al., 2008) 

Övervakande SLA 

Denna typ av SLA ger enligt Goo et al., (2008) tillgång till verktyg för att värdera 

relationen mellan de olika parterna. Detta ger möjlighet att övervaka att relationen 

leder till det tänkta målet. Här specificeras även åtgärder runt servicen och de 

strategiska bitarna. Åtgärderna används så att IT-enheten kan hantera de 

komponenter som krävs för att säkerställa målen för outsourcingrelationen. 

Företagen kan med hjälp av detta säkerställa att kostnader och kvalité eftersträvas 

men ger även verktyg att lösa konflikter i kontraktet genom de procedurer som 

angetts i kontraktet. (Goo et al., 2008) 

Förändring SLA 

Denna typ av SLA ger enligt Goo et al., (2008) tillgång till allmänna processer för att 

anpassa villkoren i avtalet så att outsourcingförhållandet kan anpassas med 

eventuella ändrade mål som dykt upp i outsourcingrelationen. För att tackla 

framtida förändringar går båda parterna med på att kontinuerligt utvärdera, 

uppdatera och förbättra avtalet utifrån den nya situation de står inför i framtiden. 

Detta för att outsoucingleverantören skall kunna fortsätta att erbjuda den service 

som kunden behöver, vilket leder till en smidig och flexibel IT-outsourcingrelation 

mellan de båda parterna. Med förändring i åtanken för SLA ges innovation en 

betydande roll i relationen. Detta ger leverantören utrymme att utveckla sitt 

erbjudande samtidigt som kunden får tillgång till nyare teknik. (Goo et al., 2008) 

För att leverantören inte ska kunna sänka standarden på tjänsten som ges fungerar 

SLA som en försäkran om att rätt nivå ges. (Tafti, 2005). Riskfaktorer som är av 

sådan art är:  

BC1: Brist på erfarenhet och expertis hos agenten 

BC2: Leverantörsstorlek  
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BC3: Leverantörens finansiella stabilitet 

BC4: Agentens opportunism  

Övervakande SLA:s ger tillgång till verktyg för att övervaka och mäta den service 

som är avtalad. Goo et al., (2008)  Riskfaktorer som kan hanteras med övervakande 

SLA:s är: 

BC5: Mätproblem 

BC6: Specificitet av transaktioner  

3.2.3 Straff för otillräcklig prestanda 

IT-outsourcingkontrakt kan inte förväntas bli lyckade om de inte har mekanismer 

för att kunna agera om en leverantör misslyckas med att leverera förväntad 

prestanda (Bojic et al., 2006; Hedman & Kalling, 2002) Företaget bör definiera, 

komma överens om och kommunicera tydliga och mätbara standarder för 

prestanda så inga tvivel råder om vad som levereras (Lee et al., 2003; Bojic et al., 

2006; Hedman & Kalling, 2002).  

Ett vanligt sätt att lösa en situation som kan uppstå är att ha ekonomiska straff. 

Även om SLA:s kan kännas tillräckliga så kan det fortfarande uppstå situationer 

där inte dessa räcker. För dessa situationer kan kontraktet utrustas med verktyg 

för att lösa dessa konflikter. En lösning kan vara att bilda en opartisk kommitté 

som dömer i dessa situationer. (Tafti, 2005) Det är inte alls säkert att situationen 

för de båda parterna är statisk under kontraktstiden. Går det dåligt för ett företag 

kanske detta vill omförhandla kontraktet och i värsta fall uppstår det en tvist. Det 

är viktigt att från början när parterna skriver kontraktet ta upp olika mekanismer 

för att lösa dessa problem. Det är viktigt att båda partnerna tjänar på samarbetet 

och att det finns en win-win situation. (Applegate et al., 2007) Bryson och Sullivan 

(2002) berättar att det är förenbart med höga risker att outsourca IT. Därför är det 

viktigt att kundens önskemål utförs av leverantören. För att detta ska lyckas måste 

leverantören ha viljan och möjligheten att följa kontraktets utformning. För att 

leverantören skall motiveras till detta bör kontraktet ha en bra balans mellan 

belöning och straff för att främja detta. Gellings (2007) visar att avtalsklausuler 

straff- och belöningsmekanismer är viktiga framgångsfaktorer för att upprätta IT-

styrning som bidrar till outsourcingframgång och en bra relation. Dela fördelar och 

risker med varandra, upprätta tydliga avtal för fördelar och risker. Bra resultat bör 

belönas, medan en dålig situation bör behandlas tillsammans. (Lee et al., 2003) 

Eftersom SLA:s inte alltid är tillräckliga behövs det ekonomiska straff för att lösa 

problem. (Tafti, 2005) De riskfaktorer som kopplades samman med SLA får med 

hjälp av möjlighet till ekonomisk kompensation för otillräcklig prestanda ännu en 

dimension för att hanteras. 
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3.2.4 Kontraktets längd 

Kontrakt sträcker sig ofta under längre perioder, en kontraktstid på tio år är inte 

ovanligt (Applegate et al., 2007; Hedman och Kalling, 2002; Tafti, 2005). Hedman 

och Kalling (2002) vidhåller också att kontraktet kan vara både kortare och längre. 

Med en längre kontraktstid är relationen mycket tightare och det är svårare och 

dyrare att gå tillbaka till insource villket innebär att ta hand om IT själv (Hedman & 

Kalling, 2002). En annan nackdel med långa kontrakt är att när leverantören skrivit 

kontraktet minskar intresset för just det företaget eftersom det är bundet för en 

lång tid framöver (Tafti, 2005). När kontraktstiden är kortare blir relationen inte 

lika integrerad (Hedman & Kalling, 2002). Enligt Tafti (2005) ger korta kontrakt 

oftare en besparing än vad långa kontrakt gör. Att inte veta vart företaget befinner 

sig eller vilken teknik de kommer att behöva i framtiden gör att det är riskabelt att 

binda upp sig på långa kontrakt. Med ett kortare kontrakt måste leverantören hela 

tiden bevisa att de levererar en bra tjänst (Bojic et al., 2006; Hedman & Kalling, 

2002; Tafti, 2005). Att sätta korta och långsiktiga mål, prioritera att utföra delmål 

utan att förlora det långsiktiga fokuset är ett sätt att lösa problematiken med långa 

kontrakt (Bojic et al., 2006; Hedman & Kalling, 2002; Lee et al., 2003) 

Genom att använda de förslag som beskrivs av (Bojic et al., 2006; Hedman & 

Kalling, 2002; Lee et al., 2003) kan följande riskfaktorer hanteras. 

D1: Minskat intresse hos leverantör 

D2: Litet antal leverantörer  

3.2.5 Flexibilitet  

Eftersom det finns möjligheter att kundens och leverantörens situation förändras 

med tiden är det av stor vikt att kontraktet är flexibelt och tillåter förändringar. Med 

nya behov och tillgång till ny teknologi kommer kontraktet att behöva förändras. 

(Avison & Fitzgerald, 2006; Tafti, 2005) Ngwenyama och Sullivan (2007) menar att 

det är viktigt att notera att tvetydighet i avtalet ofta är tecken på flexibilitet och 

förtroende i relationen mellan de båda parterna. Lee et al., (2003) menar att företag 

ska förvänta förändringar och revideringar. Förbättring och tillväxt kommer från 

revision och förfining. Vidare fortsätter de att företag ska förbereda för det 

oväntade. Försök att identifiera potentiella problem genom att simulera olika ”what-

if scenarier” och diskutera olika alternativ. (Lee et al., 2003) Applegate et al. (2007) 

menar att outsourcingkontrakt skrivs för långa perioder och att det tekniska läget 

på företaget kan tänkas förändras under denna tid. Med detta förändras företagets 

behov och det är därför viktigt att ha kontrakt som går att justera när behoven 

förändras. En stor vikt ligger vid att de båda parterna ser samarbetet som en allians 

där båda kan dra nytta av situationen. 

Kundens och leverantörens situation förändras med tiden. Då nya behov uppstår 

och tillgång till ny teknologi uppkommer kommer kontraktet att behöva förändras. 
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(Avison & Fitzgerald, 2006; Tafti, 2005) Därför ger ett flexibelt kontrakt möjligheten 

att hantera dessa riskfaktorer: 

E1: Osäkerhet 

E2: Teknisk omvälvning 

3.2.6 Post outsourcing  

Ett övergripande mål för satsningen är viktig, då det gäller att ställa sig frågan om 

IT-outsourcingprojektet är permanent eller om det kommer att föras tillbaka 

insource senare (Hedman & Kalling, 2002). Mänskliga faktorn i outsourcing måste 

beaktas tillsammans med personalavdelningen, särskilt där personalen kan 

omplaceras eller uppsägas (Bojic et al., 2006; Hedman och Kalling, 2002). I 

kontraktet bör även klausuler för vad som skall hända efter att relationen mellan 

leverantören och kunden har tagit slut. Material och personal som gick över från 

kunden till leverantören kan köpas tillbaka till kunden. Detta bör göras för att 

kunden inte skall lämnas helt utan IT-kompetens. (Tafti, 2005) Företag är ofta 

oroliga över att de förlorar kontrollen över en viktig del när de outsourcar. Detta 

kan motverkas genom att tydliggöra dessa oroligheter och ta med dem i 

överenskommelsen. Att även ha med standards för hur systemen ska leverera är en 

viktig del i kontraktet. (Applegate et al., 2007) 

Riskfaktorn: F1: Närheten av kärnkompetensen kan hanteras genom att i 

kontraktet ha klausuler om vad som händer med personal och material efter 

kontraktets slut. (Tafti, 2005) 

Applegate et al. (2007) påpekar dock att det inte finns några kontrakt som ger fullt 

skydd om saker går fel. Det finns en stor risk i utformningen av kontraktet och det 

är att de båda parterna under ett antal månader får god insyn i varandras företag 

och värderingar. När denna process blir lyckad utgör det basen för en personlig 

kontakt mellan de båda parterna som varar utanför gränserna kontraktet satt upp. 

(Applegate et al., 2007) När ett kontrakt utformas är det viktigt att kostnaden för att 

utforma kontraktet inte överskrider den summa som kontraktet förväntas spara 

genom att eliminera risker. I ett fall där riskerna är svåra att förutse föreslår Aubert 

et al. (2002) att det är bättre att inte lägga ner allt för mycket resurser på 

kontraktsproceduren. När det är svårt att se hur kontraktet kan spara in pengar 

finns det ingen anledning att utforma ett komplett avtal. När ett kontrakt utformas 

och relationen blir permanent ser Aubert et al. (2002) att det är viktigare att ha ett 

kontrakt som är väl utformat och färdigt. När ett företag går in i en permanent 

outsourcingrelation ökar möjligheterna till att negativa aspekter ska komma fram 

och därmed utsätter sig företaget för större risker. Permanenta överenskommelser 

behöver större skydd mot risker och därför behövs ett kontrakt som är mer 

bearbetat. (Aubert et al., 2002) Enligt Aubert et al. (2002) kan kontraktet som 

skrivs mellan outsoursinglevernatören och kunden vara grunden för en bra relation 

och på så vis ge kunden en bra känsla av relationen. Det är viktigt att ha en 
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outsourcingleverantör som företaget trivs med. Det kan vara värt att ta en dyrare 

leverantör för att få någon som har samma mål som en själv. Under tiden 

kontraktet skrivs ser företaget om den här leverantören kommer att passa. 

(Applegate et al., 2007)  

3.3 Egen modell 

Chou & Chou (2009) beskriver IT-outsourcing som en livscykel där kontraktet är en 

del i denna cykel. Olika delar i cykeln har olika riskfaktorer. Eftersom författarna 

fokuserar på kontraktet som verktyg för riskhantering passar inte en cykel som 

modell. Författarna har istället skapat en modell utifrån den modell Ngwenyama 

och Sullivan (2007) använt och den tidigare pressenterade teorin. Denna modell 

kopplar samman de risker som pressenterar med de kontraktuella verktyg som 

författarna funnit för att tackla dessa risker; se figur 1.  

 

Figur 1: Riskfaktorer som hanteras med hjälp av kontraktuella verktyg . (Egen bearbetning) 
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Modellens syfte är att visa vilka delar i kontraktet som kan användas för att tackla 

specifika risker för att visa hur de olika kontraktuella verktygen kan göra nytta. 

Modellen kopplar ihop de kontraktuella verktygen och riskfaktorer med både pilar 

och bokstäver för att lättare kunna användas och refereras till i fortsättningen av 

studien. Kopplingen med pilar och bokstäver visar på att det finns möjlighet att 

tackla den riskfaktor med det kontraktuella verktyg som kopplats samman. De 

stora rutornas överskrift visar vad det är för innebörd i rutan. I detta fall är det 

kontraktuella verktyg och riskfaktorer. Koppling görs även mellan B Service Level 

Agreements (SLA) och C straff för otillräcklig prestanda. Detta för att författarna till 

denna uppsats funnit att dessa två verktyg kompletterar varandra för att tackla 

riskfaktorer i kategorin BC.  
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4 Empiri  

I detta avsnitt kommer författarna att pressentera vår empiri. Författarna börjar med 

att gå igenom leverantören Capgemini. Sedan går författarna igenom företagen 

Newsec och Etteplan.  

4.1 Capgemini 

Innehållet i denna text är hämtad från besöksintervjun med konsulten Pär Johansson 

på Capgemini. 

Capgemini är en av världens ledande leverantörer av konsult-, teknik- och 

outsourcing-tjänster, och finns i fler än 30 länder världen över med huvudsäte i 

Paris. Företaget har fler än 90 000 anställda i Nordamerika, Europa, Asien och 

Stillahavsregionen, och omsatte år 2009 sammanlagt 8,4 miljarder euro. I Sverige 

är det cirka 1 200 anställda. Verksamheten bygger på att öppet dela med sig av sitt 

kunnande till kunderna, och de vill säkerställa en hållbar, lönsam och långsiktig 

tillväxt. De vill kunna ge sina aktieägare avkastning på deras investeringar och 

främja sina medarbetares utveckling. (www.se.capgemini.com) 

4.1.1 Kontraktsupphandlingen 

Kontraktsupphandlingen börjar med att kunden skickar en förfrågan till 

Capgemini. Leverantören väljer den eller de konsulter som är bäst passade för 

uppdraget, och dessa får gå igenom hur mycket tid och resurser upphandlingen 

förväntas ta. Capgemini delar upp resurser i indiska och svenska resurser, där de 

indiska resurserna möjliggör en billigare och enklare upphandling för kunden. 

Konsulten försöker hitta en bra mix av resurser, och ger en indikation på vad 

slutpriset kommer att bli. En upphandling kan göras på ett par dagar, då det görs 

med hjälp av en standardmall. Upphandlingen innebär att Capgemini ger löfte om 

att tillhandahålla resurser för att utföra projektet mot en viss timpenning. 

Capgeminis konsulter går igenom förfrågan, och tar fram en offert som ges till 

kunden. Offerten kan ta upp till 4-5 veckor att göra, och flera konsulter från olika 

länder kan vara inblandade i att göra den. Konsulterna skriver, räknar, planerar 

och samordnar. En förutsättning för att få det att fungera är att konsulterna träffas 

och diskuterar rätt frågor vid rätt tillfälle. Det ska finnas tillräckligt mycket tid i 

anspråk för att skriva det som behövs och estimera hur mycket tid som behövs för 

projektet. Konsulterna skriver ett dokument som kan vara allt ifrån 30 till 200 

sidor, och som beskriver exakt vad Capgemini levererar och vad priset kommer att 

bli. Sedan är det upp till kunden att acceptera eller förkasta avtalet.  

I kontraktet förklarar Capgemini att de kommer leverera en lösning, vilket kan 

innebära att Capgemini utvecklar en process som förväntas ta ett visst antal 

timmar. Om mer än dessa beräknade timmar blir aktuella, måste kontraktet 

ändras, och om kunden vill ändra på avtalet är det ett nytt pris per timme som 
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gäller. Capgemini pratar även om ansvarsprojekt, vilket innebär att Capgemini 

ansvarar för att projektet ska fungera.  

Ett sorts ansvarsprojekt är supportåtaganden, vilket innebär att leverantören 

ansvarar för supporten av IT-system. Här rör det sig om upphandlingar, kunden 

bjuder in två till flera leverantörer och ställer dessa mot varandra. Capgemini 

menar här att det finns en fördel med att ha varit leverantör tidigare. Fördelen är 

att leverantören vet vad kunden prioriterar, vad kunden har för lösning i dag samt 

att det går att säga hur mycket tid det faktiskt kommer att ta att genomföra 

projektet. 

4.1.2 Förhandling av kontrakt 

Capgemini erbjuder många olika typer av kontrakt. Kontrakten skiljer sig avsevärt 

beroende på vad det är för projekt. Capgemini har två olika kategorier av kontrakt; 

timing material och ansvarsprojekt. Timing material innebär att en kund köper en 

konsult eller en grupp av konsulter för att hjälpa till med ett uppdrag. Kunden äger 

ansvaret men Capgemini skickar in resurser för att få ett bra resultat. Därför måste 

kunden ha koll på projektledningen, och tar mer ansvar och driver projektet själv. 

Eftersom konsulten betalas per timme, innebär detta att det blir billigare. Risken 

finns i att kunden inte klarar av det stora ansvaret, vilket kan göra att projektet 

drar ut på tiden eller blir fel. Det är då kunden som får ta den stora smällen. 

Ekonomiskt bäst är det oftast att ta timing material. 

Det andra är ett ansvarsprojekt, där kunden säger hur de vill ha det. Capgemini 

måste göra en grundlig genomgång av kundens behov och önskemål, och de gör en 

så kallad riskestimering för att kunna säga hur lång tid projektet förväntas ta och 

priset på det. Sedan skickar Capgemini fakturan, vare sig kunden använde mer 

eller mindre av den avtalade tiden. Det här beror på vad kunden tror och vill. Om 

en kund vet om att det här inte är något de kan göra själva, så lämnar kunden över 

ansvaret till leverantören. Kunderna betalar hellre 25 procent mer och vet att det 

blir levererat med ansvarsprojekt enligt den tidsplan som finns, än att riskera med 

timing material som oftast är billigare. 

Ganska ofta använder sig kunden av en tredje part för att förhandla, det kan till 

exempel vara en tidigare konsult som kunden använt sig av eller ett mindre 

konsultbolag som sitter med på vissa delar av förhandlingen. Konsulterna besitter 

ofta kunskaper inom ERP-system, SAP-implemetationer, vad som ska värderas och 

så vidare. Till exempel hade Capgemini tidigare en projektledare som valde att 

starta eget bolag, som de nu träffat som tredje part vid förhandlingar. Kunder som 

inte anser sig ha tillräckligt med kunskaper vid en förhandling tar in denna tredje 

part för att säkerställa att rätt frågor kommer att ställas.  

Capgemini hyr in underleverantörer när de inte har tillräckligt med folk, men inte 

för själva förhandlingen. De har experter inom förhandling, sälj, kontrakt, lagar osv. 
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Det är dessa personer som ofta jobbar med kontraktsbuden tillsammans med 

konsulterna. 

4.1.3 Service Level Agreements och straff för otillräcklig prestanda 

I kontraktet finns både krav på kund och leverantör, och det förekommer ofta 

belöningssystem och straff. Om Capgemini missar en deadline på grund av kunden, 

anses kunden ha brutit mot något eller några av kontraktets krav och får betala 

Capgemini för att de ska fortsätta hjälpa kunden. Till exempel har Capgemini för 

tillfället en kund som dragit ut på projektet i två år, vilket kunden får betala 

Capgemini för. Capgemini har lika många krav på kunden som kunden har på dem. 

Capgemini menar att mycket beror på vad det är för kund och vad Capgemini har 

för relation till dem. Johansson beskriver som exempel: Om Capgemini skulle 

meddela en bank att deras kunder inte kommer att kunna gå in i systemet på en 

vecka skulle banken kräva mycket pengar av Capgemini. I detta fall kanske det 

kostar Capgemini 70 miljoner kronor som banken får spendera på att ta in andra 

konsulter för att rädda deras gamla system och hålla det i drift några dagar. Ett 

annat alternativ är att köpa licenser för ett helt år från en annan leverantör och då 

får Capgemini stå för detta. Då blir det väldigt dyrt. I ett annat fall kan det handla 

om att Capgemini har lovat att en process skall vara automatiserad. Men kunden 

får sköta denna process manuellt i ett antal dagar. Då hjälper Capgemini kunden 

med detta. Capgemini har då två personer som kommer att sitta och hjälpa till. Det 

handlar om att lösa situationen.  IT-projekt innebär ofta att några saker kanske 

inte fungerar perfekt menar Capgemini. 

Capgemini mäter servicen med hjälp av SLA. När Capgemini skriver ett kontrakt så 

specificerar kunden tydligt vad det är de prioriterar. Det kan vara att kunden vill ha 

det gjort på ett visst sätt, att det ska vara levererat vid vissa tidpunkter eller att 

kvaliteten är det viktigaste. Det är då viktigt att Capgemini grundligt går igenom 

kundens behov och prioriteringar så att de vet vad som ska levereras och när. 

Capgemini specificerar ofta tre till fem punkter som är viktiga, som kunden får 

betygsätta. Konsulterna försöker eftersträva prioriteringarna och sedan får kunden 

betygsätta Capgemini.  

Det händer att Capgemini beräknar fel på uppdrag. Det kan till exempel gälla att de 

måste använda sig av mer resurser för att hinna klart med ett uppdrag i tid. För att 

hantera dessa risker, lägger Capgemini på ett antal procent i risk. Det är dock inte 

alltid dessa riskpengar räcker till om en risk slår in. Capgemini har därför även 

försäkringar som täcker en stor del.  

Tvister kan uppstå med alla kunder i alla projekt. Ofta beror det på 

meningsskiljaktigheter gällande vad som står i kontraktet, eller om en kund inte 

har sagt upp uppdraget i tid och Capgemini därför ändå fakturerar en viss summa. 

Parterna kan då komma överrens om ett nytt projekt som kan vara värt mer och 

som kunden kanske beställt men inte av Capgemini. Ofta löses dessa tvister innan 
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de går så långt som till domstol, dit kommer oftast endast tvister gällande stöld. 

Stöld innefattar bland annat om en konsult går över till ett annat företag och tar 

med sig kunskap och dokument som tillhör Capgemini, till exempel lösningar som 

Capgemini levererat eller kundlistor. Capgemini anser att det troliga oftast är att 

kunden har haft rätt, och då står Capgemini för halva kostnaden. Det är sådana 

saker Capgemini har med riskpengar till. Har kunden timing material så är det 

bara att leverera och kunden betalar per timme. 

Om ett projekt går dåligt och Capgemini får svårt att leverera, börjar de med att 

diskutera uppdraget med huvudkontoret. Om huvudkontoret inte har finansiella 

medel att tillgå, vänder sig Capgemini till bankerna för att låna upp pengar och 

sedan betala tillbaka dem när projekten går bättre. Kortsiktiga lösningar är att 

lägga ned kontor för att täcka förlusterna och spara pengar.  

Capgemini fortsätter att leverera tills den dagen ledningen skulle ta beslutet att 

lägga ned ett kontor. Kunden skulle inte påverkas om de har ett ansvarskontrakt 

med Capgemini. 

4.1.4 Kontraktets längd 

Kontraktslängden beror helt på vad det är för typ av avtal. Capgemini har kontrakt 

på allt ifrån två veckor till sex år. Antingen är det små åtaganden som kan vara att 

försöka rädda en situation eller att hålla en utbildning. Korta kontrakt behöver inte 

vara på mer än två sidor. Det kan gälla ett projekt som varar i tre till 24 månader. 

Lite längre projekt kan ha kontraktslängder på tre till sex år. Det kan gälla 

serviceåtaganden, som till exempel supporttjänster och liknande där Capgemini ska 

fungera som support till en kund som har en befintlig SAP-installation. Sex år är 

dock väldigt ovanligt, det är vanligare med kontraktslängd på tre till fyra år och ofta 

har kunderna option på ett till två år. Om kunden är nöjd och vill fortsätta med 

Capgemini som leverantör blir det oftast en förlängning på två år.  

4.1.5 Flexibilitet 

Att ändra tjänsten under kontraktstidens gång är inga problem, men det kräver att 

det inte tar mer tid av Capgemini och att kunden är villig att betala för det. Är det 

däremot till Capgeminis nackdel försöker de lösa förändringen på annat sätt. Det 

kan vara att dra ner på ett speciellt åtagande, men med löfte från kunden att 

Capgemini ska få nya kontrakt till ett visst värde. Detta innebär att Capgemini 

säkrar nya avtal och att nya leverantörer inte blir aktuella.  

När ett kontrakt skrivs om efter till exempel tre år, kan det ändras på grund av att 

Capgemini har någon ny metod att leverera. Avtalet kan dock ändras av andra 

orsaker också. Johansson ger som exempel: Capgemini har en väldigt stor kund. 

Kunden har ett krav på minst en specifik nivå inom ett område. Dock berättar 

kunden att de gärna vill ha en högre nivå än så. När Capgemini börjar ligger de 

långt under denna nivå på grund av att det handlar om en arbetsmetod Capgemini 

inte är vana med att arbeta efter. Capgemini vet dock att de kan komma upp till 
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den efterfrågade nivån och sedan ligga över denna när Capgemini slutat leverera. I 

detta fall kan därför Capgemini erbjuda ett lägre pris då de vet att de kommer bli 

bättre på arbetsmetoden eftersom. Här får kunden ett bättre kontraktsförhållande 

utan att ett nytt kontrakt gjorts.  

Capgemini arbetar med olika metoder för att bli bättre och effektivare och kosta så 

lite som möjligt för kunden. Capgemini behåller inte ett gammalt arbetssätt som 

står i kontraktet om inte kunden kräver det. Det finns vissa kunder som kräver att 

Capgemini gör vissa rapporter som Capgemini tycker är väldigt ålderdomliga. Men 

Capgemini fortsätter att leverera eftersom kunden kräver det i kontraktet. 

Capgemini menar att deras kontrakt ger en bra flexibilitet för att ge kunden den 

senaste tekniken. 

Capgemini gör justeringar på priser, de kan ta ett fast pris (ansvarsprojekt) på ett 

antal miljoner för att leverera en tjänst. Men de skriver in i kontraktet att de har 

rätt att göra förändringar. I de fall kunden och Capgemini har kommit överrens om 

en sak och kunden plötsligt behöver en annan finns liknande tillvägagångssätt i 

kontraktet. Det kommer då ofta ta en viss tid och kosta en viss summa per timme 

beroende på vad kunden vill ha. I slutändan handlar det om att de ska uppskatta 

hur mycket tid det ska ta, sedan levererar Capgemini och när de är klara beräknas 

kostnaden. 

Det som kan ske när Capgemini tar för lite betalt är att detta påverkar deras 

ekonomi och de behöver då ta in mer indiska resurser för att leverera. Capgemini 

skiljer på svenska och indiska timmar, och de har även någonting som heter 

”blended rate”. Blended rate innebär att Capgemini blandar indisk och svensk 

timkostnad och anger hur stor procentuell andel av varje det kommer vara. 

Capgemini kan tro att det kommer vara 50 procent Indien och 50 procent Sverige 

och då tar Capgemini den kostnaden och delar på två. Då kommer det att kosta en 

viss summa per timme. För att Capgemini ska gå med vinst behöver de ha många 

indiska timmar. Om Capgemini tycker att de får för lite betalt då används mer 

arbetskraft från Indien. Detta är ett sätt att öka flexibiliteten på tjänsten de 

levererar. 

4.1.6 Post outsourcing 

Det händer att personal hos Capgemini stannar kvar hos kunden. Capgemini 

brukar ge ett förslag när de lämnar en offert på personer som mycket väl skulle 

kunna passa in i kundens verksamhet, men Capgemini skriver samtidigt att de äger 

rätten att förändra detta. Ofta är det personer Capgemini tror skulle passa i 

projektet. Capgemini garanterar inte personer, de ger ett förslag och försöker hålla 

det. Målet är att kunden ska bli nöjd, och därför föreslår Capgemini en konsult som 

ligger i kundens utvecklingsplan.  
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Det är inte lika vanligt att Capgemini rekryterar folk från kunden, men det 

förekommer. Företag som Capgemini har en ganska hög omsättning om de jämförs 

med andra typer av bolag. 

Att en anställd hos kunden hoppar över i två år för att få erfarenhet av en annan 

kund förekommer. Då kommer han få en ny erfarenhet som det gamla bolaget kan 

uppskatta. Denna person är oftast inskriven i kontraktet så att denna skall kunna 

gå tillbaka till sin gamla tjänst. Hos Capgemini är det väldigt ofta som folk går över 

till en kund och sedan kommer tillbaka och även här tas denna process upp i 

kontraktet.  

Oftast är de personer som är positiva till att Capgemini kommer och hjälper kunden 

högt uppsatta på olika poster och de som sitter med i projekten. Generellt så har 

ledningen och toppersonerna inom bolaget en god inställning till Capgemini. Det är 

ofta dessa personer som kommer över till Capgemini under avtalsperioden. För 

personerna som utför rutinjobben kan de vara negativa Capgemini och dessa byter 

inte bolag under denna period. 

4.2 Newsec 

Texten i detta avsnitt är hämtat från telefonintervju med IT-ansvarig Jan Bergström 

på Newsec.  

Newsec är fastighetsrådgivare inom affärsområdena rådgivning, transaktioner och 

assets management. De erbjuder service i form av tjänster till investerare, 

fastighetsägare och lokalanvändare. Företaget är norra Europas största 

fastighetsrådgivare, och de genomför hundratals framgångsrika affärer för sina 

uppdragsgivare varje år. Marknaden är främst i Norden och Baltikum, och tack vare 

sitt internationella nätverk om 6 000 konsulter kan de erbjuda tjänster på den 

globala marknaden. Newsec har bred kompetens inom sina olika verksamheter och 

stor kunskap om marknaden, vilket ger dem goda affärsmöjligheter. Företaget 

grundades 1994 och har idag cirka 700 medarbetare. (www.newsec.se) 

4.2.1 Kontraktsupphandlingen 

Newsec hade en önskan om att välja en stor och etablerad leverantör av IT-

outsourcing. Av denna anledning gick de därför inte ut med en bred förfrågan, utan 

gallrade istället bort många leverantörer. Det var bara ett få antal som fick 

möjligheten att ge anbud. Således valdes redan i början små leverantörer eller 

företag som inte verkade pålitliga bort. I deras bransch finns det inte många stora 

leverantörer som har helhetslösningar, vilket var prioriterat eftersom Newsec ville 

ha så få entreprenörer som möjligt. Det var ett av kriterierna som fanns för att få en 

total entreprenad. Upphandlingen tog ett och ett halvt år från det att den första 

diskussionen togs. 
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4.2.2 IT-outsourcing 

Newsec implementerade det nya IT-systemet årsskiftet mellan 2008 och 2009. På 

marknaden i Sverige ser de sig själva som en stor kund, men internationellt finns 

det däremot fler kunder som är större. Servicen som fås av leverantören passar 

Newsec och detta var motivet bakom valet av en stor leverantör. Newsec menar dock 

att det är svårt att påverka stora förändringar då det är ett standardsystem. Det är 

även svårt att få igenom egna förändringar och anpassningar för Newsec. Systemet 

är komplext och allt går inte att påverka så som Newsec vill, vilket hade varit lättare 

om Newsec till exempel valt att skapa IT-systemet själva. Newsec valde att köpa ett 

standardsystem som finns över hela världen. Det finns förbättringspotentialer och 

det finns användarföreningar där det går att vara med att påverka men det är svårt 

att påverka själv. 

Till stor del upplevs systemet positivt hos de anställda. ”Sedan är det alltid så att 

när man gör en förändring finns det alltid förändringar som var bättre i det gamla 

systemet, men fördelarna väger upp nackdelarna.” (Jan Bergström, 2010-05-05)  

4.2.3 Förhandling av kontrakt 

När Newsec förhandlade fram sitt kontrakt med leverantören fanns en stor del av 

expertisen internt inom företaget. Dock ansåg Newsec att mer kunskap behövdes 

och anlitade också en extern projektledare som hade gjort denna typ av 

upphandling tidigare samt kände till Newsecs verksamhet. Denne projektledare var 

huvudprojektledaren, vilket berodde på hans kunskap samt att många inom 

företaget var upptagna med annat arbete. Det var nödvändigt med en utomstående 

som kunde hjälpa, leda och driva förhandlingen av kontraktet. För Newsec 

underlättade det att ha en implementationsexpert vid avtalshanteringen. 

4.2.4 Service Level Agreements och straff för otillräcklig prestanda 

I kontraktet finns det angivet vilken service som ska levereras. Det är en form av 

standardsupport beroende på vad företaget köper för tjänster. Utöver detta finns det 

även ytterligare delar i avtalet som reglerar vad som kostar extra och vad som ingår. 

Kontraktet tar inte upp vad som skulle hända om leverantören inte har den 

erfarenhet eller expertis som behövs. För att hantera detta gjordes ett urval i början 

genom att välja en stor och etablerad leverantör av IT-outsourcing. En nackdel med 

att det är en stor leverantör är att leverantören har många kunder och Newsec är 

inte alltid prioriterad om det är resursbrist hos leverantören. 

Newsec valde en stor leverantör eftersom de ansåg att en sådan leverantör hade 

mest att erbjuda. Deras system innehåller flera olika delar, till exempel 

ekonomisystem och ett hyressystem där de kan hantera sina hyror. Det är två helt 

olika system. Leverantören som valdes hade båda dessa delar och var 

marknadsledande eller tillräckligt bra på båda delar. Kriterierna var att ha en 
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leverantör som var kunnig på så mycket som möjligt. Därför behövs inga specifika 

SLA:s för att tackla leverantörens storlek. 

Newsecs kontrakt tar inte upp metoder för att lösa en situation om leverantören 

skulle få finansiella problem i framtiden. Att detta inte togs upp beror på att Newsec 

inte såg någon risk när det handlar om en stor internationell leverantör. Genom att 

välja en stor leverantör kunde Newsec eliminera den risken. 

I Newsecs avtal med leverantören finns det en prislista som Newsec har accepterat 

och indexreglerat i avtalet. Skulle leverantören vilja höja sina priser så är det bara 

att förhandla om avtalet. Newsec är en rätt stor mottagare av deras tjänster och har 

istället fått rabatter vid många tillfällen. I kontraktet är det fasta priser och en 

tjänsteprislista i avtalet som följs. Genom detta finns det ingen möjlighet att 

leverantören uppför sig opportunistiskt. 

 

Det finns inget belöningssystem i kontraktet. Skulle det vara så att något i avtalet 

inte följs finns det skiljenämndsdelar som standardformuleringar. Det kan till 

exempel vara att vissa leveranser inte har skett i tid. Detta har då krediterats på 

saker som inte vart rätt utförda eller där det inte gjorts tillräckligt. Det kan även 

vara att tidsplaner inte har följts eller om leverantören inte har kunnat leverera 

därefter. 

Newsec jobbar i systemet dagligen och kan där mäta vad som presteras och inte, 

samt vad som har utlovats. Newsec har uppföljningar veckovis eller månadsvis och 

leverantören mäter hur de ligger till. 

4.2.5 Kontraktets längd 

Kontraktets längd är oftast ett tillsvidareavtal med uppsägningstid. Avtalstiden är 

på förlängning tolv månader åt gången och tre månader före avtalets utgång. De 

köper avtalet och förhandlar sedan fram resten. Det är mer för att Newsec ska ha 

möjlighet att säga upp kontraktet. 

4.2.6 Flexibilitet 

Det går att ändra på avtalet eftersom Newsec inte har köpt hela systemet, utan det 

är modulbaserat. Använder inte Newsec någonting så kan de säga upp det, de 

betalar således bara för det som används. Resten av tjänsten består av support. 

Modulen köps en gång och sedan är det en supportkostnad löpande på resten. Det 

är likadant med volymer i dessa avtal. Leverantören kan ta betalt på olika sätt 

beroende på vad som användes. Det är lite olika i olika typer av avtal. Om en ny 

modul tillkommer erbjuder leverantören Newsec att köpa till den modulen om de 

vill. Newsec upplever att de har ett flexibelt kontrakt. 
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4.2.7 Post Outsourcing 

Newsec har inte låst upp sina egna medarbetare till leverantören. Om de skulle få 

för sig att byta leverantör skulle detta i teorin inte vara ett problem. Newsec menar 

dock att det är ett stort jobb att byta stora system och det görs inte speciellt ofta. 

Nu har Newsec valt den här leverantören och det är en stor investering de har gjort. 

Det går inte att byta det här systemet på några månader, utan det är en process på 

flera år. Det är klart att företaget är låsta, men det är något som Newsec har valt i 

och med att det är deras huvudsystem. Att göra ändringar i deras avtal kostar om 

det inte är något som är standard.  

4.3 Etteplan 

Författarna har tagit del av följande material genom besöksintervju med IT-chefen 

Christian Fisher på Etteplan.  

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. 

Deras kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads- 

och energiindustrin. De erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik 

och inbyggda system, automation och el-konstruktion, mekanik och 

teknikinformationstjänster. De vill ge kunden nära och långsiktiga relationer för att 

nå globala lösningar, och satsar därför på kompetenta medarbetare och lokal 

närvaro. Etteplan hade en omsättning på 98,7 miljoner euro år 2009. Företaget har 

cirka 1 700 anställda. (www.etteplan.se) 

4.3.1 Kontraktsupphandlingen 

Etteplan vägde in många olika kriterier när de jämförde olika leverantörer. De 

utgick från en femgradig skala och utifrån resultatet från detta test valdes 

leverantören. Det var en viktig del för Etteplan att inte titta för mycket på de stora 

leverantörerna, för där skulle Etteplan bli en liten kund. Vid upphandlingen hade 

de sex leverantörer. Två av dessa var större leverantörer, Logica och WM-data, men 

förutom dessa hade Etteplan mindre bolag. De största bolagen visade sig mycket 

riktigt vara för stora för Etteplan. Själva kontraktsupphandlingen började i april i år 

och ska vara färdigt i maj samma år.  

Skulle Etteplan visa sig vara missnöjda så att de vill lämna sin nuvarande 

leverantör får de gå ut med en ny upphandling och välja någon annan leverantör. 

4.3.2 IT-outsourcing 

Etteplan outsourcar allt som rör IT-drift och nätverk. Det är servrar, workstations, 

nätverk, övervakning av nätverk och drift och underhåll av dessa tjänster. Etteplan 

är ganska stora kunder hos båda leverantörerna. Det hjälper Etteplan att få den 

uppmärksamheten som de önskar att få. De tycker sig inte få någon sämre service 

på grund av deras storlek.  



Mälardalens Högskola      2010-06-02 
EIK024, Magisteruppsats i IT-ekonomi 
John Barkskog & Per Barkskog 
 

31 

 

På serversidan outsourcar Etteplan till Invid i Västerås som ”driftar”, övervakar och 
gör backup på alla deras servrar. Ganska nyligen har Etteplan även skrivit ett avtal 
med Enfo Zipper, som är ett finskt bolag. Enfo Zipper kommer att ta över även 
serverdriften framöver, men i dagsläget ”driftar” de alla nätverk, drift av PC och 
ominstallationer av programvaror. 

Etteplan betalar generellt per PC och månad. Till Invid betalar de per server och 
månad. I detta ingår det vissa typer av tjänster. Blir det något problem med en PC 
som behöver ominstalleras eller liknande av Enfo Zipper ingår allting som helpdesk 
hjälper till med i det månadspriset de betalar. För detta betalar Etteplan ett fast 

belopp, det spelar således ingen roll hur mycket det utnyttjas. Etteplan betalar för 
en tjänst både för PC och servrarna. 

4.3.3 Förhandling av kontrakt 

Etteplan tror sig ha haft den expertis som behövts vid förhandlingarna. Deras 

finska moderbolag har outsourcat till Enfo i många år, medan Sverige endast haft 

serverdelen outsourcad och hanterat all PC-installation själva. Med denna 

bakgrund ansåg sig Etteplan ha tillräckligt med kunskap och en målsättning av vad 

de vill uppnå. Etteplan har även tagit in sina finska jurister vid avtalstecknandet för 

att validera betalningsvillkor och viten. Således har ingen tredje part varit 

involverad. 

4.3.4 Service Level Agreements och straff för otillräcklig prestanda 

Etteplans SLA är lite olika. På PC-sidan ska helpdesk svara i telefon efter ett antal 

signaler vid en felanmälan. Sedan ska det påbörjas en felsökning inom 30 minuter. 

Kan leverantören inte lösa detta fjärrstyrt ska leverantören ha en tekniker på plats 

inom fyra arbetstimmar. Det här bygger på att kunna fjärrstyra så mycket som 

möjligt för att hålla ner kostnaderna. 

I kontraktet finns det beskrivet hur tvister ska hanteras. Det är leverantörens 

jurister som har skrivit ner hur tvisterna ska skötas, vilket är standard från i 

princip alla leverantörer. Om leverantören inte skulle lyckas leverera det som står i 

avtalet är principen att parterna har vitesklausuler. Om leverantören till exempel 

får finansiella problem har juristerna formulerat en bakväg för att kunna lämna 

avtalet, men det är inget som Etteplan ser som en stor risk då Enfo i Finland är 

ganska stora och har god och solid ekonomi.  

Etteplan har en liten leverantör om de jämförs med de stora kända leverantörerna. 

Fisher menar att de får en större flexibilitet med de mindre bolagen, samt en 

snabbare hantering. Samma sak gäller på serversidan som har outsourcat allt till 

Invid som också är en ganska liten leverantör jämfört med de stora 

outsourcingsbolagen. Fischer ser många positiva möjligheter med en liten 

leverantör som är otroligt flexibla och enkla att ha och göra med för att få saker 

gjorda snabbt. Sedan är det en annan prislapp, där de stora leverantörerna kostar 

mycket mer.  
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De har benchmarkingklausuler om leverantörerna tar ut för höga priser och inte 

levererar det som ska levereras. Straff om leverantören inte levererar är vite. 

Belöning kan vara att parterna skrivit ett avtal som är tre år plus option två år. Är 

Etteplan missnöjda tar de inte dessa två extra åren. Det blir billigare för 

leverantören när leverantören kan leverera något under en lång tid. Det är 

uppstartskostnaderna som är dyra för alla parter när de ska komma igång. Sedan 

blir det bara billigare att leverera, för då kan leverantören sin kund och vet vad som 

krävs. 

För att mäta servicen får Etteplan in speciella rapporter varje månad på antal case 

och hur snabbt det har gått i förhållande till dessa standard SLA:s som Etteplan 

har.  

4.3.5 Kontraktets längd 

Etteplan har ett kontrakt på tre plus två år. Det finns en policy inom företaget att 

aldrig teckna längre än tre års avtal oavsett. Fischer menar att ett avtal på fem år 

nog hade varit det ekonomiskt mest optimala. Oavsett leverantör blir det säkrare, 

det är garanterade pengar för leverantören. Kontraktets längd påverkas mest av 

deras policy. 

Sex till tolv månader innan kontraktet går ut börjar Etteplan utvärdera internt hur 

de tycker att leverantörerna har presterat och vad som kan förbättras. Etteplan har 

redan bestämt sig när det är sex månader kvar på kontraktet om de ska gå vidare 

eller inte, för annars blir det väldigt svårt att backa ur.  

4.3.6 Flexibilitet 

Det finns möjlighet till flexibilitet i kontraktet, Etteplan betalar i princip bara för det 

som de nyttjar. Företaget har runt 250-300 klienter (datorer) men de betalar bara 

för klienter som är med i nätverket. Tar Etteplan ut en dator så betalar de inte för 

den. Etteplan har inget basvärde, skulle deras nätverk öka eller minska i mängd 

följer kontraktet också rent ekonomiskt för att få en flexibel lösning. 

Om leverantören vill ändra i kontraktet finns något som kallas för ”request for 

change”. Om Etteplan vill få till en förändring på något eller om leverantören vill få 

till en förändring så följer den en speciell process. Samma gäller för ny service, det 

är samma process rakt igenom. Ska det vara en förändring eller något annat eller 

bara en tjänst som ska tas bort.  

Fischer tror inte att de kommer gå tillbaka och utföra någonting själva. Det beror 

mest på flexibiliteten i att ha en extern leverantör som hanterar dessa grejer. Det 

finns för- och nackdelar med att outsourca eller att inte göra det. Om personalen är 

nöjd och belåten är de väldigt dedicerande och kämpar och ger sitt yttersta för att 

fixa de problem som finns. Detta kanske en leverantör inte alltid gör. Om Etteplan 

dyker på ett problem kan han sitta till 3-4 på natten för att lösa problemet, det är 

inte säkert att en leverantör ställer upp på detta. Fördelen med att ha en extern 
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part som Etteplan ser det är flexibiliteten och att inte behöva anpassa sig till 

sjukdomar, semestrar etcetera.  

Det var ett medvetet val av Etteplan att välja just dessa leverantörer av flera skäl 

dels mycket på grund av flexibiliteten och även av ekonomiska skäl. Etteplan ser sig 

inte som inlåsta till leverantören utan ser relationen som en möjlighet.  

Om Etteplan vill ändra något i kontraktet beror priset på vad det är för förändring. 

Är det en standardtjänst som Etteplan vill ha hanterat på ett annat sätt eller något 

liknande, då är det inte direkt någon förändring i priset. Däremot om Etteplan vill 

ha in något ytterligare i kontraktet så kommer självklart leverantören vilja ha betalt 

för det. 

4.3.7 Post outsourcing 

Generellt sett har de som har varit inblandade i projektet haft en väldigt hög 

kompetens. Etteplan har dock inte riktigt hunnit testa sin helpdesk på allvar än. 

Det är helpdesk som är viktigast för alla användare, att helpdesk verkligen är 

duktiga och vet vad de gör. Fischer tror att det kommer att vara en lång process i 

säkert ett halvår innan deras helpdesk börjar känna att de kan Etteplan som 

företag tillräckligt bra för att kunna svara snabbt på alla tänkbara frågor.  

Fischer tror att servicen generellt kommer att upplevas som förut, det han tror kan 

upplevas sämre är den sociala delen för personalen runt omkring. Etteplans 

personal har tidigare haft lokala tekniker att gå till direkt för att få hjälp. Det 

kommer Etteplan inte få med den här leverantören, eftersom helpdesk alltid ska 

kontaktas först. Först om problemet inte kan lösas skickar leverantören ut en 

tekniker, och det är nödvändigtvis inte samma tekniker som kommer vid varje 

tillfälle. Det behöver inte betyda att det är sämre support, det är mer en social 

känsla . 

Fisher vet inte hur de anställda har sett på det här bytet. I Västerås har det varit 

lite blandade känslor, här har de haft en lokal tekniker på plats. Övriga delar av 

landet som kanske inte har haft en lokal tekniker, bryr sig inte lika mycket om att 

det fjärrstyrs.  

Etteplan kommer fortfarande att kunna ha kontrollen över sin IT. En person har 

gått över till deras leverantör. Etteplan har inte skrivit in i kontraktet att han kan 

gå tillbaka. Kompetensen runt IT kan inte vara den samma när de tappat en 

person, med erfarenhet kring olika applikationer, hur det installeras och varför. 

Etteplan kommer inte att ha kvar samma kompetens i företaget men Etteplan 

kommer att få den kompetensen från leverantören.  
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5 Analys 

I det här avsnittet kopplas den teoretiska referensramen samman med de resultat 

som redovisades i föregående kapitel. 

5.1 Förhandling av kontrakt 

Figur 2: Riskfaktorer som hanteras med hjälp av förhandling av kontrakt . (Egen bearbetning) 

Av de företag författarna har varit i kontakt med identifierar alla förhandlingen av 

kontraktet som ett verktyg för att få ett bra serviceavtal mellan leverantören och 

kunden. Hos Etteplan ansåg företagets ledning att det fanns god kännedom om vad 

företaget behöver. De har fått den kunskapen från tidigare projekt.  Applegate et al. 

(2007); Bojic et al. (2006); Hedman och Kalling (2002) menar att det är när företag 

är ovana att outsourca det kan vara lämpligt att ta in en tredje part som vet och 

förstår vad kunden behöver. I Newsecs fall fanns den kunskapen som behövdes till 

viss del, men det saknades erfarenhet av dessa projekt. En tredje part anlitades 

som hjälpte till med att se över vad som behövdes. Dennes uppgift var att bistå 

Newsec i avtalsförhandlingen genom att driva och leda denna. Capgemini berättar 

att ganska ofta använder sig kunden av en tredje part för att förhandla kontrakt, 

men då brukar det ofta vara att de tagit in en tidigare konsult eller ett mindre 

konsultbolag som sitter med på vissa delar av förhandlingen. Capgemini själva 

anser att de har den expertis som behövs. 

I frågor som rör själva avtalshanteringen tyckte Etteplan även här att de hade bra 

expertis i bolaget med en egen juristavdelning. Juristavdelningen var med under 

avtalstecknandet för att validera att villkoren var korrekta. Newsec fick istället hjälp 

från den tredje parten. Newsec har anlitat en tredje part för att tackla riskerna A1 

och A2 som innebär att inte ha den expertis och erfarenhet som behövs vid 

kunskap om verksamhet och avtalshantering, se figur 2. Etteplan har inte sett 

dessa risker som berör dem då de ansett att de haft den expertis och erfarenhet 

som behövs. Capgemini har egna jurister som kan detta. 

Riskfaktorn A3: Brist på erfarenhet och expertis av agentverksamheten tacklade 

både Etteplan och Newsec. Bristen på erfarenhet och kunskap om agenten och 

dennes verksamhet kan också vara en orsak till dålig servicekvalitet (Aubert et al., 

1998). Etteplan valde en leverantör som deras moderbolag haft som leverantör 

tidigare och på så vis visste de vad de fick. Newsec valde att anlita en tredje part 

som var väl insatt i leverantörens verksamhet. Capgemini berättar om en kund som 
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hade hyrt in en person som tidigare jobbat på Capgemini för att han har kunskap 

om ERP-system, SAP-implemntationer, hur konsultbolagen fungerar och vad han 

ska värdera. 

5.2 Service Level Agreements och straff för otillräcklig 
prestanda 

Figur 3: Riskfaktorer som hanteras med hjälp av Service Level Agreement eller straff för otillräcklig 

prestanda. (Egen bearbetning) 

Service Level Agreements (SLA) är klausuler i kontraktet som ser till att kunden får 

den nivå av service som är överenskommet (Tafti, 2005). Både Newsec och Etteplan 

har SLA i kontrakten. I Newsecs fall består Service Level Agreements av 

standardlösningar som leverantören tillhandahåller. Etteplans SLA beskriver 

ganska detaljerat vilka förutsättningar det är som gäller i avtalet. Dessa 

förutsättningar kan ses som grundläggande SLA som Goo et al. (2008) beskriver. 

Capgemini beskriver att oftast beror tvister på att kunden inte tycker att 

leverantören levererar så som de vill även fast leverantören tycker att de uppfyller 

de SLA som finns. 

Riskfaktorn BC1: Brist på erfarenhet och expertis hos agenten ser båda företagen 

som en risk, se figur 3. Det krävs expertis från den externa personalen, för att 

kunna utföra dess åtaganden (Collins & Millen, 1995). Etteplan har SLA i 

kontraktet som kontrollerar att detta efterföljs. Om det inte skulle efterföljas kan 

vite utbetalas. Denna typ av SLA kan beskrivas som övervakande Goo et al. (2008) 

Newsec har inga SLA som täcker just detta, men har löst den situationen genom att 

när de valde en leverantör så valde de utefter kriterier som tacklade just riskfaktorn 

BC1, brist på erfarenhet och expertis av agentverksamheten. De valde en leverantör 

som är stor och välkända på marknaden. 

Riskfaktorn BC2: Leverantörsstorlek uppgav båda som en riskfaktor som de har 

tänkt på när de valt leverantör, men de båda företagen har sett olika risker med 

leverantörens storlek. Newsec har valt en stor leverantör för att den skall kunna 

leverera många olika delar. Newsec såg det som viktigt att ha en leverantör istället 

för flera små. Etteplan har en mindre leverantör. Anledningen till detta är att de får 
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mer flexibilitet och snabbare hantering. Det finns inga speciella SLA för att tackla 

riskfaktorn BC2: Leverantörsstorlek hos någon av företaget utan det finns i de 

Grundläggande SLA som finns i kontraktet Goo et al., (2008). Båda företagen 

uppger också att de är stora kunder till leverantören och även det som en 

bidragande faktor till att tackla risken runt leverantörsstorleken. Capgemini ser en 

stor leverantör som en fördel. Kanske beroende på att de är stora. 

När det gäller riskfaktorn BC3: Leverantörens finansiella stabilitet ser ingen av 

företagen som en stor riskfaktor. Enligt Aubert et al., 1998 kan den ekonomiska 

ställningen hos leverantören påverka leverantörens förmåga att leverera en god 

service. Newsec anser att med en stor leverantör och gott rykte som är 

marknadsledande så är den risken minimal. De har minimerat den risken med en 

stor leverantör istället för att lösa det i kontraktet. Etteplan anser även de att denna 

riskfaktor inte utgör någon större risk för dem. Deras leverantör har god solid 

ekonomi i dagsläget och är stora i Finland. Dock så finns det en utväg för Etteplan 

att lämna avtalet om detta skulle inträffa. Capgemini fastslår att den största 

säkerheten mot denna typ av riskfaktor är leverantörens storlek och att ha ett 

internationellt företag. Att tackla denna risk via kontraktet sker inte förutom att det 

kan brytas. 

Riskfaktorn BC4: Agentens opportunism ser båda företagen som en riskfaktor och 

båda skyddar sig mot detta genom att ha SLA i avtalet. Aubert et al. (1998) menar 

att leverantören kan ta ut överpriser för att vinna ekonomiskt. Etteplan har 

benchmarking klausuler om leverantörerna tar ut för höga priser och inte levererar 

det som ska levereras. Newsec löser det genom att de har en prislista som de har 

accepterat och indexreglerat i avtalet. Skulle leverantören vilja höja sina priser så 

får de förhandla om. Newsec anser också att de är en stor kund och har på så vis 

fått rabatter.  

Riskfaktorn BC5: Mätproblem adresseras av både Etteplan och Newsec. I båda 

fallen handlar det om att mäta och granska rapporter på hur servicenivån är. I 

båda fallen jämförs utfallet mot de grundläggande Service Level Agreements som 

satts upp. Lee et al. (2003); Bojic et al. (2006); Hedman och Kalling (2002) menar 

att det är viktigt att definiera vad som skall mätas och att det går att kontrollera att 

rätt service ges utifrån de SLA som sats upp. Etteplan får speciella rapporter varje 

månad på ett antal case, de visar hur snabbt det har gått i förhållande till de 

standard SLA Etteplan har. Newsec jobbar i systemet dagligen och varje sekund 

kan de mäta vad som presteras och inte i förhållande till vad som har utlovats i 

SLA. Dessa typer av mätningar beskrivs av Goo et al. (2008) som övervakande SLA. 

Capgemini mäter sin service genom att de låter kunden betygsätta hur de har 

levererat. 

Riskfaktorn BC6: Specificitet av transaktioner är enligt Lee et al. (2003); Bojic et al. 

(2006); Hedman och Kalling (2002) viktig. De förespråkar att parterna definierar, 

kommer överens och kommunicerar tydliga och mätbara standarder för prestanda 

så båda vet vad som levereras. I Newsecs fall består detta av en uppsättning 
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standard SLA och prislista inskriven i avtalet. I Etteplans fall beskrivs SLA ganska 

detaljerat vilka förutsättningar det är som gäller i avtalet. Till exempel hur lång tid 

det skall ta innan felsökning skall påbörjas. Dessa förutsättningar kan ses som 

grundläggande SLA som Goo et al. (2008) beskriver. Capgemini förklarar allt det 

kunden vill ha i form av service specificeras i SLA.  

Tafti (2005) menar att även om SLA:s kan kännas tillräckliga så kan det fortfarande 

uppstå situationer där inte dessa räcker. Tafti (2005) fortsätter och menar att ett 

vanligt sätt att lösa dessa problem är ekonomiska straff. Författarna till denna 

uppsats har lagt straff som en övergripande verktyg som kompletterar SLA utifrån 

tidigare argument. I Newsecs kontrakt består straff av standardskiljenämnds delar 

om de inte är överens med sin leverantör. Det är standardformuleringar, som oftast 

är av ekonomisk form. Etteplan har också straff om inte den service som har 

avtalats levereras. Detta straff består av ekonomisk vite. Capgemini berättar att det 

förekommer straff åt båda hållen. Oftast råkar Capgemini ut för ekonomiska straff 

om de inte levererar med den kvalitet som är avtalat. Ibland kan förseningar bero 

på att kunden inte uppfyllt sina åtagande och då är det ekonomiskt straff för dem. 

Capgemini berättar även att storleken på vitet beror på hur stora konsekvenserna 

blir av otillräcklig service. 

För att leverantören skall motiveras till att följa de SLA:s som satts upp bör 

kontraktet ha en bra balans mellan belöning och straff för att främja detta Bryson 

och Sullivan (2002). I både Etteplan och Newsecs fall handlar belöning här om att 

leverantören får fortsatt förtroende att leverera sin tjänst. Etteplan har en option på 

två år inskrivet i kontraktet som belöning. Newsec har ett kort kontrakt som 

påverkar leverantören att hela tiden prestera för att få möjlighet att förlänga avtalet. 

Capgemini förklarar att det ofta förekommer belöningssystem av olika grad i 

kontrakten. 

5.3 Kontraktets längd 

Figur 4: Riskfaktorer som hanteras med hjälp av kontraktets längd. (Egen bearbetning) 

När det gäller längden på kontrakten ser vi att det skiljer sig mellan företagens 

situation. Newsec använder sig av ett kontrakt på ett år som omförhandlas tre 

månader innan kontraktet tar slut. Etteplan har ett kontrakt på tre år med en 

option på två år till. Applegate et al. (2007); Hedman och Kalling (2002); Tafti (2005) 

visar på att kontraktslängden oftast är på 10 år det vill säga en längre tid än vad vi 

funnit. Men Tafti (2005) menar också att det är korta kontrakt som ofta leder till 

besparingar. Newsec har ett kort kontrakt för att de vill ha möjligheten att kunna 
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säga upp kontraktet. Tafti (2005) visar att korta kontrakt påverkar leverantören att 

hela tiden behöva visa att de ger en bra service. Newsecs möjlighet att kunna säga 

upp kontraktet sätter press på leverantören att hela tiden leverera. Etteplan har en 

liknande men inte lika påtaglig situation där de har ett löfte om två år till om 

Etteplan är nöjda. Detta ger också en anledning för leverantören att prioritera 

Etteplan. Riskfaktorn D1: Minskat intresse hos leverantör löser de båda företagen 

med hjälp av att ha kontrakt på kort tidsintervall, se figur 4. Capgemini berättar att 

det ofta används option på ett till två år och detta bidrar till att leverantören vill 

göra ett bra jobb. 

Varken Newsec eller Etteplan vill beskriva det som att de är låsta till leverantören. 

De ser det som att det är en uppgörelse de valt. Men båda menar att det skulle bli 

kostsamt att byta leverantör även efter att kontraktstiden gått ut. Newsec menar att 

det är ett stort projekt att byta leverantör, det är ingenting som görs på tre 

månader. Aubert et al. (1998); Collins och Millen (1995) menar att det finns en risk 

att kunden blir inlåst. Riskfaktorn D2: Litet antal leverantörer har inte Newsec eller 

Etteplan sett som en risk. De har valt den leverantör de valt för att de inte vill ha 

någon annan och på så vis är de nöjda med att vara uppbundna till den 

leverantören. Capgemini berättar att den befintliga leverantören har en stor fördel 

mot andra leverantörer då de känner till kunden och vad de behöver. 

5.4 Flexibilitet 

Figur 5: Riskfaktorer som hanteras med hjälp av flexibilitet. (Egen bearbetning) 

Både Etteplan och Newsec uppger att de har flexibla kontrakt som tillåter att 

ändringar görs. Etteplan uppger att de betalar för det de nyttjar och att de inte har 

någon lägre eller högre gräns för vad det kan vara. Skulle behovet öka eller minska 

kan ändringar göras för att tillgodose detta. Newsec uppger även de att de bara har 

köpt det som de använder och om det behovet skulle förändras så går det att öka 

eller minska på servicen. Avison & Fitzgerald (2006); Tafti (2005) visar att det är 

viktigt att ha ett flexibelt kontrakt för att lösa problemet att de inte vet hur ens 

behov kommer att se ut i framtiden. Båda företagen har flexibla kontrakt för att 

tackla riskfaktorn E1: Osäkerhet, se figur 5. De ser att deras behov kan se 

annorlunda ut i framtiden och har därför möjlighet att förändra avtalet i framtiden. 

Capgemini bekräftar att deras kontrakt är flexibla och att ändringar alltid kan 

göras. Visst kan det kosta men ingenting är omöjligt. 

Det finns också möjlighet för de båda företagen att få nya lösningar om leverantören 

börjar erbjuda nya tjänster. Även här är kontraktet flexibelt och tillåter att nya 
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tjänster och produkter kan erbjudas. Etteplan menar att det är samma regler som 

gäller om leverantören vill göra en ändring som om kunden vill göra en ändring. 

Newsec uppger att om nya tjänster eller produkter tillkommer kan de välja att köpa 

de på samma sätt som de kan välja ur det tidigare sortimentet. Avison & Fitzgerald 

(2006); Tafti (2005) menar på att ny teknik kan leda till att leverantören vill erbjuda 

nya produkter och tjänster. Vidare menar de att det är viktigt även för kunden att 

ha flexibla kontrakt som ger möjlighet till att få tillgång till den nya tekniken. 

Riskfaktorn E2: Teknisk omvälvning ser vi att båda företagen har tacklat med hjälp 

av ett flexibelt kontrakt som möjliggör för att få tillgång till leverantörens senaste 

teknik. Capgemini berättar att de ibland kan behöva justera priser. Ibland görs det 

med att ge en annan kvalitet och ibland genom en ny servicenivå. 

5.5 Post Outsourcing 

Figur 6: Riskfaktorer som hanteras med hjälp av post outsourcing. (Egen bearbetning) 

Det gäller att ställa sig frågan om IT-outsourcingprojektet är permanent eller om det 

kommer att föras tillbaka insource senare (Hedman & Kalling, 2002). Båda 

företagen ser i den närmaste framtiden att de kommer att ha kvar den lösning de 

har idag. Bojic et al. (2006); Hedman och Kalling (2002) menar att det blir 

förändringar i företaget med personal som sägs upp och omplaceras. Tafti (2005) 

visar att även vad som händer med personal som flyttas mellan kund och leverantör 

bör stå i kontraktet. Newsec har inte haft någon personal som har påverkats i den 

bemärkelsen. Etteplan däremot har haft en person som gått över till leverantören i 

samband med avtalet. De har inte sett något behov att få tillbaka den kompetensen 

om de skulle säga upp avtalet med leverantören. Eventuell kompetensförlust skulle 

lösas med en ny leverantör. Då båda företagen ser att de vill fortsätta med en extern 

leverantör blir riskfaktorn F1: Närhet till kärnkompetens inte påhängande för de 

båda företagen, se figur 6. Etteplan ser dock att den direkta kompetensen inte alltid 

finns tillgängligt i huset men de ser att leverantören går in och blir den nya 

kompetensen. Newsec har idag en IT-avdelning och har på så vis sin kompetens 

kvar i huset. Leverantören står dock för support som inte finns tillgängligt i 

företaget. Capgemini berättar om att det är vanligt att personer lämnar leverantören 

för att gå över till kunden. Inte lika förekommande är att personer lämnar kunden 

för att gå över till leverantören. I vissa fall lånas även personal ut till leverantören 

och då finns kontrakt för att få denne tillbaka. Anledningen till att personen lånas 

ut är för att denna skall få erfarenhet som denne kan ta med sig till kunden efter 

avtalets slut.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Avsnittet presenterar de slutsatser som författarna fått fram av studien. I inledningen 

ställs en fråga som anses vara intressant för att besvara uppsatsens syfte. Denna 

fråga är: 

 

Vilka riskfaktorer finns i IT-outsourcingprojekt och hur kan dessa hanteras med 

kontraktsproceduren som verktyg? 

6.1  Riskfaktorer 

De riskfaktorer författarna funnit ha samband med kontraktsproceduren är 
följande: 

 A1: Brist på erfarenhet och expertis av det huvudsakliga med verksamheten.  

 A2: Brist på erfarenhet och expertis av den huvudsakliga avtalshanteringen 

 A3: Brist på erfarenhet och expertis av agentverksamheten 

 BC1: Brist på erfarenhet och expertis hos agenten 

 BC2: Leverantörsstorlek  

 BC3: Leverantörens finansiella stabilitet 

 BC4: Agentens opportunism  

 BC5: Mätproblem 

 BC6: Specificitet av transaktioner  

 D1: Minskat intresse hos leverantör 

 D2: Litet antal av leverantörer  

 E1: Osäkerhet 

 E2: Teknisk omvälvning 

 F1: Närheten av kärnkompetensen 

Efter genomgång av teori och empiri finner författarna att dessa riskfaktorer är 
relevanta att hanteras under kontraktsproceduren men att det även kan finnas 
andra sätt att hantera dessa riskfaktorer. Riskfaktorerna BC3: Leverantörens 
finansiella stabilitet hanterar Etteplan genom att ha klausuler i kontraktet. Newsec 
har hanterat denna risk genom att anlita en stor meriterad leverantör och på så vis 
minimera den riskfaktorn. Detta är ett tydligt exempel på att det finns andra 
lösningar för att hantera de riskfaktorer författarna funnit än med kontraktet som 
verktyg. 

Författarna ser även att vissa riskfaktorer kan uppfattas som en risk på olika sätt. 
Riskfaktorn BC2: Leverantörsstorlek är ett exempel på detta. Newsec såg fördelar i 
att använda sig av en stor leverantör samtidigt som Etteplan valde en mindre. De 
har här sett riskerna med storleken på leverantören från olika synvinklar och 
agerat utifrån det. Hur riskfaktorerna uppfattas påverkar hur företagen väljer att 
hantera dem. 
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6.2 Kontrakt 

6.2.1 Förhandling av kontrakt 

Förhandlingen av kontraktet är en viktig del och både kunden och leverantören 
behöver ha en viss kompetens för att kontraktet ska bli gynnsamt för båda parter. I 
kontraktsförhandlingen visar det sig lönsamt att använda sig av en extern part för 
att hjälpa ett företag när de upplever att de inte har den expertis eller erfarenhet 
som behövs. Riskfaktorerna i grupp A kan alla bli hanterade med denna åtgärd. 
Detta visar sig i Newsecs fall och Capgemini bekräftar att deras kunder ibland 
använder sig av denna metod. I leverantörens fall finns denna expertis. 

6.2.2 Service Level Agreements och straff för otillräcklig prestanda 

Det viktigaste verktyget i kontraktet har visat sig vara Service Level Agreements. 
Här bestäms vilken service som skall ges och här ges ett grundläggande skydd mot 
de riskfaktorer som författarna kopplat till SLA. Det kan både vara 
standardformuleringar och mer noggranna specificerade krav på vad som skall 
levereras. Det gäller för kunden att vara noga med att ha höga krav på leverantören 
för att få ut så mycket som möjligt som t ex få hjälp inom en viss tid. Leverantören 
levererar gärna inte mer än vad de behöver. Respondenterna uppger dock inte att 
de använder SLA:s för att hantera riskfaktorn BC2: Leverantörsstorlek löser de 
istället denna risk genom att välja en storlek på leverantören som passar dem. Att 
skydda företaget mot riskfaktorerna BC1: Brist på erfarenhet och expertis hos 
agenten och BC4: Agentens opportunism är något som har visat sig fungera genom 
SLA. Att kombinera SLA:s med straff ger en extra bra möjlighet att hantera dessa 
två riskfaktorer. 

Att kunna mäta och specificera den service som ges är viktigt för att kunna jämföra 
med de SLA:s som skrivits om vilken service som skall ges. I kontraktet bör det 
finnas skrivet hur detta skall utföras. Utan denna del i kontraktet kan inte kunden 
kontrollera att de får den service de betalar för på ett bra sätt.  

6.2.3 Kontraktens längd 

Kontraktens längd i avtalen författarna undersökt är oftast kortare än vad 
teoretiska referensramen berättar om. Författarna ser en tendens till att 
kontraktstiden blir kortare. Samtidigt ser författarna att kunderna fortfarande 
känner sig bundna till den leverantör de valt. Här ser författarna att bara använda 
längden på kontraktet för att hantera riskfaktorn D2: Litet antal av leverantörer inte 
räcker. Kund och leverantör blir så pass bundna till varandra i 
outsourcingrelationen att de är svårt att bryta ett samarbete. Leverantören har lärt 
sig hur kundens processer fungerar och behöver inte lägga lika mycket tid och 
pengar på att lära sig dessa. Kunden har lärt sig att arbeta utifrån leverantörens 
processer och processen att byta leverantör blir därför kostsam. Riskfaktorn D1: 
Minskat intresse hos leverantör kan däremot hanteras genom kontraktets längd. 
Ett kortare kontrakt ses som en drivkraft för leverantören. Att använda sig av 
optioner på fler år fungerar också för att öka intresset från leverantören. 
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6.2.4 Flexibilitet 

Det uppges finnas en stor flexibilitet i kontrakten i de undersökta fallen och att 
ändra tjänster efter behov tycks inte vara något problem men i vissa fall kan det 
kosta. Att hantera riskfaktorerna E1: Osäkerhet E2: Teknisk omvälvning med att ha 
ett flexibelt kontrakt ger en lyckad lösning för att inte hamna efter i utvecklingen. 
Det är även fördelaktigt om företagets behov förändras. 

6.2.5 Post outsourcing 

Det förekommer att personer hoppar mellan kund och leverantör, men för att 
säkerställa att kompetens finns kvar i företaget ser författarna att det oftast litas på 
att leverantören eller andra leverantörer skall erbjuda denna. Det förekommer även 
att personer lånas ut för att få kunskap som kan användas sen när samarbetet med 
leverantören upphör. Då finns detta nedskrivet i kontraktet. Hur riskfaktorn F1: 
Närhet till kärnkompetens bör hanteras i kontraktet beror på hur kunden tror sig 
lösa sin situation i framtiden. Kommer de outsourca eller vill de lösa det själva. Om 
kunden har planer på att lösa IT-frågan själv är det ett bra sätt att kontraktera 
kompetens för att inte stå utan. 

6.3 Slutdiskussion 

Det finns många riskfaktorer som kan kopplas samman med kontraktsproceduren 
men författarna finner samtidigt att det i vissa fall kan finnas bättre lösningar på 
att hantera dessa riskfaktorer än just med kontraktet som verktyg. Det finns även 
ett samband mellan hur riskfaktorerna uppfattas och hur dessa hanteras. 

Att använda kontraktets olika möjligheter för att hantera riskfaktorer är viktigt. 
Störst vikt ser författarna att det finns i att använda SLA:s på grundläggande vis för 
att specificera vilken service som skall ges. Se även till att ha möjligheter att straffa 
leverantören om inte denne kan uppnå den service som förväntas. Författarna 
föreslår att stor noggrannhet används när SLA skall utformas. Om inte den expertis 
och erfarenhet som förväntas behövas inte finns inom företaget bör en extern part 
användas i förhandlingen av kontraktet. Använd korta kontrakt och använd 

optioner som morot för att leverantören skall vilja ge bra service. Ett flexibelt 
kontrakt gör att företaget har möjlighet att ändra leverantörens service efter deras 
behov. Det ger också tillgång till ny teknik. Tänk på hur företagets situation 
kommer att se ut efter outsourcingrelationen. Skydda företagets IT-kompetens 
genom att skriva in vad som händer med personer som lämnar företaget efter 
kontraktstiden gått ut. 

Att bara använda kontraktet för att hantera de riskfaktorer som denna uppsats tar 
upp är ingenting författarna rekommenderar. Det har visat sig finnas andra sätt att 
hantera dessa och författarna kan inte ta ställning till vilket sätt som är effektivast. 
Detta har inte heller varit syftet med denna uppsats. Författarna vill även belysa att 
det finns fler riskfaktorer att ta ställning till vid ett outsourcingprojekt (Aubert et 
al., 1998; Collins & Millen, 1995). 

6.4 Förslag på vidare forskning 

En riskfaktor som dykt upp under arbetets gång är att välja en lämplig leverantör. 

Detta är en riskfaktor som måste beaktas. Då en för stor leverantör kanske inte 
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prioriterar deras företag i första hand. Medan en för liten leverantör kanske inte har 

alla funktioner och tjänster som behövs. Detta är en riskfaktor som inte direkt går 

att koppla till kontraktsproceduren men skulle kunna kopplas till förarbetet innan 

ett kontrakt ska skrivas. Författarna ser att det finns ett intresse i att forska vidare 

runt valet av en lämplig leverantör för att komplimentera den forskning som 

pressenterats i denna uppsats. 

Vidare forskning bör även göras om det kan finnas fler verktyg i kontraktet som kan 

användas för att hantera riskfaktorer. Det behövs även mer forskning om det kan 

finnas fler riskfaktorer som kan hanteras med hjälp av kontraktet som verktyg. 

Modellen som pressenteras i uppsatsen kan vidareutvecklas utifrån nya fynd utav 

både riskfaktorer och kontraktuella verktyg. 

Forskning som undersöker kontraktuella verktygs förmåga att hantera riskfaktorer 

tillsammans med andra verktyg behövs också för att ge en mer tydlig bild på hur 

riskfaktorer kan hanteras. Även här ser författarna en vidareutveckling av 

uppsatsens modell som möjlig genom att bygga på med verktyg som inte är 

kopplade till kontraktet. 
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A1: Brist på erfarenhet och expertis av 

det huvudsakliga med verksamheten.  

A2: Brist på erfarenhet och expertis av 

den huvudsakliga avtalshanteringen 

A3: Brist på erfarenhet och expertis av 

agentverksamheten 

 

BC1: Brist på erfarenhet och expertis 

hos agenten 

BC2: Leverantörsstorlek  

BC3: Leverantörens finansiella stabilitet 

BC4: Agentens opportunism  

BC5: Mätproblem 

BC6: Specificitet av transaktioner  

 

 

D1: Minskat intresse hos leverantör 

D2: Litet antal av leverantörer  

 

 

 

E1: Osäkerhet 

E2: Teknisk omvälvning 

 

 

F1: Närheten av kärnkompetensen 

 

 


