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Problem: Good business relations can contribute to the success of IT-outsourcing, and 
create new business opportunities. Despite a sharply increasing trend to outsource 
IT-operations there is a high degree of failures related. The cause may be that 
some important factors have not been taken into account. 

Purpose: Investigate the view IT-outsourcing customers and suppliers have on business 
relationships within IT-outsourcing and test if specific factors identified by 
previous research are being concerned in IT-outsourcing relationships. 

Theory: Research shows that business relationships are widespread throughout companies. 
It demonstrated that a small number of business relationships can have a major 
impact on a company's financial performance and may create stability. Business 
relationships can be divided into an arm's length relationships and strategic 
alliances depending on the degree of involvement. IT is now the most common 
activity companies choose to outsource and the objectives are mainly related to 
costs but IT-outsourcing projects can also create strategic opportunities. IT-
outsourcing consists mainly of three components, supplier, customer and project. 
For an IT-outsourcing relationship to be successful there is some factors that 
should be carefully treated. These may include communication, commitment, 
choice of supplier and cultural similarities. 

Investigation  Implementation of the study consists of previous research which is compared 
with a total of five interviewed companies. All the respondents have been 
informed about the study's purpose and which role their organization will have. 
Earlier theoretical sources have been carefully considered and critically examined 
by contemporary standards, tend criticism, depending criticism and authenticity. 

Result: The study shows that the perception that respondents have been of business 
relationships is that they think it has a major role in IT-outsourcing projects. They 
also have a good knowledge of the factors that previous research claims has a 
strong influence on IT-outsourcing projects. These factors are: equal cultures / 
values, the choice of supplier, trust, commitment, contract / SLA management, 
communication, reciprocity / joint targets and responsible individual’s role. An 
additional factor was identified: proactivity, innovation and development. 
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Problem: Goda affärsrelationer kan bidra till lyckad IT-outsourcing samt skapa nya 
affärsmöjligheter. Trots en kraftigt ökande trend att outsourca IT-aktiviteter finns 
en hög grad av misslyckanden. Detta kan bero på att vissa faktorer inte tagits 
hänsyn till.  

Syfte: Undersöka hur IT-outsourcingkunder och leverantörers syn på affärsrelationer ser 
ut inom IT-outsourcing samt testa om hänsyn tas till tidigare forsknings 
identifierade faktorer inom IT-outsourcingrelationer. 

Teori: Forskning visar att affärsrelationer är vanligt förekommande inom företag. Det 
påvisas att ett fåtal affärsrelationer kan ha en stor inverkan på ett företags 
finansiella resultat och kan skapa stabilitet. Affärsrelationer kan delas in i 
armlängdsrelationer och strategiska allianser beroende på graden av engagemang. 
IT är idag den vanligaste aktiviteten företag väljer att outsourca och målen är 
främst kostnadsrelaterade men IT-outsourcingprojekt kan även skapa strategiska 
möjligheter. IT-outsourcing består främst av tre komponenter, leverantör, kund 
och projekt. För att en IT-outsourcingrelation ska bli lyckad finns en del faktorer 
som noga bör behandlas. Dessa kan exempelvis vara kommunikation, 
engagemang, valet av leverantör och kulturella likheter.  

Undersöknings- Studiens genomförande består av sammanställd tidigare forskning som jämförts 
med totalt fem intervjuade företag. Samtliga respondenter har blivit informerade 
om studiens syfte och vilken roll just deras organisation kommer inneha. Studiens 
källor har noga övervägts och kritiskt granskats efter samtidskrav, tendenskritik, 
beroendekritik och äkthet.  

Resultat: Studien visar att synen som respondenterna har på affärsrelationer är att de anser 
att det har en betydande roll inom IT-outsourcingprojekt. De har även en god 
vetskap för de faktorer som tidigare forskning påvisat har stark påverkan på IT-
outsourcingprojekt. Dessa faktorer är: lika kulturer/värderingar, valet av 
leverantör, förtroende, engagemang, kontrakts/SLA-hantering, kommunikation, 
ömsesidighet/gemensamma mål och ansvariga individers roll. En ytterligare 
faktor identifierades: proaktivitet, innovation och utveckling. 
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Ordlista 

Affärsrelation – Ett samarbete mellan två parter där nytta fås av varandras verksamheter. 

Nätverk – Består av affärsrelationer mellan minst tre parter  

IT-outsourcing – När ett företag låter tidigare internt skötta IT-aktiviteter skötas av en extern part.  

IT-outsourcingprojekt – Består av leverantör, kund och projekt.  

IT-outsourcingrelation – En affärsrelation inom IT-outsourcing. 

Relation – Används när det talas om en affärsrelation i en mer generell och allmän mening.  

Faktorer – Olika typer av inslag som påverkar utfallet av en IT-outsourcingrelation.  

Kund – Avser den inköpande parten av IT-tjänster inom ett IT-outsourcingprojekt. 

Leverantör – Avser den tjänsteproducerande parten inom ett IT-outsourcingprojekt. 

Projekt – Avser den eller de IT-tjänster som är objekt för outsourcing.  

Kontrakt – Det specificerade avtal som definierar villkoren för en affärsrelation eller  

                 IT-outsourcingprojekt.  
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1 Problembakgrund 

Sargent (2006) anser att en affärsrelation startar när två företag första gången tar kontakt med varandra 

och ser ett behov och en möjlighet att dra nytta av varandras verksamheter. Grönroos (2002) skriver att 

med affärsrelationer öppnas möjligheter att omdefiniera verksamheter att bli mer processinriktade, 

bygga upp partnerskap och utveckla nätverk. Dyer (1996) redovisar med en studie gjord på ledande 

amerikanska och japanska biltillverkare vilken positiv inverkan affärsrelationer kan ha på verksamheter. 

Han menar att i moderna och avancerade ekonomier präglas värdekedjan av nära affärsrelationer 

mellan olika organisationer som skapar både produktivitet men främst svårimiterad konkurrenskraft. 

Studien visade att de japanska biltillverkarna använde sig av starka affärsrelationer i större utsträckning 

än vad de amerikanska konkurrenterna gjorde. I studien mättes olika kriterier däribland produktkvalité, 

ledtid för att producera nya bilmodeller och finansiellt resultat. Samtliga av dessa kriterier vägde starkt 

till de japanska biltillverkarnas fördel. (Dyer, 1996)  

En typ av formaliserad affärsrelation som ökat kraftigt de senaste 20 åren är outsourcing. Outsourcing 

innebär att en kund kontrakterar ut aktiviteter inom den interna verksamheten till en leverantör. 

(Langfield-Smith & Smith, 2003) För att få ett tillfredsställande resultat av outsourcing krävs enligt 

Tompkins et al. (2005) förutom ett bra utförande av den outsourcade tjänsten även en god 

affärsrelation mellan parterna i hopp om att skapa en win-win situation. Håkansson & Snehota (1995) 

har genom sammanställning av flertalet studier inom affärsrelationer tagit fram preferenser som är 

karakteristiska för just affärsrelationer mellan en kund och leverantör. De nämner bland annat att starka 

affärsrelationer ofta sträcker sig (i likhet med outsourcingavtal) över en längre tid och att de styrande 

kontrakten successivt omförhandlas och förlängs. De har också sammanställt empirisk data som visar 

på att det ofta är några få affärsrelationer inom en organisation som har ett stort inflytande på en 

verksamhets resultat och prestationsförmåga. (Håkansson & Snehota, 1995) 

Informationsteknologi (IT) finns inte bara inom ett fåtal branscher eller verksamheter utan idag 

använder de flesta organisationer sig av IT i de dagliga processerna. Mellan år 1960 och 1980 var 

synsättet på IT som något unikt, något som gärna skulle hanteras av företaget internt. Detta berodde 

dels på grund av att det då ansågs fördelaktigt att hantera så många affärsaktiviteter som möjligt internt 

och dels för att det fanns ett fåtal IT leverantörer på marknaden. Denna syn av IT ändrades under 

1980-talet då IT gick från att ha varit en aktivitet som endast innebar en stor konkurrensfördel mot 

något mer vedertaget, en nödvändighet eller ett måste. (Sparrow, 2003) Nicholas Carr (2003) 

presenterade i sin omtalade artikel ”IT Doesn’t Matter” i tidsskriften Harvard Business Review en tes 
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om att IT inte längre ger konkurrensfördelar på grund av att det är för enkelt att imitera.  

Han menar på att företag istället bör spara in på IT och inte känna press att ligga i teknologins absoluta 

framkant. Istället bör företagen koncentrera sig på de egna kärnprocesserna. (Carr, 2003)  

IT-outsourcing och outsourcing generellt har vuxit sig allt starkare sedan början av 1990-talet 

(Langfield-Smith & Smith, 2003) och idag använder sig många organisationer av IT-outsourcing i 

någon utsträckning och flertalet av dem använder sig även av flera olika leverantörer. (Sparrow, 2003) 

Gartner Group förutspådde att IT-outsourcingmarknaden för år 2008 skulle omsätta över USD 250 

miljarder (Gonzalez et al., 2010) Flera möjligheter finns förknippade med IT-outsourcing men 

Augustson & Bergstedt Sten (1999), Sparrow (2003), Gonzalez et al., (2010) anger främst 

kostnadsbesparingar och fokus på egna kärnprocesser bland de vanligare motiven. Tompkins et al. 

(2005) anser att affärsrelationen i sig kan ha större påverkan på outsourcingresultatet än vad den 

outsourcade aktiviteten kan. Blumenberg et al. (2009) håller till viss del med när han skriver att 

hanteringen av den ofta omfattande kontraktsupphandlingen i outsourcingkontrakt är kritisk men det 

är inte en tillräckligt stor enskild faktor för att skapa en lyckad outsourcingrelation.  

Att goda affärsrelationer kan bidra till lyckad outsourcing och skapa affärsmöjligheter är flera forskare 

och författare överens om, bland andra Blumenberg et al. (2009), Tompkins et al. (2005), Sparrow 

(2003), Dyer (1996), Håkansson & Snehota (1995), Cullen & Willcocks (2004), Langfield-Smith & 

Smith (2003) och Augustson & Bergstedt Sten (1999) för att nämna några. Trots den kraftigt ökande 

trenden att outsourca, inte minst IT-aktiviteter, nämner Langfield-Smith & Smith (2003) att det finns 

en hög grad misslyckanden av IT-outsourcingaffärer jämfört med att sköta aktiviteterna in-house. 

Mehta & Mehta (2010) bekräftar detta och anger att ungefär 78 % av alla affärsrelationer inom IT-

outsourcing misslyckas på längre sikt. Detta kan bero på att viktiga faktorer för goda affärsrelationer 

inte uppfyllts (Mehta & Mehta, 2010). 

Syfte 

Uppsatsens kommer beskriva affärsrelationer och IT-outsourcing samt viktiga faktorer inom IT-

outsourcingrelationer. Studiens syfte är att undersöka hur synen på IT-outsourcingrelationer ser ut hos 

kunder och leverantörer. Vidare syftar studien till att testa om kunder och leverantörer tar hänsyn till 

tidigare forsknings föreslagna faktorer inom IT-outsourcingrelationer.  
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2 Affärsrelationer och IT-outsourcing 

Kommande avsnitt presenterar tidigare forskning inom affärsrelationer och IT-outsourcing och i 

avsnittets sista del presenteras en sammanfattande modell där de mest centrala delarna inom en IT-

outsourcingrelation visas. 

2.1 Affärsrelationer 

Affärsrelationer är en grundläggande tillgång i ett företags vardag (Mandják & Szántó, 2010). Inget 

företag kan idag tillfredsställa sina kunders behov helt på egen hand utan är beroende av andra aktörer 

(Håkansson & Ford, 2002). Mandják & Szántó (2010) skriver att ett företag har idag ofta flera olika 

affärsrelationer med exempelvis leverantörer, kunder och andra aktörer på marknaden. En 

affärsrelation startar enligt Sargent (2006) då två företag första gången tar kontakt med varandra och ser 

behov och möjligheter att dra nytta av respektive parts verksamheter. Detta håller även Anderson et al. 

(1994) med om som anser att en affärsrelation uppstår då företag kan bli effektivare av att kunna 

utnyttja varandras resurser. Stabilitet uppnås även genom att samarbeten ingås vilket gör framtiden mer 

förutsägbar tack vare att parterna kan planera den tillsammans. Legitimt kan det innebära att företag 

som är nya på en marknad kan genom affärsrelationer få en trygghet från redan existerande aktörer på 

samma marknad. Ett exempel är franchising där nya aktörer knyter sig till ett redan etablerat varumärke 

vilket ger dem fördelar på den nya marknaden. (Cooper & Gardner, 1993) Anderson et al. (1994) 

nämner att ytterligare en anledning till varför företag väljer att bilda affärsrelationer är möjligheten till 

att ingå i nätverk. Exempelvis kan företag A och företag B ha en affärsrelation som leder till att företag 

A och företag C genom företag B får en affärsrelation och på så vis kan enstaka affärsrelationer byggas 

till större nätverk. (Andersson et al., 1994) Gadde & Snehota (2000) ser även de affärsrelationer som en 

del i ett större nätverk där alla nätverkets medverkande affärsrelationer är beroende av varandra.  

En affärsrelation kommer aldrig att fungera av sig själv utan det krävs att bägge parter är beredda att 

investera i relationen. En tumregel som Sargent (2006) anger är att ju viktigare aktiviteten eller den 

andra parten inom affärsrelationen är för företaget desto viktigare är det att affärsrelationen hanteras på 

ett professionellt sätt. (Sargent, 2006) Håkansson & Snehota (1989) styrker resonemanget och målar 

upp vikten av affärsrelationer med följande citat.  

“Companies are not islands; none can exist without business relations”. (Håkansson & Snehota, 1989) 

Cooper & Gardner (1993) kategoriserar affärsrelationer i två extremer beroende på hur djupt samarbete 

och engagemang det är mellan parterna. De två extremerna är ”armlängdsrelation” och ”strategisk 
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allians”. Ingen av dessa två extremer av affärsrelationen sägs vara bättre än den andra då de båda 

fungerar på sitt sätt beroende på typ av affärssituation. (Cooper & Gardner, 1993) Gadde & Snehota 

(2000) styrker detta resonemang och säger att det är parternas egna behov och engagemang som avgör 

typen av affärsrelation. I en armlängdsrelation har parterna inga intentioner att lägga ner energi på att 

bygga vidare på affärsrelationen utan det sker endast sporadiska transaktioner. (Gadde & Snehota, 

2000) Inom en strategisk allians har istället parterna en mer långsiktig och strategisk plan där parterna är 

måna om att investera i affärsrelationen. En strategisk allians jämfört med en armlängdsrelation är i 

regel mindre styrd av kontraktet (Langfield-Smith & Smith, 2003).  

En affärsrelation innebär möjligheter men också utmaningar, företaget måste avgöra om de vill bygga 

en djupare affärsrelation och kanske nå en strategisk allians eller om de ser begränsningar och väljer att 

begränsa sig till armlängdsrelation (Mandják & Szántó, 2010). Resonemanget styrks av Liu et al. (2010) 

som även de identifierar att det finns olika nivåer av affärsrelationer. Med hjälp av en modifierad 

modell utifrån Mehta & Mehta (2010) påvisas hur en affärsrelation styrd av olika preferenser är av 

antingen armlängdskaraktär eller strategisk allians, se Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Om affärsrelationer ska fungera anser bland annat Cooper & Gardner (1993) att det finns vissa faktorer 

som bör uppfyllas. Dessa faktorer är nästan uteslutande riktade mot affärsrelationer liknande strategisk 

allians.  

En faktor som Zhu (2009) har studerat är likheter och skillnader i kulturella värderingar inom 

affärsrelationer mellan olika länder. Den kulturella aspekten poängteras också som viktig faktor i 

byggandet av affärsrelationer. Inom olika kulturer finns det olika tekniker för att kommunicera och 

bygga relationer och det är därför viktigt att hitta en partner som har liknande kulturella värderingar. 

(Zhu, 2009) Foster (2009) belyser resonemanget om kulturella likheter och menar att om leverantörens 

och kundens kulturella värderingar skiljer sig kan detta vara direkt skadligt för affärsrelationen.  

 (Egen illustration utifrån Mehta & Mehta, 2010) Figur 1 - Två extremer av affärsrelationer 
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Engagemang anses vara en viktig faktor i en affärsrelation och om en kunds värde i förhållande till 

leverantörens övriga kunder är litet kan konsekvensen bli att leverantören inte är tillräckligt engagerad i 

kunden. (Liu et al., 2010, Jiang et al., 2010) Gadde & Snehota (2000) poängterar att det inte alltid är 

den största leverantören som passar bäst och kan leva upp till kundens behov. Håkansson & Ford 

(2002) bekräftar detta när de skriver att det inte är ”en mot alla” utan det gäller att gemensamt arbeta 

för att förebygga problem och hantera affärsrelationen.  

Marcolin & Ross (2006) anser att ömsesidighet samt att skapa gemensamma mål och att aktivt 

motverka opportunism är en viktig faktor. Ömsesidighet går ut på att bistå och samarbeta med 

varandra för att nå utsatta gemensamma mål. (Marcolin & Ross, 2006) Cooper & Gardner (1993) 

bekräftar detta när det skriver att parterna bör dela kortsiktiga nedgångar eftersom de är införstådda på 

att de övergripande gemensamma målen är långsiktiga. Motverkande av opportunism, som beskrivs 

utförligt senare i avsnittet innebär att parterna aktivt arbetar för att undvika handlingar som på eget 

bevåg endast gynnar den ena parten eller skadar den andra parten inom affärsrelationen. (Cooper & 

Gardner, 1993) 

Sargent (2006) anger som en viktig faktor det kontrakt där villkoren för affärsrelationen definieras. 

Kontraktet måste hanteras professionellt och ömsesidigt av parterna då affärsrelationen kan drabbas 

både positivt och negativt av ett reglerande kontrakt, detta gäller oavsett grad av affärsrelation. För att 

maximera kontraktets utfall anger Sargent (2006) också faktorn kommunikation. Kommunikationen 

bör vara förankrad högt upp hos parterna för att säkerställa att bästa möjliga förståelse för varandras 

verksamheter sker, dock bör inte kommunikation på den operationella nivån negligeras. (Sargent, 2006) 

Cooper & Gardner (1993) anser även de att kommunikation är viktigt för planeringen av 

affärsrelationen och att detta bör ske genom frekventa möten, gärna ansikte mot ansikte. Håkansson & 

Snehota (2002) poängterar komplexiteten av att många individer och aktiviteter involveras i en 

affärsrelation. 

2.2  IT-outsourcing 

Outsourcing generellt innebär att aktiviteter, processer och funktioner kontrakteras ut till en extern 

part. IT-outsourcing innebär att informationsteknologi blir objekt för outsourcingen. (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999) Kern et al. (2002) definierar IT-outsourcing som att kontraktera ut eller sälja en 

organisations IT-tillgångar (personal och/eller aktiviteter) till en extern leverantör över en 

överenskommen tidsperiod. Detta är en av många definitioner av IT-outsourcing som i stort sett 

beskriver samma sak och ytterligare definitioner av begreppet kommer därmed inte att behandlas. 
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IT-outsourcing som koncept har funnits sedan 1960-talet då användandet av stordatorer som för 

många organisationer var för dyra att köpa in och underhålla internt då istället köptes in som en tjänst 

från externa leverantörer benämnda ”servicebyråer” (Sparrow, 2003). IT-outsourcing växte starkt under 

1980-talet i takt med ökad globalisering och under samma tid slöts även de första stora IT-

outsourcingkontrakten (Dibbern et al., 2004). Lacity & Willcocks (1998) nämner främst det avtal som 

år 1989 slöts mellan Kodak och IBM som trendstarten av IT-outsourcing som vi ser än idag. IT-

outsourcingmarkanden var från början dominerad av några få leverantörer men allteftersom marknaden 

har mognat har en bransch utvecklats med ett brett utbud av nischade leverantörer. En ökad 

konkurrens har gynnat kunderna och resulterat i ökad kvalité och sänkta priser på IT-tjänster. (Lacity & 

Willcocks, 1998) 

Power et al. (2006) delar upp generell outsourcing i tre komponenter, leverantör, kund och projekt. 

Kund är den part som önskar få någonting ousourcat till en leverantör som utför uppdraget eller 

projektet som är den eller de aktiviteter som kunden önskar köpa in från leverantören. Aktiviteter inom 

IT kan vara exempelvis drift och skötsel av organisationens IT-infrastruktur inkluderat databaser, 

applikationer, affärssystem och servrar. IT-outsourcing kan också innebära utkontraktering av enstaka 

system som en mailklient eller lönehanteringssystem. (Power et al. 2006) Figur 2 sammanfattar och 

målar upp beskrivningen från Power et al. (2006).     

 

 

 

 

 

 

Enligt Gonzalez et al. (2005) är IT-tjänster de vanligaste aktiviteterna organisationer för närvarande 

väljer att outsourca. Anledningar till varför företag väljer att outsourca IT-aktiviteter kan vara flera. 

Power et al. (2006) hävdar att de första affärerna som involverade IT-outsourcing uteslutande hade mål 

som var kostnadsrelaterade men att det idag även handlar om att uppnå andra fördelar. För att påvisa 

möjligheterna med IT-outsourcing så enkelt och överskådligt som möjligt används Kern et als. (2002) 

uppdelning av möjligheter i kategorierna, finansiella, strategiska och tekniska.  

Figur 2 - Komponenterna i ett Outsourcingprojekt. 
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Finansiella möjligheter  

Innefattar kostnadsbesparingar som än idag är en av de absolut vanligaste anledningarna till IT-

outsourcing (Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Logan, 2000; Sparrow, 2003). Kostnadsbesparingarna 

ligger ofta mellan 10 och 40 % jämfört med att sköta samma aktiviteter in-house (Kern et al., 2002) 

vilket kan betyda enorma summor då IT-relaterade kostnader ofta är den enskilt största kostnadsposten 

i moderna företag (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Gonzalez et al. (2010) anger att besparingarna 

främst kommer från effektiviserad användning av personal och lägre utgifter för investeringar i 

teknologi. Sparrow (2003) samt Logan (2000) anger ökade möjligheter till att förutsäga kostnader och 

budgetera för IT som också resulterar i ökad kontroll av finanserna relaterade till IT-aktiviteter. 

Gonzalez et al. (2010) beskriver även att kunden kan uppleva högre likviditetsgrad genom att licenser 

för programvara ofta överförs till leverantören.  

Strategiska möjligheter  

Handlar främst om att kunna fokusera på den egna verksamhetens kärnprocesser (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999; Logan, 2000; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010). Detta möjliggör att kunna 

anstränga sig ytterligare för att utföra dessa processer bättre och på så vis även öka avkastningen 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). IT-outsourcing effektiviserar också processer och kan skapa nya 

sätt att göra affärer. Ett exempel är e-business som har öppnat upp helt nya affärsmöjligheter för 

många företag. (Sparrow, 2003) Stora investeringar i teknologi som resulterar i att verksamheten känner 

sig inlåst under en lång tid samt att hålla den egna personalen utbildad och uppdaterad inom detsamma 

hamnar med IT-outsourcing ofta istället på leverantörens ansvar. Ytterligare en möjlighet som skapas är 

kapacitetsbehovet av tjänsteanvändandet som kan ökas eller minskas när nya behov uppstår. Genom att 

inte bekymra sig för dessa moment kan IT-outsourcing skapa ökad flexibilitet för kunden. (Augustson 

& Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010)  

Tekniska möjligheter  

Syftar främst till tillgången kunder får till externa företag som har IT som sin kärnkompetens, det vill 

säga leverantörer. Dessa företag har ofta kunnig personal med specialistkompetens inom olika områden 

samt en överlägsen kapacitet inom nya arbetsmetoder och ”state-of-the art” teknologier som normalt 

överstiger de resurser en intern IT-avdelning har tillgång till. Leverantörer har också ofta en bredare 

erfarenhetsbas och ett större affärsnätverk inom IT-branschen som kan vara till nytta för kunden. 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Kern et al., 2002; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010) Alla dessa 



Magisteruppsats IT-ekonomi, 15 hp 2010-06-10 
Magnus Nilsson  
Karl Wallander 

 
 

14 

olika kompetenser och teknisk know-how resulterar ofta i bättre kvalité och service av de tjänsterna 

som levereras (Gonzalez et al., 2010).  

Möjligheter i all ära men det finns också risker och även anledningar till varför IT-outsourcing ibland 

bör undvikas. Dessa risker och möjligheter bör vägas mot varandra för att skapa medvetenhet vid 

övervägandet av IT-outsourcing. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) För att påvisa riskerna med IT-

outsourcing enkelt och överskådligt används även här Kern et als. (2002) uppdelning i kategorierna, 

finansiella, strategiska och tekniska risker.  

Finansiella risker 

Istället för att outsourcingaffären sparar pengar kan det motsatta inträffa och dolda kostnader kan 

uppstå (Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010). Även om 

kostnadsbesparingar är en av de vanligaste anledningarna skriver Sparrow (2003) att ju mer fokus som 

ligger på kostnadsbesparingar desto större är risken för misslyckande av projektet. Kontrakten som 

skrivs vid IT-outsourcingaffärer gäller vanligen över flera år. Under en sådan tidsperiod kan det hända 

mycket inom en verksamhet exempelvis ändrade kundbehov, ny teknologi som bli 

branschdominerande, politiska åtgärder och ändrad lagstiftning kan påverka verksamheten. (Sparrow, 

2003) Om då inte kontraktet är tillräckligt flexibelt finns det risk för att det tillkommer kostsamma 

tillägg som inte går att förhandla bort. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Gonzalez et 

al., 2010) Ytterligare en aspekt som Gonzalez et al., (2010) nämner är den stora transaktionskostnad 

det skulle innebära för kunden att ta tillbaka outsourcade aktiviteter in-house. Risker som härrör från 

leverantören själv är inte ovanliga (Sparrow, 2003). Leverantören kan ägna mer tid och resurser åt 

kunder som anses mer värdefulla eller också fullföljer inte leverantören de åtaganden som kontraktet 

anger. (Gonzalez et al., 2010) Alla dessa finansiella risker kan leda till sämre tjänste- och servicekvalité. 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010)  

Strategiska risker 

IT-outsourcing bör inte användas i de fall där applikationer eller system är kritiska eller skapar 

konkurrenskraft för verksamheten (Sparrow, 2003). Ofta har den egna IT-personalen en större 

förståelse för den egna organisationen än utomstående leverantörer. Därmed har de också en 

fördelaktigare position vad gäller verksamhetens interna utveckling av den långsiktiga strategin. 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Detta gäller även för känslig information som verksamheten 

använder och lagrar. Trots en god affärsrelation med en leverantör bör viss information, exempelvis 

kunduppgifter eller känsliga företagshemligheter hanteras med stor försiktighet då de i fel händer kan 
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vålla stor skada. Att låta en extern part utföra aktiviteter istället för att låta en intern avdelning direkt 

styrd av företagets ledning göra jobbet innebär en risk i sig. (Gonzalez et al., 2010) Inflexibilitet och 

förlust av kontroll är båda risker som kan inträffa på grund av just detta. (Augustson & Bergstedt Sten, 

1999; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010) 

Tekniska risker 

Genom IT-outsourcing riskerar kompetens hos kundens egen IT-personal att urholkas (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010). Ofta vid IT-outsourcingprojekt blir 

kundens personal anställd av leverantören vilket enligt Gonzalez et al. (2010) kan innebära att det i 

praktiken är samma folk som sköter IT-aktiviteterna även efter ingåendet i IT-outsourcingrelationen. 

Detta i kombination med att ingen ny personal anställs gör att den interna IT-kompetensen successivt 

försvinner. Med svag intern IT-kompetens blir det svårare att utveckla den egna IT-strategin samt att 

kontrollera om leverantören sköter IT-aktiviteterna på bästa sätt. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999; 

Sparrow, 2003; Gonzalez et al., 2010) Vidare nämner också Gonzalez et al. (2010) att kunden riskerar 

att tappa den interna kapaciteten att hålla sig uppdaterad inom nya teknologiska genomslag vilket kan 

resultera i försämrad innovationsförmåga överlag inom verksamheten.  

Det mest framstående begreppet som hotar IT-outsourcingrelationer är opportunism (Aubert et al., 

1998). De definierar opportunism som samverkans- och motivationsproblem mellan kund och 

leverantör. Exempelvis att en part försöker uppfylla egenintressen och således avviker från ”planen” 

som gemensamt bestämts parterna emellan. Faktorer som moral, sociala normer, och risk för försämrat 

rykte i branschen motverkar opportunistiskt beteende. Det belyses främst tre olika typer av 

opportunism, moralisk, felaktigt val av leverantör, samt bristfälligt åtagande. (Aubert et al., 1998) 

Nedan beskrivs kort de tre olika typerna utifrån Aubert et al. (1998).  

Moralisk opportunism innebär att leverantören utnyttjar den ovetskap som kunden har vad gäller 

mätning av det arbete som leverantören faktiskt utför. Det kan även vara svårt för kunden att avgöra 

om problem som uppstår beror på grund av slarv från leverantören eller om det är på grund av 

utomstående faktorer. Många leverantörer känner till detta och kan således skylla bristfälligt utförande 

på omständigheter som de påstår sig inte kunna kontrollera.  

Felaktigt val av leverantör uppstår då kunden inte kan avläsa leverantörens egenskaper. Kunden 

måste validera leverantörens påståenden vilket kan vara svårt. I vissa fall kan leverantören själv vara 

övertygad om att de har den kapacitet som krävs för att sköta de IT-aktiviteter som ska outsourcas.  
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Bristfälligt åtagande innebär att parterna inte gör sitt yttersta för att vårda relationen. Detta kan 

inträffa när kontraktet inte är tillräckligt välformulerat och det finns ”kryphål” som kund eller 

leverantör utnyttjar. Ingen affärsrelation är immunt mot bristfälligt åtagande.  

2.3 IT-outsourcingrelationer 

Som nämnts i tidigare avsnitt om affärsrelationer finns det avgörande faktorer för lyckade 

affärsrelationer. Dessa faktorer kan enligt Mehta & Mehta (2010) även appliceras på IT-

outsourcingrelationer. Kunder som har kortsiktiga kostnadsbesparingar som mål för sin IT-outsourcing 

väljer leverantör efter preferenser som pris och bekvämlighet. Detta kan leda till att kunden förhastat 

väljer en leverantör som inte passar in i verksamheten, både affärsmässigt och kulturellt. Om detta 

inträffar är det svårt att skapa en lyckad IT-outsourcingrelation. (Mehta & Mehta, 2010) Vid mer 

långsiktiga mål påvisar Barthélemy (2003) att kunder istället bör vara noga med val av leverantör. De 

bör välja en leverantör som de ser har stor möjlighet att hantera långsiktiga och gemensamma IT-

outsourcingmål men bry sig mindre om exempelvis pris. En noggrann process vid val av leverantör 

ökar chanserna för en kulturellt och affärsmässigt matchande IT-outsourcingrelation som bägge parter 

ömsesidigt vill vårda. (Barthélemy, 2003) Tompkins et al. (2006) anser att kommunikation och 

interaktion parterna emellan är viktigt. Bara för att en leverantör ser bra ut på papperet betyder inte det 

att den leverantören passar med alla kunder. Genom att kommunicera med varandra kan parterna 

redan innan IT-outsourcingrelationen etablerats få en bild om de har samma uppfattning om hur den 

ska hanteras. (Tompkins et al., 2006)  

Blumenberg et al. (2008) vill belysa vikten av att de beslutsfattare som tar beslut på strategisk nivå även 

har förståelse för den operativa verksamheten för att säkerställa kvalitén på leveransen. Kunden 

kommer överlag tendera att investera mer för att uppnå en IT-outsourcingrelation där strategiskt 

långsiktiga mål med goda chanser till konkurrensfördelar kan vinnas. (Barthélemy, 2003) Gottschalk & 

Solli-Sæther (2008) bekräftar detta och skriver att kund och leverantör arbetar väldigt nära varandra i 

IT-outsourcingrelationer. De nämner tre olika nivåer av IT-outsourcingrelationer, Cost Stage, Resource 

Stage och Partnership Stage. På nivån Cost Stage ligger fokus främst på kostnadsbesparingar och frågan 

om det är billigare att outsourca IT-aktiviteter än att sköta dem internt blir central (kan likställas med 

tidigare nämnda armlängdsrelation). I resource stage är kundens mål genom affärsrelationen främst att 

få tillgång till leverantörens resurser och det den gör bäst, exempelvis ny teknologi eller know-how. I 

partnership stage har parterna kommit så långt att de har en fullskalig affärsrelation där liknande kultur 

eftersträvas (kan likställas med tidigare nämnda strategisk allians). (Gottschalk & Solli-Sæther, 2008) 
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Figur 3 visar modellen från Gottschalk & Solli-Sæther (2008) där kortsiktiga mål med outsourcing 

identifieras i cost stage och långsiktiga mål identifieras i partnership stage. 

 

 

 

 

 

 

Barthélemy (2003) skriver om två olika sidor vid hantering av en IT-outsourcingrelation. En sida är hårt 

bunden till det kontrakt som finns mellan parterna och en sida är mjuk som istället bygger på 

förtroende mellan parterna. Barthélemy (2003) har studerat 50 IT-outsourcingprojekt och kommit fram 

till att både den hårda och mjuka sidan är viktiga nycklar till framgång men att de oftast hanteras 

oberoende av varandra, vilket han anser vara ett misstag. Istället bör den hårda och mjuka sidan 

användas simultant för att få bästa effekt på IT-outsourcingrelationen. Han menar att när nycklarna 

används simultant tar förtroendet över där kontraktet har begränsningar. (Barthélemy, 2003) McFarlan 

& Nolan (1995) håller delvis med i resonemanget, de anser att det är viktigt att se affärsrelationen som 

något mer än endast ett samarbete styrt av ett kontrakt. Vidare anser Gottschalk & Solli-Sæther (2008) 

att en stark IT-outsourcingrelation reducerar behovet för kunden att övervaka leverantörens handlingar 

eftersom den starka relationen skapar stort förtroende mellan parterna. För skapandet av förtroende 

nämner Lee (2001) bland annat att delning av information inom IT-outsourcingrelationen kan påverka 

den positivt. Blumenberg et al. (2008) nämner också att det är viktigt att samtliga anställda hos både 

kunden och leverantör är medvetna om IT-outsourcingrelationens innefattande mål. Detta kan 

effektivisera kommunikationen mellan anställda hos parterna vilket i sin tur kan öka förtroendet. 

(Blumenberg et al., 2008) Tompkins et al. (2006) anser att förtroendet delvis kommer öka med tiden i 

en i övrigt stark och långsiktig IT-outsourcingrelation. Liu et al. (2010) och Jiang et al. (2010) anser 

förtroende tillsammans med engagemang vara två av de viktigaste faktorerna.  

McFarlan & Norlan (1995) anser att det är viktigt med en bra grund i kontraktet och att den byggs upp 

redan från början då kontraktsupphandlingar ofta är komplexa och resurskrävande. Dibbern et al. 

(2004) anser att det är viktigt att kontrakten är flexibla och att det finns möjlighet för justeringar då de 

 (Gottschalk & Solli-Sæther, 2008, s.637) Figur 3 - Tre nivåer av affärsrelationer inom IT-outsourcing 
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kan skrivas på upp till 10 år. Tafti (2005) belyser även han att kontrakt vanligen skrivs på perioder upp 

mot 10 år. Aubert et al. (1998) bekräftar ovan nämnda resonemang och anser att det kan vara svårt för 

parterna att förutse vilka behov av aktiviteter och komponenter som kommer att finnas i framtiden. 

Goo & Nam (2007) tar även de upp att kontraktet spelar en viktig roll i en IT-outsourcingrelation. 

Vidare anser de att båda parter bör vara medvetna om att det är viktigt att det finns väl strukturerade 

Service Level Agreements (SLA) som är en nyckelfaktor för lyckad IT-outsourcing. Med väl 

strukturerade SLA: er kan kontraktet fungera som ett säkerhetsnät som kan användas när något går fel. 

(Goo & Nam, 2007) Barthélemy (2003) anser också att parterna bör se kontraktet som ett säkerhetsnät 

snarare än att använda det som definiering av relationen. Vidare menar han att kontraktet har en större 

roll i början av IT-outsourcingrelationen innan parterna har byggt upp ett förtroende för varandra 

(Barthélemy, 2003). 

McFarlan & Norlan (1995) vill poängtera vikten av att kunden har kvar en stark IT-chef för att IT-

outsourcingrelationer ska fungera. IT-chefens och övriga ansvariga individers roll har stor del i 

planering, kommunikation, organisering och i beställningen av vad det är kunden vill ha ut av 

leverantören. Vet inte kunden vad de vill beställa är det svårt för leverantören att kunna ge en bra 

leverans och IT-outsourcingrelationen är dömd till misslyckande. (McFarlan & Norlan, 1995) Figur 4 

visar en sammanställning av teoriavsnittets viktigaste delar, faktorer, möjligheter och risker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Egen illustration utifrån Power et al., 2006, s.3) Figur 4 - Teorisammanställning 
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3 Undersökningsdesign 

Ämnesvalet valdes av oss efter en tidigare genomförd studie inom IT-outsourcing. I denna studie 

identifierades ett starkt samband mellan IT-outsourcing och affärsrelationer. Vidare har vi genom 

förstudier insett temats aktualitet och vill med denna studie skapa ökad förståelse för sambandet mellan 

IT-outsourcing och affärsrelationer. Den tidigare forskning som behandlar dessa två teman ska genom 

empiriska intervjuer testas för att se hur väl de stämmer överens. Tidigare forskning studerades först 

och sammanställdes i studiens teoriavsnitt. Delar i teoriavsnittet (främst det som behandlar risker och 

opportunism) har inte haft någon fokus under intervjuerna och behandlas således inte i studiens 

analysdel. Vi anser att detta avsnitt behöver finnas för att ge läsaren en bred inblick att IT-outsourcing 

även kan ha negativa effekter. Det empiriska avsnittet har sammanställts från de besöksintervjuer som 

gjorts för att sedan ställas och jämföras mot tidigare nämnda teoriavsnitt i vad som är studiens 

analysavsnitt. Detta resultat som sedan analysdelen behandlat har tillsammans med våra egna tankar 

sammanställts i den avslutande slutdiskussionen. Informationen i teoriavsnittet inhämtades främst från 

Mälardalens högskolebibliotek samt från högskolebiblioteks databaser. De databaser som främst 

brukats var ELIN@mälardalen, emerald, proquest och ebrary. De engelska eller svenska 

ord/ordkombinationer som använts vid informationssökningen var exempelvis, relationships, business 

relationships, IT-outsourcing, outsourcing, risks, possibilites, issues, critical factors, relationship 

management och business Networks.   

3.1 Urval av respondenter 

Vi tog fram en lista på potentiella respondentföretag som ansågs vara intressanta och sorterade dem 

efter relevans utifrån studiens syfte. Från listan delades respondenterna upp i IT-

outsourcingleverantörer och kunder. Det var svårt att komma i kontakt med individer som hade 

relevant kunskap och tillräckligt ansvar för att kunna representera sin respektive organisation samt att 

flertalet potentiella respondenter avböjde medverkan. Från den ursprungliga listan blev dock ett antal 

respondenter intresserade. För dessa respondenter presenterades studiens syfte för att maximera 

företagets möjligheter att sätta oss i kontakt med en lämplig företagsrepresentant. Vid intervjuer med 

kunder var främst IT-chef eller motsvarande av intresse för intervju då dessa individer ansågs ha bred 

vetskap om studiens ämnesområden. Vid intervjuer med leverantörer var det främst säljansvariga 

individer med mycket kundkontakt som intervjuats. Följande företag har blivit intervjuade i studien.  
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TDC Hosting  

TDC Hosting är en IT-outsourcingleverantör.  Intervju genomfördes med account manager Karl 

Mothander den 22 april 2010 på TDC Hostings huvudkontor i Sollentuna, Stockholm. Intervjun varade 

i ungefär 80 minuter.  

Logica  

Logica är en IT-outsourcingleverantör.  Intervju genomfördes med Senior Executive Business 

Developemt Nordic Region Anders Svensson den 23 april 2010 på Logicas svenska huvudkontor i 

Nacka Strand, Stockholm. Intervjun varade i ungefär 60 minuter. 

EDB Business Partner  

EDB Business Partner är en IT-outsourcingleverantör. Intervju genomfördes med Anders 

Christiansson den 29 april på deras svenska huvudkontor i Solna, Stockholm. Intervjun varade i ungefär 

70 minuter. 

Ahlsell  

Ahlsell är en IT-outsourcingkund. Intervju genomfördes med Ahlsells IT-chef Kenneth Larsson den 28 

april 2010 på Ahlsells huvudkontor i Liljeholmen, Stockholm. Intervjun varade i ungefär 70 minuter. 

IT-Kund A 

IT-Kund A är en IT-outsourcingkund med ett fiktivt namn som i studien valt att vara anonym. Intervju 

genomfördes med sourcing-chef Stefan Norell, som är ett fiktivt namn, den 18 maj på IT-Kund A: s 

huvudkontor. Ort och tid är konfidentiell. Intervjun varade i ungefär 60 minuter. 

3.2 Datainsamling & Intervjuguide 

Vi har valt att genomföra besöksintervjuer av semistrukturerad karaktär. Inför intervjuerna utformades 

en intervjuguide som underlag. Bryman (2002) anser att under utvecklandet av en intervjuguide är det 

viktigt att den är utformad på ett sätt som möjliggör för intervjuaren att få information om hur 

respondenten upplever sin värld på ett flexibelt sätt. Ytterligare en viktig aspekt är att undvika att göra 

frågorna för specifika och ledande. Detta kan hindra respondenten från att svara spontant. Frågorna 

bör istället vara av öppen karaktär vilket kan ge plats för följdfrågor som inte finns i intervjuguiden. 

(Bryman, 2002; Björkland & Paulsson, 2003)  

Intervjuerna spelades in med ett undantag för intervjun med TDC Hosting där inspelningen uteblev på 

grund av tekniska problem. Inspelningen innebar möjlighet att i efterhand lyssna på intervjun och 

uppmärksamma detaljer som sagts. Inspelningen möjliggjorde även att vi kunde koncentrera oss mer på 
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respondenten och uppfatta exempelvis kroppsspråk. Samtliga respondenter erbjöds att vara anonyma i 

studien men endast IT-Kund A valde detta. Samtligt empiriskt material har innan publicering skickats 

till respektive respondent för granskning då risken alltid finns att eventuella missförstånd eller 

misstolkningar uppstått.  

3.3 Källkritik 

Syftet med källkritik är enligt Eriksson & Wiedersham- Paul (2006) att fastställa om informationen en 

källa ger ut är trovärdig. Vidare anger de också att en studie bör använda sig av följande fyra kriterier 

för att bedöma en källas trovärdighet, Samtidskrav, Tendenskritik, beroendekritik och Äkthet. 

(Eriksson & Wiedersham- Paul, 2006) 

Samtidskrav  

Källor som används i studien ska vara tidsaktuella därför har främst källor från 2000-talet används men 

i undantagsfall även äldre. I de fall äldre källor har använts har det främst varit teorier som än idag 

anses aktuella, dessa källors relevans har då övervägts.  

Tendenskritik  

Det bör undersökas vilka eventuella egenintressen forskare har i ämnet. Eventuella egenintressen 

behöver inte innebära något negativt utan kan användas för att ställa två forskares teorier mot varandra. 

Vad gäller oss själva som författare har inte vi något egenintresse av studiens resultat eller dess syfte. 

Vissa källor har innehållit avsnitt där visst egenintresse funnits från forskarna själva Detta har vi då tagit 

hänsyn till och dessa avsnitt har vi försökt att undvika i största möjliga mån.  

Beroendekritik  

Detta innebär kontroll av att källor inte är beroende av varandra.  Det är även viktigt att undersöka om 

en källa är vad den utger sig för att vara. Materialet i studiens teoriavsnitt styrks av flera oberoende 

källor och anses således inte vara beroende. Vad gäller respondenter finns ett visst beroende mellan två 

av dem, dock har inga frågor utformats efter detta och vid intervjutillfällena har inte beroendet påtalats 

vilket resulterat i att respondenterna varit ovetandes om varandras medverkan i studien.  

Äkthet  

Källor behöver ibland undersökas, detta är ett problem som ökar vid användningen av digital 

information genom exempelvis internet. Vi har främst använt vetenskapligt granskad litteratur som 

primärkällor vilka hämtas från vetenskapligt etablerade bibliotek och databaser. Källorna i studien 

består av vetenskapligt granskade artiklar och litteratur vilka behandlar ämnesområdena IT-outsourcing 
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och affärsrelationer. För att få en aktuell bild om vad som händer på IT-outsourcingmarkanden samt 

för att få inspiration har den fackliga tidsskriften Computer Sweden används. Vi vill dock påvisa att 

denna tidsskrift inte är vetenskapligt granskad och har därmed inte heller använts som källa i studien.  

Intervjuer har enbart genomförts med en respondent på varje företag varför det kan finnas andra 

uppfattningar inom företagen än vad som redovisats i studien. Då enbart en person intervjuats inom 

varje företag kan därför dennes personliga åsikter påverka resultatet av intervjun. För att skapa en så 

bred bild av relationen som möjligt har intervjuer genomförts med både kunder och leverantörer för att 

spegla bådas perspektiv.  

Validitet och realibitet är två begrepp som används vid granskning av empiriskt material. Validitet 

säkerställer att det är studiens syfte som undersöks och utforskas. Reliabilitet innebär att den metod 

som används för att samla in informationen är tillförlitlig. Realibitet innebär även att ha en metod som 

är oberoende av vem som utför den. Studien har genomförts på ett sådant sätt att om någon efter oss 

skulle genomföra en studie på likvärdigt sätt skulle de med stor sannolikhet att komma fram till ett 

liknande resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008) 

3.4 Forskningsetik 

I vår studie har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudregler för etik inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Nedan presenterar vi dessa fyra huvudregler.  

Informationskravet 

Forskaren ska informera samtliga respondenter i studien om deras uppgift i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Respondenterna ska även upplysas om att deras deltagande i studien är 

frivilligt och att de har rätt att avstå medverkan. Samtliga respondenter informerades om syftet och 

deras roll i studien. Samtliga respondenter meddelades att deras medverkan i studien är frivillig och kan 

avbrytas.  

Samtyckeskravet 

Forskaren ska inhämta respondenternas samtycke för medverkan i studien. Respondenten ska även ha 

rätt att självständigt bestämma om och på vilka villkor de ska medverka i studien och de ska kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Respondenterna får heller inte 

utsättas för påtryckningar om de väljer att avbryta sin medverkan i studien. Samtliga respondenter gav 

sitt samtycke till medverkan i studien efter att de informerats om informationskravet ovan. 
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Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om deltagare i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

skall förvaras på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för obehöriga. Respondenterna i studien 

erbjöds att vara anonyma i studien vilket också en av dem valde att vara. Respondenterna informerades 

om att det inspelade materialet endast kommer användas i studiens syfte.  

Nyttjandekravet 

De personuppgifter som insamlats för forskningsändamål får inte användas för kommersiellt bruk eller 

för andra icke vetenskapliga syften. Personuppgifter som insamlats för forskningsändamål får inte 

användas för beslut som kan få direkt påverkan på den enskilda individen utan dess medgivande. 

Samtliga respondenter i studien informerades om att deras uppgifter endast kommer att användas i 

studiens syfte och att de efter genomförd studie kommer att raderas.  

Vi har med detta avsnitt påvisat att studien efterföljt en relevant ansats och att datainsamling har skett 

under planerade former där samtliga respondenter fått vetskap om deras roll och studiens syfte. Den 

information som insamlats har kritiskt granskats och säkerställts som vetenskaplig. Vidare har även de 

etiska och moraliska regler efterföljts som Vetenskapsrådet rekommenderar.  
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4 Empiriskt material 

Det kommande avsnittet presenterar de fem besöksintervjuer som uppsatsförfattarna genomfört. 

Samtligt material i detta avsnitt återspeglar de svar som uppsatsförfattarna har fått utifrån de frågor 

som återfinns i ”intervjuguiden” Bilaga 1 och 2.  

4.1 TDC Hosting 

Karl Mothander arbetar som account manager/säljare för outsourcingleveranrören TDC Hosting, 

benämns vidare i studien som TDC. Som säljare är Mothander den som först får kontakt med kunder 

och således ofta den som startar upp relationsarbetet. TDC Hosting var tidigare en del av TDC Sverige 

men är nu ett separat bolag inom TDC-koncernen. TDC har i Sverige ca 225 medarbetare och omsatte 

år 2009 ca ½ miljard SEK. I tjänsteutbudet ingår tjänster främst inom IT-drift, där TDC har sin 

kärnkompetens, och IT-konsultation.  

Mothander nämner att de vanligaste aktiviteterna TDC: s kunder outsourcar är webbapplikationer, 

mailklienter, system för back office, affärsapplikationer och databaser som tillhandahålls genom 

terminal- och serverlösningar. Ett kundteam hos TDC består av en account manager/säljare som under 

upphandlingen får hjälp av tekniskt säljstöd som understödjer säljaren under de tekniska diskussionerna 

med kunden. När avtalet sedan börjar gälla tar en service level manager över tekniskt säljstöds roll 

tillsammans med avdelningen operations som ansvarar för den dagliga driften. I praktiken är totalt tre 

individer involverade samtidigt i samarbetet med kunden. Samtliga individer inom ett team har ett 

ansvar och vet hur viktiga goda relationer är. Punktlistan nedan anger de vanligaste mål som TDC anser 

att deras kunder vill uppnå med IT-outsourcing (ej i inbördes ordning). 

• Kostnadsbesparingar 

• Högre tillgänglighet  

• Ökad kvalité 

• Bättre support 

• Bättre systemövervakning 

Synen på IT-outsourcingrelationer 

Relationen är kritisk inom outsourcing och startar redan första gången leverantör och kund får kontakt 

med varandra. Fungerar inte relationen tillfredsställande kommer kontraktet att avslutas på ett eller 

annat sätt. Relationen är också det som skiljer olika leverantörer från varandra då leverans av den 

tekniska aspekten är något som de flesta leverantörer kan genomföra relativt likvärdigt. En stark 
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relation gör det också lättare att lösa de problem som kan uppstå längs vägen i ett IT-

outsourcingprojektet. För att skapa ett förtroende hos kunden är det viktigt att leverantören kan 

hantera kundens unika önskemål. För att uppnå detta har TDC som mål att alltid förse kunden med 

dedikerade och engagerade kontaktpersoner som ingår i kundteamet. Även att ha namn och ansikte på 

den ansvariga hos kunden är något som bidrar till förtroendet för leverantören.  

Kundens storlek på kontraktet i förhållande till andra kunder ska inte ha någon betydelse för relationen 

utan det finns alltid en eftersträvan att det läggs lika stora uppoffringar på relationen oavsett storlek. 

Däremot behandlas kunder olika då kunder har olika typer av behov i relationen. Vissa kunder kräver 

en mer emotionell eller ”mjuk” relation med många fysiska möten medan andra kunder har större 

prioriteringar inom tekniska eller ”hårda” aspekter. Det är viktigt att tidigt identifiera den bild och de 

mål kunden vill uppnå med IT-outsourcing, på så vis kan kund och leverantör få en delad syn av  

IT-outsourcingprojektet. Ansvariga för IT-outsourcingprojektet hos kunden respektive leverantören 

bör för att få en ökad förståelse för kundens verksamhet träffa individer från andra avdelningar och 

strategisk ledning i den mån det går. Det är leverantören som är ytterst ansvarig att en god relation 

bibehålls. Exempel är när kontraktsupphandlingen förhandlar priser är det därför viktigt att som 

leverantör inte nonchalera kundens priskrav. Istället för att endast försöka lägga motbud ska 

leverantören motivera och försvara priset då prissättning är något som kunden ofta inte har full 

förståelse för. Mothander poängterar också att i fasen om prisdiskussioner och motiveringar till 

prissättningar är hans roll som account manager mycket viktig.  

Löpande drifts- och projektmöten hålls under projektets gång och vilka som är kallade till dessa möten 

varierar beroende på vilket behov som finns i varje kunds unika fall. Ett standardkontrakt brukar 

sträcka sig över 2-3 år, dock kan kundernas förutsättningar snabbt förändras under den kontraktstiden. 

Kontrakten är därför ofta flexibla och dynamiskt utformade med omförhandlingsfönster där tillägg och 

bilagor kan skapas även under kontraktets bindningstid. Förståeliga beskrivningar av projektet för 

kunden är viktigt och att leverantören säkerställer att kunden själv förstår vad den skriver på. 

Mothander tillägger att det ofta är kundens egen syn på IT som påverkar hur relationen kommer att se 

ut. Det har hänt att TDC lagt ner upphandlingar med kunder då parternas processer inte stämt överens 

och utsikterna för en god relation inte sett bra ut. 
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4.2 Logica 

Anders Svensson arbetar som Senior Executive Business Development och arbetar främst med större 

outsourcingaffärer inom Norden. Svensson har jobbat i IT-branschen och med outsourcing sedan 

slutet av 1980-talet och har således en bred erfarenhet inom ämnena outsourcing och relationer. Logica 

grundades i Storbritannien och har i Sverige ungefär 5 200 anställda. Verksamheten i norden omsatte år 

2009 11 miljarder SEK. Logica erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och 

outsourcing till främst större företag med huvudkontor i Europa.  

Svensson nämner att de vanligaste aktiviteterna deras kunder väljer att outsourca till Logica är grovt 

indelat i outsourcing av infrastruktur- och applikationsförvaltning samt applikationsutveckling. Under 

upphandlingen är det främst specialister som är med och arbetar med upphandlingen men det finns 

även en kundansvarig och den är med kunden ända från början för att skapa kontinuitet i projektet. 

När kunden har blivit kund hos Logica har en Client Director tillsammans med ett kundteam ansvaret 

för att relationen till kunden fungerar. Den kundansvarige finns med under alla delar i projektet för att 

få en mjuk övergång och skapa en god relation med kunden. Utöver de individer som är direkt 

inblandade i IT-outsourcingprojektet är ansvariga hos leverantören med och träffar ansvariga hos 

kunden för att få en ökad förståelse för kundens verksamhet. Logicas VD i Sverige träffar personer i 

kundens ledning vilka kan variera beroende på kundens storlek. Punktlistan nedan anger de vanligaste 

mål som Logica anser deras kunder vill uppnå med IT-outsourcing (ej i inbördes ordning). 

• Ökad kostnadseffektivitet 

• Tillgång till kompetens 

• Kvalité 

Synen på IT-outsourcingrelationer 

Relationen är av oerhört stor vikt för ett IT-outsourcingprojekt och att det är i de lyckade 

outsourcingaffärerna som relationen har fungerat bra. De flesta leverantörer kan erbjuda likvärdiga 

tekniska lösningar vad gäller leveransen av IT-tjänster men det är när det kommer till hanteringen av 

relationen och de ”mjuka” värdena som skillnader mellan olika leverantörer märks. Om relationen inte 

fungerar kommer kunden eller leverantören förr eller senare att avsluta relationen. Kunden köper inte 

bara specificerade kontrakt utan även ett förtroende att Logica kan leverera det som upphandlats. För 

att belysa detta berättar Svensson om en kund Logica har haft sedan 1993 där relationen byggt på 

förtroende och ömsesidig respekt mellan parterna och där uppkomna problem alltid kunnat lösas längs 

vägen utan tvister. Det är viktigt att leverantören kan leva upp till kundens förväntningar för att bygga 
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förtroende. Förtroende kan byggas hos kunden genom att tillföra affärsnytta och affärsvärde. Om 

förtroende inte finns kommer inte relationen att fungera. Ibland kan vissa kunder känna sig 

”bortglömda” av leverantören för att deras kontraktsvärde är relativt litet jämfört med övriga 

kundkontrakt. Alla kunder och leverantörer passar inte ihop och det är därför viktigt att kunden väljer 

en leverantör som kan uppfylla just deras behov. Logica riktar sig främst mot större organisationer och 

i de fall de känner att kunden är för liten försöker de att hjälpa dem hitta en leverantör som passar 

bättre för deras behov.  

Det förekommer ibland att kunder är väldigt måna om att få till ett bra pris och vill förhandla om varje 

krona vilket ibland kan gå så långt att kontraktet tillslut blir ofördelaktigt för leverantören. Då priset är 

fokus för outsourcing kommer relationen inte bli bra. Detta är vanligast förekommande under 

lågkonjunktur som under krisen 2001- 2002 då även leverantören var satta under press och accepterade 

ofördelaktiga kontrakt. Svensson nämner dock att då outsourcingmarknaden har blivit mer mogen har 

kunderna börjat fokusera mer på relationen då de lärt sig att den spelar en viktig del i ett 

outsourcingprojekt.  

Standard hos Logica är att kontrakten skrivs på mellan 3-5 år eftersom kontraktsupphandlingar är 

kostsamma och resurskrävande vill kunden försäkra sig om att de har en långsiktig relation. Samtidigt är 

det viktigt att kontrakten är flexibla och kan tillåta förändring eftersom världen ständigt förändras vilket 

ändrar förutsättningarna både för kunden och för leverantören. I större IT-outsourcingaffärer kan det 

ta upp till ett år innan allt är klart och börjar fungera. Flera av Logicas kunder har valt att omförhandla 

sina kontrakt med Logica efter att kontraktstiden gått ut vilket kan ses som ett bevis på att relationen 

har fungerat. Löpande drifts- och projektmöten hålls under projektets gång och de kan se lite olika ut 

beroende på kundens behov. Dessa uppföljningsmöten förekommer på både operativ och strategisk 

nivå. På operativ nivå är det mellanchefer hos respektive part som träffas och på strategisk nivå är det 

Logicas VD i Sverige som träffar kundens ledning eller motsvarande beroende på kunden.  
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4.3 EDB Business Partner 

Anders Christiansson arbetar på EDB Business Partner, benämns vidare i studien som EDB, inom 

affärsområdet EDB Outsourcing och har ett ansvar inom EDB att få in nya outsourcingkunder till 

verksamheten samt att starta upp nya affärsrelationer och kontrakt. Christiansson arbetar med en kund 

från första kontakt tills ett kontrakt är påskrivet och en leverans påbörjas. EDB är grundat i Norge och 

verksamheten är främst riktat mot nordiska marknaden. I Sverige har EDB ungefär 1 500 anställda och 

verksamheten omsatte år 2009 2 miljarder SEK.  Kundsegmentet består av medelstora till stora företag. 

I tjänsteutbudet ingår utöver outsourcinglösningar, IT-konsultation och systemleverans till exempelvis 

bank- och finanssektorn, ett kundsegment där EDB är ledande i Norden. Som de vanligaste IT-

aktiviteterna EDB får i uppdrag nämns begreppet infrastruktur-outsourcing vilket bland annat omfattar 

serverdrift, helpdesk, skötsel av arbetsplatser/kringutrustning, applikations-drift och mailsystem. Som 

den näst vanligaste aktiviteten anges applikationsförvaltning vilken innebär en mer verksamhetsnära 

drift av applikationer som även innefattar vidareutveckling och förfining av applikationerna. De mål 

kunder sätter upp med IT-outsourcing har gemensamt att det är lättare att kräva av en leverantör än 

den egna IT-avdelningen. Punktlistan nedan anger de vanligaste mål som EDB anser deras kunder vill 

uppnå med IT-outsourcing (ej i inbördes ordning). 

• Kostnadsbesparingar 

• Tillgång till rätt kompetens 

• Driva en förändring 

• Effektivare processer 

Synen på IT-outsourcingrelationer 

Relationen påbörjas vid första samtalet som leverantören för med kunden oavsett vilken part som sökt 

upp vem. Relationen är avgörande för hur kunden upplever hela outsourcingleveransen och relationen 

är ett bra mått på hur EDB har lyckats. Relationen med befintliga kunder innehåller tre nivåer av 

struktur. Den första nivån har en ”hård” vinkling med en operativ daglig styrning där vissa saker ska 

göras på ett visst sätt på en viss tid. Den andra nivån har en ”mjukare” taktisk styrning med exempelvis 

utvecklingsarbeten i projektform. Den tredje nivån har en mer strategisk nivå där det diskuteras vad 

kunden vill uppnå med sin övergripande affärsverksamhet. Leverantören bör försöka se på sina kunder 

som en partner och det bör eftersträvas att den synen är ömsesidig även från kunden. Inom 

outsourcing arbetar människor med varandra och det är viktigt att kemin i det samarbetet fungerar. 

Fungerar inte det kommer inte heller leveransen att fungera tillfredsställande.  
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Outsourcing är på ett sätt otacksamt för en leverantör då inget beröm ges när aktiviteter fungerar som 

de ska utan leverantörer blir endast uppmärksammade när aktiviteter inte fungerar. För en bra relation 

fungerar ideologin ”lika barn leka bäst” med vilket menas att parterna i relationen bör ha en kulturell 

och storleksmässig likhet. Vid fall då den kulturella likheten saknats har det samarbetet avslutats så 

snabbt som möjligt, med hänsyn till parternas tid. Att bilda en uppfattning om en kunds kultur, 

exempelvis vilka företagets strategiska mål är samt hur individernas personlighet, är något som utförs 

redan vid första mötet. Upphandlingsperioden som pågår allt mellan 6-18 månader kan ganska klart 

avspegla hur det fortsatta samarbetet med kunden kommer att fortgå Fungerar den fasen bra för 

parterna brukar även relationen i sig fungera. Upphandlingsfasen brukar ha den livscykeln att ju tidigare 

i upphandlingen parterna befinner sig desto mer fokus har diskussionen på övergripande strategiska 

frågor men ju närmre kontraktets påskrivningsdatum kommer desto mer tenderar diskussionerna 

handla om kronor och ören.   

Utökat förtroende med nya aktiviteter samt förlängda avtal kan ses som ett kvitto på en god relation. 

Som leverantör måste en bred förståelse av kundens förväntningar finnas, finns inte det vet inte 

leverantören vad som ska levereras och då kan inte ett tillfredsställande resultat uppnås. Krav finns 

förstås på beställaren (kunden) att de kan specificera vad de faktiskt förväntar sig och vad de vill uppnå. 

Ett standardkontrakt med EDB pågår under en period på 3-5-år. Synen på kontraktet är absolut och 

hårt samt styrs mycket av vad kunden själv har för vilja och förväntningar. En del kunder vill ha väldigt 

detaljrika kontrakt. Dessa detaljerade typer av kontrakt minimerar överraskningar för kunden och 

kontraktet blir inte heller individberoende hos vare sig kunden eller leverantören. Då alla 

förväntningarna är noga nedskrivna skildras inte bara en eller några specifika personers förväntningar. 

Relationen kan aldrig fungera bra med enbart ett bra kontrakt men med en dålig samverkan, däremot 

kan en relation fungera bra trots ett mindre bra kontrakt men med en bra samverkan. 
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4.4 Ahlsell  

Kenneth Larsson arbetar som koncern IT-chef/CIO på Ahlsell. Larssons funktion är att han är 

ansvarig för Ahlsells IT i Skandinavien men avdelningen har även regionala IT-chefer i Norge, Finland 

och Danmark. Ahlsells huvudsakliga verksamhet är grossistverksamhet av installationsprodukter, 

verktyg och maskiner till professionella användare. I Norden finns totalt tre centrallager, ett i Sverige, 

ett i Finland samt ett under uppbyggnad i Norge och Ahlsell omsatte år 2009 20 miljarder SEK. 

Verksamheten outsourcar i stort sett all IT till ett tjugotal olika leverantörer. Det innebär allt från 

telefoni och email till drift och leverans av affärssystem. Anledningen till att de använder sig av flera 

olika leverantörer är av den enkla anledningen att en leverantör inte kan vara bäst på allt. Punktlistan 

nedan anger de vanligaste mål som Ahlsell vill uppnå med IT-outsourcing (ej i inbördes ordning). 

• Kostnadseffektivitet 

• Teknisk effektivitet. 

• Behovsanpassat användande 

• Tillgång till expertis 

Synen på IT-outsourcingrelationer  

Relationen i ett IT-outsourcingprojekt är mycket viktig och att den blir allt viktigare med tiden. Den 

startar när första kontakten tas mellan parterna och en kravspecifikation bearbetas. Alla relationer med 

Ahlsells IT-leverantörer är viktiga även om affärsrelationen med leverantörer av de kritiska systemen 

förstås är viktigast. Ahlsells verksamhet är mycket beroende av IT-aktiviteter. Det är därför viktigt att 

driften av systemen och affärssystemen fungerar klanderfritt. Vidare är det viktigt att även leverantören 

förstår vikten av att de kritiska systemen fungerar och att de snabbt kan vidta åtgärder när fel uppstår. 

Ett utbyte av en outsourcingleverantör är väldigt utmanande och kostsamt, även om det med tiden 

blivit enklare. Det kan därför vara värt att behålla en existerande leverantör om relationen fungerat. Just 

nu omförhandlas ett avtal med en av de större leverantörerna och då används det gamla kontraktet som 

mall där vissa saker justeras och förbättras. En aspekt som lätt glöms bort är vikten av delad 

företagskultur och att den förstås av både kund och leverantör. När är en leverantör då väljs ut är det 

viktigt att denne ser världen på samma sätt som den egna organisationen.  

Vid förhandlingar av kontrakt kan relationen bli negativt påverkad. Det är därför bättre att den person 

som är tänkt att arbeta med kunden på lång sikt inte sitter med vid förhandlingsbordet. Det är därför 

också bättre om leverantören ställer upp med en individ som har större ansvar och finansiella 

befogenheter. Det kan därför vara av vikt för relationen är att skilja på en pågående och en avslutad 
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förhandling. Vidare är öppenhet och ärlighet mellan parterna viktigt då god kommunikation minimerar 

risken för missförstånd.  

Ahlsell har höga krav på leverantörer och kräver en viss grad av uppmärksamhet vilket de även anser 

sig få trots att Ahlsell kan ses som en relativt liten kund för vissa av leverantörer. Denna press skapar 

ett förtroende från Ahlsell själva då leverantörerna vet att de måste göra ett bra jobb. Genom att vara 

krävande har Ahlsell bidragit till att leverantören utvecklats i sitt erbjudande. I en relation är det också 

viktigt att hitta en balans, något som är särskilt viktigt vid viten och sanktioner om exempelvis ett 

kontrakt inte följts. I Ahlsells fall används ytterst sällan sådana processer mot leverantörer om det inte 

är nödvändigt. När problem uppstår ska leverantören vara tillgänglig och enkel att nå samt vara beredd 

med de resurser som krävs för att lösa problemet. Vid upphandling använder sig Ahlsell av en budget 

och om ett avtal hamnar inom eller kanske lägre än den satta budgeten har det hänt att Ahlsell låtit en 

leverantör veta detta och på så vis fått betala ett högre pris. Detta för att främja win-win. Larsson 

sammanfattar Ahlsells relation till leverantörer som en jobbig, krävande men engagerande kund. 
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4.5 IT-Kund A 

Vi har intervjuat Stefan Norell som arbetar på IT-Kund A. Norells tidigare roll var projektledare inom 

sourcing och upphandling inom IT och idag arbetar han med liknande arbetsuppgifter på chefsnivå. IT-

Kund A outsourcar flertalet olika IT-aktiviteter exempelvis helpdesk, verksamhetens arbetsstationer, 

övervakningstjänster samt både drift av skräddarsydda och hyllfärdiga applikationer. Ingen aktivitet är 

omöjlig att outsourca även om affärskritiska aktiviteter överväggs mycket noggrant med hänseende till 

den affärsrisk som det innebär. Punktlistan nedan anger de vanligaste mål som IT-Kund A vill uppnå 

med IT-outsourcing (ej i inbördes ordning). 

• Kostnadsbesparingar  

• Strategiska mål 

• Tillgång till ny kompetens 

Ingen av dessa mål fungerar enskilt utan det krävs att de fungerar i symbios med varandra för att lyckas 

med IT-outsourcingprojekt i stort. Om målen inte kan uppfyllas tillfredsställande kan aktiviteterna lika 

gärna skötas in-house. 

Synen på IT-outsourcingrelationer  

En god affärsrelation är viktig i ett IT-outsourcingprojekt och den växer fram i takt med att projektet 

mognar. En affärsrelations livscykel jämförs med ett giftermål där kunden är bruden som blir 

uppvaktad av leverantören som friar vilket sedan leder till giftermål. Precis som i ett äktenskap bygger 

en IT-outsourcingrelation på ömsesidigt förtroende. Saker och ting sköter inte sig självt bara för att ett 

styrande kontrakt blivit påskrivet. De är därför viktigt att leverantören inte bli bekväm i affärsrelationen 

utan alltid är på topp och hela tiden skapa nya möjligheter för kunden. Kontraktet spelar en viktig roll 

och är något som hela tiden måste finnas med i bakgrunden för att affärsrelationen ska bli lyckad. 

Kontraktet spelar oftast en större roll i början men vartefter IT-outsourcingrelationen mognar och mer 

förtroende byggs upp fungerar kontraktet mer som en livbåt.  Den finns där som en trygghet ifall något 

händer men med förhoppningen att den inte behöver användas. Däremot mäts nyckeltal i den dagliga 

verksamheten som sedan jämförs med kontraktet, dessa mätningsresultat diskuteras sedan vid 

uppföljningsmötena med leverantören. Kontraktet bör vara detaljerat vad gäller dessa nyckeltal men 

kunden kan inte mäta allt utan endast omsorgsfullt utvalda nyckeltal. Exakta formuleringar i kontrakten 

minimerar risken för missförstånd och problem. Priset ses som en viktig del när kontrakten upphandlas 

men medvetenhet finns om att det även är viktigt att bygga en strategisk affärsrelation och att då priset 

inte alltid är det avgörande i förhandlingen.  
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Kommunikation är en viktig faktor och att regelbundna uppföljningsmöten finns både för operativ- 

(möten ungefär en gång i veckan), taktisk- (möten kvartalsvis) och strategisk- (möten varje halv- eller 

helår) nivå, en modell IT-Kund A nämner som styr- och ledningsmodellen. Valet av leverantör sker 

med omsorg efter specifika behov för verksamheten och det är viktigt att leverantören också har en 

förståelse för kundens verksamhet. En långsiktig och strategisk relation bygger på att parterna arbetar 

mot gemensamma mål, har liknande värderingar samt kulturella likheter. Att leverantören har en god 

innovationsförmåga och arbetar proaktivt som kan resultera i förbättringar för kunden värderas högt. 

Både kostnadsmässiga och affärsmässiga förbättringar är viktiga för att stärka den strategiska 

affärsrelationen. Även den personkemi som måste finnas mellan de individer som främst utgör 

affärsrelationen nämns som viktig. Ansvaret för affärsrelationen är ömsesidig och det ligger i båda 

parternas intressen att vårda den. Kunden har ett ansvar för den egna verksamheten och det som ska 

beställas men leverantören har förstås ett ansvar för att leveransen av beställningen fungerar.  
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5 Analys 

Affärsrelationer är idag en grundläggande tillgång skriver Mandják & Szántó (2010). Vikten av 

affärsrelationer och vilka fördelar dessa kan skapa poängterar Dyer (1996) med studien över 

amerikanska och japanska biltillverkare. Hans studie påvisar vikten av goda affärsrelationer och att de 

därför bör tas på största allvar. Liknande resultat har även framkommit under denna studie. I 

intervjuerna har det bland annat uttalats att relationen är mycket viktig och den blir allt viktigare med 

tiden (Larsson) samt att relationen är kritisk inom outsourcing (Mothander). Även i de tre övriga 

intervjuerna har synen på affärsrelationen uttalats som en mycket viktig del i den dagliga verksamheten. 

Affärsrelationen är kritisk även inom IT-outsourcing, det nämner bland annat Tompkins et al. (2006) 

som hävdar att affärsrelationen kan ha större påverkan på slutresultatet i outsourcingprojektet än den 

outsourcade aktiviteten i sig. Affärsrelationer och dess betydelse i skapandet av möjligheter poängteras 

av Håkansson & Snehota (1989; 1995) och de positiva effekter de har på IT-outsourcing påvisas av 

Blumenberg et al. (2009). Möjligheterna med IT-outsourcingrelationer belyses av Norell bland andra 

som säger att det kan skapa nya möjligheter då leverantörer ofta besitter en god innovationsförmåga 

och arbetar proaktivt. Sargent (2006) och Anderson et al. (1994) nämner att en affärsrelation påbörjas 

när två företag träffas för första gången och identifierar möjligheter att samverka samt utnyttja 

varandras resurser. Detta verkar stämma överens med verkligheten då bland annat Christiansson och 

Larsson beskriver att en affärsrelation startar första gången kontakt upptas och exempelvis en 

kravspecifikation diskuteras.  

Vi tycker att begreppet affärsrelationer kan låta komplicerat men att det i praktiken inte är så det 

förhåller sig. Detta resonemang kan målas upp med hjälp av Mehta & Mehta (2010) som beskriver två 

extremer, armlängdsrelation och strategisk allians, samt Gottschalk & Solli-Sæther (2008) som 

beskriver cost stage och partnership stage. Dessa fyra begrepp visar att det finns olika typer av 

affärsrelationer, en variant som genom enstaka transaktioner av produkter, tjänster eller pengar räknas 

som en typ och en variant med mer långsiktigt och strategiskt samarbete. Trots att vi i intervjuerna inte 

diskuterat enskilda outsourcingaffärer i respektive verksamhet har bland annat fallen med Larsson och 

Norell, där båda har en bred leverantörsbas, tolkat att alla IT-outsourcingrelationer inte kan vara lika 

omfattande. Vi tror istället att en betydande del av affärsrelationerna hos dessa två kunder är av 

armlängds- eller cost stage-karaktär. Under intervjuerna när respondenternas IT-outsourcingrelationer 

diskuterats har det dock uteslutande handlat om affärsrelationer lik strategisk allians och partnership 

stage.  
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Om respondentföretagens IT-outsourcingrelationer skulle placeras ut i skalorna i modellerna av Mehta 

& Mehta (2010) och Gottschalk & Solli-Sæther (2008) skulle de hamna långt uppe till höger i båda 

modellerna. Figur 5 illustrerar företagens placering där den helsvarta delen beskriver fullskaliga IT-

outsourcingrelationer och den svartvita mer åt armlängskaraktär såsom vissa av leverantörerna hos 

kunderna. Christiansson har berättat om tre nivåer, operativ, taktisk och strategisk, som påminner 

mycket om de tre stegen som Gottschalk & Solli-Sæther (2008) beskriver.  

 

 

 

 

 

 

Den fråga som ställts under intervjuerna som söker ta reda på de ”vanligaste anledningarna” till varför 

kunder väljer alternativet IT-outsourcing. Genom att tre av respondenterna var leverantörer var deras 

svar på frågan baserat på de mål som deras respektive kundgrupper främst söker. Indirekt blir då frågan 

ställd till en större grupp respondenter. Det har varit svårt att matcha respektive svar med den 

begreppsordlista som blivit behandlad i tidigare forskning. Vissa svar har då tolkats som att de i 

praktiken betyder samma sak som tidigare forskning belyser. Ett svarsexempel på frågan om vanligaste 

anledning är ”Behovsanpassat användande” som vi då praktiskt anser betyder samma sak som 

flexibilitet. Figur 6 visar de vanligaste möjligheterna som tidigare forskning anger och också de svar på 

frågan om ”främsta anledningar” som respondenterna angett. 

 

 

 

 

 

 
Figur 6 - Teoretiska och empiriska IT-outsourcingmöjligheter  (Egen illustration) 

Figur 5 - Respondenternas nivå på affärsrelationer 
Gottschalk & Solli-Sæther, 2008) 

(Egen illustration utifrån Mehta & Mehta, 2010; 
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Resultatet, som i empiriavsnittet redovisats i en punktlista i varje intervjusammanställning, i Figur 7 har 

visat sig stämma relativt överens med de möjligheter som Augustson & Bergstedt Sten (1999), Kern et 

al. (2002) och Gonzalez et al. (2010) nämnt som vanliga. Kostnadsbesparingar och tillgång till expertis 

anses av Augustson & Bergstedt Sten (1999), Kern et al. (2002) och Gonzalez et al. (2010) som två av 

de absolut vanligaste möjligheterna med IT-outsourcing. Vidare nämner de också fokus på 

kärnprocesser som ett av de vanligaste strategiska målen. I intervjuerna har den möjligheten endast 

blivit angiven av en respondent och anledningen till det kan bero på flera orsaker.  

Det finns även faktorer som bör hanteras för att affärsrelationer ska fungera tillfredsställande. Detta 

nämns av bland annat Gadde & Snehota (2000) och Mehta & Mehta (2010). Sammanställningen i Figur 

7 visar de relationsfaktorer som tidigare forskning påvisat och som här ställs mot respondenternas svar 

på frågan: ”Vilka faktorer anser Ni vara de mest kritiska att uppfylla i en relation?”. Även här har 

respondentsvar inte exakt kunnat matcha den begreppsordlista som tidigare forskning behandlat.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Figur 7 - Sammanställning över samtliga respondenters IT-outsourcingrelationsfaktorer 
(Egen illustration utifrån Power et al., 2006, s.3). 
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Figur 8 visar att respondenternas svar stämmer väl överens med tidigare forskning om viktiga faktorer. 

Av dessa totalt åtta faktorer har endast två inte kunnat bekräftas, ett förekommer i faktorn 

”kommunikation” och ett i ”lika kulturer/värderingar”. Nedan analyseras de åtta faktorerna djupare.  

Zhu (2009), Gadde & Snehota (2000), Foster (2009) och Mehta & Mehta (2010) nämner att parternas 

företagskultur bör vara delad för ökad förståelse av varandras verksamheter. Samtliga respondenter 

poängterar en mer eller mindre god medvetenhet om de förutsättningar för affärsrelationen som delad 

kultur kan skapa. En faktor starkt relaterad till företagskultur är valet av leverantör som nämns av 

Gadde & Snehota (2000). Bland annat nämns storleken på leverantör i förhållande till den egna 

verksamheten och att vid mer långsiktiga mål poängteras vikten av ett mer noggrant val av leverantör. 

Vid ett noggrant val ökar också chanserna till att de kulturella likheterna hittas mellan parterna. 

(Barthélemy, 2003). Tompkins et al. (2006) säger också att många leverantörer ser bra ut på pappret 

men att de inte nödvändigtvis passar ihop med kunden. Vid intervjuerna har det bland annat nämnts att 

lika barn leka bäst (Christiansson) och att aspekten delad företagskultur ofta glöms bort (Larsson). 

Även övriga respondenter påvisade förståelse för kulturella likheter och vikten av att välja rätt 

leverantör samt vilka förutsättningar detta kan ge för att skapa en stark affärsrelation. En intressant 

benämning som både Mothander och Svensson säger är att de flesta leverantörer i praktiken rent 

tekniskt kan leverera likvärdiga tjänster i en IT-outsourcingrelation men att leverantörerna skiljs åt när 

det kommer till hanteringen av de ”mjuka” värdena. Detta stämmer överens med Barthélemy (2003) 

som anser att både den ”hårda” och ”mjuka” sidan är viktiga men de tyvärr ofta hanteras enskilt.  

Liu et al. (2010), Jiang et al. (2010), Blumenberg et al. (2008) Håkansson & Ford (2002), Gottschalk & 

Solli-Sæther (2008), Tompkins et al. (2006) och Barthélemy (2003) beskriver alla vikten av de båda 

faktorerna förtroende och engagemang inom affärsrelationer, Liu et al. (2010) och Jiang et al. (2010) 

anser till och med att de är två av de viktigaste. Mehta & Mehta (2010) anser att affärsrelationens två 

extremer, armlängdsrelation och strategisk allians är starkt förknippat till graden engagemang som läggs 

ner. Mothander anger ett sätt att öka förtroendet hos kunder kan vara att effektivt hantera en kunds 

unika önskemål. Vidare beskriver Mothander också vikten av engagerade kontaktpersoner inom den 

egna personalen. Svensson säger att relationen aldrig kommer fungera utan förtroende. Vidare anser 

Norell att förtroendet successivt byggs upp alltefter IT-outsourcingrelationen fortlöper. Något Larsson 

poängterar är kundens engagemang i affärsrelationen men att de också kräver ett högt engagemang 

tillbaka från sina leverantörer.  
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Sargent (2006), McFarlan & Norlan (1995), Goo & Nam (2007) och Barthélemy (2003) belyser vikten 

av välformulerade kontrakt. Kontraktet definierar de villkor som finns specificerade för 

affärsrelationen, en form av spelplan, och det är viktigt att båda parter är aktivt involverade i 

utformningen av kontraktet (Sargent, 2006). McFarlan & Norlan (1995) och Aubert et al. (1998) anser 

att kontrakt bör vara flexibla och att utrymme ska finnas för justeringar under IT-

outsourcingrelationens gång då affärsverksamheter har en tendens att förändras under kontraktstiden. 

Goo & Nam (2007) uttrycker vikten av väldefinierade SLA: er i kontraktet för att det ska fungerar som 

”säkerhetsnät” inom IT-outsourcingrelationer. Mothander anger att deras kontrakt ofta är mycket 

flexibla med möjlighet att lägga till ”bilagor” ifall kundens behov hastigt förändras. Christiansson 

nämner kontraktet som något ”hårt” inom en IT-outsourcingrelation men säger också att med alltför 

detaljerade kontrakt kan affärsrelationen bli alltför beroende av några enskilda individer. Vidare anser 

Christiansson att endast ett kontrakt, oavsett om det är bra eller dåligt, inte enskilt kan skapa en bra 

affärsrelation utan att det också krävs ett bra samarbete. Även Norell anser att kontraktet spelar en stor 

roll, speciellt i början, för att sedan fungera som en ”livbåt” ifall något skulle hända. Norell nämner 

också att detaljerade nyckeltal i kontraktet är viktigt då dessa nyckeltal kan mätas och jämföras av 

kunden själv. En intressant iakttagelse relaterad till kontrakt som vi stött på under studiens gång är att 

flertalet respondenter, exempelvis Svensson och Mothander, anger att längden på ett standardkontrakt 

oftast löper mellan 3-5 år och längre kontrakt än så är ytterst ovanligt. Detta talar direkt mot tidigare 

forskning då den belyser att kontrakt i regel varar i upp till 10 år (Dibbern et al., 2004).  

Sargent (2006) skriver att en kontinuerlig kommunikation bör genomsyra hela affärsrelationen från 

strategisk till operationell nivå. Cooper & Gardner (1993) anser även att planering av affärsrelationen 

bör ske genom frekventa möten något även Tompkins et al. (2006) belyser som extra viktigt redan 

innan affärsrelationen etablerats. En god kommunikation sprider indirekt positiva eller negativa signaler 

till andra faktorer som exempelvis engagemang och förtroende, vikten av denna faktor vill därför 

poängteras. Norell har en modell där de beskrev att operativa möten skedde en gång i veckan, taktiska 

möten skedde en gång i kvartalet och strategiska möten skedde en gång i halvåret. Ett liknande 

förfarande vid kommunikation beskriver även Svensson. Detta ligger i linje med vad främst Sargent 

(2006) beskriver med genomsyrande kommunikation samt Cooper & Gardner (1993) vad gäller mötens 

frekvens.  
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Marcolin & Ross (2006) skriver att ömsesidighet är viktigt vid byggandet av en affärsrelation. 

Ömsesidighet består av att parterna bistår varandra och uppnår gemensamma mål. En del i 

ömsesidighet har motverkandet av opportunism som beskrivs i teoriavsnittet av Cooper & Gardner 

(1993) och Aubert et al. (1998). Norell anser att det är viktigt att parterna arbetar mot gemensamma 

mål för att bygga en långsiktig och strategisk relation. Gemensamma mål är något som även Larsson 

anser är viktigt i en IT-outsourcingrelation. Ömsesidigt förtroende nämns också av Norell när de 

jämför en affärsrelation med ett äktenskap som även det bygger på ömsesidighet. Opportunism är inget 

uttryck som uttalats av respondenterna vilket kan bero på dess formalitet. Ytterligare en anledning kan 

vara att misslyckade IT-outsourcingrelationer inte diskuterats under intervjuerna. 

Den sista faktorn som McFarlan & Norlan (1995) belyser vikten av är ansvariga individer, exempelvis 

kundens IT-chef som har ett stort ansvar i IT-outsourcingprojektets beställning. Vidare beskriver 

Blumenberg et al. (2008) vikten av att alla inblandade individer har förståelse för affärsrelationens 

innefattande mål. Faktorn är starkt förknippat med den tidigare faktorn kommunikation men utmålas 

ändå i både tidigare forskning och empiri som en separat faktor. I våra intervjuer har ansvariga 

individer uttryckts på olika sätt, bland annat säger Christiansson att om inte personkemin fungerar i 

samarbetet kommer inte leveransen fungera på ett tillfredsställande sätt. Vidare belyser Christiansson 

vikten av att kundens ansvariga kan göra korrekta beställningar annars kan inte rätt tjänster levereras. 

Norell säger också att personkemin mellan de individer som främst utgör affärsrelationen är viktig och 

att ansvaret för affärsrelationen är ömsesidig. Håkansson & Snehota (2002) påvisar att det ofta är 

mycket komplext att många individer är involverade i en affärsrelation. Ett exempel på komplexitet 

som skapas av individer uttrycker Larsson. De säger att individer som jobbar med affärsrelationen på 

lång sikt inte bör sitta med vid kontraktsupphandlingen då en sådan kan tendera att påverka en 

affärsrelation negativt.   
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6 Slutdiskussion 

Utifrån den omfattande beskrivning om vad affärsrelationer och IT-outsourcing är tycker vi att denna 

studie starkt påvisat att kunder och leverantörer inom IT-outsourcing värderar affärsrelationer som 

något kritiskt. Samtliga respondenter är väl införstådda och har en seriös syn på rollen som 

affärsrelationer spelar i IT-outsourcingprojekt. Samtliga respondenter påvisar också en djup förståelse 

för deras affärsrelationer och dess påverkan på verksamheten. Allmänt i tidigare forskning diskuteras 

affärsrelationer som om det är något alldagligt. Under intervjuerna har även detta fastställts. Synen på 

affärsrelationer är något grundläggande och vanligt förekommande i verksamheten. Uttryck som 

exempelvis ”affärsrelationer”, ”IT-outsourcingrelationer” och ”strategisk allians” kan låta komplicerade 

men denna syn har ändrats under studiens utveckling. Denna iakttagelse är något som studien försöker 

att ge klarhet i för läsaren. Trots att vi i intervjuerna inte har diskuterat specifika IT-

outsourcingrelationer har vi exempelvis i Ahlsells och IT-Kund A: s fall, som båda beskriver en stor 

leverantörsbas, insett att inte alla dessa affärsrelationer är av strategisk allians utan en betydande del 

snarare är av armlängdskaraktär då vi anser det orimligt att ha nära IT-outsourcingrelationer med så 

många olika leverantörer. Med frågan om vanligaste möjligheter anser vi fått hög tillförlitlighet i svaren 

då de tre leverantörernas kunder indirekt svarat på frågan. De möjligheter som samtliga respondenter 

var eniga om var kostnadsbesparingar och tillgång till expertis vilket även tidigare forskning belyst som 

främsta anledningar till att företag idag outsourcar sin IT. Dock har flera respondenter belyst vikten av 

att inte enbart fokusera på enbart en möjlighet i IT-outsourcingrelationen då detta kan resultera i 

negativa konsekvenser.  

De viktiga faktorer (se Figur 4) som praktiskt testats i denna studie har svaren från respondenterna varit 

entydigt. Samtliga respondenter är väl medvetna om vikten att behandla faktorer och även här pekar 

studiens resultat pekar i samma riktning som tidigare forskning. Endast två av faktorerna har inte 

kunnat verifieras av lika många respondenter (en faktor var har inte kunnat verifieras). Vi som 

författare vill dock understryka att endast för att dessa två faktorer inte uttryckts under intervjun är vi 

övertygade om att även dessa två respondenter anser dessa faktorer som viktiga. Författarna har 

iakttagit en faktor som nämnts under flera av intervjuerna men som inte belysts i tidigare forskning. 

Proaktivitet, innovation och utveckling från leverantörer är en faktor som flertalet respondenter ansett 

ha stor inverkan på IT-outsourcingrelationer. Med proaktivitet menas leverantörens förmåga att 

ständigt arbeta för att göra processer bättre samt förutse problem och risker. Denna faktor vill vi 

därmed komplettera till den analysmodell som vi använt oss av för att kunna visa en rättvis bild av vilka 
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faktorer som respondenterna ansåg som viktiga. Figur 8 visar denna något reviderade modell av viktiga 

IT-outsourcingfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som kan vara av vikt att poängtera är att då studien enbart utfört intervjuer med ett begränsat 

antal svenska företag. Vi anser då inte att studien kan ge en generell slutsats om hur det förhåller sig på 

hela IT-outsourcingmarknaden utan enbart påvisa utifrån de respondentföretag studien behandlat. Det 

bör dock understrykas att de respondenter som finns i studien är vitt skilda organisationer där vissa 

opererar i helt skilda branscher och marknader. Detta gör studien bred och vi anser med största 

sannolikhet att liknande resultat skulle uppnås om studien gjordes igen på andra och fler respondenter.  

Figur 8 - Reviderad sammanställning av IT-outsourcingrelationsfaktorer (Egen illustration). 
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7 Förslag till vidare studier 

Studien har behandlat svenska företags syn på IT-outsourcing och affärsrelationer. Faktorer som 

frekvent diskuterats är förtroendet mellan leverantör och kund i dessa affärsrelationer. På marknaden 

idag finns en ny typ av IT-outsourcing ofta benämnd som ”cloud computing” eller ”molntjänster” som 

enligt Hayes (2010) kommer skapa stora förändringar i datoranvändandet och som enligt Jaeger & 

Schiffman (2010) radikalt kan komma minska komplexiteten för systemadministration. Att sköta en IT-

aktivitet in-house kan innebära en viss frihet men den friheten kommer till ett högt pris (Hayes, 2008) 

Buyya et al. (2009) beskriver licensavgifter, uppgraderingar och service som vanliga kostnadsdrivare för 

att sköta en tjänst in-house. Som studien poängterat är kostnadseffektivitet den vanligaste anledningen 

till varför företag väljer IT-outsourcing. Konceptet med cloud computing innebär att programvaran 

installeras på en helt annan plats än var kunderna befinner sig rent geografiskt. Vidare sköts all service 

och underhåll på distans då minimalt med hårdvara finns utplacerad hos kunden. Vidare kan även 

större informationssystem såsom CRM-, SCM- och ERP-system också ”flyttats upp i molnet” (Sharif, 

2010). Vad som möjliggörs är att datan som färdas genom dessa informationssystem blir tillgänglig för 

kunden i realtid oavsett var denne befinner sig (Kambil, 2009). Vidare kan även stora 

kostnadsbesparingar och högre flexibilitet skapas då kapacitetsefterfrågan snabbare kan anpassas efter 

behovet jämfört med IT-outsourcing idag (Jaeger & Schiffman, 2010). Den data som normalt finns 

förvarad på kundens egna servrar, men driftas av externa leverantörer, flyttas i och med cloud 

computing från den egna anläggningen till leverantören (Jaeger & Schiffman, 2010). Detta ställer 

ytterligare krav på affärsrelationen, inte minst vad gäller krav på förtroende, engagemang och flexibilitet 

då kunden på en mycket högre nivå blir beroende av leverantören. Vi anser det därmed mycket 

intressant om kvalitativa studier gjordes på hur framtidens IT-outsourcingteknologi kommer att se ut 

och då med fokus på främst vilka nya möjligheter samt risker som skapas samt hur kraven på 

affärsrelationerna kommer att utvecklas. Vidare är även teknologin banbrytande då användningen av 

Internet kommer vara betydligt större än idag (Jaeger & Schiffman, 2010). Dessa studier skulle även då 

kunna hålla en mer teknisk vinkel där fördelar som exempelvis kapacitet, kostnadsbesparingar och 

effektivitet djupare undersöks.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjuunderlag för leverantörer 

Syftet med intervjun är att undersöka vad som är viktigt att tänka på i en IT-outsourcing relation. Vi vill 

främst med denna intervju se vilka faktorer, större eller mindre, det är som påverkar en relation, 

positiva som negativa. Tanken med studien är att försöka skapa ett ramverk för hur skapa och bibehålla 

goda relationer ur en leverantörs synvinkel. 

Respondent: 

• Företag, Titel, Namn? 

• Kort presentation av företaget och vad dess verksamhet går ut på? 

Bakgrund IT-outsourcing: 

• Vilken är den vanligaste aktiviteten som kunder väljer att outsourca? 

• Vilken är de främsta anledningarna till att kunder väljer att outsourca? 

• Hur viktig är relationen för ett IT-outsourcingprojekt i stort, egna tankar om detta? 

Relation: 

• När anser Ni att en relation till kunden startar? 

• Hur påverkar kundens syn på IT-outsourcing relationen mellan leverantören och kunden? 

• Har kundens betydelse för er organisation någon inverkan relationen? 

• Vilka faktorer anser Ni vara de mest kritiska att uppfylla i en relation? 

• Hur viktig del har kontraktet (SLA) för att skapa en god relation? 

• Hur arbetar ni som leverantör för att främja relationen mellan kund och leverantör? 

• Har ni någon särskild strategi för att era anställda ska hantera relationer på ett professionellt sätt? 

• Har ni något program för att utveckla relationen med kunden? Exempel kan vara särskilt 
inblandade personer, regelbundna möten mm. 

• Vem har störst ansvar för att en relation fungerar på ett bra sätt? 

• Vilket ansvar ligger hos kunden för att en relation ska bli god? 

• Vilket ansvar ligger det hos leverantören för att hantera relationen på ett bra sätt? 

• Använder ni er av externa parter för att hantera era kunders drift? 

• Vilken påverkan har det på relationen? Har det någon betydelse för relationen vilken form av IT-
outsourcing det är frågan om, t.ex. molntjänster? 
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9.2 Bilaga 2: Intervjuunderlag för kunder 

Syftet med intervjun är att undersöka vad som är viktigt att tänka på i en IT-outsourcing relation. Vi vill 

främst med denna intervju se vilka faktorer, större eller mindre, det är som påverkar en relation, 

positiva som negativa. Tanken med studien är att försöka skapa ett ramverk för hur man skapar och 

bibehåller en god relation. 

Respondent: 

• Företag, Titel, Namn? 

• Kort presentation av företaget och vad dess verksamhet går ut på? 

Bakgrund IT-outsourcing: 

• Vilken/ vilka aktiviteter har ni valt att outsourca? 

• Vilken är den främsta anledningen till att ni har valt att outsourca Er IT? 

• Hur viktig är en bra relation för ett outsourcingprojekt? 

Relation: 

• När anser Ni att en relation med leverantören startar? 

• Hur viktigt är det att leverantören förstår er verksamhet för en god relation mellan er och 
leverantören ska uppstå? 

• Hur viktigt anser ni att det är att Ni får uppmärksamhet från leverantören för att relationen ska vara 
god? 

• Vilka faktorer anser Ni vara de mest kritiska att uppfylla i en relation? 

• Hur stor del har kontraktet (SLA) för att skapa en god relation? 

• Hur upplever Ni som IT-Kund Att leverantören arbetar för att främja relationen mellan kund och 
leverantör? 

• Är det något ni anser att leverantören bör arbeta mer med för att främja relationen?  

• Hur arbetar ni som kund för att främja relationen med leverantören? 

• Vem har störst ansvar för att en relation fungerar på ett bra sätt? 

• Vilket ansvar ligger hos er som kund för att en relation ska bli god? 

• Vilket ansvar ligger hos leverantören för att hantera relationen på ett bra sätt? 


