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Problem: Outsourcing av affärsprocesser såsom IT har funnits länge, men fokus har 
tidigare varit på stora företag av ett antal olika anledningar. För det första 
ville outsourcingleverantörerna vinna stora kontrakt för att uppnå stor-
driftsfördelar så att deras egna kostnader kunde hållas så låga som möjligt. 
För det andra lyckades inte de mindre outsourcingleverantörerna som för-
sökte ge sig in på marknaden för små och medelstora företag (SME) med att 
erbjuda tjänster som ansågs vara tillräckligt lockande för SME. Slutligen an-
såg de flesta SME att de inte hade något att tjäna på att outsourca. Tiderna 
har dock förändrats. IT outsourcing för SME blir allt mer vanligt, men trots 
detta forskas det relativt lite på området. Med tanke på ovanstående anser 
uppsatsförfattarna att området är såväl relevant som intressant att behand-
la. 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att utifrån IT outsourcings tre faser beskriva 
och analysera hanteringen av riskfaktorer för små och medelstora fö-
retag (SME) vid IT outsourcing, för att därigenom belysa vad SME bör 
tänka på för att lyckas med IT outsourcing.  

 

Teori: Den teoretiska referensramen börjar med ett konceptuellt ramverk där 
koncept som IT Outsourcing, SME, risk och riskfaktor fastställs. Vidare in-
nehåller teoriavsnittet en sammanställning av de tre faser som ingår i IT 
outsourcing, där riskfaktorer och hanteringsåtgärder kopplas till respektive 
fas . Ledande referenser är Chou & Chou, Aubert, Palvia och Bahli & Rivard.   

Metod: Studien utgörs av besöksintervjuer och telefonintervjuer.  Intervjuer har 
gjorts på företagen Arvid Nordquist, Företag X, Gärdin & Persson och Bygg-
beslag . 

Resultat: Resultatet av studien visar att det är viktigt för SME att förbereda noggrant 
och sedan välja rätt leverantör vid IT outsourcing. Vidare indikerar också 
studiens resultat att det är av stor vikt för SME att värdesätta och behålla 
intern kompetens i företaget samt att hantering av relationen är viktigt.  
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Problem: Outsourcing of business processes, such as IT, has been existing for a long 
time, but focus has mainly been on large enterprises for a number of rea-
sons. Firstly, the outsourcing suppliers aimed at winning large contracts to 
achieve economies of scales in order to keep their own costs down. Se-
condlly, small outsourcing suppliers entering the market for small and me-
dium sized enterprises (SME) did not succed in offering SME-attractive ser-
vices. Lastly, most SME:s did not believe that there was anything to gain by 
outsourcing. Now the times have changed. IT outsourcing for SME is be-
coming more and more a common practise, but still the area is relatively 
unexplored when it comes to research. Considering the latter, the authors 
find the area of this thesis both relevant and interesting.  

Purpose:  The purpose of this thesis is , by means of the three phases of IT outsourcing, 

to describe and analyse management of IT outsourcing risk factors for SME 
in order to eludicate what SME:s should consider to succeed with IT 
outsourcing. 

 

Theory: The theoretical framework of this thesis begins a conceptual framework, 
where concepts such as IT outsourcing, SME, risk and riskfactors are estab-
lished. Also, the theretical framework includes a presentation of the three 
phases of IT outsourcing, where risk factors and management methods are 
linked to each phase. Leading references include Chou & Chou, Aubert, Pal-
via and Bahli & Rivard. 

 

Method: The study is based on both eye-to-eye interviews and telephone interviews. 
Interviews have been carried out in Arvid Nordquist, Företag X, Gärdin & 
Persson and Byggbeslag. 

Findings: The result of the study indicates that it is important for SME to conduct 
thorough planning and selection of service provider when it comes to IT 
outsourcing. Also the study indicates that it is of great importance for SME 
to value and retain internal competence, and to manage the outsourcing re-
lationship.  
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1 Inledning 

Inledningen avser att förklara begreppet IT outsourcing för att därefter presentera den historiska 

bakgrund som ligger till grund för vad IT outsourcing idag innefattar . Därefter presenteras en 

problematisering och de frågeställningar som uppsatsen ämnar utgå ifrån. Slutligen redogörs upp-

satsens syfte, avgränsningar samt studiens intressenter. 

1.1 IT outsourcing – En historisk bakgrund 

Att kontraktera ut företags aktiviteter till en extern leverantör är ett vanligt sätt för organisatio-

ner att spara resurser och bli mer effektiva i sina processer. Strategin benämns outsourcing 

.(Power et al, 2006) Informationsteknologi, fortsättningsvis benämnt IT, består av hårdvara och 

mjukvara som effektiviserar organisationers aktiviteter och är av stor strategisk vikt i dagens 

företag (Hedman & Kalling, 2002). IT beskrivs även som en vanlig aktivitet att outsourca till en 

extern leverantör  eftersom IT ofta innebär stora kostnader för företagen.(Hedman & Kalling, 

2002; Applegate et al., 2007; Aubert et al., 1998) 

Lee et al. (2003) beskriver att IT outsourcing började växa fram på 1960-talet då det främst rör-

de sig om fokus på drift och underhåll av hårdvara. Datorerna var på den tiden väldigt stora och 

beskrivs som kostsamma och tidskrävande att underhålla, därför erbjöd servicebyråer sig att 

hantera drift och underhåll av stordatorerna åt företagen. Företagen kunde på grund av detta 

fokusera på sina kärnprocesser samt spara pengar.  (Lee et al., 2003) 

 Under 1970-talet utvecklades konceptet till att även innefatta drift och underhåll av mjukvara. 

Marknaden ställde krav på nya IT-applikationer samtidigt som det rådde brist på IT-personal, 

därför valde många företag att kontraktera ut applikationsutvecklingen till leverantörer för att 

få in de applikationer som behövdes. PC:n introducerades på marknaden under 1980-talet vilket 

ledde till ett minskat intresse för IT outsourcing eftersom företag istället ville kontrollera pro-

duktionskedjan internt.  Fokus för IT outsourcing hade ändrats till att istället inrikta sig på stan-

dardisering och vertikal integrering i organisationen. Under 1990-talet ökade intresset för IT 

outsourcing igen då företag nu började söka en total lösning för utveckling, underhåll och drift 

av såväl hårdvara som mjukvara. Detta ledde till att IT outsourcing slog igenom på allvar. (Lee et 

al., 2003) En stor milstolpe för IT outsourcing sägs vara kontraktet som slöts mellan Kodak och 

IBM år 1989 (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999) 
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Lee et al., (2003) talar sedan om att under 2000-talet ändrades tankesättet kring IT outsourcing. 

Förr rörde det sig om ett beslut om huruvida företaget skulle outsourca eller ej, men under 

2000-talet har IT outsourcing fått en självklar roll i de flesta företags IT-ramverk. Fokus har där-

för ändrats till en fråga om hur mycket som skall outsourcas. I och med den nya rollen som IT 

outsourcing fick under 2000-talet så växte också relationens vikt vid IT outsourcing. Det började 

handla om ett strategiskt partnerskap istället för att bara köpa in tjänster från en leverantör. 

Kunderna krävde att leverantörerna skulle ha oerhört stor förståelse för de processer som out-

sourcades, vilket medförde att personal ofta gick över till leverantören i samband med omfat-

tande outsourcingkontrakt. (Lee et al, 2003).  

1.2 Problematisering 

Van Den Berg (2009) belyser att outsourcing av affärsprocesser såsom IT har funnits länge, men 

att fokus tidigare låg på stora företag av ett antal olika anledningar. Dels ville outsour-

cingleverantörerna vinna stora kontrakt för att uppnå stordriftsfördelar för att deras egna kost-

nader skulle hållas så låga som möjligt. Dessutom lyckades inte de mindre outsourcingleve-

rantörerna som försökte ge sig in på marknaden för små och medelstora företag (SME) med att 

erbjuda tjänster som ansågs vara tillräckligt lockande SME. Slutligen ansåg de flesta SME att de 

inte hade något att tjäna på att outsourca. (Van Den Berg, 2009) 

Tiderna har dock förändrats nu och framtidens IT-outsourcingmarknad ligger i den offentliga 

sektorn och för SME (Van Den Berg, 2009; Coward, 2003; Furness, 2007) Epstein (2007) påvisar 

att det är viktigt även för de minsta företagen att inse vad de kan få ut genom ett outsourcing-

kontrakt. Johnson (2008) påpekar att, även om världsekonomin försämrats över lag senaste 

åren, plogas det ändå banor för nya investeringar för SME. Outsourcing kommer i och med det 

att växa då SME ofta inte har den tekniska kunskapen inom företaget som behövs för att utveckla 

sin IT-infrastruktur (Johnson,2008).  Så sent som år 2008 påpekar Elegano (2008) att huruvida 

SME kan dra nytta av outsourcing är ett outforskat område. Elegano (2008) menar att den tradi-

tionella fokusen inom outsourcingforskning ligger på större företag, men att det nu är dags för 

SME att ge sig in på denna marknad. Elegano (2008) framhåller att SME måste tänka om när det 

gäller outsourcing och komma ifatt de stora företagen och belyser att det finns stora strategiska 

fördelar att vinna för SME genom att outsourca.  
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Mot bakgrund av att IT outsourcing för SME är ett relativt outforskat område och att framtidens 

marknad för IT outsourcing beskrivs vara SME-inriktad, anser uppsatsförfattarna att det är rele-

vant att beskriva och analysera hantering av riskfaktorer för SME vid IT outsourcing.  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån IT outsourcings tre faser beskriva och analysera hanteringen av 

riskfaktorer för SME vid IT outsourcing, för att därigenom belysa vad SME bör tänka på för att 

lyckas med IT outsourcing.  

1.4 Frågeformulering 

Hur förhåller sig SME till de riskfaktorer och hanteringsåtgärder som tidigare forskning belyser i 

samband med IT outsourcing? 

Vilka riskfaktorer är viktiga för SME att hantera och vad bör SME ha i åtanke för att lyckas med 

IT outsourcing? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsar sig till hanteringen av riskfaktorer vid IT outsourcing för SME. Inga re-

spondenter som klassas som stora företag har därför ingått i studien. Vidare avgränsar sig även 

uppsatsen till kundperspektivet vilket har till följd att inga riskfaktorer som leverantören kan 

uppleva vid ett outsourcingavtal med ett SME presenteras.  

Den geografiska avgränsning som gjorts är att studien fokuserar på huvudsakligen skandina-

viska respondenter. 

1.6 Intressenter 

Studien kommer att rikta sig mot företagsledare inom SME som står inför  ett IT outsourcingbes-

lut genom att försöka bringa klarhet i vilka riskfaktorer som är av störst relevans för SME att 

hantera. Uppsatsen kommer även att vara av intresse för IT-ekonomer och praktiker inom IT 

outsourcing. 
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2 Konceptuellt ramverk 

I detta avsnitt lyfter uppsatsförfattarna fram de centrala begrepp som finns i studien för att belysa 

olika forskares syn på begreppen och slutligen framhålla hur uppsatsförfattarna själva använder 

begreppen genom studien. Det konceptuella ramverket fungerar som en begreppsgrund för reste-

rande del av studien. 

2.1 IT outsourcing 

Power et al. (2006) belyser att outsourcing består av två ord nämligen ”out” och ”sourcing” och 

påpekar därför att det är av stor vikt att först definiera ordet sourcing för att förstå grunderna 

bakom konceptet outsourcing. Sourcing handlar om att överföra arbete, ansvar och beslutsrätt 

till någon annan och belyser även att chefer vanligen sourcar arbete till sina anställda. Mot bak-

grund av detta definieras outsourcing som att kontraktera ut ett företags process till en extern 

aktör som kan utföra processen snabbare, billigare och mer effektivt än om den hade utförts 

internt i företaget. (Power et al., 2006) 

Power et al. (2006) talar om att outsourcing har tre beståndsdelar; kund, leverantör och projekt. 

Ett outsourcingprojekt kräver överförande av produktionsfaktorer, resurser för att utföra arbete 

och rättigheter att fatta beslut. Den organisation som överför ovanstående kallas för kund me-

dan den organisation som utför arbete och fattar beslut för outsourcad aktivitet kallas för leve-

rantör. Omfattningen av arbetet som leverantören skall utföra åt kund begränsas i ett projekt. 

Nedan illustreras Power et al. (2006)s resonemang i Figur 1. 
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Figur 1 - Komponenterna i outsourcing (Power et al, 2006 s. 3) 

 

Uppsatsförfattarna ämnar använda sig av Power et al. (2006)s syn på komponenterna i outsour-

cing. 

IT består av hårdvara och mjukvara som effektiviserar organisationers aktiviteter (Hedman & 

Kalling, 2002). IT beskrivs som en vanlig funktion att outsourca till en extern leverantör efter-

som IT ofta innebär stora kostnader för företagen samt även för att IT-avdelningen kräver stor 

expertis, vilket kan vara svårt att få in internt till företaget (Aubert et al., 1998; Palvia, 2008; 

Paravastu,2007).  

Uppsatsförfattarna har valt en definition som innefattar de enligt uppsatsförfattarna mest rele-

vanta begreppen bakom konceptet IT outsourcing. Outsourcing av IT kan ske i många olika gra-

der enligt Aubert & Rivard (2007) och Earl (1996). Därav anser uppsatsförfattarna att begreppet 

grad bör finnas i studiens definition av IT outsourcing. Vidare vill även uppsatsförfattarna belysa 

att outsourcing, oavsett grad, rör sig om omfattande kontrakt (Chou & Chou, 2009; Korrapati, 

2009) varför begreppet kontrakt även inkluderas i definitionen. Slutligen anammar studien Po-

wer et al. (2003)s resonemang kring begreppet outsourcings beståndsdelar ”out” och ”sourcing”. 

Därav väljer uppsatsförfattarna att belysa att outsourcing handlar om att låta en extern leveran-

tör sköta en aktivitet åt företaget.  
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Den definition som uppsatsförfattarna ämnar använda för begreppet IT outsourcing lyder såle-

des: IT outsourcing innebär att i någon grad kontraktera ut IT aktiviteter till en extern leverantör. 

Uppsatsförfattarna väljer denna definition då den belyser de viktiga aspekterna med IT outsour-

cing. Uppsatsförfattarna kommer genom uppsatsen att tala om lyckad respektive misslyckad IT 

outsourcing, där lyckad IT outsourcing syftar till ett outsourcingprojekt där kunden anser att 

målen med outsourcingprojektet har uppfyllts. Misslyckad IT outsourcing syftar således till out-

sourcingprojekt där kunden anser att målen med projektet inte uppfyllts. 

2.2 SME 

Förkortningen SME står för ”Small and medium-sized enterprise” och syftar på små och medel-

stora företag. Enligt EU-kommisionen (2005) definieras ett litet företag som ett företag som sys-

selsätter mindre än 50 anställda och vars omsättning inte överstiger 10 miljoner euro per år, 

eller vars balansomslutning är lägre än 10 miljoner euro. Ett medelstort företag ska sysselsätta 

färre än 250 anställda och inte ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro, eller ha en 

balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år. Företag som har färre än 10 an-

ställda och omsätter mindre än 2 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på mindre 

än 2 miljoner euro kallas ett microföretag.  

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av EU:s definition av begreppet SME. Kriterierna för 

vad som räknas som SME sammanfattas i tabellen nedan. Uppsatsförfattarna väljer även att räk-

na in microföretag i studiens definition av SME. 

 
Tabell 1 – Definition av SME (Källa: Egen illustration utifrån EU 2005) 

 

2.3 Riskfaktorer och risker 

Uppsatsförfattarna väljer att definiera både risk och riskfaktor, trots att uppsatsen fokuserar på 

riskfaktorer. Detta för att begreppen ligger väldigt nära varandra och det är svårt att förstå vad en 

riskfaktor är utan att ha grundlig förståelse för begreppet risk. 
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Ordet risk är enligt Aubert et al. (1998) ett tvetydigt begrepp. Risk kan vara ett generellt uttryck 

för att beskriva negativa resultat, som inom IT outsourcing kan vara exempelvis att bli inlåst till 

en leverantör eller att dolda kostnader uppstår. Vidare kan även begreppet risk syfta till sanno-

likheten att faktorer som leder fram till negativa resultat inträffar. (Aubert et al., 1998) Detta är 

något som March & Shapira (1987) talade om redan år 1987 där de diskuterar kring den kon-

ceptuella bakgrunden till begreppet risk ur två perspektiv. Beslutsperspektivet belyser att risk 

ses av företagsledningen som sannolikheten att det val som ledningen gör leder till negativa 

resultat. Det finns tre stora skillnader på definition av risk mellan beslutsperspektivet och ma-

nagementperspektivet. I managementperspektivet ser ledningen inte osäkerhet kring positiva 

resultat som någon aspekt av risk. Vidare ser de flesta inom managementperspektivet inte risk 

som ett sannolikhetskoncept, utan snarare att risk är direkt kopplat till det negativa resultat som 

uppstår. Slutligen belyser managementperspektivet att ledningen tenderar att undvika att mäta 

risk, utan snarare att ledningen skall ”känna” risken utan att kvantifiera den. (March & Shapira, 

1987)  

Emblemsvåg & Kjölstad (2002) belyser dock att risk inte endast belyser negativa resultat, utan 

även uteblivna positiva resultat. Emblemsvåg & Kjölstad (2002) menar att företag inte misslyck-

as på grund av att negativa resultat uppstår utan snarare i större utsträckning på grund av att 

företagen inte tar tillvara på de möjligheter som finns. March & Shapira (1987) nämner även 

detta när de talar om beslutsperspektivet på risk. 

Aubert et al. (1998) belyser vikten av att skilja på begreppet risk och riskfaktor och definierar 

riskfaktor som en bakomliggande orsak till att risken inträffar. 

Uppsatsförfattarna anammar March & Shapira (1987)s managementperspektiv och Aubert et al. 

(1998)s diskussion kring begreppet risk.  Risk definieras därför i denna studie som en negativ 

konsekvens. Uppsatsförfattarna väljer sålunda, i enlighet med Aubert et al.(1998), att se begrep-

pet riskfaktor som: En bakomliggande orsak till att risker i form av negativa konsekvenser inträf-

far. 
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3 IT outsourcings tre faser och hantering av riskfaktorer 

Nedanstående avsnitt presenterar tre faser som finns inom IT outsourcing för att sedan presentera 

riskfaktorer kopplade till respektive fas. Därefter presenteras hanteringsåtgärder för respektive 

riskfaktor för att slutligen presentera uppsatsförfattarnas analysmodell. 

Chou & Chou (2009) indelar IT outsourcing i tre olika faser. Den första fasen inom IT outsour-

cing handlar enligt Chou & Chou (2009) om förberedelserna inför det kommande outsourcingp-

rojektet. När förberedelserna är genomförda övergår outsourcingprojektet till den andra fasen, 

som berör kontraktstiden. Mot slutet av outsourcingprojektet påbörjas den tredje och sista fasen 

som berör utvärdering av projektet. Utvärderingsfasen leder till två olika utfall, antingen ses 

projektet som lyckat eller så ses projektet som misslyckat. Ses projektet som lyckat förlänger 

kunden sitt befintliga outsourcingavtal, medan ett misslyckat projekt kan leda till att antingen ta 

tillbaka aktiviteten internt eller att finna en ny leverantör att outsourca till.  

3.1 Fas 1: Förberedelser 

Det första som sker i förberedelsefasen är att ett företag identifierar ett behov av outsourcing, 

som kan uppstå på grund av både interna och externa faktorer för företaget. En intern faktor 

som kan ligga till grund för ett outsourcingbeslut kan vara behov av teknisk kompetens som inte 

finns internt i företaget medan en extern faktor kan vara att konkurrenternas IT-kostnader 

sjunkit på grund av att de outsourcat. (Chou & Chou, 2009)  

Efter att behovet har identifierats påbörjas planeringen och strategiupplägget, där det bestäms 

vilka IT-aktiviteter som skall outsourcas och vilka som bör hållas kvar internt. I detta skede ser 

företaget också till att integrera en IT-outsourcingstrategi som följer företagets övergripande 

mål och visioner. (Chou & Chou, 2009)  

Det sista som sker i förberedelsefasen är valet av leverantör, vilket beskrivs som oerhört viktigt 

för utfallet på IT outsourcing(Chou & Chou,2009).  

Avsnitt 3.1.1 ämnar belysa vilka riskfaktorer relaterade till IT outsourcing som finns i förbere-

delsefasen medan avsnitt 3.1.2 kopplar hanteringsåtgärder till respektive riskfaktor. 
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3.1.1 Riskfaktorer i Fas1: Förberedelser 

 

Outsourcing av aktiviteter med för stor närhet till kärnkompetens 

En vanlig riskfaktor inom IT outsourcing är att företaget väljer att outsourca en kärnprocess 

vilket kan förhindra organisatorisk inlärning och även sänka företagets konkurrenskraft. (Au-

bert at al., 1998) Korrapati (2009) styrker detta genom att understryka att det är farligt att out-

sourca aktiviteter med för stor närhet till organisationens kärnkompetens, eftersom dessa ofta 

är utgör stommen i företaget och är ett medel för att uppnå konkurrensfördel. 

Opportunism 

Trots att många företag väljer att outsourca så är det åtskilliga projekt som slutar med stora 

kontraktsförändringar och plötsliga avbrott av relationen mellan leverantör och kund (Jayatila-

ka & Hirschheim, 2009). Opportunsim belyses som en vanlig riskfaktor inom IT outsourcing och 

berör det faktum att kund och leverantör vanligen har helt olika mål med kontraktet som ska 

skrivas, vilket gör att båda parter senare kan frestas att avvika från kontraktet om de skulle tjä-

na på det. (Adams, 1994; Eisenhardt, 1989; Artsberg,2003). IT outsourcingkontrakt täcker ofta 

en stor tidsperiod och opportunistiskt beteende uppstår om någon av kontrahenterna under 

kontraktstiden skulle finna en möjlighet att spara pengar eller resurser. Både kund och leveran-

tör skulle sträva efter att ta tillvara på en sådan möjlighet, vilket påverkar den andra parten i 

kontraktet negativt. (Chou & Chou, 2009) En typ av opportunism berör enligt Aubert et al 

(1998) och Gottschalk & Solli-Saether (2006) kundens svårighet mäta den grad arbete som leve-

rantören tillägnar det gemensamma outsourcingprojektet. Leverantören är medveten om att 

kunden har svårt att mäta graden av arbete som tillägnas deras projekt, vilket gör att leverantö-

ren lätt kan skylla dåliga prestationer på faktorer bortom leverantörens kontroll. (Aubert et al., 

1998) Mathew (2006) styrker detta genom att säga att leverantören ofta försöker överlista kun-

den genom att de känner till kundens processer bättre än vad kunden själv gör. Dålig service 

leder ofta till att kunden vill omförhandla kontraktet medan leverantören tycker att det är över-

flödigt (Mathew, 2006). Opportunsim kan leda till att leverantören kräver högre servicekostna-

der än vad som egentligen är rimligt för arbetet (Aubert et al., 1998; Mathew, 2006).  
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Dålig acceptans hos personalen 

 Ett outsourcinginitiativ handlar även ofta om att företag vill utnyttja den omfattande kunskapen 

och de tekniska erfarenheter som en leverantör erbjuder, då till ett mycket lägre pris än vad det 

skulle kosta att upprätthålla kunskapen och infrastrukturen internt (Thafti, 2006; Jayatilaka & 

Hirschheim, 2009). I samband med IT outsourcingprojektet kan de anställdas arbetsuppgifter 

förändras vilket kan leda till att lojalitet i organisationen försämras samt att personalen blir 

missnöjd. Missnöjdhet kan leda till att företaget tappar anställda och deras kompetens då alter-

nativet för många blir att byta arbetsgivare. (Paravastu. 2007)  

Svårighet att välja rätt leverantör 

Valet av leverantör beskrivs som mycket viktigt för att lyckas med IT-outsourcing enligt Aubert 

et al. (1998), Gottschalk & Solli-Saether (2006) samt Kliem (2004).  Kostnaden för att använda 

sig av ett externt alternativ kan ibland vara väldigt mycket lägre än att välja en intern lösning. 

Detta leder till att många företag väljer att outsourca IT för att dra ner på kostnader. (Hendry, 

1995) Korrapati (2009) belyser dock att ett IT outsourcingprojekt ofta leder till kostnader som 

företaget inte har räknat med. I de flesta fall där förväntningarna för IT outsourcingprojektet 

inte uppfylls handlar det om att företaget redan i första fasen inte valt rätt leverantör (Paravas-

tu, 2007). Ett annat problem är att det är svårt för ett företag att utvärdera leverantörens erbju-

dande och verkliga kapaciteter, eftersom leverantören ofta tenderar att överdriva sina förmågor 

för att vinna kontraktet. (Aubert et al., 1998) Detta styrks av Blumenberg et al. (2009) som på-

pekar att det är svårt att mäta saker som inte är påtagliga såsom kunskap och service. 

3.1.2 Hanteringsåtgärder av riskfaktorer i Fas1: Före kontraktet 

 

Outsourcing av aktiviteter med för stor närhet till kärnkompetens 

För att bibehålla konkurrenskraft bör företaget noga utvärdera företagets processer och sedan 

välja att inte outsourca de som tillhör kategorin kärnprocesser (Korrapati, 2009). Om en aktivi-

tet sköts under omständigheter där ovissheten är stor eller om aktiviteten kräver speciella till-

gångar, tenderar outsourcing av en sådan aktivitet att bli mer komplicerad. Därför bör aktivite-

ter som kräver speciella tillgångar, exempelvis i form av kärnkompetens behållas internt (Gott-

schalk & Solli-Saeter, 2006).  



Mälardalens Högskola  2010-06-02 

Magisteruppsats i IT-Ekonomi, EIK024  Anna Lycksén, Patrik Wallin 

Seminarieversion 

 

12 

 

 

Opportunism 

Gottschalk & Solli-Saether (2006) understryker att det är av stor vikt att försöka hämma framti-

da opportunistiskt beteende så mycket som möjligt för att lyckas med IT outsourcing. Därför 

menar Gottschalk & Solli-Saether (2006) att endast de IT funktioner där kund och leverantör har 

liknande mål, visioner och syn på riskhantering bör outsourcas, eftersom delade mål och visio-

ner minskar viljan för kontrahenterna att avvika från kontraktet. Bahli & Rivard (2003) och Pal-

via  (2008) styrker detta genom att påpeka att det kan vara svårt att förutse leverantörens bete-

ende eller väntade reslutat. Det kan då vara till nytta med delade mål och visioner mellan kund 

och leverantör. Alla kontrakt syftar till att hämma opportunistiskt beteende enligt Gottschalk & 

Solli-Saether (2006) men Ngwenyama & Sullivan (2007) belyser dock att det är svårt att helt få 

bort opportunistiskt beteende.  

Dålig acceptans hos personalen 

Acceptans hos personalen kan vara svårt att uppnå och det gäller att hela organisationen är 

överens och vet om vad som kommer att hända samt även att organisationen har gemensamma 

normer och värderingar. (Bahli & Rivard, 2003) Jayatilaka & Hirschheim (2009) menar att IT 

outsourcingen i första hand bör ses som en organisatorisk förändring för att projektet skall bli så 

lyckad som möljligt. Genom att se IT outsourcingen utifrån detta perspektiv ges en förståelse för 

varför företaget behöver göra en omställning. En ökad kunskap om behovet leder ofta till en 

större acceptans av förändringen. (Jayatilaka & Hirschheim, 2009) 

Svårighet att välja rätt leverantör 

Blumenberg et al. (2009) menar att det är av stor vikt att hitta rätt leverantör och ofta handlar 

det om att bli en viktig kund hos leverantören för att få den bästa servicen. Leverantörer som vill 

vinna kontrakt överdriver ofta sina kunskaper för att vinna kontraktet och det är svårt för kun-

den att värdera leverantörens anspråk. (Aubert et al., 1998) Därför är det enligt Gottschalk & 

Solli-Saether (2006) och Bahli & Rivard (2003) viktigt att försöka göra ett så noggrant val av 

leverantör som möjligt för att lyckas med IT outsourcing. För att minska risken för kostnader 

företaget inte räknat med i efterforskningen av en bra leverantör, menar Korrapati (2009) att 

företag inte bör reducera driftkostnaderna för utvärdering och research. Företaget bör istället se 
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detta som en investering då en bra leverantör i de flesta fall minskar risken för senare kostnader 

vid exempelvis kontraktsjusteringar. (Korrapati, 2009) Det är viktigt att en kund hittar rätt leve-

rantör för just deras efterfrågan. För att lyckas med det krävs en noga undersökning av olika 

alternativ, vilket kan vara en mycket kostsam process då det kräver tid, mänskliga resurser och 

pengar. Företag bör alltså vara förberedda på att tillsätta tillräckliga resurser för utvärdering av 

leverantörer (Thafti, 2006; Sullivan & Ngwenyama ). 

 Kliem (2004) belyser att organisationskulturerna mellan kund och leverantör inte bör skilja sig 

åt för mycket. Skiljer sig kulturerna för mycket kan det leda till missförstånd och dispyter. Därför 

menar Kliem (2004) och Claver et al. (2002) att organisationskulturen mellan kund och leveran-

tör måste passa ihop för att relationen skall fungera och IT outsourcingprojektet skall lyckas. Det 

är således viktigt att noga undersöka olika leverantörer och jämföra med sitt eget företags kul-

tur. Faktorer som kan spela in är företagets storlek, hur företaget är uppbyggt och vilka värde-

ringar företaget har. (Palvia, 2008).  

Tabell 2 sammanfattar riskfaktorer och hanteringsåtgärderna i Fas 1: Förberedelser. 
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RISKFAKTOR FAS 1: FÖRBEREDELSER 

 

HANTERINGSÅTGÄRD 

 

Outsourcing av aktiviteter med för stor 

närhet till kärnkompetens 

 

Utvärdera processer och behåll kärn-

kompetens internt i organisationen. 

 

 

Opportunism 

 

Hämma opportunistiskt beteende 

genom att endast outsourca aktivite-

ter där kunden och leverantören har 

samma mål och visioner. 

 

Dålig acceptans hos personalen 

 

Se projektet som en organisatorisk 

förändring.  

 

 

Svårighet att välja rätt leverantör 

 

Investera i utvärdering och research 

av flera olika leverantörer med fokus 

på erbjudande, kultur och kostnader.  

 
Tabell 2 – Sammanfattning av riskfaktorer och hanteringsåtgärder Fas 1(Källa: Egen illustration) 
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3.2 Fas 2: Kontraktsfas 

Den andra fasen av IT outsourcing börjar med utformningen av outsourcingkontraktet vilket 

påbörjas när en potentiell leverantör valts (Chou & Chou, 2009). Denna process beskrivs som 

kritisk för framgång av Aubert et al. (1998), Gottschalk & Solli-Saether (2006) och Chou & Chou 

(2009).  I denna process specificeras vardera partens rättigheter, skyldigheter och ansvar samt 

även båda kontrahenternas mål, policys och strategier som ligger till grund för kontraktet. (Gott-

schalk & Solli-Saether, 2006) 

När kontraktet har utformats och skrivits på börjar överförandet av outsourcingaktiviteten till 

leverantören. Denna process beskrivs som komplicerad eftersom den involverar överförande 

och dokumentering av många olika resurser såsom personal, aktiviteter, arbetsflöden och tek-

nik. (Chou & Chou, 2009) 

När kontraktet är skrivet och aktiviteten överförd påbörjas själva utförandet. Under utförandet 

skall leverantören börja sköta aktiviteten och leverera enligt kontraktet och uppsatta Service 

Level Agreements (SLA:s). (Chou & Chou, 2009) 

I avsnitt 3.1.3 presenteras riskfaktorer i kontraktsfasen medan avsnitt 3.1.4 kopplar hanterings-

åtgärder till respektive riskfaktor. 

3.2.1 Riskfaktorer Fas 2: Kontraktsfas 

 

Föråldrad teknik och bristfällig kompetens om outsourcingkontrakt 

Inom ramen för ett IT outsourcingprojekt finns ingen garanti för att leverantören ska fortsätta 

använda sig av den senaste teknologin. Innehåller kontraktet ingen klausul som berör att leve-

rantören är skyldig att uppdatera sin teknik, finns det ingenting kunden kan göra. (Thafti, 2006) 

Earl (1996) och Paravastu (2007) påpekar att detta kan leda till att kunden blir fast i en föråld-

rad IT-infrastruktur då informationsteknologi är ett så pass dynamiskt och snabbt föränderligt 

område. Det kan även vara så att leverantören med tiden inte uppdaterar sin kunskap om vad 

kunden behöver för teknisk utrustning för att kunna hantera sin verksamhet på bästa sätt (Pa-

ravastu, 2007).  
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Ytterligare en riskfaktor som berör fas 2 är att såväl kund som leverantör kan också ha bristfällig 

erfarenhet vad gäller outsourcingkontrakt, vilket leder till att kontraktet blir dåligt utformat. 

Luckor i kontraktet leder ofta till att dispyter och kostsamma rättsprocesser mellan kontrahen-

terna kan uppstå. (Aubert et al., 1998) Formella kontrakt kan visa sig vara ofullständiga, anting-

en på grund av att det finns för många luckor i dem eller för att de inte är flexibla. Många före-

tagsledare upptäcker ett brett negativt gap mellan förväntningar och det faktiska verkställandet 

av vad som står i kontraktet. (Paravastu, 2007).  

Beroende mellan aktiviteter 

Paravastu (2007) framhåller att många problem med IT outsourcing grundas i hur IT är upp-

byggt. IT är oftast inte en ensam funktion utan en kombination av diverse olika aktiviteter, vilket 

gör det komplext. Bahli & Rivard (2003) lyfter fram att graden av beroende mellan aktiviteter är 

en vanlig riskfaktor inom IT-outsourcing och belyser två olika typer av beroendeförhållanden. 

Antingen kan en outsourcad IT-aktivitet ha en direkt eller indirekt relation med andra aktivite-

ter som sköts internt, eller så kan det finnas ett beroendeförhållande mellan ytterligare en out-

sourcad aktivitet. När IT-aktiviteter är relaterade med varandra kan outsourcing av en IT-

aktivitet leda till att andra aktiviteter fungerar dåligt. (Aubert et al., 1998; Bahli & Rivard, 2003)  

Svårighet att kommunicera med leverantören 

Chou & Chou (2009) påpekar att ett outsourcingprojekt innebär större risker än vanliga projekt 

eftersom företaget måste kommunicera och förhandla med en tredje part i form av en leveran-

tör. Därför får relationen mellan kund och leverantör stort fokus i IT outsourcingprojekt (Chou & 

Chou, 2009) Lin et al. (2007) påpekar att det kan vara svårt för kunden att få leverantören att 

engagera sig i tillräcklig utsträckning i deras outsourcingprojekt. Eftersom IT outsourcing är 

projekt av omfattande karaktär är det svårt för båda parter att hänge sig till varandra i den mån 

som behövs. Bristfälligt åtagande leder vanligtvis till att både relationen och outsourcingprojek-

tets kvalitet försämras.(Aubert et al, 1998)  

Bristfällig kompetens om outsourcad aktivitet 

Det kan även vara så att kunden besitter bristfällig kompetens om den aktivitet som outsourcas. 

Företag tenderar att vilja outsourca en aktivitet som de själva inte har kompetens att sköta. Om 

kunden saknar intern kompetens om den outsourcade aktiviteten kan det resultera i oprecisa 
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beställningar till leverantören, en oförmåga att hantera outsourcingkontraktet samt även dispy-

ter. Det kan även leda till att svårigheter för kunden att uppskatta kvalitet och kostnader för 

tjänsten som leverantören levererar.(Aubert, 1998; Paliva, 2008) 

3.2.2 Hanteringsåtgärder av riskfaktorer i Fas 2: Kontraktsfas 

 

Föråldrad teknik och bristfällig kompetens om outsourcingkontrakt 

Ett sätt att minska risken för luckor i kontraktet är enlig Thafti (2006) att ta hjälp av en tredje 

oberoende part, till exempel en jurist, som har kunskaper om outsourcingavtal och vet hur de 

skall utformas. För att undvika att hamna i en situation där föråldrad teknik används, så kan 

kunden ha med sig en medlare när kontraktet skrivs. Medlaren bör vara någon med hög kunskap 

inom området som kan försäkra att kontraktet blir rättvist skrivet med krav på att infrastruktu-

ren uppdateras när så bör göras. På så sätt undviks kostnader för att senare skriva om kontrak-

tet. (Bahli & Rivard, 2003) 

Beroende mellan aktiviteter 

Bahli & Rivard (2003) lyfter fram att ju större beroendegrad som finns mellan aktiviteterna des-

to viktigare blir det med koordering, gemensam problemlösning och ömsesidiga justeringar mel-

lan kund och leverantör redan innan utförandet påbörjas. Därför lyfter Bahli & Rivard (2003) 

fram tester som ett viktigt steg för att upptäcka beroendeförhållanden mellan aktiviteter.   

Svårighet att kommunicera med leverantören 

När kontraktet är skrivet och leverantören väl börjar sköta den outsourcade IT-aktiviteten är det 

enligt Chou & Chou (2009) viktigt med fortlöpande projekthantering för att undvika risker in-

träffar under outsourcingprojektet. Detta är även något som belyses av Power et al. (2006) när 

de talar om IT outsourcings beståndsdelar och att det mellan leverantören och kunden finns ett 

projekt som bör underhållas. Kommunikationen med leverantören kan enligt Chou & Chou 

(2009) förbättras genom att hantera relationen. Power et al. (2006) menar att relationen upp-

står tack vare att kund och leverantör har ett gemensamt projekt, samtidigt som Grönroos 

(2002) menar att relationen uppstår när kund och leverantör har liknande mål och visioner med 

det gemensamma projektet. Kunden kan, genom att utveckla relationen med leverantören, före-

bygga bristfälligt åtagande. Relationen kan hanteras genom att införa en relationsansvarig hos 
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både kund och leverantör. De relationsansvariga skall sedan arbeta nära både varandra och vik-

tiga intressenter med att utvärdera och rapportera relevant information rörande outsourcingre-

lationen. (Lin et al., 2007) Kishore (2003) anser att outsourcing ska ses som en hantering av 

relationen mer än som ett simpelt kontrakt som säger hur informationssystemen ska hanteras.  

Chou & Chou (2009) nämner att kund och leverantör bör mötas kontinuerligt för att följa upp 

kvaliteten på projektet och Claver et al.(2002) påpekar att det är viktigt att hålla kontinuerliga 

möten mellan kunden och leverantören för att båda parter ska vara uppdaterade med ny infor-

mation.  

Bristfällig kompetens om outsourcad aktivitet 

Det är av stor vikt att behålla intern IT-kompetens för att kunna göra beställningar hos leveran-

tören som matchar företagets behov (Earl, 1996). Goo et al. (2008) styrker detta genom att säga 

att det är viktigt för företaget att kunna dra slutsatser om hur leverantörens erbjudanden kom-

mer att hjälpa företaget, detta är svårt om det inte finns någon kompetens internt, Lin et al. 

(2007) påpekar att det är av yttersta vikt att uppskatta hur mycket intern kompetens som be-

hövs för att lyckas med IT outsourcing. 

Tabell 3 nedan sammanfattar riskfaktorer och hanteringsåtgärder i Fas 2.  
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RISKFAKTOR FAS 2: KONTRAKTSFAS 

 

HANTERINGSÅTGÄRD 

 

Föråldrad teknik 

  & 

            Bristfällig kompetens om  

outsourcingkontrakt 

 

Ta hjälp av tredje oberoende part vid 

utformningen av kontraktet.  

 

 

Beroende mellan aktiviteter 

 

Testa aktiviteten innan överföringen 

sker för att upptäcka om någon annat 

påverkas.  

 

Svårighet att kommunicera med leveran-

tören 

 

Hantera relationen och genomför 

kontinuerliga uppföljningsmöten med 

avseende på projektkvalitet.  

 

Bristfällig kompetens om outsourcad ak-

tivitet 

 

Bibehåll intern kompetens för att 

göra precisa beställningar till leveran-

tören.  

Tabell 3 – Sammanfattning av riskfaktorer och hanteringsåtgärder i Fas 2 (Källa: Egen 

illustration) 

 

3.3 Fas 3: Utvärdering 

Den tredje fasen av IT outsourcing inleds mot slutet av kontraktstiden. Kunden måste då utvär-

dera kvaliteten av produkten eller tjänsten. Det handlar för kunden om att mäta om leverantö-

ren har uppfyllt den nivå av service som står i kontraktet. Utfallet av utvärderingen leder fram 

till att kunden anser projektet vara lyckat eller misslyckat. Om kunden anser projektet vara 
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lyckat förlängs kontraktet med nuvarande leverantör vilket innebär att kunden går tillbaka till 

fas 2. Ser kunden projektet som misslycka innebär det att kunden antingen går tillbaka till fas 1 

och letar efter ny leverantör. (Chou & Chou, 2009) Aubert et al. (1998) belyser också att en kund 

kan ta tillbaka en outsourcad aktivitet, men att det är något som är svårt att genomföra. 

3.3.1 Riskfaktorer Fas 3: Utvärdering 

 

Svårt att göra en rättvis utvärdering av leverantörens prestation 

Riskfaktorer i denna fas handlar om att det kan vara svårt att mäta leverantörens prestation och 

göra en rättvis utvärdering (Aubert et al., 1998). I de flesta fall mäts prestation i form av tillfred-

ställande service, tillfredställande system, nöjda användare, kostnadsreduceringar, finansiella 

framgångar och tekniska prestationer (Palvia, 2008; Paravastu, 2007). Graden av hur beroende 

de olika aktiviteterna som blir outsourcade är av varandra kan ha stor betydelse för hur lätt det 

är att utvärdera prestationen. (Aubert et al., 1998) Aubert et al. (1998) förklarar detta genom att 

exemplifiera en tvist som handlar om dålig responstid. Leverantören som är ansvarig för de out-

sourcade datorfunktionerna beskyller telekommunikatören för dålig service, medan telekom-

munikatören skyller på chefen för att de inte har rätt utrustning och chefen skyller på den out-

sourcingansvarige leverantören för att de inte levererar bra service. I detta fall kan den riktiga 

källan till problemet vara både svår och kostsam att fastställa. (Aubert et al., 1998)  

 

Bristande kartläggning av ansvar och uppgifter 

Earl (1996) menar att problem kan uppstå när det inte finns en klar och tydlig bild över vem 

som är ansvarig för de olika processerna och vad det är som orsakar problemet. Kostnaden för 

att göra en undersökning och utvärdering av leverantörens prestation kan ofta bli mycket höga. 

(Aubert et al, 1998) Har kunden heller inte kompetens inom det egna företaget för att kunna 

bestämma huruvida kontraktet ska fortlöpa eller avslutas, måste extern hjälp tillkallas, vilket 

även det kan leda till stora kostnader. (Palvia, 2008) När utvärderingen väl är gjord måste kun-

den bestämma sig för att fortsätta relationen eller säga upp kontraktet. Väljer företaget att säga 

upp kontraktet hamnar de antingen i Fas 1 igen och en ny leverantör måste hittas eller så tas 

aktiviteten tillbaka internt, vilket kan kräva stora kostnader.  
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3.3.2 Hanteringsåtgärder av riskfaktorer i Fas3: Utvärdering 

 

Svårt att göra en rättvis utvärdering av leverantörens prestation  

I fas 3 kan det vara till hjälp för ett företag att ha kunskap inom företaget för att kunna göra en så 

bra utvärdering som möjligt (Palvia, 2008). Oftast underlättar det att redan innan kontraktet 

påbörjas fastställa vad kunden vill få ut av relationen och hur de anser att leverantören ska pres-

tera. Detta gör det lättare att i slutändan kunna se om förväntningarna uppfylls. (Paravastu, 

2007; Perkins 2006; Koh et al., 2004) Helst av allt ska dessa mål finnas med i kontraktet och 

kunden bör då med jämna mellanrum titta tillbaka på målen och göra utvärderingar under tiden. 

(Paravatsu, 2007)  

Bristande kartläggning av ansvar och uppgifter 

Perkins (2006) framhåller att det är viktigt att definiera klara roller. Varje person som är in-

blandad i outsourcingprojektet, såväl som på kundens som på leverantörens sida, behöver speci-

fika ansvarsområden. Detta leder till att det blir enklare att fastställa vem eller vilka som är an-

svariga för ett problem då det uppstår. (Perkins, 2006) För att undvika byte av leverantör bör 

kunden från början göra en mycket noggrann undersökning av flera leverantörer. Detta kan gö-

ras till exempel genom benchmarking. (Palvia, 2008; Gottschalk & Solli-Saether, 2006) Det är 

även viktigt att förhandla fram bra SLA:s redan då kontraktet skrivs. Den bestämda SLA:n funge-

rar sedan som en kontrollmekanism i IT outsourcingprojektet och används ofta som ett hjälp-

medel för att kontrollera de olika parternas prestationer och resultat (Goo, 2008; Palvia, 2008) 

Det är dock ingen garanti på att en väl strukturerad SLA leder till att det som är överenskommet 

faktiskt sker i verkligheten (Goo et al., 2008).  
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RISKFAKTOR FAS 3: UTVÄRDERING 

 

HANTERINGSÅTGÄRD 

 

Svårt att göra en rättvis utvärdering av 

leverantörens prestation 

 

 Fastställa i tidigt skede vad kunden 

vill få ut av relationen. 

 

Bristande kartläggning av ansvar och 

uppgifter 

 

Definiera klara roller och ansvar när 

kontraktet skrivs, utforma tydliga 

SLA:s.  

 

Tabell 4 – Sammanfattning av riskfaktorer och hanteringsåtgärder i Fas 3(Källa: Egen illustration) 

3.4 Studiens analysmodell 

 

Studiens analysmodell syftar till att visa att hantering av riskfaktorer är en väg till lyckad IT-

outsourcing. Modellen anammar Chou & Chou (2009)s beskrivning av IT outsourcings faser, 

varför de tre faserna finns med. Till dessa faser har riskfaktorer och hanteringsåtgärder 

kopplats, men i modellen presenteras endast hanteringsåtgärderna då det är detta fokus studien 

tagit. I grunden för lyckad IT outsourcing ligger företagens förmåga att hantera riskfaktorer. De 

första hanteringsåtgärderna som beskrivs (Fas 1) i modellen nedan handlar om planering, stra-

tegi och val av leverantör och lägger sedan grunden för det fortsatta projektet. Först måste alltså 

ett företag hantera riskfaktorerna i Fas 1 för att sedan övergå till Fas 2 som är kontraktsfasen 

där kontraktsutformningen och utförandet får stort fokus. Slutligen bör riskfaktorer i Fas 3, ut-

värderingsfasen, hanteras för att outsourcing skall lyckas. Utfallet av utvärderingen påverkar 

vilka val företaget har. Anses projektet vara lyckat kan kunden gå tillbaka till fas 2 med nuva-

rande leverantör och förlänga kontraktet. Anses outsourcingprojektet däremot vara misslyckat 

kan kunden antingen återgå till fas 1 och välja ny leverantör eller så kan kunden välja att ta till-

baka aktiviteten internt. 
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Var som helst längs vägen upp till lyckad IT outsourcing kan misslyckande att hantera riskfakto-

rer leda till att projektet upplevs som misslyckat.   

 

Figur 1 - Studiens analysmodell (Källa: Egen illustration) 
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4 Metod 

 

I metodkapitlet presenteras hur uppsatsstudien har gått till. Författarnas ämnesval presenteras 

mer ingående och även hur teorimaterialet ska samlats in. Avsnittet avslutas med diskussion om 

källkritik, reliabilitet, validitet och etik.  

Den naturliga utgångspunkten för en undersökning är ofta en fråga eller ett problem som disku-

teras, analyseras och löses (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2006) definierar problem som den upplevda skillnaden mellan ett existerande tillstånd och det 

tillstånd som eftertraktas att uppnå. Utifrån denna definition kommer uppsatsförfattarna att 

komma fram till en problemformulering och ett syfte. Utgångspunkten i syftet och problemfor-

muleringen kommer vara hur SME hanterar riskfaktorer inom IT outsourcing. Uppsatsförfattar-

na väljer att studera detta ämne då de anser att det är ett område som är relativt nytt och att 

marknaden för IT outsourcing för SME anses vara framtidens IT outsourcingmarknad. Trots 

detta är forskningen inom området relativt begränsad och uppsatsförfattarna anser därför att 

ämnet är högt aktuellt att forska inom.  

4.1 Undersökningsmetod 

Uppsatsförfattarna har valt att genomföra telefon- och besöksintervjuer med olika företag inom 

kategorin SME. Detta för att få en djupare förståelse och helhetssyn på SME:s situation vid IT 

outsourcing. Uppsatsförfattarna har valt att först genomföra en teoretisk förstudie för att sedan 

utveckla en teoretisk referensram utifrån vilken en analysmodell utvecklas. Därefter valde upp-

satsförfattarna att genomföra besöksintervjuer på två företag och två telefonintervjuer för att få 

en djupare förståelse och helhetssyn på små och medelstora företags situation vid IT outsour-

cing.  

Intervjuerna hölls i diskussionsform utifrån en intervjuguide som uppsatsförfattarna utvecklat i 

förväg. Intervjuguiden, som visade tänkta diskussionsområden, skickades ut till respondenterna 

i innan intervjun för att säkerställa att respondenten har tid på sig att kunna svara så precis som 
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möjligt på frågorna. Uppsatsförfattarna själva medtog underlag i form av mer specifika frågor för 

att kunna styra intervjun. 

4.2 Teoriinsamling 

4.2.1 Förstudie 

Inför studien genomfördes en omfattande litteraturstudie i förväg, där 18 IT outsourcingartiklar 

studerades utifrån huruvida de behandlar SME eller ej. Detta för att få en bild av hur forskningen 

kring IT outsourcing och SME ser ut och om det finns några risker och riskfaktorer som är speci-

fika för SME.  Inom ramen för förstudien granskades forskningsartiklar inom såväl risker med IT 

outsourcing som framgångsfaktorer för IT outsourcing. Anledningen till att båda områden stu-

derades var för att täcka ett så brett spektra som möjligt eftersom risker och framgångsfaktorer 

är nära sammanlänkade med varandra. Många av de i förstudien studerade forskningsartiklarna 

producerar framgångsfaktorer utifrån hur de riskfaktorer som finns med IT outsourcing hante-

ras. Mot bakgrund av detta valde uppsatsförfattarna att rikta in studien på riskfaktorer och han-

tering av dessa för SME. 

4.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som har samlats in av andra än författarna själva (Lundahl & Skärvad, 

1999).  Författarna har valt att delvis göra litteraturstudier för att inhämta information. Infor-

mationen från litteraturstudierna utgör i denna uppsats sekundärdata och har samlats in från 

böcker, artiklar och tidsskrifter. 

4.2.3 Litteraturstudie 

Författarna har utfört en litteraturstudie som grund för uppsatsens teoretiska ramverk. In-

formation har samlats in från sekundärdata. Litteraturen har främst inhämtats från högskolebib-

lioteket vid Mälardalens Högskola. Artiklar och tidskrifter har framtagits genom sökningar i hög-

skolebibliotekets olika databaser.  Uppsatsförfattarna har använt sig av databaserna 

ELIN@Mälardalen, ABI/ Inform, Emerald och Ebrary. Vidare har även uppsatsförfattarna använt 

sig av Google Scholar vid framtagning av sekundärdata. Exempel på sökord som använts är ”IT 

Outsourcing risk factors”, ”IT Outsourcing risks”, ”Outsourcing”, “IT Outsourcing”, “IT Outsourc-

ing risk assesment” och “IT Outsourcing success”.  
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4.3 Urval 

Efter att studiens problem hade fastställts genomfördes en lista över 20 tänkbara respondenter 

för studien. Samtliga potentiella respondenter var SME som i någon mån hade outsourcingkon-

trakt och respondenterna hittades genom outsourcingleverantörers hemsidor. En respondent 

ansågs i förväg vara av särskild vikt eftersom de tidigare fungerat som respondent för en av 

uppsatsförfattarna. Därför togs tidigt kontakt med Arvid Nordquist för att i god tid undersöka 

intresset att delta i en studie om IT outsourcing för SME. Företag som valt att medverka i studien 

är: 

Arvid Nordquist – Arvid Nordquist är en svensk kaffeprodcent som under 2009 bytte leveran-

tör rörande driften av deras affärssystem SAP-R3. Tidigare hade Arvid Nordquist outsourcat 

drift och underhåll av SAP-R3 till StorLeverantör (fiktivt namn) men bytte under 2009 till den 

mindre och Sverigebaserade leverantören LitenLeverantör(fiktivt namn). Uppsatsförfattarna 

hade vetskap om Arvid Nordquists situation eftersom Arvid Nordquist fungerade som respon-

dent i en av uppsatsförfattarnas kandidatuppsats. I det stadiet hade Arvid Nordquist precis skri-

vit på det nya kontraktet med LitenLeverantör och uppsatsförfattarna ansåg det därför mycket 

intressant att återkomma för att se utfallet av det nya kontraktet. I dag ligger Arvid Nordquist 

precis på gränsen till stort företag då balansomslutningen uppgår till 436 miljoner kronor och 

gränsen för SME är 430 miljoner kronor. Det empiriska material som studien använder för Arvid 

Nordquist berör dock en period då Arvid Nordquist räknades som SME på grund av att antalet 

anställda var 155 stycken och att deras balansomslutning uppgick till 393,5 miljoner kronor. 

Således behandlas Arvid Nordquist genom studien som ett SME. Mailkorrespondens med IT-

chefen Gabriella Fällman skedde 2010-03-01 och Arvid Nordquist tillkännagav sitt deltagande i 

studien 2010-03-02. Besöksintervju skedde klockan 10.15 tisdagen den 20 april 2010. 

 

Företag X – Företag X (fiktivt namn) är en fristående livsmedelskedja som ligger beläget i södra 

Sverige. Idag omsätter företaget cirka 350 miljoner kronor och levererar färskvaror i ett fåtal 

butiker. Omsättningen tillsammans med att antalet anställda understiger 250 personer placerar 

Företag X i SME-kategorin. Företaget har under våren 2010 börjat migreringen från sin gamla 

IT-lösning till ABC Outsourcing serverplattform. Uppsatsförfattarna fick vetskap om Företag X 

genom leverantören ABC Outsourcing hemsida. Företaget passade bra in för studien då de är ett 

litet företag som nyligen startat sitt outsourcingprojekt och har därmed nyligen hanterat situa-



Mälardalens Högskola  2010-06-02 

Magisteruppsats i IT-Ekonomi, EIK024  Anna Lycksén, Patrik Wallin 

Seminarieversion 

 

27 

 

tioner så som val av leverantör. Mailkorrespondens togs med IT-chefen Bill Frisell 2010-04-03 

och Företag X bekräftade sitt deltagande i studien 2010-04-06. En besöksintervju skedde 13.00 

onsdagen den 21 april 2010. 

 

Gärdin & Persson – Gärdin & Persson har levererat verktyg, maskiner byggmaterial och andra 

förnödenheter till professionella kunder sedan 1903. Företaget outsourcar vissa IT-lösningar till 

leverantören Implema. År 2005 implementerade Gärdin & Persson Implemas certifierade SAP 

Business-all-in-one lösning för handel och grossist. Uppsatsförfattarna ansåg därför att företaget 

skulle vara intressant för studien. Gärdin & Persson klassas som ett SME då de har 140 anställda 

och omsätter 320 miljoner kronor. Mailkontakt togs med IT-chefen Lars-Åke Larsson 2010-04-

08. I svaret på mailet bekräftade Lars-Åke Larsson sitt deltagande i studien och berättade även 

att deras outsourcing till Implema enbart är en liten del av deras totala outsourcingaffär. Då av-

ståndet till Gärdin & Perssons huvudkontor är väldigt långt bokade uppsatsförfattarna en tele-

fonintervju med Lars-Åke Larsson som genomfördes onsdagen den 28 April 2010 klockan 10.00. 

 

Byggbeslag – Byggbeslag är marknadsledande aktör inom sortimentet byggbeslag, sakvaror och 

lås- och säkerhetsprodukter till bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Företaget outsourcar 

hela organisationens affärssystem SAP R-3. Byggbeslag räknas till kategorin SME eftersom de 

har 230 anställda och för att balansomslutningen uppgick till 176,8 miljoner kronor. Mailkontakt 

togs med Tore Zetterberg, som är ansvarig för IT, ekonomi och administration, 2010-05-05. Tore 

Zetterberg bekräftade sin medverkan i studien och en telefonintervju genomfördes den 12 Maj 

2010 klockan 15.00.  

 

Uppsatsförfattarna anser att de fyra företagen kompletterar varandra väl. Arvid Nordquist är ett 

företag som nyligen har bytt leverantör på grund av missnöje, Företag X är mitt uppe i sitt nyli-

gen påbörjade outsourcingprojekt, Gärdin & Persson har flera olika outsourcingleverantörer 

vilket även Byggbeslag har. Respondenterna befinner sig i olika faser av outrourcing och utfallen 

av deras outsourcingprojekt skiljer sig.   
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4.4 Datainsamling 

4.4.1 Primärdata  

Primärdata är det material som författarna själva har samlat in (Lundahl & Skärvad, 1999). För-

fattarna har inför denna uppsats genomfört kvalitativa intervjuer och resultatet från intervju-

erna kommer utgöra studiens primärdata.  

4.4.2  Intervjuer 

Individuella intervjuer har skett för att samla in kvalitativ data till studien. Uppsatsförfattarna 

anser att detta är det bästa sättet att fånga lärdomar från den enskilde respondenten. Uppsats-

författarna har valt att göra en kvalitativ studie då de anser att syftet kräver en djupare förståel-

se för och en helhetssyn över den situation som små och stora företag befinner sig i under ett IT 

outsorucingprojekt. En kvalitativ studie behöver djupare intervjuer än den kvantitativa metoden 

(Jacobsen, 2007). Två besöksintervjuer har genomförts och även två telefonintervjuer då någon 

annat alternativ ej var möjligt. Alla intervjuer skedde i diskussionsform där respondenterna ta-

lade fritt utifrån intervjuguiden och uppsatsförfattarna kompletterade med frågor. Vid de två 

telefonintervjuerna användes mjukvaran Skype för att ringa respondenterna ifrån datorn. Båda 

uppsatsförfattarna kunde därigenom höra respondentens svar och anteckna under intervjun. 

Uppsatsförfattarna anser att antalet intervjuer är tillräckligt för denna uppsats, då tiden inte ger 

möjlighet till att göra en bredare studie med fler företag. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) 

menar att det är till stor fördel att vara väl förberedd innan en intervju ska ske. Innan intervju-

erna skedde läste uppsatsförfattarna på både om de olika företagen och den framtagna teori 

inom ämnet. Detta för att inte hamna i en situation där brist på kunskap försämrar intervjun.  

4.5 Intervjuguide 

Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram utifrån det teoretiska ramverket. Det är viktigt att 

skapa frågor som gör det möjligt för uppsatsförfattarna att samla in information som ger en 

rättvis bedömning av hur den intervjuade upplever situationen han eller hon befinner sig i 

(Bryman, 2006). Uppsatsförfattarna utformade intervjuguiden utifrån de tre faser av IT outsour-

cing som uppsatsförfattarna har definierat i sin teoretiska referensram. Detta för att enklare 

kunna strukturera den insamlade informationen och även för att ge respondenten en chans att 

få en tydlig överblick av vad uppsatsen kommer att behandla. Intervjuguiden inleddes med en 

överblick om vilka områden som kommer att behandlas. Sedan följde mer diskussionsområden 



Mälardalens Högskola  2010-06-02 

Magisteruppsats i IT-Ekonomi, EIK024  Anna Lycksén, Patrik Wallin 

Seminarieversion 

 

29 

 

för varje fas av IT outsourcing.  Vidare understryker Bryman (2006) att det är viktigt att inter-

vjuguiden innehåller flexibilitet både vid utformandet och också vid genomförandet. Uppsatsför-

fattarna hade utöver intervjuguiden med sig ytterligare frågor som kunde komplettera de stora 

områdena som presenterats i intervjuguiden.  

4.6 Källkritik 

Syftet med källkritik är att fastställa om källan mäter det den utger sig för att mäta och om den 

är väsentlig för problemformuleringen. Källkritiken ska även mäta om källan är fri från systema-

tiska felvariationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) 

beskriver källkritik som en urvalsmetod där det material som inte är bra sorteras bort och det 

som anses tillföra något till studien behålls. De viktigaste kriterierna för källkritik enligt Eriks-

son & Wiedersheim-Paul (2006) är: 

 

Samtidskrav – källorna ska anses vara tidsaktuella. Uppsatsförfattarna anser att de källor som 

använts är aktuella inom området. De artiklar som är av äldre karaktär har noga studerats för att 

säkerställa att informationen är aktuell. Informationen från de äldre artiklarna har även stärkts 

med information från senare skrivna artiklar.  

 

Tendenskritik – forskarna bör ställa sig kritiskt mot eventuella egna intressen inom forsknings-

området och framställa positiva och negativa perspektiv på det teoretiska resonemanget. Upp-

satsförfattarna har hanterat detta genom att studera flera olika källor inom området. Detta har 

gett en bred teorigrund och utesluter att den valda litteraturen har påverkats av eventuella egna 

intressen. 

 Beroendekritik – kritiskt granska att de källor som används i studien inte är beroende av var-

andra. Företagen i studien är i helt olika branscher och således helt oberoende av varandra sam-

tidigt som den teoretiska referensramens material styrkts av flera av varandra oberoende källor. 

Äkthet – en källa ska granskas grundligt för att fastställas som äkta. Uppsatsförfattarna har valt 

att till största del hålla sig till att använda sig av information som är vetenskapligt granskad. Det-

ta säkerställer att den information som används är äkta och att källorna är pålitliga.  
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4.7 Validitet och Reliabilitet 

När empiriskt material undersöks så bör forskaren alltid se till dess validitet och reliabilitet. 

Validitet handlar om att källan ska svara på det syfte som studien har. Reliabilitet handlar om att 

undersökningen ska vara pålitlig och studien ska gå att göra igen med samma förutsättningar 

och då få samma resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) För att stärka validiteten har 

uppsatsförfattarna sett till att respondenterna i studien kan besvara studiens frågor genom att i 

förväg skicka ut en presentation av uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsförfattarna 

anser att det empiriska material som tagits fram ger bra information för att kunna svara på upp-

satsens frågeställning. För att säkerställa hög reliabilitet har uppsatsförfattarna noga antecknat 

respondenternas svar vid intervjuerna för att minimera risken för missförstånd. Vidare har även 

uppsatsförfattarna varit noga med att få kompletterande svar av respondenterna i fall något 

varit otydligt. Uppsatsförfattarna bedömer även att resultaten från de företag som har studerats 

skulle vara lika för andra företag i samma storlek. Studien skulle således kunna göras igen med 

samma intervjuguide och leda till samma resultat, dock är inte reliabilitetskravet lika viktigt som 

validitetskravet då uppsatsen är en kvalitativ studie. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

4.8 Etik och moral 

Studien kommer att använda sig av Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudregler för etik inom 

samhällsvetenskaplig forskning, vilka presenteras nedan. 

1. Informationskravet 

Det skall presenteras för respondenten vilken roll denne har i projektet samt vad som gäller för 

respondentens deltagande. Vidare skall även respondenten underrättas om att deltagandet i 

studien är helt frivilligt och att deltagandet kan avbrytas om så önskas. (Vetenskapsrådet, 2002) 

I studien har samtliga respondenter informerats om vilket syfte uppsatsen har och vilken roll 

respondenten får i studien. Respondenterna har även informerats om att medverkandet är frivil-

ligt och att det när som helst går att avbryta sin medverkan. Allas respondenter har fått möjlig-

heten att vara anonym i studien.  

2. Samtyckeskravet 
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När en studie görs krävs det att respondenten har en möjlighet att påverka sitt deltagande i stu-

dien, så som att bestämma till vilken utsträckning respondenten vill deltaga. Vidare skall även 

respondenten ha rätt att avbryta deltagandet utan negativ effekt. Slutligen skall inte heller re-

spondenten utsättas för påtryckningar som kan påverka beslutet om medverkan i studien. (Ve-

tenskapsrådet, 2002) 

Respondenterna informerades väl om vad uppsatsen skulle handla om innan deras beslut om att 

deltaga i studien. Uppsatsförfattarna har även informerat om att det när som helst går att avsluta 

studien utan att respondenterna påverkas på ett negativs sätt.  

 3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om de personer som ingår i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt som garanterar att obehöriga ej kan få 

tillgång till informationen. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Respondenterna har i studien fått möjlighet att vara helt anonyma eller vara anonyma till viss 

del. All information som spelats in, alternativt skrivits ner har diskret hanterats av uppsatsför-

fattarna och ej visats för obehöriga. Den information som har skrivits ner eller alternativt spelats 

in har i efterhand raderats för att de inte ska hamna i obehörigas händer.  

4. Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet berör att insamlade uppgifter för vetenskapligt bruk inte får användas i kom-

mersiellt syfte eller för andra ändamål som inte är av vetenskaplig karaktär. Uppgifter får inte 

användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar individen, utan att individen innan god-

känner detta. (Vetenskapsrådet, 2002) 

Samtliga respondenter har informerats om att den information som delges uppsatsförfattarna 

kommer att behandlas enbart för att stödja uppsatsen och dess syfte.   

4.9 Metodkritik 

Uppsatsförfattarna har genomfört kvalitativa intervjuer med ett mindre antal respondenter. En 

kvantitativ ansats hade varit intressant på ett relativt outforskat område som IT outsourcing för 

SME, för att få många respondenters svar. Uppsatsförfattarna valde dock att genomföra kvalita-



Mälardalens Högskola  2010-06-02 

Magisteruppsats i IT-Ekonomi, EIK024  Anna Lycksén, Patrik Wallin 

Seminarieversion 

 

32 

 

tiva intervjuer för att gå in djupare på ett mindre antal respondenter då de anser detta vara bäst 

för det nuvarande syftet.  

Rörande val av respondenter har uppsatsförfattarna en respondent som inte genomgått alla 

faser av IT outsourcing. Uppsatsförfattarna anser dock att detta är bra för studien, eftersom flera 

olika faser täcks. Ett företag som precis påbörjat Fas 2 har en klar och tydlig bild av hur de gjort i 

Fas 1 och hur de vill gå tillväga i Fas 2.  

På grund att studiens valda syfte är av känslig karaktär för företag kan det vara svårt för re-

spondenterna att tala om vilka riskfaktorer som inte hanterats. Detta kan leda till att respon-

dentpersonerna har givit vinklade svar för att måla upp en bild av en lyckad IT outsourcingaffär. 

I realiteten kan det dock vara så att de i studien lyckade outsourcingaffärerna inte är så lyckade 

som respondentpersonerna nämner. För att motverka vinklade svar har uppsatsförfattarna valt 

att inte skicka ut specifika frågor till respondenterna i förväg utan istället skickat en intervjugui-

de med diskussionsområden. Uppsatsförfattarna medtog sedan egna, mer specifika frågor som 

aldrig visades för respondenten för att kunna styra diskussionen. Detta är ett sätt för uppsatsför-

fattarna att försöka säkerställa att svaren som respondenterna ger inte är förberedda utan mer 

av spontan karaktär. 
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5 Empiri  

Nedanstående avsnitt presenterar empiriskt material från genomförda besöks- och telefonintervju-

er. Sålunda hänvisas allt som skrivs till det som berörd respondentperson sagt i samband med 

genomförd intervju, om inte annat sägs. 

5.1 Arvid Nordquist 

Arvid Nordquist är ett importerande företag i dagligvaruhandeln som figurerar på den nordiska 

marknaden. Arvid Nordquist har även tillverkning av kaffe. Vid tidpunkten för det empiriska 

material som behandlas i denna studie hade Arvid Nordquist cirka 155 anställda och har en ba-

lansomslutning på ungefär 393,5 miljoner kronor, vilket placerar dem i kategorin SME. 

5.1.1 Fas 1: Förberedelser inför kontrakt med StorLeverantör 

Innan outsourcingen skedde hade Arvid Nordquist ett antal personer som skötte driften av af-

färssystemet internt. När dessa personer samtidigt bestämde sig för att sluta på Arvid Nordquist 

stod företaget i en oerhört svår situation där ingen intern kompetens fanns kvar längre och i det 

läget började Arvid Nordquist överväga att lägga ut IT-aktiviteter på en extern leverantör.  Arvid 

Nordquist undersökte saken närmare och kom fram till att företaget skulle tjäna på att outsour-

ca, då ingen intern kompetens fanns kvar längre. 

Efter att outsourcingbehovet var identifierat bestämdes att det var viktigast att outsourca drif-

ten av affärssystemet eftersom det var mest kritiskt på grund av kompetensbristen. Även om 

driften av affärssystemet är kritisk så ser inte Arvid Nordqvist IT som en kärnprocess i företaget. 

Därför menar Fällman att företaget har kvar sin kärnkompetens inom företaget då de inte har 

outsourcat någon av kärnprocesserna. Fällman förklarar dock att Arvid Nordquist stod i en kri-

tisk situation där tillgång till extern kompetens behövdes fort, vilket medförde att Arvid Nord-

quist som Fällman uttrycker det ”kastade sig in i ett kontrakt”. Mot bakgrund av situationen me-

nar Fällman att Arvid Nordquist var tvungen att se outsourcingen som en organisatorisk föränd-

ring, vilket medförde att personalen accepterade outsourcingbeslutet. 

Inför valet av leverantör sammanställdes en lista innehållande ett antal leverantörer, men offer-

ter togs endast in ifrån tre tänkbara leverantörer. Bland dessa tre fanns både StorLeverantör 

som LitenLeverantör med. Trots att Fällman kände på sig att LitenLeverantör skulle passa Arvid 
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Nordquist bättre valde Arvid Nordquists ledning att inleda förhandlingar med StorLeverantör, 

eftersom de var stora, globala och väletablerade på marknaden. Anledningen till att Fällman 

ansåg att LitenLeverantör skulle passa bättre för Arvid Nordquist var att de var specialiserade 

på det affärssystem som Arvid Nordquist använde samt även på SME. Ledningen valde dock en 

större leverantör för att det kändes som ett säkert kort att välja en väletablerad gigant på mark-

naden.  

5.1.2 Fas 2: Kontraktsfas med StorLeverantör 

När kontraktet med StorLeverantör skulle utformas var Arvid Nordquist medvetna om sin egen 

avsaknad av intern kompetens rörande såväl outsourcad aktivitet som outsourcingkontrakt, 

vilket gjorde att Arvid Nordquist tog hjälp av en tredje part som deltog i upphandlingen och 

hjälpte dem att tyda det oerhört komplicerade och stora kontraktet som utarbetades mellan 

StorLeverantör och Arvid Nordquist. Avtalets sträckte sig över 36 månader och beskrivs av 

Fällman som komplicerat, vilket medförde att det uppstod luckor i kontraktet där StorLeveran-

tör kunde hänvisa till kontraktet när Arvid Nordquist upplevde problem eller behövde något 

extra. Vad gäller infrastruktur understryker Fällman att Arvid Nordquist förlitar sig på att leve-

rantören använder adekvat utrustning. 

Fällman beskriver att överföringen av affärssystemsdriften var problemfri bortsett från att de 

redan i kontraktsutformningen uppstått missförstånd mellan Arvid Nordquist och StorLeveran-

tör. Arvid Nordquist fick då betala extra för sådant som inte täcktes av kontraktet vid överföran-

det. Fällman berättar också att om bättre tester hade genomförts i förväg, hade de problem som 

uppstod kunnat undvikas. 

När kontraktet var färdigutformat och allt blivit överfört till StorLeverantörs kontroll började 

problemen uppstå för Arvid Nordquist. Fällman nämner att kostnader som inte Arvid Nordquist 

räknat med började uppstå och exemplifierar med att StorLeverantör ofta hänvisade till kon-

traktet när något problem uppstod. Vid ett stort driftsavbrott vägrade StorLeverantör att åtgär-

da problemet eftersom kontraktet endast berörde drift under kontorstider, vilket resulterade i 

stora kostnader för Arvid Nordquist.  Fällman berättar också att resterande aktiviteter i organi-

sationen påverkades vid driftavbrotten, eftersom hela organisationen är beroende av att affärs-

systemet är i drift. 
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Eftersom StorLeverantör ofta hänvisade till kontraktet istället för att åtgärda de problem som 

Arvid Nordquist såg menar Fällman att StorLeverantörs åtagande var bristfälligt. På grund av att 

Arvid Nordquist hade bristfällig kompetens menar Fällman också att det uppstod osäkerheter 

kring hur StorLeverantör egentligen skulle agera och vad som egentligen ingick i kontraktet.  

Arvid Nordquist hade kontinuerliga kvartalsmöten med StorLeverantör, där projektets kvalitet 

utvärderades. Den övriga kommunikationen med StorLeverantör upplevdes av Arvid Nordquist 

som krånglig på grund av att StorLeverantörs hade en komplicerad organisation och en mängd 

olika kunder. Fällman berättar att Arvid Nordquist kunde ha problem och de personer som sva-

rade i telefon hos StorLeverantör inte visste vilka som ringde och vad Arvid Nordquist hade för 

affärssystem.  

5.1.3 Fas 3: Utvärdering av StorLeverantör 

 

Arvid Nordquist utvärderade situationen och fann efter endast 1,5 år av den totala kontraktsti-

den på 3 år att det var dags att byta leverantör.  Detta på grund av att det under utvärderingen 

framkom att sedan StorLeverantör tagit över driften av SAP R-3 hade dolda kostnader uppstått 

och servicekvalitén försämrats. Fällman berättar att det var svårt att veta vem som skulle göra 

vad enligt avtalet, vilket försvårade utvärderingen. Vidare belyser även Fällman att Arvid Nord-

quist inte hann planera tillräckligt noga, vilket resulterade i ett bristfälligt fastställande av vad 

företaget ville få ut av outsourcingrelationen med StorLeverantör. Arvid Nordquist valde dock 

att i januari 2009 bryta sitt avtal och betala straffavgifter för att övergå till en ny leverantör, var-

för Fällman beskriver att det var ytterst krångligt att ta sig ur det gamla outsourcingprojektet.  

5.1.4 Fas 1: Förberedelser inför kontrakt med LitenLeverantör 

 

Arvid Nordquist valde att bryta kontraktet med StorLeverantör och började sedan söka efter en 

ny leverantör som skulle drifta och underhålla deras affärssystem SAP-R3. En ny lista över tänk-

bara ersättare togs fram och deras erbjudande jämfördes med det som StorLeverantör presterat.  

Fällman belyser att valprocessen fick större fokus denna gång eftersom Arvid Nordquist insett 

att det är av stor vikt att välja rätt leverantör för att lyckas med IT outsourcing. Aspekter som 

Arvid Nordquist ansåg vara viktiga vid det nya leverantörsvalet var att Arvid Nordquist skulle 
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vara en av den nya leverantörens viktigare kunder för att bli prioriterad och att organisations-

kulturen mellan Arvid Nordquist och nya leverantören överensstämde. Offerter togs in ifrån 

flera kandidater men valet föll slutligen på LitenLeverantör, som fokuserade på svenska SME 

samt även affärssystemet SAP-R3.  

5.1.5 Fas 2: Kontraktsfas med LitenLeverantör 

Inför utformningen av det nya kontraktet tog Arvid Nordquist hjälp av en jurist som gick igenom 

LitenLeverantörs kontraktsförslag för att se om kontraktet var bra utformat. Juristen påpekade 

för Fällman att kontraktet var väldigt bra utformat samtidigt som det var enkelt att förstå. Kon-

traktet, som sträckte sig över 36 månader, var denna gång skrivet på svenska och betydligt lätta-

re utformat än vad det gamla kontraktet med StorLeverantör varit påpekar Fällman. Avtalet 

skrevs i Februari 2009 och arbetet med projektet påbörjades i maj 2009. Även i fallet med Liten-

Leverantör förlitar sig Arvid Nordquist på att tillräckligt bra infrastruktur används av leverantö-

ren. 

En enligt Fällman viktig aspekt vid utformandet av det nya kontraktet var att Arvid Nordquist 

inte skulle titta på de SLA:s (Service Level Agreements) som leverantören föreslog lika blint. 

Inför det nya kontraktet skulle Arvid Nordquist också ställa krav på hur LitenLeverantör egent-

ligen agerar när systemet är nere. 

Transaktionsprocessen påbörjades i Maj 2009 och att den upplevdes som problemfri. Fällman 

belyser att detta förmodligen beror på att LitenLeverantör tog fullt ansvar för överförandet av 

aktiviteten enligt kontraktet och att det inkluderade genomförande av tester i förväg. 

Arvid Nordquist hade tagit lärdom av outsourcingen till StorLeverantör och därför ändrat en del 

saker inför avtalet med LitenLeverantör. Arvid Nordquist har numera en roll internt i företaget 

som besitter kompetens om driften av SAP R-3, så att precisa beställningar till LitenLeverantör 

kan göras. Vidare belyser Fällman att kontraktet som de nu har med LitenLeverantör är mycket 

enklare utformat vilket gör att Arvid Nordquist lättare förstår kontraktets innehåll och därför 

menar Fällman att det hittills inte uppstått några osäkerheter kring kontraktet.   

Tack vare att Arvid Nordquist nu hade erfarenheter av outsourcingkontrakt kunde många av de 

risker och riskfaktorer som uppstod tidigare undvikas påpekar Fällman. Viktigt att nämna är att 

denna gång var Arvid Nordquist en viktig kund hos leverantören och detta medförde att såväl 
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Arvid Nordquist som LitenLeverantör upplever en Win-win situation menar Fällman. Viktigast 

av allt är, enligt Fällman, att hon som IT-chef känner att hon litar på LitenLeverantör 

Sedan LitenLeverantör tog över driften av SAP-R3 har Arvid Nordquist höjt kvalitén genom att 

minska antalet driftstopp och sänkt de IT-relaterade kostnaderna. Detta medför att Arvid Nord-

quist känner sig nöjda med det nuvarande outsourcingavtalet med LitenLeverantör. 

 

5.2 Företag X 

Företag X är ett litet företag i dagligvaruhandeln som går under kategorin medelstort företag och 

sitt säte i södra Sverige. Bolaget är familjeägt och har under 200 anställda och omsätter ungefär 

350 miljoner kronor vilket placerar dem i kategorin SME. Företag X kommer att outsourca drift 

och underhåll av servrar till ABC outsourcing. Outsourcingavtalet har precis tecknats och för 

närvarande befinner sig processen i testfas innan överföring av servrarna sker. 

5.2.1 Fas 1: Förberedelser med ABC Outsourcing 

 

Bill Frisell berättar att han själv stod ansvarig för drift av servrar tidigare och att han egentligen 

inte hade all kompetens. En morgon när ett stort driftstopp uppstod insåg Frisell att det kanske 

var bättre att lägga ut serverdriften till någon som har större kompetens än han själv. Frisell 

berättar att han stod i ett vägskäl där han hade två alternativ, nämligen att antingen ta in intern 

kompetens och ny hårdvara eller att lägga ut driften till en extern leverantör.  Frisellbörjade 

undersöka saken närmare och det framkom att han själv skulle kunna fokusera på viktigare sa-

ker än serverdrift samtidigt som kvalitén säkert skulle bli bättre om någon med bättre kompe-

tens skötte serverdriften. Därför valde Frisell att outsourca. 

I och med att Frisell själv utgör hela IT-personalen menar Frisell att personalens acceptans varit 

bra. Övrig personal blev inte särskilt påverkade av beslutet. 

När outsourcingbehovet hade identifierats började Frisell att på allvar planera exakt vad som 

skulle outsourcas. I detta stadium stod det klart att det var drift och underhåll av servrar som 

ABC Outsourcing skulle få hantera, eftersom det var det var mest affärskritiskt och kompetensen 

saknades internt i Företag X. IT ses dock som en stödprocess i företaget och inte en kärnprocess. 
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På grund av att Företag X inte outsourcat en kärnprocess anser inte Frisell att företaget förlorat 

någon kärnkompetens.  

Företag X ansåg att val av rätt leverantör var av stor vikt enligt Frisell. Därför sammanställde 

Frisell en lista över tänkbara kandidater som slutligen gallrades ned till tre stycken. Två av dessa 

kandidater hade lokal förankring medan den tredje var lite större och väletablerad på markna-

den. Frisell berättar att de två mindre aktörerna med lokal förankring var billigare och fanns i 

närheten, vilket talade för dem. Samtidigt belyser Frisell att ABC outsourcing sågs som ett säkert 

kort eftersom de var väletablerade på marknaden och hade en proffsig organisation som Frisell 

beskriver det. 

Frisell förde sedan en muntlig dialog med de potentiella leverantörerna som sedan själva fick 

skapa en kravspecifikation och presentera för Frisell.  Kravspecifikationen skulle innehålla vilka 

program som skulle köras på servrarna samt även vilken typ av utrustning som leverantören 

kunde erbjuda. Frisell utvärderade sedan leverantörens kravspecifikationer med sin egen, för att 

säkerställa att leverantören och Företag X hade liknande syn på vad som skulle göras. 

Valet föll slutligen på ABC outsourcing på grund av att de ansågs vara mest professionella samt 

även för att de var specialister på affärssystemet Navision som Företag X använder. Frisell fram-

häver också att en viktig aspekt i valet var att ABC Outsourcing var en väletablerad och stor leve-

rantör som hade mycket kunskap. Förtroendet till ABC outsourcing beskrivs av Frisell som stort 

och Frisell påpekar att ABC outsourcing inte alls var det billigaste alternativet, men att ABC Out-

sourcing kändes tryggast. 

Frisell såg inte organisationskultur som en viktig aspekt i valet av leverantör, huvudsaken var att 

leverantörens erbjudande passade företagets behov.  

5.2.2 Fas 2: Kontraktsfas med ABC Outsourcing 

 

Frisell beskriver att Företag X valde att följa ABC Outsourcings standardkontraktsförslag bort-

sett från vissa smärre förändringar som Företag X ansåg vara nödvändiga. Förtag X tog alltså 

inte hjälp av någon tredje part vid utformningen av kontraktet. Frisell utgör själv hela IT-

kompetensen i företaget och han berättar att hans kompetens rörande serverdrift är undermålig 

och att det var anledningen till outsourcing.  
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Frisell påpekar att kontraktsutformningen gick till enligt följande. Först presenterade ABC Out-

sourcing sin specifikation på vad Företag X behövde. Företag X gick därefter igenom förslaget 

och gjorde vissa ändringar utifrån vad de själva ansåg att de behövde. Därefter berättar Frisell 

att han såg över priser och SLA:s, där servicegraden specificeras och vilka avgifter ABC Outsour-

cing skulle få betala om inte servicegraden hålls. 

Något som Frisell framhäver som viktigt är at han känner förtroende för ABC Outsourcing och 

att kommunikationen mellan parterna fungerar bra. Frisell själv fungerar som relationsansvarig 

och det finns även en sådan roll hos ABC Outsourcing. Frisell berättar även att han tar för givet 

att leverantören använder sig av uppdaterad infrastruktur, trots att ingen klausul i kontraktet 

berör uppdatering av infrastruktur. Frisell berättar att Företag X skulle lida mycket svåra skador 

ifall affärsystemet skulle gå ner.  

Kontraktet sträcker sig över en femårsperiod och Frisell beskriver kontraktet som tjockt och 

svårtytt, trots att det är formulerat på svenska. Frisell belyser dock att förtroendet till ABC Out-

sourcing är stort.   

5.3 Gärdin & Persson AB 

Gärdin & Persson AB, fortsättningsvis benämnt Gärdin & Persson, grundades år 1903 och är ett 

företag inom bygg- och industriproduktbranschen. Gärdin & Persson har 140 anställda, är pri-

vatägt och omsatte år 2009 cirka 320 miljoner kronor vilket placerar dem i kategorin SME. 

Huvudkontoret finns idag i Östersund men Gärdin & Persson har filialer i Örnsköldsvik, Ström-

sund och Umeå. Gärdin & Perssons ambitioner är att i framtiden växa längs den norrländska 

kusten. 

Företagets affärsidé går ut på att med god lönsamhet erbjuda ett brett utbud noga utvalda bygg- 

och industriprodukter till proffs.  

5.3.1 Fas 1: Förberedelser   

 

IT stödjer hela koncernen i Gärdin & Persson och outsourcingplanerna började växa fram när 

Gärdin & Persson förvärvade ett antal bolag med egna system, vilket resulterade i att Gärdin & 

Persson fick tre olika miljöer och tre olika system. Larsson berättar att Gärdin & Persson inte 
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hade spetskompetens vad gäller drift och underhåll av dessa miljöer och system vilket ledde till 

att ett behov av att outsourca till en leverantör med bättre kompetens växte fram. Larsson un-

derstryker också att Gärdin & Person hela tiden sett outsourcinginitiativet som en organisa-

tionsövergripande förändring och personalen såg projektet som positivt. 

Gärdin & Persson ville inte tillsätta så stora resurser till att driva och underhålla den komplice-

rade IT-miljön, utan ansåg att en leverantör skulle kunna göra det bättre. Larsson berättar att 

drift och övervakning av IT-funktioner såsom affärssystem, e-post och övriga IT-baserade ar-

betsverktyg var objekt för outsourcing. Vidare berättar även Larsson att IT-helpdesk för använ-

darna sågs som intressant att kontraktera ut till en leverantör. Affärssystemet har en stödjande 

funktion i företaget och Larsson påpekar att Gärdin & Persson har som strategi att inte outsour-

ca kärnaktiviteter. Planer lades upp för ett frågeformulär med syfte att utvärdera leverantörer-

nas erbjudanden, vilket sedan skulle skickas ut till potentiella leverantörer. Projektets upplägg 

och en strategi för outsourcing började läggas upp i detta skede. 

Larsson berättar att han tog fram en lista på fem potentiella leverantörer för att sedan skicka ut 

upphandlingsmaterial i form av ett frågeformulär till de tänkbara leverantörerna. Larsson be-

skriver att frågepaketet var oerhört viktigt vid valet av leverantör eftersom det var ett material 

för att utvärdera leverantörernas erbjudanden.  Viktigt att belysa är enligt Larsson att ingen av 

dessa leverantörer tillhörde de riktigt stora globala giganterna på marknaden eftersom Gärdin & 

Persson ville ha en något mindre leverantör där Gärdin & Persson kunde få uppmärksamhet om 

det skulle uppstå problem.  

Nästa steg i processen var att eliminera två leverantörer. Bland de tre leverantörer som återstod 

fanns följande: 

 TeleComputing: Relativt stor leverantör som hade datahall i Stockholm men skulle bygga 

en datahall i Östersund om Gärdin & Persson skrev kontrakt med dem. 

 Ementor: Hade en datahall i Malmö och var en relativt stor leverantör. 

 SYSTeam: Stor leverantör med datahall i Uppsala. 

Larsson berättar att de tre leverantörerna hade skrämmande lika prissättning och att Gärdin & 

Persson förstod att de var tvungna att tränga bakom skalet på leverantörna och se på vad de 
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egentligen har att erbjuda. Där utgjorde frågepaketet som skickats ut till de potentiella leveran-

törerna ett viktigt verktyg i att urskilja vilka som var mest intressanta. 

Av de tre ovanstående alternativen var Ementor det mest intressanta för Gärdin & Persson ef-

tersom de hade den bästa datahallen och tekniken och för att frågepaketet visat att Ementor 

hade det mest attraktiva erbjudandet. En fråga som Larsson i detta skede ställde sig var hur 

kommunikationen med Malmö skulle fungera eftersom det är ett ganska stort avstånd mellan 

Östersund och Malmö. Larsson tittade på olika kommunikationslösningar och bedömde risker 

varpå han fattade ett beslut att fortsätta förhandlingarna med Ementor. Viktigt att nämna är 

dock att idag är Ementor uppköpta av SYSTeam och går således under namnet SYSTeam numera 

enligt Larsson. 

5.3.2 Fas 2: Kontraktsfas med Ementor 

 

Vid upphandlingen med Ementor tog Gärdin & Persson hjälp av en upphandlingskonsult för att 

kontraktet skulle bli så bra som möjligt för båda parter. Larsson beskriver att konsultens roll var 

att hjälpa till vid utformningen av kontraktet men att denne ville lägga sig i lite för mycket och 

försökte påverka valet av leverantör. Larsson berättar att Gärdin & Persson trots detta stod fast 

vid sitt val av leverantör och lät konsulten göra vad han var inhyrd att göra, nämligen hjälpa dem 

att utforma ett kontrakt.  

Larsson berättar att Gärdin & Persson kände starkt förtroende för projektledaren på Ementor, 

eftersom han hade stor kunskap av Gärdin & Perssons organisation efter att ha samarbetat med 

dem under 15 års tid. Larsson beskriver att detta gjorde att upphandlingsprocessen upplevdes 

smidig och att inga större dispyter uppstått i samband med kontraktsutformningen. I kontraktet 

finns inget om uppdatering av infrastruktur, men Larsson berättar att det finns möjlighet för 

Gärdin & Persson att genomföra en så kallad ”Change Request” om något behövs ändras i kon-

traktet. 

Avtalet tecknades år 2004 och sträckte sig över 36 månader med 12 månader förlängning per 

automatik om inte avtalet sades upp. 

Den 15:e november år 2004 startade projektet efter att startperioden flyttats två veckor. Inför 

projektstarten genomförde Gärdin & Persson en förstudie som skulle ge dem svar på hur Emen-
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tor upplevde Gärdin & Persson och vad Ementor egentligen skulle göra. Larsson beskriver att 

överföringen varit i princip smärtfri för Gärdin & Persson och att tester för säkerhets skull 

genomfördes i förväg. 

Samma år som kontraktet med Ementor skrevs valde Gärdin & Persson att byta ut de IT-miljöer 

de ärvt i samband med bolagsförvärven, för att istället införa ett enhetligt affärssystem i hela 

koncernen, nämligen SAP R-3. Som samarbetspartner vid implementeringen och för drift och 

underhåll av SAP-R3 valdes Implema som är en mindre leverantör med fokus på små och medel-

stora företag och SAP. Implema ville att servrarna för SAP skulle stå i Stockholm men Gärdin & 

Persson föredrog att ha allt på samma ställe, varför SAP-servrarna placerades i Ementors lokaler 

i Malmö. Ementors uppgifter omfattar alltså att ta backup, övervaka databasfyllnad, window-

suppdateringar på servrarna och att se till så att servrarna fungerar enligt satta SLA:s. Implema 

driftar och sköter affärssystemet SAP-R3 djupare och från distans. Även tyska skaparna av SAP-

R3, nämligen SAP AG, har tillgång till affärssystemsservrarna.  

Larsson berättar att Gärdin & Persson insåg vikten av att ha kvar intern kompetens i företaget 

för att ha kunskap om vad leverantören egentligen gör. På så vis menar Larsson att de kan sätta 

press på leverantören ifall de inte sköter aktiviteten på ett sätt som Gärdin & Persson anser vara 

tillgodoseende nog.  

Under det första halvåret som Ementor skötte aktiviteten upplevde Gärdin & Persson att kom-

munikationen med servrarna i Malmö inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Larsson berät-

tar att hela organisationen arbetade i SAP och att kommunikationen med servrarna, som hante-

rades av Telenor fungerade dåligt med jämna mellanrum. Då Larsson redan från början insett att 

kommunikationen är oerhört viktig ställde han snabbt krav på Telenor att höja kvalitén och 

bandbredden på linan, vilket de också gjorde och problemen försvann därefter.  

För att följa upp resultatet hade Gärdin & Persson ständiga uppföljningsmöten med leverantö-

rens Service manager, som ansvarade för att Gärdin & Perssons SLA:s hölls. Larsson påpekar 

dock att leverantören bytte service manager ett antal gånger under kontraktets gång, vilket ogil-

lades av Gärdin & Persson som då framförde klagomål. Gärdin & Persson lyckades få Ementor att 

ta tillbaka den service manager de hade från första början och han har suttit kvar sedan dess.  
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Det största problem som Larsson nämner är att Gärdin & Persson haft två omfattande driftstopp, 

på grund av brandväggsproblem hos Ementor. Då Ementors kunskap att hantera detta problem 

fanns i Israel blev det enligt Larsson lite problematiskt att få problemet åtgärdat, vilket ledde till 

större problem för Gärdin & Persson som snabbt lider stora skador om affärsystemet är nere. I 

dagens läge har Gärdin & Persson garderat sig mot liknande problem genom att införskaffa mo-

bila bredband som reserv ifall kommunikationen mellan Malmö och Östersund skulle gå ned. 

5.3.3 Fas 3: Utvärdering av Ementor 

 

Larsson berättar att Gärdin & Persson planerade noga och därför fanns tidigt vetskap om vad 

Gärdin & Persson ville få ut av outsourcingaffären med Ementor. Larsson beskriver även att kon-

traktet innehöll uppgifter angående vad vardera parten hade för ansvar och att de SLA:s som 

sattes upp i samband med kontraktsutformningen var tydliga.  Gärdin & Persson var väldigt nöj-

da med hur Ementor skött aktiviteten och hade därför från början som plan att förlänga kontrak-

tet. Vid de driftstopp som uppstått har det också stått klart vilken av parterna som bär ansvaret 

för att åtgärda problemet. Gärdin & Persson valde dock att säga till Ementor att de tittade på 

andra leverantörer för att förhandla sig till ett lukrativt kontraktsförslag från Ementor. Gärdin & 

Persson erbjöds ett antal effektiviseringsrabatter och ett nytt kontrakt med Ementor tecknades 

år 2008. Kontraktet sträcker sig till år 2013.  

5.4 Byggbeslag 

Byggbeslag är ett medelstort företag som fokuserar sina affärer på att sälja beslag, säkerhets-

produkter och inredningsprodukter till professionella bygg- och fastighetsbolag. Företaget har 

idag en balansomslutning på cirka 176,8 miljoner kronor och har 230 anställda och går därför 

under kategorin SME. Huvudkontoret är placerat Karlstad men bolaget har filialer i hela Sverige 

såsom exempelvis Malmö och Luleå.  

5.4.1 Fas 1: Förberedelser 

 

Till en början hade Byggbeslag ett gammalt affärssystem som hette ESS-handel. Drift och under-

håll av ESS-handel sköttes av de som utvecklat systemet, nämligen Industri-Matematik.  När In-

dustri-Matematik köptes upp av ett amerikanskt bolag fattades ett beslut att utvecklingen av 
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ESS-handel skulle läggas ned, varför Byggbeslag ansåg sig vara fast med ett system som tidigare 

fungerat mycket bra men som nu inte skulle uppdateras mer. 

I Januari 2005 beslutade sig därför Byggbeslag för att implementera affärssystemet SAP R-3 i 

organisationen. Redan vid upphandlingen med SAP fattade Byggbeslag ett beslut om att drift och 

underhåll skulle outsourcas till en extern leverantör.  

Zetterberg belyser att affärssystemet är kritiskt i organisationen eftersom allt sköts genom det. 

Trots detta ses inte IT som en kärnprocess varför det sågs som en självklarhet att outsourca till 

en leverantör med bättre kunskap. Zetterberg berättar även att det var ett strategiskt beslut av 

Byggbeslag eftersom Byggbeslag inte är tillräckligt stora för att kunna ha stor intern IT-

kompetens och därför valdes outsourcing före att anställa intern personal. Dock har Byggbeslag 

kvar intern kompetens för att kunna göra precisa beställningar (mer om denna roll nedan).  

Valet av leverantör var ganska enkelt för Byggbeslag berättar Zetterberg. Byggbeslag valde mel-

lan att låta företaget som skötte drift och underhåll av det ESS-data även hantera drift av SAP-R3 

eller att låta SAP-partnern Implema sköta driften av SAP. Offerter togs in endast från båda dessa 

två potentiella leverantörer. På grund av att Industri-Matematik saknade erfarenheter av att 

driva och underhålla SAP-R3 valdes därför Implema, som är experter på SAP och fokuserar på 

SME. En viktig aspekt vid valet av leverantör var enligt Zetterberg att ha så få leverantörer som 

möjligt vid outsourcingen för att ingen part ska kunna skylla ifrån sig om fel uppstår.  Under 

tiden som SAP-projektet pågick gjordes ett antal bolagsförvärv av Byggbeslag, där olika IT-

miljöer fanns. Därför valde Byggbeslag att implementera ett enhetligt affärssystem i alla dessa 

dotterbolag också, nämligen Pyramid. Det var vid det här läget mycket viktigt att få drift och 

underhåll av detta affärssystem skött av Implema också, varför servrarna för Pyramid står sam-

ma datahall som servrarna för SAP R-3.  

Vad gäller acceptansen hos personalen berättar Zetterberg att det uppstått missnöje eftersom 

Byggbeslag har ett SAP R-3 som affärssytem samtidigt som alla dotterbolag använder Pyramid. 

Vissa i personalen måste då logga in i två olika system, samtidigt som det upplevts negativt att 

Implema är experter på SAP men inte Pyramid enligt Zetterberg 
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En av de viktigaste aspekterna för Byggbeslag vid valet av leverantör var också att Implema har 

förståelse för Byggbeslags storlek. Zetterberg belyser att många leverantörer tänker i jätteföre-

tagens termer, men att Implema är nischad mot medelstora företag.  

5.4.2 Fas 2: Kontraktsfas med Implema 

 

Byggbeslag, som har tidigare erfarenhet av outsourcingkontrakt, tog inte hjälp av någon extern 

tredje part vid utformningen av kontraktet. Däremot lät Zetterberg Byggbeslags koncernjurist gå 

igenom Implemas standardkontraktsförslag. Ett antal frågor uppkom i samband med detta och 

Implema fick tydliggöra vissa saker innan kontraktet skrevs under.  

Byggbeslag upplever kontraktet som enkelt och bra utformat eftersom det är skrivet på Svenska. 

Ansvarsområden hos respektive parter och SLA:s är enligt Zetterberg mycket tydligt utformade 

och det ser Zetterberg som en viktig aspekt. Kontraktet sträckte sig över 36 månader och be-

handlade inte någon aspekt gällande leverantörens infrastruktur, varför Byggbeslag blivit 

tvungna att omförhandla kontraktet en gång för att få öka serverkapaciteten.  

Tester genomfördes i förväg innan överföringen skulle ske, men ingenting negativt framkom 

under dessa tester. Zetterberg tror att detta beror på att Implema först skötte implementeringen 

av SAP R-3 i organisationen och sedan även drift och underhåll och därför upplever han att över-

föringsprocessen varit problemfri. 

 Zetterberg berättar att han själv är ansvarig för relationen med Implema, som i sin tur har en 

kundansvarig som är Byggbeslags kontaktperson. Byggbeslag har även en s.k. super-user i före-

taget som har kunskaper inom SAP-R3. Personen som är super-user medverkar vid de kontinu-

erliga uppföljningsmöten som hålls med Implema samt ansvarar för precisa kravspecifikationer 

till Implema. Zetterberg belyser att kommunikationen med Implema fungerar mycket bra och att 

Implema ser Byggbeslag som en viktig kund. Zetterberg belyser även att Byggbeslag som medel-

stort företag snabbt skulle lida stora skador ifall driften av affärsystemet inte fungerar. 

5.4.3 Fas 3: Utvärdering av Implema 

 

Zetterberg påpekar att Byggbeslag varit väldigt nöjda med Implema och att inga större problem 

uppstått under kontraktstiden. Redan i kontraktsfasen utformades tydliga ansvarsfördelningar 
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mellan kontrahenterna och distinkta SLA:s presenterades, varför utvärderingen inte varit några 

större problem enligt Zetterberg. Har problem uppstått så har det också varit relativt enkelt att 

fastställa vilken part som förorsakat problemet och vem som skall vidta åtgärder för att lösa det.  

Dock belyser Zetterberg att Byggbeslag inte riktigt vet hur mycket arbete som Implema egentli-

gen tillägnar deras aktivitet, men att det inte spelar någon roll för Byggbeslag så länge båda par-

ter anser kontraktet vara fördelaktigt och affärssystemet är uppe och fungerar enligt uppsatta 

SLA:s.  Byggbeslag visste redan i ett tidigt skede vad de ville få ut av relationen och de anser sig 

ha nått sina mål. 

Därför valde Byggbeslag nyligen att förlänga sitt avtal med Implema med ytterligare tre år. 
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6 Analys 

Uppsatsförfattarna påbörjar analysen med att illustrera hanteringsåtgärderna för Fas1: Förbere-

delser , för att sedan presentera och illustrera vilka hanteringsåtgärder som varje respondent vid-

tagit i fasen. Därefter presenteras på samma vis Fas2:kontraktsfas och Fas 3:Utvärdering. Slutligen 

sammanställs hela analysmodellen.  

6.1 Hantering av riskfaktorer i Fas 1: Förberedelser 

Figur 4 illustrerar de hanteringsåtgärder som finns i Fas1: Förberedelser enligt uppsatsförfat-

tarnas analysmodell. I slutet av avsnittet presenteras sedan i Figur 5 vilka hanteringsåtgärder 

respondenterna vidtagit i Fas 1.  

 

Figur 2 - Hanteringsåtgärder i Fas1: Förberedelser (Källa: egen illustration utifrån teoretiskt ramverk) 
 

6.1.1 Utvärdera processer och behåll kärnkompetens internt  

Samtliga respondenter såg IT som en stödprocess och ansåg därför att de behållit kärnkompe-

tens internt. Processer som är knutna till företaget kärnkompetens bör hållas internt (Aubert et 

al 1998; Korrapati, 2009; Gottschalk & Solli-Saether, 2006).  

6.1.2 Hämma opportunism genom att ha lika mål och visioner som leverantören 

Inför det första outsourcingavtalet med StorLeverantör befann sig Arvid Nordquist i en situation 

där ett snabbt beslut var tvunget att fattas. All intern kompetens rörade drift och underhåll av 

affärssystemet hade försvunnit och därför fanns inte tid att på ett tillgodoseende sätt undersöka 

så att leverantörerna hade samma mål och visioner som Arvid Nordquist. Därför utsattes också 

Arvid Nordquist för opportunistiskt beteende i form av bristfälligt åtagande från leverantörens 

sida när de hänvisade till kontraktet ifall något gått fel. Arvid Nordquist såg därför till att vid 

bytet av leverantör noga undersöka så att LitenLeverantör hade samma mål och visioner som 

Arvid Nordquist. En annan aspekt som var viktig för Arvid Nordquist vid bytet av leverantör var 
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att den nya leverantören skulle förstå sig på medelstora företags situation. Detta ansåg samtliga 

övriga respondenter vara viktigt från början. Såväl Företag X som Gärdin & Persson utvärderade 

leverantörernas erbjudande och jämförde med vad de själva ville få ut av outsourcingaffären för 

att säkerställa att liknande mål och visioner fanns. För Byggbeslag var det enligt Zetterberg vik-

tigt att leverantören skulle förstå sig på deras situation som medelstort företag. Opportunism 

beskrivs som en vanligt förekommande riskfaktor vid IT outsourcing och det handlar om att 

båda parter kan ha olika mål med det kontrakt som undertecknas och därför försöka utnyttja 

kontraktet för egen vinning. (Aubert et al., 1998; Chou & Chou, 2009) Mathew (2006) menar att 

opportunism exempelvis kan handla om att det är svårt för kunden att värdera leverantörens 

verkliga förmågor. För att motverka opportunistiskt beteende kan företaget välja att endast out-

sourca aktiviteter där kund och leverantör har liknande mål och visioner enligt Gottschalk & Sol-

li-Saether (2006). 

6.1.3 Se outsourcingprojektet som en organisatorisk förändring 

Gärdin & Persson fick i samband med förvärv av dotterbolag ärva tre olika IT-miljöer och tre 

olika affärssystem. Larsson understryker att Gärdin & Persson inte hade spetskompetensen för 

att kunna driva och underhålla dessa miljöer och system internt. Därför valde Gärdin & Persson 

att införa ett enhetligt affärssystem (SAP R-3) i hela organisationen, som skulle driftas och un-

derhållas av Implema från distans. Gärdin & Persson såg därför outsourcingen som en organisa-

torisk förändring, samtidigt som personalen ansåg projektet vara positivt. I motsats till detta 

valde Byggbeslag vid sina bolagsförvärv att ha ett affärssystem för dotterbolagen (Pyramid) och 

ett för Byggbeslag(SAP R-3), där drift och underhåll outsourcats till Implema. Det indikeras där-

för att Byggbeslag inte såg outsourcingprojektet som en organisatorisk förändring. Personalen 

har visat missnöje med att ha två olika system eftersom de måste logga in i båda och för att det 

ibland kan uppstå problem eftersom Implema är specialister på SAP R-3 men inte Pyramid. Fö-

retag X såg inte heller outsourcingprojektet som en organisatorisk förändring utan Frisell bely-

ser att outsourcingbeslutet grundades på att han själv ville fokusera på viktigare saker än drift 

och underhåll av affärssytem. För Arvid Nordquist var dock en organisatorisk förändring ett 

måste, då företaget befann sig i en situation där ingen intern kompetens fanns kvar längre. Vida-

re var inte ledningen och Fällman överens om vilken leverantör som skulle väljas inför avtalet 

med StorLeverantör, något som Fällman framhäver som viktigt inför avtalet med LitenLeveran-

tör. Jayatilaka & Hirschheim (2009) belyser att IT outsourcing bör ses som en organisatorisk 
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förändring för att öka förståelsen hos personalen och därigenom stärka acceptansen hos dem. 

För att lyckas med IT outsourcing är det av stor vikt att se till att hela organisationen vet om och 

är överens om vad som kommer att hända och att alla inom organisationen har gemensamma 

normer och värderingar (Bahli & Rivard, 2003). 

6.1.4 Investera i utvärdering och research av leverantörer med fokus på erbjudande, 

kultur och kostnader.  

På grund av att Arvid Nordquist snabbt behövde hitta en leverantör kunde endast knappa resur-

ser tillsättas till att välja leverantör och planera outsourcingen. Inför bytet till LitenLeverantör 

tillsattes större resurser till att välja rätt leverantör och fokus hade äntrats från att titta på SLA:s 

till att se hur leverantörerna agerar om något blir fel. Såväl Gärdin & Persson som Företag X var 

noga med att utvärdera leverantörernas erbjudande. Företag X lät leverantörerna framställa en 

kravspecifikation utifrån Frisells egna ord, för att sedan jämföra med Företag X:s egen kravspeci-

fikation. Gärdin & Persson skickade ut ett frågeformulär till samtliga potentiella leverantörer, 

där syftet var att utvärdera erbjudandet och leverantörens syn på projektet. Byggbeslag försat-

tes i en situation där företaget var tvungna att byta affärssystem, då deras gamla outsourcing-

partner blev uppköpt och i samband med detta beslutade leverantören att utvecklingen av af-

färssystemet skulle avvecklas. Byggbeslag införde därför SAP R-3 och ett outsourcingbeslutfat-

tades. Endast två leverantörer utvärderades; antingen skulle Byggbeslag outsourca till SAP-

experten Implema eller till den gamla leverantören Industri-Matematik. Korrapati (2009), Thafti 

(2006) och Sullivan & Ngwenyama (2007) belyser att företag inte bör reducera kostnader för 

utvärdering och research utan istället investera i att göra en omfattande utforskning av olika 

leverantörer.  

Samtliga respondenter ville bli en så viktig kund hos leverantören som möjligt, vilket Blumen-

berg et al. (2009) belyser som en viktig aspekt vid valet av leverantör. Organisationskulturen 

mellan Arvid Nordquist och StorLeverantör skiljde sig mycket åt, vilket var en viktig faktor som 

Arvid Nordquist hade i åtanke vid valet av ny leverantör efter att ha brutit avtalet med StorLeve-

rantör. Samtliga övriga respondenter, utom Företag X, ansåg att organisationskulturerna skulle 

överensstämma vid leverantörsvalet. Kliem (2004), Claver et al. (2002) och Palvia (2008) menar 

att det är viktigt att undersöka flera olika leverantörer och jämföra med sitt eget företags orga-

nisationskultur.  
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6.1.5 Sammanfattning Fas 1: Förberedelser. 

Arvid Nordquist vidtog vid avtalet med StorLeverantör endast två hanteringsåtgärder, nämligen 

att behålla kärnkompetensen internt och att de såg projektet som en organisatorisk förändring. 

Vid avtalet med LitenLeverantör vidtogs dock samtliga hanteringsåtgärder.  

Företag X bibehöll kärnkompetens internt, såg till att ha lika mål och visioner som leverantören 

samt även investerade tillräckliga resurser i att utvärdera flera leverantörer.  

Gärdin & Persson hanterade samtliga riskfaktorer på första försöket.  

Byggbeslag vidtog två åtgärder för att hantera riskfaktorer, nämligen att bibehålla kärnkompe-

tens internt samt att se till att ha lika mål och visioner som leverantören angående outsour-

cingprojektet. 

Figur 5 presenterar vilka hanteringsåtgärder som vidtagits av respondenterna i Fas 1: Förbere-

delser. 

 

 

Figur 3 - Sammanfattning av vidtagna hanteringsåtgärder i Fas 1: Förberedelser 
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6.2 Hantering av riskfaktorer i Fas 2: Kontraktsfas 

 

Figur 6 illustrerar de hanteringsåtgärder som finns i Fas2: Kontraktsfas enligt uppsatsförfattar-

nas analysmodell. I slutet av avsnittet presenteras sedan i Figur 7 vilka hanteringsåtgärder re-

spondenterna vidtagit i Fas 2.  

 

Figur 4 - Hanteringsåtgärder i Fas 2: Kontraktsfas 

6.2.1 Ta hjälp av en tredje oberoende part vid utformning av kontraktet 

Samtliga respondenter framhäver att outsourcingkontrakt är tjocka och svåra att tyda. Arvid 

Nordquist tog hjälp av en jurist för att bistå vid kontraktsutformningen och för att tyda StorLe-

verantörs kontraktsförslag, eftersom Arvid Nordquist saknade erfarenheter av outsourcingkon-

trakt. Fällman beskriver dock att kontraktet som utformades med StorLeverantör var ytterst 

komplicerat och att det trots hjälp av tredje part vid kontraktsutformningen uppstått luckor i 

kontraktet som resulterat i kostsamma kontraktsjusteringar samt dispyter för Arvid Nordquist. 

Vid utformningen av det nya kontraktet med LitenLeverantör tog Arvid Nordquist också hjälp av 

en tredje part i form av en jurist. Arvid Nordquist hade dock enligt Fällman mer erfarenheter av 

outsourcingkontrakt denna gång och kunde således själva sätta mer press på leverantören att 

formulera kontraktet bra. LitenLeverantörs kontrakt var kort, koncist och skrivet på svenska. 

Gärdin & Persson hade ingen tidigare erfarenhet av outsourcingkontrakt och anlitade därför en 

upphandlingskonsult att bistå dem vid utformningen av kontraktet. Larsson berättar att inga 

större dispyter rörande kontraktet har uppstått i samband med outsourcingen. Byggbeslag tog 

dock inte hjälp av en extern tredje oberoende part, utan istället av koncernens egenanställde 

jurist vid kontraktsutformningen. När koncernjuristen kontrollerade Implemas kontraktsförslag 

fann juristen ett antal osäkerheter i kontraktet, vilka fick förtydligas innan kontraktet sedan 

skrevs under. Den enda respondenten som inte tog hjälp av en tredje part är Företag X, som 

skrev under ABC outsourcings standardkontraktsförslag. Bahli & Rivard (2003) och Thafti 
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(2006) nämner att företag som saknar kompetens om outsourcingkontrakt kan ta hjälp av en 

tredje oberoende part i form av t.ex. en medlare för att få ett så bra utformat kontrakt som möj-

ligt och därigenom även undvika att leverantören använder föråldrad infrastruktur. 

Ingen av respondenterna har någon garanti för uppdaterad infrastruktur, eftersom det inte står 

något i kontraktet om vilken infrastruktur leverantören skall använda. Samtliga respondenter 

har, trots hjälp av tredje oberoende part, förlitat sig på att leverantören skall använda sig av till-

räckligt uppdaterad infrastruktur. Gärdin & Persson belyser dock att det finns möjlighet att 

genomföra en så kallad change requst om kontraktet behöver ändras. Byggbeslag har vid ett 

tillfälle omförhandlat sitt kontrakt på grund av att serverkapaciteten behövde ökas. Paravastu 

(2007) talar om att formella kontrakt ofta visar sig vara ofullständiga, antingen finns det alldeles 

för många luckor i dem eller så är de inte tillräckligt flexibla. Många företagsledare upptäcker att 

det råder ett brett negativt gap mellan förväntningar och det faktiska verkställandet av vad som 

står i kontraktet. (Paravastu, 2007)  

6.2.2 Testa aktivitet innan överföring för att upptäcka beroendeförhållanden 

 

Arvid Nordquist upplevde ett flertal stora driftstopp vilka påverkade hela organisationen nega-

tivt eftersom hela organisationen är beroende av att affärssystemet är uppe och fungerar. Att 

hela organisationen är beroende av affärssystemet var något som Arvid Nordquist visste och det 

var en av huvudanledningarna till att just drift att SAP R-3 valdes att outsourca när den interna 

kompetensen försvann. Fällman berättar att tester genomfördes i förväg med StorLeverantör, 

men att de inte var tillräckligt omfattande något som fanns i åtanke vid leverantörsbytet där 

LitenLeverantör fick ta fullt ansvar för överförandet och att noggranna tester genomfördes. Fö-

retag X befinner sig i nuläget i testfasen innan ABC outsourcing tar över aktiviteten. Sjösättning-

en av projektet har skjutits upp på grund av att det under testerna kom till både kundens och 

leverantörens kännedom att kassasystemen skulle påverkas vid en eventuell flytt. I Gärdin & 

Perssons samt Byggbeslags fall genomfördes även tester i förväg där det inte framkom några 

större beroendeförhållanden. Paravastu (2007) menar att IT ofta inte är en ensam funktion utan 

en kombination av flera funktioner som arbetar tillsammans. Graden av beroende mellan aktivi-

teter är en vanlig riskfaktor vid IT outsourcing (Bahli & Rivard, 2003; Aubert et al,. 1998) Ju stör-

re beroendegrad som finns mellan aktiviteterna desto viktigare blir det med ömsesidiga justeringar mel-

lan kund och leverantör innan utförandet påbörjas, därför är tester mycket viktigt (Bahli & Rivard 2003). 
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6.2.3 Hantera relationen och ha kontinuerliga kvalitetsuppföljningsmöten 

Arvid Nordquist hade, både vad gäller StorLeverantör och LitenLeverantör en relationsansvarig 

internt samtidigt som båda leverantörer hade en motsvarande roll.  Uppföljningsmöten hölls 

kontinuerligt med StorLeverantör men det fanns brister i den övriga kommunikationen. Fällman 

berättar att detta förmodligen berodde på att StorLeverantör hade en komplicerad organisation 

och en mängd kunder med större relevans än Arvid Nordquist. Trots att företag X befinner sig i 

ett tidigt skede av Fas 2 finns en relationsansvarig hos båda kontrahenter och Frisell berättar att 

kommunikationen hittills har fungerat bra med ABC Outsourcing. I Gärdin & Perssons fall funge-

rade Larsson som kontaktperson med Ementors Service Manager och återkommande möten 

hölls för att följa upp utfallet på outsourcingprojektet. Ett problem som uppstod i samband med 

detta var att Ementor bytte ut sin Service Manager, vilket resulterade i sänkt service för Gärdin 

& Persson. Larsson berättar att klagomål framfördes till Ementor att inte byta Service Manager 

så ofta, vilket gjorde att Gärdin & Persson slutligen fick tillbaka den tidigare kontaktpersonen. 

Larsson berättar att kommunikationen har fungerat mycket bra med den ursprunglige kontakt-

personen eftersom han har en god insikt i Gärdin & Perssons organisation. I Byggbeslags fall 

finns också en relationsansvarig hos såväl kund som leverantör och kommunikationen fungerar 

mycket bra tack vare att Byggbeslag är en viktig kund hos Implema. Chou & Chou (2009) nämner 

relationshantering och kvalitetskontroller som viktiga aspekter för att hantera outsourcingpro-

jektet. Samtliga respondenter belyser att de, som SME, skulle lida stora skador ifall problem 

skulle uppstå med den outsourcade aktiviteten. Det är mycket viktigt att ha bra kommunikation 

med leverantören i en situation där det kan vara svårt att förutse leverantörens beteende eller 

det väntade resultatet. (Bahli & Rivard, 2003)  Lin et al. (2007) talar om vikten att ha en roll i 

både kundens och leverantörens organisation som är relationsansvarig. Det är, enligt Chou & 

Chou (2009) och Claver et al (2002), viktigt att hålla kontinuerliga kvalitetsuppföljningsmöten 

med leverantören. Kishore (2003) anser att IT outsourcing i sin helhet bör ses som en relation 

mellan parterna snarare än ett simpelt kontrakt. 

6.2.4 Behåll intern kompetens 

I samband med att Arvid Nordquist förlorade all intern kompetens för drift och underhåll av SAP 

R-3, blev företaget tvunget att snabbt hitta en leverantör att outsourca driften till. I samband 

med outsourcingprojektet med StorLeverantör fanns alltså ingen intern kompetens kvar, vilket 

var något som Arvid Nordquist åtgärdade inför leverantörsbytet då en intern tekniker med SAP-
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kunskaper tillsattes. Gärdin & Persson anser att det är viktigt att ha kvar intern kompetens i 

företaget för att kunna bedöma om aktiviteten sköts på ett tillgodoseende sätt av leverantören. 

Byggbeslag har en Super-user internt som har kunskaper rörande drift och underhåll av SAP R-3 

samt även medverkar på de kvalitetsuppföljningsmöten som hålls med leverantören. Super-

Usern ansvarar även för precisa kravspecifikationen till Implema. Företag X har ingen intern 

kompetens kvar i organisationen, eftersom Frisell utgör hela IT-personalen och valde att outso-

urca för att han själv saknade tillräcklig kompetens.  Thafti (2006) och Jayatilaka & Hirschheim 

(2009) talar om att företag ofta outsourcar för att utnyttja leverantörens kunskap och tekniska 

erfarenheter samtidigt som Earl (1996) understryker vikten av att bibehålla intern kompetens 

för att kunna göra precis beställningar hos leverantören. Även Goo et al (2008) och Lin et al 

(2007) styrker vikten av att bibehålla intern kompetens.  

6.2.5 Sammanfattning Fas 2: Kontraktsfas 

Arvid Nordquist vidtog i outsourcingprojektet med StorLeverantör två hanteringsåtgärder, näm-

ligen att ta hjälp av en tredje part samt att hantera relationen och ha kontinuerliga uppfölj-

ningsmöten. I fallet med LitenLeverantör vidtogs samtliga hanteringsåtgärder i Fas 2.  

Företag X befinner sig just nu i överföringen till ABC outsourcing varför de inte genomgått hela 

Fas 2 än. Utförandet har alltså inte påbörjats. Företag X vidtog två hanteringsåtgärder i kon-

traktsfasen nämligen att testa aktiviteten innan överföringen samt att hantera relationen med 

leverantören. 

Gärdin & Persson och Byggbeslag vidtog samtliga hanteringsåtgärder i Fas 2.  

Nedan i Figur 7 sammanfattas hanteringsåtgärder i Fas 2: Kontraktsfas 

 

Figur 5 -  Sammanfattning av vidtagna hanteringsåtgärder i Fas 2:kontraktsfas 
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6.3 Hantering av riskfaktorer i Fas 3: Utvärdering 

Figur 8 illustrerar hanteringsåtgärder i Fas3: Utvärdering enligt uppsatsförfattarnas analysmo-

dell. I slutet av avsnittet presenteras sedan i Figur 8 vilka hanteringsåtgärder respondenterna 

vidtagit i Fas 3.  

 

Figur 6 - Hanteringsåtgärder i Fas 3: Utvärdering 

6.3.1 Fastställa i ett tidigt skede vad kunden vill få ut av relationen  

Det indikeras i studien att Arvid Nordquist, på grund av den bristande planeringen, inte fast-

ställde i ett tidigt skede vad de ville få ut av relationen med StorLeverantör. I fallet med LitenLe-

verantör gjordes en noggrannare planering, sålunda visste Arvid Nordquist på ett bättre sätt vad 

de ville få ut av den nya relationen med LitenLeverantör. Arvid Nordquists utvärdering av Stor-

Leverantör visade på dolda kostnader och sämre servicekvalité medan utvärderingen av relatio-

nen med LitenLeverantör pekade på kostnadsbesparingar och förbättrad servicekvalité. Gärdin 

& Persson genomförde en noggrann förstudie av flera leverantörer och visste redan från början 

vad de ville få ut av outsourcingrelationen. Utvärderingen beskrivs av Larsson som problemfri 

och resulterade i en förlängning av kontraktet, men denna gång med effektiviseringsrabbater 

som Gärdin & Persson förhandlat sig till. Byggbeslag lyfter också fram en vetskap av vad företa-

get ville få ut av outsourcingrelationen, eftersom Zetterberg talar om att det var ett strategiskt 

beslut på grund av svårigheten att locka spetskompetens till företaget. Zetterberg understryker 

att denna vetskap har gjort utvärderingen lättare. Nyligen förlängdes Byggbeslags outsourcing-

avtal med Implema på grund av att Byggbeslag anser att affären varit lyckad. Paravastu (2007), 

Perkins (2006) och Koh et al. (2004) talar om att redan under kontraktsutformningen är det 

viktigt att kunden fastställer vad de vill få ut av outsourcingrelationen för att enkelt kunna se 

huruvida förväntningarna uppfylls eller ej. 
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6.3.2 Definiera klara roller när kontraktet skrivs och utforma tydliga SLA:s 

 

Fällman belyser att missnöjet hos Arvid Nordquist var stort och att det var svårt att utvärdera 

StorLeverantörs prestationer eftersom de hela tiden hänvisade till det svårtydda och engelsk-

språkiga kontraktet. Det blev därför svårt att fastställa vilken part som var ansvarig för upp-

komna problem.  Kontraktet med LitenLeveratör var tydligt, koncist och skrivet på svenska vil-

ket har bidragit till att roller och ansvarsområden upplevs som tydligare. Gärdin & Persson bely-

ser att det varit klart och tydligt vem som burit ansvaret vid de driftstopp som uppstått och att 

det stått i kontraktet vilka åtgärder som skall vidtagas i samband med sådana problem. På sam-

ma vis menar även Byggbeslag att det varit tydligt vilka ansvarsområden och roller som finns vid 

problem och att det därför varit lätt att fastställa problemkällor och lösningsförslag. Perkins 

(2006) belyser att det är av yttersta vikt att definiera klara roller och ansvarsområden i kontrak-

tet samt att tydliga SLA:s finns uppsatta, för att enkelt kunna fastställa vem eller vilka som är 

ansvariga då ett problem uppstår. SLA:s fungerar som en kontrollmekanism i IT Outsourcingpro-

jektet och används ofta som ett hjälpmedel för att kontrollera de olika parternas prestationer 

och resultat i relationen. (Goo, 2008;Palvia, 2007) 

6.3.3 Sammanfattning av Fas 3: Utvärdering 

Arvid Nordquist vidtog vid kontraktet med StorLeverantör ingen av hanteringsåtgärderna i Fas 

3. Dock vidtogs båda hanteringsåtgärder i kontraktet med LitenLeverantör.  

Företag X har inte nått denna fas av outsourcing än varför Företag X är överstruket i Figur 9 

nedan.  

Såväl Gärdin & Persson som Byggbeslag vidtog samtliga hanteringsåtgärder i Fas 3.  

 

Figur 7 - Sammanfattning av vidtagna hanteringsåtgärder i Fas 3:Utvärdering 
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6.4 Sammanställning av analysmodell  

 

Nedan i figur 10 presenteras en sammanställning av respondenternas svar i de tre faserna av 

outsourcing samt hur respondenterna upplevt utfallet av projektet. Den enda misslyckade pro-

jektet i studien är Arvid Nordquists projekt med StorLeverantör, resterande respondenter anser 

sina projekt vara lyckade och har förlängt sina avtal med befintliga leverantörer. Undantaget är 

Företag X som precis påbörjat sitt outsourcingavtal och därför inte har nått utvärderingsfasen 

än.  

Utifrån figur 10 nedan kommer uppsatsförfattarna att dra slutsatser för hur SME bör göra för att 

lyckas med IT outsourcing och vilka riskfaktorer som är av störst relevans att hantera.  
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Figur 8 - Sammanställning av analysmodell 



Mälardalens Högskola  2010-06-02 

Magisteruppsats i IT-Ekonomi, EIK024  Anna Lycksén, Patrik Wallin 

Seminarieversion 

 

59 

 

7 Slutsatser och diskussion  

Avsnittet påbörjas med att presentera vilka hanteringsåtgärder som utifrån studien belyses som 

viktigast för SME att hantera. Därefter avslutas avsnittet med en övergripande diskussion kring de 

slutsatser som dragits. 

Denna studie hade som syfte att utifrån IT outsourcings tre faser beskriva och analysera hanter-

ingen av riskfaktorer för SME vid IT outsourcing. Därigenom ämnade uppsatsförfattarna belysa 

vad SME bör tänka på för att lyckas med IT outsourcing. Resultatet av undersökningen indikerar 

att det är av stor vikt att förbereda noga och välja rätt leverantör. Vidare indikerar även resulta-

tet av studien att SME bör lägga stor vikt vid att bibehålla eller införskaffa intern kompetens 

samt att relationen är viktig att hantera. 

7.1 Förbered noga och välj rätt leverantör 

Studien indikerar att förberedelsefasen lägger grunden för resten av projektet. Det är viktigt att 

SME noga planerar vad som skall outsourcas då SME ofta lider stora skador ifall något skulle gå 

fel eftersom SME ofta har mindre resurser är stora företag. Arvid Nordquist belyser att de på-

verkades väldigt negativt av de driftstopp som uppstod samtidigt som Företag X i testfasen upp-

täckte att kassasystemen skulle påverkas negativt vid överföringen till leverantören. Hade inga 

tester genomförts hade Företag X antagligen påverkats mycket negativt. Därav menar uppsats-

författarna att SME måste genomföra noggrann planering i samtliga faser av IT outsourcing. Det 

räcker alltså inte med planering enbart i Fas 1: Förberedelser utan det måste även planeras un-

der kontraktsfasen och utvärderingsfasen. Studiens analysmodell visar att de hanteringsåtgär-

der som berör Fas 3: utvärdering måste genomföras redan i förberedelsefasen. Exempelvis är 

det svårt att göra en rättvis utvärdering av leverantörens prestationer om inte det fastställs re-

dan i förberedelsefasen vad kunden vill få ut av relationen. Uppsatsförfattarna att detta är ett 

argument som styrker uppsatsförfattarnas slutsats att förberedelsefasen är av yttersta vikt för 

det fortsatta projektet. 

Något som utifrån studien visar sig vara viktigt för SME är att tillstätta tillräckliga resurser när 

det kommer till val av leverantör. Vanligen saknar SME intern kompetens själva och väljer att 

outsourca för att få tillgång till leverantörens expertis vilket även genomsyrar leverantörsvalet. I 

samband med att SME outsourcar tenderar de också att vilja välja en stor och väletablerad leve-
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rantör för att de tros ha störst kompetens. Uppsatsförfattarnas studie visar dock att det är av 

stor vikt för SME att välja en leverantör som förstår sig på deras situation. Arvid Nordquist trod-

de att StorLeverantör skulle vara ett säkert kort på grund av att de var stora och väletablerade, 

men Arvid Nordquist blev sedan bortprioriterade vilket tillslut resulterade i ett leverantörsbyte, 

där Arvid Nordquist gick till en mindre och Sverigebaserad leverantör. Byggbeslag valde endast 

mellan två olika leverantörer. Samtliga andra respondenter i studien har genomfört noggrann 

efterforskning av olika leverantörer och sedan valt en leverantör som anses vara bäst lämpad för 

företagets behov. Mot bakgrund av detta menar uppsatsförfattarna att SME bör tillsätta stora 

resurser på att utvärdera flera olika leverantörers erbjudande, organisationskultur och storlek 

för att sedan välja den leverantör som bäst passar in på det egna företaget. Väljs rätt leverantör 

leder det med största sannolikhet till ett lyckat outsourcingprojekt. 

7.2 Värdesätt intern kompetens 

Samtliga respondenter, utom Företag X, har i någon mån tagit hjälp av en tredje part om de sak-

nat erfarenheter av outsourcingkontrakt. Alla respondenter belyser att outsourcingkontrakten 

ofta är komplexa och svårtolkade. Det antyds även av samtliga respondenter att de outsourcat 

för att få tillgång till leverantörens expertis eftersom respondenterna själva saknar tillräcklig 

kompetensen internt. Finns inte kompetensen internt bör SME ta hjälp av någon form av tredje 

part vid utformningen av kontraktet menar uppsatsförfattarna. Mathew (2006) påpekar att le-

verantörerna ofta vet om att kunderna saknar intern kompetens, vilket kan leda till opportunis-

tiskt beteende. Detta anser uppsatsförfattarna vara en ytterst intressant aspekt för SME som ofta 

outsourcar för att de saknar intern kompetens eller, som i Byggbeslags fall, har svårt att attrahe-

ra spetskompetens till företaget. Mot bakgrund av detta anser uppsatsförfattarna att det är av 

stor vikt för SME att se till så att tillräcklig kompetens bibehålls internt i företaget vid IT outso-

urcing. Saknas intern kompetens helt i företaget anser uppsatsförfattarna att det är av yttersta 

vikt att införskaffa kompetens till företaget. Detta styrks också av att de tre respondenter i stu-

dien som anser att de har kvarhållit intern kompetens också är de tre som anser att projektet 

har lyckats och därför förlängt sina avtal.  

7.3 Hantera relationen 

Något som samtliga respondenter i studien ansåg vara viktigt var att hantera relationen med 

leverantör. Alla respondenter som ansett relationen som lyckad har också lyckats med sina pro-
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jekt och förlängt sina kontrakt. Trots att Arvid Nordquist ansåg sin relation som misslyckad så 

menar Fällman att Arvid Nordquist försökte få relationen att fungera, genom att ha kontinuerli-

ga möten med StorLeverantör. Lin et al. (2007) framhåller vikten av att hantera och försöka ut-

veckla relationen med leverantören för att lyckas med IT outsourcing, vilket till exempel kan 

förebygga bristfälligt åtagande. Detta är en aspekt som uppsatsförfattarna finner väldigt intres-

sant då Arvid Nordquist trots allt försökte hantera relationen, men ändå utsattes för bristfälligt 

åtagande från StorLeverantör. Av detta drar uppsatsförfattarna slutsatsen att det inte räcker 

med att en av parterna försöker, utan båda parterna måste aktivt arbeta med att upprätthålla 

och utveckla den pågående relationen. Vidare drar även uppsatsförfattarna slutsatsen att väljs 

en leverantör som har stora kunder och inte prioriterar ett SME är det också ytterst svårt att få 

relationen att fungera. En relation består alltså av två parter och Grönroos (2002) menar att 

relationen uppstått när båda dessa parter har samma mål och visioner. Detta är en väldigt in-

tressant aspekt för just SME vilket också styrker uppsatsförfattarnas slutsatser angående vikten 

av att välja rätt leverantör för SME samt även att leverantörsvalet sedan påverkar relationen för 

SME. 

Ytterligare en intressant infallsvinkel är att Arvid Nordquist är den enda respondenten i studien 

där företagsledning och IT-ledning inte varit överens om leverantörsvalet från början. Uppsats-

författarna menar, mot bakgrund av detta, att det är ytterst viktigt att ena organisationen röran-

de val av leverantör.  

7.4 Slutdiskussion 

IT Outsourcing är omfattande projekt som medför många riskfaktorer. Hanteringen av dessa är i 

stor  grad avgörande för projektets utfall. IT är ett komplext område som kräver stora resurser 

från olika håll, både i form av kompetens, teknik och ledning. Inte minst är det en väldigt kost-

sam aktivitet i företaget. För SME är det en utmaning i sig att veta om vilka riskfaktorer som 

finns på grund av att SME ofta saknar tillräcklig intern IT-kompetens. För SME kan det även vara 

svårt att få uppmärksamhet av de stora outsourcingleverantörerna på marknaden, vilket gör det 

mycket viktigt att välja en leverantör som passar det interna behovet. Dock är resursfrågan ett 

evigt hinder för SME, som till exempel kan sakna tillräckliga resurser i form av intern kompe-

tens, pengar eller tid för att genomföra en tillgodoseende efterforskning av leverantörer.  
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Det står klart att SME har mycket att vinna på att outsourca eftersom en bra leverantör förmod-

ligen sköter aktiviteten både billigare och bättre än vad SME själva kunnat göra internt. SME har 

svårt att attrahera spetskompetens inom IT och därför är outsourcing en mycket bra utväg för 

många SME, så länge SME är medvetna om riskfaktorerna och kan hantera dem. Än så länge är IT 

outsourcingmarknaden för SME relativt ny vilket innebär att även de stora leverantörerna på 

sikt kanske lär sig fokusera mer på SME:s situation. Uppsatsförfattarna tror att många av de sto-

ra outsourcingleverantörerna redan börjat ge sig in på SME-marknaden och att konkurrensen 

om SME kommer att öka. 
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8 Förslag till vidare forskning 

Avsnittet börjar med en diskussion och utvärdering rörande studiens analysmodell som är baserad 

på det teoretiska ramverket. Därefter ämnar uppsatsförfattarna på ett liknande sätt utvärdera 

såväl det empiriska materialet som uppsatsens använda metod. Utifrån dessa två utvärderingsom-

råden ger slutligen uppsatsförfattarna förslag till vidare forskning på uppsatsens ämnesområde.  

8.1 Utvärdering av teoretiskt ramverk 

Uppsatsförfattarna utvecklade utifrån det teoretiska ramverket en analysmodell där hantering 

av riskfaktorer kopplades till IT outsourcings tre faser. Modellens syfte var att visa vilka hanter-

ingsåtgärder som finns i respektive fas samt hur hantering av riskfaktorer kan leda till lyckad IT 

outsourcing och hur oförmåga att hantera riskfaktorer kan leda till misslyckad IT outsourcing.  

Uppsatsförfattarna är medvetna om att analysmodellen inte tagit upp samtliga riskfaktorer som 

nämns i tidigare forskning utan uppsatsförfattarna har valt ut de riskfaktorer som är mest rele-

vanta och går att koppla till de olika faserna av IT outsourcing.  Uppsatsförfattarna har alltså 

själva bearbetat forskningsmaterial och slagit samma vissa riskfaktorer för att vissa riskfaktorer 

har samma hanteringsåtgärd. Detta är en begränsning i studien eftersom det empiriska materia-

let hade kunnat bli annorlunda om alla riskfaktorer behandlats separat, bland annat vad gäller 

vilka riskfaktorer som är extra viktiga att hantera. Att behandla och tillfråga samtliga responden-

ter om samtliga riskfaktorer var dock en praktisk omöjlighet i uppsatsförfattarnas fall då tids-

ramen för uppsatsarbetet varit begränsad. Till vidare forskning kan det dock vara intressant att 

vidga perspektivet och innefatta samtliga riskfaktorer separat i modellen.  

Vidare var samtliga riskfaktorer i modellen också baserade på tidigare forskning, som fokuserat 

på stora företags situation. Eftersom IT outsourcing för SME är en relativt ny marknad kan det 

med stor sannolikhet finnas SME-specifika riskfaktorer och hanteringsåtgärder som inte upp-

täckts än. Syftet med uppsatsförfattarnas studie var dock att testa tidigare framtagna riskfakto-

rer och hanteringen av dessa i en SME-situation. Hade det funnits framtagna SME-specifika risk-

faktorer hade det kunnat vara intressant att ta med dessa i det teoretiska ramverket. För vidare 

forskning kan det därför vara av intresse att i framtiden se hur marknaden artar sig och därefter 

ta med nya riskfaktorer och hanteringsåtgärder som är SME-specifika. 
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8.2 Utvärdering av empiriskt material 

Hade tidsramen varit större hade fler respondenter kunnat tas med i studien. Uppsatsförfattarna 

upplevde en viss svårighet att få respondenter att vilja deltaga i studien då flera avhopp upp-

stått. Flera av respondenterna i studien ville även vara anonyma, antingen helt eller bara med 

leverantörerna. Uppsatsförfattarna tror att oviljan att deltaga i studien och tendensen att vilja 

vara anonym beror på att marknaden för SME är relativt ny och outvecklad, varför många SME 

känner sig osäkra.  

Samtliga respondenter i studien klassas också som medelstora företag. Det hade varit intressant 

att få med ett antal små företag i studien då små företag kanske upplever situationen på ett an-

norlunda sätt. Bland annat har små företag ännu mindre resurser än medelstora företag.  Det 

kan även vara av intresse för framtida forskning att göra en jämförelse mellan små, medelstora 

och stora företags syn på hantering av riskfaktorer för IT outsourcing då detta skulle kunna ge 

en tydlig bild av skillnader och likheter mellan de olika företagstyperna.  
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 BILAGA 1 - Intervjuguide 

Information till respondenter 

Deltagande i studien är frivilligt och det finns möjlighet att vara anonym om så önskas. Det finns 

möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta deltagandet. Alla uppgifter som lämnas 

under intervjutillfället kommer att behandlas av uppsatsförfattarna och presenteras i uppsatsen. 

När uppsatsförfattarna sammanställt materialet i uppsatsen raderas sedan materialet. 

 Presentation av studien och dess syfte 

Denna magisteruppsats syftar till att undersöka hantering av bakomliggande riskfaktorer för 

små till medelstora företag vid IT outsourcing, för att kunna dra slutsatser om hur små och me-

delstora företag bör göra för att lyckas.  

Intervjun kommer att hållas i diskussionsform. Där frågorna diskuteras fritt och eventuella följd-

frågor kan ställas. 

Följande områden är i fokus under intervjun: 

 Vilken roll har IT i er organisation?  

 IT outsourcing i Er organisation.  

 Resultat av outsourcingen 

 Risker och riskfaktorer Ni upplevt. Hur har ni försökt minimera risker genom att hantera bak-

omliggande orsaker till att riskerna slår in? 

 Om ni haft något annat outsourcingavtal och sedan bytt, har det blivit bättre sedan ni bytte? 

Och vad hade ni i åtanke utifrån ert gamla kontrakt när ni formulerade det nya? 

Om respondenten 

1. Namn, företag, Befattning 

2. Kort om företagets huvudsakliga verksamhetsområden och mål. 

IT:s roll i Er organisation: 

1. Vilken roll har IT i organisationen och vilka företagsprocesser stöds av IT? 

2. Hur fungerade IT i organisationen innan outsourcingen? 
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Outsourcing i Er organisation: 

1. Allmänt. Hur länge och vilka IT-funktioner är outsourcade. Omfattningen av IT outsour-

cing,har det tillkommit/Tagits tillbaka funktioner… 

o Benchmark från andra organisationer? 

2. Var ni väl insatta i outsourcings möjligheter och risker i förväg? 

3. Val av Leverantör, Kontrakt. Hur har de aspekterna fungerat? 

4. Anledningar/faktorer till IT outsourcing? 

5. Förhoppningar med outsourcing, vad skulle fungera bättre/effektivare? 

o Strategiska, Monetära, Tekniska, Andra? 

6. Resultatet av outsourcing i organisationen, uppfylldes era förväntningar?. Eventuella besvi-

kelser eller problem? 

7. Vilka risker / riskfaktorer upplever ni i dagsläget med att ha Er IT outsourcad? 

a. Finns det några av dessa som Ni tror är av extra relevans för små och medelstora före-

tag? 

b. Några som är specifika för små och medelstora företag? 

 

Riskfaktorer. 

8. Berätta om processen från att ni såg ett behov av att outsourca, till dess att ni började plane-

ra och lägga upp en strategi.  

a. Vad skulle outsourcas? Hur bestämde ni det?  

9. Vad hade ni i åtanke när ni skulle välja Er nya leverantör? 

a. Kontraktsutformning? Tog ni hjälp av någon tredje part? 

b. Hur lång tid tog urvalsprocessen av leverantör? Var den kostsam? 

c. Anser ni er vara en viktig kund hos er leverantör? Var det något ni hade i åtanke när ni 

valde Er leverantör? 

10. Har ni kvar någon kompetens internt i organisationen? 

a. Anser ni att leverantören har rätt kompetens att drifta och sköta? 

b. Kan ni göra precisa beställningar till leverantören?  

i. Hur går det till när ni gör beställningar? 

11. Är avtalet tecknat för en viss typ av infrastruktur? Kan ni påverka så att leverantören håller 

infrastrukturen modern? Står det något i kontraktet om detta? 

12. Hur långt avtal har ni tecknat? 

a. Tog ni hjälp av någon tredje part vid utformningen (ex. jurist/advokat) 

13. Hur mäter ni  leverantörens prestationer?  

14. Hur har ni gjort för att få kontraktet att täcka så stora delar som möjligt för att undvika miss-

förstånd? 
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15. Hur gick överföringsprocessen till? (Överförandet av aktiviteten ni outsourcat).  

a. Påverkades några andra processer i samband med överföringen? 

16. Har ni haft något tidigare outsourcingavtal? Vad fick er att byta leverantör?  

a. Några skillnader i vad ni hade i åtanke vid; 

i. Val av leverantör? 

ii. Formulering av kontrakt? 

17. Har ni förlängt ert avtal med nuvarande leverantör? 

a. Vad fick er att förlänga? 

b. Gick ni igenom andra alternativ? 

18. Hur har relationen hanterats? 

a. Kontinuerliga möten? Kvartalsrapporter? Roller? 

 

 

 



 

 

 

 


