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Sammanfattning 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Outsourcing är idag för många företag ett strategiskt vägval för ökad flexibilitet och 

kostnadseffektivitet. Allt fler företag har upptäckt fördelarna med att lägga ut de 

funktioner som inte tillhör kärnverksamheten. IT ses många gånger som något dyrt som 

tar lång tid att bemästra och kan därför vara enklare att outsourca till någon som kan det 

bättre. Undersökningar har dock visat att företag upplever vissa problem med sin 

outsourcing, vilket kan bero på att förväntningarna på outsourcing har ökat. Detta 

antagande styrks av att både författare och undersökningar visat på att det ökade 

missnöjet till viss del beror på förväntningar på outsourcing. När det gäller utvecklingen 

på outsourcingmarknaden, så kan vi ana att det finns ett samband mellan tillväxten och 

företagens förväntningar på att outsourcing ska leda till positiva effekter för dem. Av 

denna anledning fann vi det både intressant och relevant att undersöka vilka 

förväntningar svenska företag har på outsourcing av IT samt att beskriva vilka 

kategorier/egenskaper som eventuellt ger upphov till skillnader i dessa förväntningar. I 

vår teoretiska referensram har vi redogjort för tolv olika förväntningar som företag kan 

ha på outsourcing av IT. Vidare, har vi delat in dessa förväntningar i de fyra 

huvudförväntningarna; finansiella, affärsmässiga, tekniska och organisatoriska 

förväntningar för att kunna strukturera dem på ett lämpligt sätt.  Därefter genomförde vi 

en enkätundersökning med medelstora och stora stål- och metallverk inom Sverige. 

Resultatet av undersökningen visade att dessa företag har förväntningar på outsourcing 

av IT. Dock visade det sig att varken respektive grupp av huvudförväntningar eller varje 

förväntning var för sig bidrar till den totala förväntningen på outsourcing av IT på det 

sätt som vi förmodat. Sambandet mellan förväntningarna skulle visa sig vara mer 

komplicerat än så. 
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Abstract 
 
ABSTRACT 
 
Today, many organizations consider that outsourcing is a strategic option to reach 

increased flexibility and cost efficiency. More and more companies have discovered the 

advantages with outsourcing the non-core activities. In general, IT appears to be an 

expensive function which can be problematic to manage in-house. Therefore it might be 

easier to outsource the IT-function to a supplier with expert knowledge. However, 

surveys have shown that many of the enterprises aren’t contented with their 

outsourcing. Certain writers propose that the increasingly disappointment can be seen as 

a result of the high expectations on the outsourcing of IT. When it comes to the 

development on the outsourcing market, we believe that a relation exists between the 

expansion of and the growing expectations. That’s the reason why we found it both 

interesting and relevant to investigate what kind of expectations the Swedish companies 

have when it comes to outsourcing of IT. We also aimed to describe if the expectations 

vary between different groups of categories. In the theory, we found twelve different 

expectations on which we based our survey. These expectations were divided into four 

main groups. Then we investigated the appearance of these expectations in the Swedish 

steel and metal trade. We interviewed the directors of economy at enterprises with more 

than 50 employees. Our survey showed that these companies had expectations on 

outsourcing of IT, but we realized that our division into four groups was too simplified. 

The relations between the expectations were more complicated than we first thought.  
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1. INLEDNING 
I uppsatsens första kapitel introducerar vi ämnesområdet för läsaren för att sedan 
presentera det problemområde som vi har valt. Sist i kapitlet presenteras den 
avgränsning vi har gjort samt de definitioner vi har använt oss av.  
 
 
1.1 Bakgrund 
Under större delen av 1900-talet har företag strävat efter att ha sina tillgångar under 
intern kontroll. Idealet var att ha ett självförsörjande system med total vertikal 
integration för att internt kunna kontrollera företagets alla tillgångar inom 
produktionskedjan. Den storlek som företagen uppnådde med vertikal integration 
ansågs resultera i kostnadsfördelar. Det skulle dock visa sig att det självförsörjande, 
vertikalt integrerade, företaget blev både svårhanterligt och olönsamt och därmed växte 
andra ideal fram. Synsättet om höga volymer och stordrift ersattes av nya filosofier om 
kunskap och värdeskapande i företagen (Augustson & Bergstedt, 1999). Till grund för 
detta nytänkande låg även det förändrade köpbeteendet hos konsumenterna, vilket 
medförde kortare produktlivscykler och ökad produktkomplexitet samt en ökad 
förståelse för värdet av flexibla produktionssystem (Wasner, 1999). Bragg (1998) menar 
att detta i sin tur höjde kraven på företagen och för att bevara sin konkurrenskraft blev 
det allt viktigare att fokusera på sin kärnverksamhet. Augustson och Bergstedt (1999) 
anser att det som kan göras bättre och billigare utanför den egna organisationen bör 
kontrakteras ut, det vill säga outsourcing.  
 
Augustson och Bergstedt (1999) menar att outsourcing av IT inte är något nytt fenomen. 
Redan under 1960-talet förekom outsourcing i form av så kallade servicebyråer, som 
tog hand om driften av stordatorer. På 70-talet ökade efterfrågan på 
mjukvaruapplikationer och programmering. När sedan PC:n kom i slutet av 70-talet 
resonerade företagen att IT var något viktigt att ha internt inom företag. Under 1990-
talet ökade dock intresset för outsourcing igen. Under 90-talet var det även en klar trend 
mot att outsourca hela sin IT-verksamhet. När en hel verksamhet outsourcas är det total 
outsourcing av IT, vilket innebär att minst 80 procent av den totala IT-budgeten läggs 
över på en leverantör. Under senare år har trenden gått mer och mer mot att företag 
använder sig av selektiv outsourcing, vilket innebär att mindre än 80 procent av 
verksamheten outsourcas (ibid). 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Outsourcing är idag för många företag ett strategiskt vägval för ökad flexibilitet och 
kostnadseffektivitet. Alltfler företag ser fördelar med att lägga ut de funktioner som inte 
tillhör kärnverksamheten till någon som kan det bättre (Computer Sweden, 2006-03-
10). Idag är det få företag som väljer att göra allt själv. Städning är det enklaste 
exemplet, förr höll sig företagen med egen personal för att städa kontoret, numera köps 
den tjänsten via städfirma. Logistik är ett annat exempel, förr hade nästan varje företag 
sina egna lastbilar som transporterade ut gods och varor till kunderna. Idag ägs eller 
drivs i princip alla lastbilar av olika åkerier, som maximerar rutter och laster. Detsamma 
gäller tillverkning av lastbilar och bilar, Volvo sätter ihop delarna, men delarna görs av 
underleverantörer (Shortcut 1, 2006). Till och med stat och kommun har i allt större 
utsträckning visat sig benägna att outsourca delar av sin verksamhet. (Computer 
Sweden, 2006-03-10).  
 
 
 

  



Inledning 
 

Sverige har en tuff outsourcingmarknad och marknaden befinner sig fortfarande i en 
stark tillväxt. En tydlig trend är att kundföretagen numera även lägger ut strategiska 
funktioner på outsourcing, till exempel inom områdena för ekonomi och personal. Det 
kan vara en ekonom som tas in vid bokslut eller en IT-tekniker som arbetar med att 
bygga ut nätverket. Till och med personal på chefspositioner hyrs in (Shortcut 1, 2006). 
Enligt Oates (1998) är IT och telekommunikation de två mest outsourcade funktionerna. 
Han menar att anledningen till detta är att IT många gånger anses som något dyrt och 
som tar lång tid att bemästra. Företag anser helt enkelt att det är lättare att lägga ut IT-
funktionen på någon som kan det bättre. I teorin innebär det att företag inte behöver 
göra de investeringar som krävs i hårdvara och mjukvara samtidigt som någon sköter 
den dagliga driften (ibid).  
 
Undersökningar har dock visat att företag upplever vissa problem med sin outsourcing. I 
en undersökning som Computer Sweden genomförde visade det sig att 58 procent av 
kunderna ansåg att deras outsourcing var misslyckad. Computer Sweden konstaterade 
att missnöjet ofta berodde på leverantören, vilket kan förklaras av att förväntningarna på 
outsourcing har ökat. (Computer Sweden, 2006-03-10). Även Oates (1998) konstaterar 
att företag idag är mindre nöjda med deras relationer till leverantörerna än vad de var 
för några år sedan. Hans slutsats är densamma som Computer Swedens, det vill säga att 
missnöjet beror på att förväntningarna på outsourcing har ökat. Enligt en annan artikel, 
publicerad i Shortcut 1, (2006) menar författaren att många outsourcingaffärer 
misslyckas på grund av att målen är olika hos kund och leverantör. För en bra 
outsourcingaffär krävs att både leverantör och köpare formulerar sina förväntningar, 
känner sig belåtna och kompromissar (Computer Sweden, 2006-02-24). Augustson och 
Bergstedt (1999) är inne på samma spår när de understryker att både kund och 
leverantör vinner på att kunden tydligt kan ange vilka förväntningar den har. Augustson 
och Bergstedt (1999) menar att det är viktigt att kunden specificerar/förklarar de motiv 
som ligger bakom outsourcingbeslutet, så att leverantören vet vad kunden egentligen 
efterfrågar. När kunden kan klargöra och specificera sina förväntningar blir det enklare 
för leverantören att infria förväntningarna. Enligt Augustson och Bergstedt (1999) 
förändras outsourcingaffärens syfte väsentligt beroende på om kunden förväntar sig 
kostnadsreduceringar eller tror sig kunna erhålla förbättrad teknologi. Ojasalo (2001) 
förklarar att fältet av förväntningar är mycket mer komplext för professionella tjänster, 
såsom i vårt fall outsourcing, än för mer traditionella tjänster. Författaren menar att det 
därmed är viktigt att analysera vilka olika typer av förväntningar som finns, samt 
undersöka hur de förhåller sig till varandra.   
 
Sammanfattningsvis har missnöjet med outsourcing ökat och trots detta är 
outsourcingmarknaden fortfarande under stark tillväxt. Vi kan även konstatera att 
författarna och undersökningarna visar att förväntningarna på outsourcing har gett 
upphov till ett ökat missnöje. När det gäller utvecklingen på outsourcingmarknaden, så 
kan vi ana att det finns ett samband mellan tillväxten och företagens förväntningar på att 
outsourcing ska leda till positiva effekter för dem. Det är därför både intressant och 
relevant att undersöka vilka förväntningar svenska företag har på outsourcing av IT.  
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1.3 Syfte  
Syftet med vår uppsats är: 

- Att undersöka om företag har förväntningar på outsourcing av IT. 
- Att beskriva vilka förväntningar företag har på outsourcing av IT.  
- Att beskriva vilka kategorier/egenskaper som ger upphov till eventuella 

skillnader i dessa förväntningar på outsourcing av IT.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
I vår undersökning har vi avgränsat oss till att enbart undersöka medelstora och stora 
stål- och metallverk inom Sverige. Eftersom branschen är tämligen mogen och stabil 
samt består av många större tillverkande företag, finner vi det troligt att många av dem 
outsourcar. I annat fall tror vi att de företag som inte outsourcar vid något tillfälle har 
övervägt att outsourca sin verksamhet. Vidare ansåg vi att det behändiga antalet företag 
i branschen, 82 stycken, möjliggjorde att undersöka en hel population.  
 
 
1.5 Definitioner 
Vi har använt oss av följande begrepp i uppsatsen. Då dessa kan ha en tvetydig 
betydelse för läsaren så har vi valt att definiera dessa så att läsaren uppfattar begreppen 
enligt följande; 
 
Outsourcing: Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern 
leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten 
under en avtalad tid (Augustsson & Bergstedt, 1999). 
 
IT: IT är en förkortning av informationsteknik eller informationsteknologi. Den 
engelska motsvarigheten är Information Technology. Begreppet är ett samlingsbegrepp 
för de tekniska möjligheter som skapats inom datateknik och telekommunikation. (NE, 
2006) 
 
Förväntningar: Förväntningar är hopp om viss utveckling som också bedöms som 
sannolik av individen (NE, 2006).  
 
Medelstora företag: Ett medelstort företag är ett företag som har mellan 50-249 
anställda  
 
Stora företag: Stora företag är de företag som överstiger gränsvärdena för definitionen 
av ett medelstort företag, det vill säga företaget har mer än 250 anställda.   
 
Leverantör: Vi har valt att kalla det företag som utför outsourcingaktiviteterna för 
leverantör.  
 
Kund: Med kund avses det företag som anlitar en leverantör för att utföra vissa 
aktiviteter. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet presenterar vi den teoretiska referensram som ligger till grund för 
arbetet. Teorin ligger även till grund för vår kvantitativa undersökning. Övrig teori 
anser vi är väsentlig för att läsaren ska kunna sätta sig in i vårt problemområde. Sist i 
kapitlet presenterar vi vår analysmodell.  
 
 
2.1 Allmänt om outsourcing 
Enligt Augustsson och Bergstedt (1999) är outsourcing vår tids kanske viktigaste och 
mest omdebatterade organisationsfenomen, men det är inte lätt att fastslå exakt vad 
outsourcing är. Det är till och med så att outsourcing inte ens återfinns i något allmänt 
engelskt lexikon (Augustsson och Bergstedt, 1999). Ordet är en sammansättning av 
engelskans ord ”outside” och ”resource”. Det svenska ord som är närmast besläktat 
med outsourcing är ”utkontraktering” (Dahlgren, 1992).  Outsourcing innebär att 
företaget eller organisationen lägger ut hela processer eller vissa funktioner på andra 
företag, så kallade outsourcingföretag eller outsourcingleverantörer. Enligt Augustson 
och Bergstedt (1999) innebär outsourcing ”utkontraktering av en aktivitet som tidigare 
utfördes internt, till en extern leverantör som sedan mot betalning förser organisationen 
med den aktuella aktiviteten under en avtalad tid”. Denna definition som Augustson 
och Bergstedt (1999) gör är den som vi i vår uppsats följer. Nationalencyklopedin har 
en nästan identisk beskrivning av outsourcing, men ger även exempel på inom vilka 
arbetsområden den kan tillämpas: ”Outsourcing är att till underleverantörer överlåta 
utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, 
till exempel tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner som redovisning och 
data samt huvudfunktioner som tillverkning och distribution.” Den här definitionen 
visar på outsourcingens utbredning och Bragg (1998) menar att outsourcingen i allt 
större utsträckning har börjat innefatta mer avancerade tjänster.  
 
2.1.1 Total och selektiv outsourcing 
En mängd företag outsourcar sin IT-verksamhet idag och outsourcingen kan vara 
alltifrån total outsourcing av hela IT-avdelningar, till enbart delar av funktionen, även så 
kallad selektiv outsourcing. Enligt Augustson och Bergstedt (1999) är total outsourcing 
när minst 80 procent av den totala IT-budgeten läggs över på en leverantör. I en intervju 
Augustson och Bergstedt (1999) gör med Thord Wilkne, styrelseordförande i WM-data, 
påstår Wilkne att kunden genom att inte outsourca all verksamhet till endast en 
leverantör, skapar konkurrens bland leverantörerna. Wilkne menar vidare att det krävs 
att kunden har en viss storlek för att kunna dela upp sin IT-verksamhet i mindre paket 
och använda sig av selektiv outsourcing. Han tror att de stora IT-förbrukarna i allt större 
grad kommer att dela upp outsourcingen, men att nog mindre företag även i 
fortsättningen kommer att outsourca hela sin IT-verksamhet.  
 
2.1.2 Strategisk och kritisk IT 
Augustson och Bergstedt (1999) menar även att det är viktigt att skilja på strategisk IT 
och kritisk IT. Strategisk IT är kopplat till affärsutvecklingen, det vill säga sådan IT 
som stödjer de strategiska affärsprocesserna, eller organisationens kärnkompetens. 
Strategisk IT är företagsspecifikt och är inte utbytbar mot vilken standardlösning som 
helst, eftersom den är integrerad till affärsverksamheten på ett unikt sätt. Många företag 
väljer därför ofta att behålla sin strategiska IT under intern kontroll. Kritisk IT är 
däremot sådan 
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IT som får affärsverksamheten att stanna om den inte fungerar. Kritisk IT skiljer sig ofta 
inte från konkurrenternas IT, och kan i de flesta fall ses som standardiserad. (Augustson 
& Bergstedt, 1999) 
 
2.1.3 Olika former av outsourcing  
Augustson och Bergstedt (1999) förklarar att företag bör välja outsourcingform med 
hänsyn till de aktiviteter/kompetenser som avses att outsourcas. Om företaget ska 
outsourca sådant som kan kallas för komplementär kompetens, det vill säga aktiviteter 
som ligger nära kärnkompetensen, bör de välja strategiskt partnerskap, prioriterad 
leverantör eller single outsourcing. Enligt Augustson och Bergstedt (1999) avser 
strategiskt partnerskap att skapa en vinna-vinna situation där både kund och leverantör 
ska dra nytta av relationen. Prioriterad leverantör innebär enligt Augustson och 
Bergstedt (1999) att en viss leverantör har förtur på uppdragen eller att kunden växlar 
mellan ett antal prioriterade leverantörer. Augustson och Bergstedt (1999) menar att den 
sistnämnda relationen, single outsourcing, är ett samarbete med endast en leverantör, 
men dock utan gemensamt ägande. När ett företag väljer single outsourcing måste de ha 
ett starkt förtroende för den valda leverantören. Den sista tänkbara formen av 
outsourcing som författarna uppger avser outsourcing av oväsentlig kompetens. Den 
oväsentliga kompetensen kan erhållas från en mängd leverantörer, eftersom varorna 
eller tjänsterna är standardiserade, och kunden hamnar därmed i en bra 
förhandlingsposition. Den här relationen kallas för marknadstransaktioner och innebär 
att kunden ser till sina egna intressen och kan byta leverantör när som helst. Oavsett val 
av outsourcingform är det enligt Zhu m.fl (2001) viktigt att utforma ett bra kontrakt, 
eftersom outsourcingaktiviteter är mycket beroende av kontraktet. Zhu m.fl (2001) anser 
att kontraktet klart och tydligt ska identifiera vilken service som ska förses av 
leverantören, kompensation till leverantören, betalningstid samt innehålla en klausul 
som gör det möjligt för bägge parterna att göra ändringar i överenskommelsen. 
 
 
2.2 Förväntningar på outsourcing 
Oates (1998) menar att det första ett företag som funderar på att outsourca en av sina 
funktioner bör göra, är att bestämma exakt vilka förväntningar de har. Om inte ledaren 
och företaget har klart för sig vilka prestationer som söks och vilka fördelar de tror sig 
kunna uppnå, kanske inte företaget kan förvänta sig att leverantören kommer att göra ett 
tillfredsställande arbete. I förvånansvärt många fall är, enligt Augustson och Bergstedt 
(1999), företagens egna förväntningar vaga eller luddigt formulerade. Alla är överens 
om att outsourcing ska genomföras, men bilden av vad som ska levereras är inte alltid 
klar (ibid). 
 
Tillfredsställelse är en relation mellan uppfattningsförmåga och förväntningar. När det 
gäller förväntningarna på outsourcing har dessa ökat, medan uppfattningsförmågan 
förblivit densamma (Augustson & Bergstedt, 1999) Detta tyder på att tillfredsställelsen 
av outsourcing har minskat. Oates (1998) menar att i de fall IT-funktionen hålls internt 
inom företaget, kommer IT-användarna så småningom bli vana med en avtagande 
kvalitet. Detta leder till att de sänker sina förväntningar i takt med sin uppfattning. När 
däremot IT outsourcas, tenderar snarare istället förväntningarna att öka, och 
outsourcingleverantören kommer så småningom att begära mer än vad de gjort tidigare.  
 
Enligt Ojasalo (2001) är det viktigt att förvalta förväntningarna eftersom resultatet av 
servicekvalitet och kundtillfredsställelse är leverantörens verkliga prestation. Det vill 
säga att kundens upplevda nytta av resultatet beror av hur stora förväntningarna är i 
förhållande den verkliga nyttan. Om kunden, i detta fall företaget, inte är nöjd med 
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resultatet har denne endera haft för stora förväntningar, eller så har företaget som utfört 
tjänsten, det vill säga leverantören, gjort ett dåligt arbete. Även Ojasalo (2001) är av 
samma mening som Augustsson och Bergstedt (1999) och Oates (1998), och menar att 
det inte alltid är lätt att veta vad kunden vill ha. De vill förbättra sin situation men vet 
inte vilken förbättring som de ska göra. Denna typ av förväntning kan förklaras som 
luddiga förväntningar. Kunden kan ha en vag idé om vilken förbättring de är i behov av, 
men är inte helt säkra på specifikt vad. Om inte dessa förväntningar förverkligas 
kommer kunden att känna att tjänsten inte var tillräcklig, och de förstår inte heller exakt 
varför (Augustson & Bergstedt, 1999).  
 
Orealistiska förväntningar är nästan omöjliga för leverantören av tjänsten eller kunden 
själv att uppnå. Ju mer realistisk kundens förväntningar är desto större är sannolikheten 
att de kommer att förverkligas, vilket förmodligen leder till en nöjdare kund. Realistiska 
förväntningar är motsatsen till orealistiska förväntningar. De förknippas med 
förväntningar som mest troligt kommer att uppfyllas av leverantören av tjänsten. 
Luddiga, exakta, oklara och klara förväntningar kan alla vara både vara realistiska och 
orealistiska. Företagets förväntningar kan innehålla olika delar av förväntningar 
samtidigt. Till exempel kan förväntningen bestå av delar som är luddiga, exakta, klara, 
realistiska och orealistiska på samma gång. (Ojasalo, 2001)  
 
Det är viktigt att veta vad kunderna förväntar sig för tjänster på alla nivåer. Ojasalo 
(2001) anser att leverantören av tjänsten måste förstå att kundernas förväntningar kan 
variera kraftigt. I professionella tjänster, såsom i vårt fall outsourcing, är fältet av 
förväntningar mycket mer komplext jämfört med traditionella tjänster. I sådana 
situationer är det viktigt att analysera de olika typerna av förväntningar och titta på 
relationen mellan dem. Kortsiktig kvalitet skapar tillfredsställelse direkt, men kanske 
inte blir en långvarig sådan. Långsiktig kvalitet skapar inte tillfredsställelse direkt, men 
den kommer att vara under en längre tid (Ojasalo, 2001). Luddiga förväntningar 
kommer att bli tydligare i och med att dem systematiskt analyseras och fokuseras av den 
som levererar tjänsten. För att undvika otrevliga överraskningar, är det viktigt att 
leverantören vet vad som ska göras och att kunden vet vad han eller hon kan förvänta 
sig. (ibid)  
 
Lacity och Hirschheim (1994) har identifierat fyra typiska huvudmekanismer som 
förväntningar på outsourcing kommer av. Dessa är finansiella, affärsmässiga, tekniska 
samt politiska förväntningar. Eftersom det inte finns någon allmängiltig definition på 
vad förväntningar av outsourcing av IT är, har vi utifrån ovanstående diskussion valt att 
definiera förväntningar på outsourcing av IT enligt Nationalencyklopedins definition av 
förväntningar;  
 
”Förväntningar är hopp om viss utveckling som också bedöms som sannolik av 
individen”.  
 
 
2.3 Finansiella förväntningar 
Många företag väljer outsourcing av finansiella skäl. Anledningen kan vara för att sänka 
sina kostnader, för att få en ökad kostnadskontroll eller för att uppnå flexiblare 
kostnader (Lacity och Hirschheim, 1994).  
 
2.3.1 Kostnadsreducering 
Johnson (1997) ser kostnadsreduceringen som den främsta orsaken till att företag väljer 
outsourcing. Kostnadsbesparingarna kan uppnås genom att det levererande företaget kan 
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utföra de efterfrågade tjänsterna billigare än det köpande företaget. Lacity och 
Hirschheim (1994) förklarar att det beror på att leverantörerna av outsourcing kan uppnå 
stordriftsfördelar, på grund av massproduktion och specialisering, som gör det möjligt 
för dem att tillhandahålla IT-tjänster till en lägre kostnad jämfört med att själv internt 
hålla IT-avdelningar. Johnson (1997) menar att valet av outsourcing på grund av 
kostnadsbesparing är ett taktiskt skäl eftersom den externa leverantörens lägre kostnader 
kan påverka den kortsiktiga vinsten positivt. Augustson och Bergstedt (1999) förklarar 
att företag, som uppfattar sin IT-verksamhet som en standardvara, ser outsourcing som 
ett bra val på grund av dess kostnadsfördelar.  
 
Lacity och Hirschheim (1994) menar att förväntningarna inte kan komma att infrias på 
grund av att det kan finnas dolda kostnader i outsourcingen. Dolda kostnader syftar till 
sådana kostnader som upptäcks först i efterhand, enligt Augustson och Bergstedt 
(1999). Författarna förklarar vidare att dolda kostnader kan uppstå i de fall där det 
exempelvis är svårt att komma överens om vem som ska betala vissa investeringar. För 
att undvika att hamna i en sådan situation är det ytterst viktigt att upprätta ett bra avtal. 
Det är också viktigt att kunden specificerar sina behov och förväntningar till 
leverantören för att undvika missförstånd som kan leda till dolda kostnader (Augustson 
& Bergstedt, 1999). Lacity och Hirschheim (1994) menar till exempel att leverantören 
fakturerar för tjänster, som företagen kan anta ingår i kontraktet.  
 
2.3.2 Kostnadskontroll 
Den andra finansiella förväntningen Lacity och Hirschheim (1994) tar upp är förväntan 
att få kontroll över sina IT-kostnader. IT-kostnaderna är oftast direktrelaterade till IT-
användarnas efterfrågan, men eftersom de flesta företag kontrollerar sina kostnader med 
hjälp av generella allokeringssystem tenderar denna efterfrågan att drivas upp. Det 
generella allokeringssystemet medför ett beteende som kan liknas vid att ”splitta” notan 
vid ett restaurangbesök. Varje gäst har motiv till att välja den dyraste rätten eftersom 
halva kostnaden kommer att bli delad av den andra parten. Lacity och Hirschheim 
(1994) anser att outsourcingleverantörer kan motverka det här beteendet genom att 
implementera en kostnadskontroll som knyter samman kostnaderna med själva 
användningen i en större utsträckning. De menar att outsourcingen kan ses som ett sätt 
att öka sin kontroll över kostnaderna. Augustson och Bergstedt (1999) delar inte den här 
uppfattningen utan tror istället att när en extern leverantör övertar ansvaret för den vara 
eller tjänst som outsourcingen omfattar förlorar det köpande företaget en del av sin 
direkta kontroll. Lacity och Hirschheims (1994) påpekar att företag teoretiskt skulle 
kunna införa kostnadskontrollmekanismer även utan att outsourca, men att 
outsourcingrelationen underlättar själva implementeringen eftersom den kan ta sig förbi 
den interna politik som annars hade förhindrat den interna IT-avdelningen från att 
implementera kostnadskontroll.  
 
2.3.3 Kostnadsflexibilitet 
Företag kan använda outsourcing för att strukturera om sina IT-budgetar från 
kapitalbudgetar till mer flexibla driftsbudgetar. Ett exempel på detta är när ett företag 
väljer att sälja en kostsam tillgång, exempelvis en databas, till leverantören för att sedan 
endast betala leverantören i den utsträckning företaget verkligen utnyttjar tillgången. 
Försäljningen av tillgången kommer att bidra till ett positivt kassaflöde eftersom den 
kommer att frigöra kapital. Dessutom, kommer några leverantörer att senarelägga vissa 
IT-betalningar till slutet av kontraktet, vilket leder till ett totalt nuvärde som blir extremt 
attraktiv för företaget. I utbyte mot att det köpande företaget erhåller dessa finansiella 
fördelar, kräver leverantörerna långsiktiga kontrakt, karakteristiskt är tio års varaktighet. 
(Lacity & Hirschheim, 1994) Även Bragg (1998) talar om kostnadsflexibilitet som en 
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förväntan. När en funktion upplever stora svängningar i användarefterfrågan, kan det 
vara fördelaktigt att kunna eliminera den fasta kostnaden genom att låta en leverantör 
förse företaget med de efterfrågade aktiviteterna. Detta omvandlar den fasta kostnaden 
till rörliga kostnader. Bragg (1998) menar att kostnaden för leverantörens tjänster 
kommer att följa volymen för utfört arbete. Till skillnad från intern personal, så får 
leverantören endast betalt för det den faktiskt uträttar. Anderson och Wadensjö (2004) 
menar att lagar och avtal gör det kostsamt för företag att säga upp eller anställa personer 
vid olika typer av förändringar, och förhindrar därmed företagen från att anpassa 
personalstyrkan efter behov. Det är lättare att vara flexibel och förändra personalstyrkan 
med outsourcing.  
 
En ytterligare aspekt som Augustson och Bergstedt (1999) nämner är att ett företag inte 
kan agera så flexibelt som det är önskvärt alla gånger på grund av att det är väldigt 
kostsamt att göra nya investeringar. När förändringstakten inom ett område är hög 
innebär det att en investering snabbt kan bli omodern. Med outsourcing blir företagen 
mer flexibla i och med att de kan dra nytta av leverantörens investeringar såväl som 
dess personal. Många företag upplever att de blir mer flexibla med outsourcing, jämfört 
med att anställa personal med specialistkunskap eller vidareutbilda egen befintlig 
personal. (Augustson & Bergstedt, 1999)    
 
Lacity och Hirschheim (1994) anser att företag ofta inte förstår konsekvenserna av ett 
långsiktigt kontrakt. Saken är den att även om IT-kostnaderna sjunker för leverantören, 
kommer inte det köpande företaget att gynnas av det. Det köpande företaget är 
förpliktigat att betala samma avgift under kontraktets löptid. Lacity och Hirschheim 
(1994) skriver att de företag som lyckats med sin omstrukturering av IT-budget, var de 
som kunde signera korta kontrakt på mellan två till fem år.  
 
Sammanfattningsvis består de finansiella förväntningarna av att outsourcing av IT ska 
leda till kostnadsreduceringar, en ökad kostnadskontroll samt kostnadsflexibilitet.  
 
 
2.4 Affärsmässiga förväntningar 
De affärsmässiga skälen till att välja outsourcing är fokus på kärnkompetens, för att 
underlätta sammanslagning eller förvärv och för att hantera tillväxt (Lacity och 
Hirschheim, 1994).   
 
2.4.1 Fokus på kärnkompetens 
Enligt Augustson och Bergstedt (1999) vill företag prioritera sin kärnkompetens för att 
med fokus på rätt saker kunna koncentrera sina investeringar och sin kapacitet så att de 
får högre avkastning. Företagen anser att de kan få mer tid över till att fokusera på sin 
kärnkompetens om de väljer att outsourca aktiviteter som ligger utanför ramen för 
kärnkompetensen, vilket enligt Johnson (1997) leder till att företaget kan lägga energi 
på problem som är mer omfattande och inte av ren operationell karaktär.  
 
Lacity och Hirschheim (1994) berättar att IT kom under granskning som ett resultat av 
att företag började fokusera på sin kärnkompetens i allt större utsträckning. Det 
ifrågasattes om IT var ett konkurrenskraftigt vapen eller enbart en allmän nytta. 
Augustson och Bergstedt (1999) påpekar att det gäller att dra en gräns mellan vad som 
bör stanna inom företagets interna kontroll och vad som kan outsourcas utan att 
kärnkompetensen urholkas, eftersom ett företags långsiktiga överlevnad och långsiktiga 
konkurrenskraft bygger på dess kärnkompetens. En grundförutsättning för att lyckas 

 Brisenborn/Sjögren - 8 - 



Teoretisk referensram 
 
med sin outsourcing är att ett företag kan skilja den för outsourcing aktuella 
verksamheten från det som är kärnverksamhet. Oates (1998) berättar att om en ledare 
tillfrågas vilken funktion han eller hon tror är mest lämplig att outsourca, så svarar de 
vanligtvis, ”den som inte tillhör kärnverksamheten”. Om man då frågar vilka aktiviteter 
som är kärnverksamhet och vilka som inte är det, kan de många gånger inte svara på 
den frågan.  
 
Lacity och Hirschheim (1994) menar att de som har högst förväntningar på outsourcing 
är de företag som tenderar att se hela IT-avdelningen som en allmän nytta, och således 
följer en total outsourcingsstrategi. Problem kan då uppstå när företag inser att vissa IT-
funktioner, såsom strategisk planering, utveckling av affärsspecifika applikationer, 
support av kritiska system, borde ha kvarstått internt eftersom de kräver detaljerad 
affärskunskap. Augustson och Bergstedt (1999) ser ett annat problem i att outsourca 
aktiviteter som ligger inom kärnkompetensområdet och menar att företag som 
outsourcar måste tänka på vad som händer med kunskapen om samarbetet med en 
leverantör skulle avbrytas. Om det inte finns någon annan leverantör som skulle kunna 
ersätta den gamla leverantören blir situationen ohållbar för köparen. Augustson och 
Bergstedt (1999) menar att det dessutom är viktigt att ta hänsyn till att 
kärnverksamheten förändras med tiden.  
 
Lacity och Hirschheim (1994) menar att ifall företagen ser outsourcing och IT-servicen 
som en portfölj som innehåller både kärn- och biaktiviteter infriar de bättre sina 
förväntningar. Författarna rekommenderar att företag innan de outsourcar bör utvärdera 
bidraget av varje IT-aktivitet.  
 
2.4.2 För att underlätta sammanslagningar och förvärv  
En annan affärsmässig förväntning som kan finnas är att outsourcing av IT kan 
underlätta sammanslagningar och förvärv. Lacity och Hirschheim (1994) menar att 
sammanslagningar och förvärv skapar många farhågor för IT-chefer, eftersom de är 
skyldiga att absorbera det förvärvade företaget in i existerande system. Företag kan 
förvänta sig att outsourcing ska lösa de tekniska oförenligheterna, absorbera 
överkommande IT-tillgångar, samt integrera överbliven IT-personal som genereras av 
sammanslagning och förvärv. Enligt Bragg (1998) kan ett företag lämna ifrån sig den 
taktiska delen av deras arbete till en leverantör för att kunna ägna mer tid åt 
strategirelaterade problem såsom marknadspositionering, produktutveckling och 
investeringsfrågor. Genom att outsourca aktiviteter av funktionell karaktär minskas den 
tid som företaget annars hade behövt ägna åt att försöka uppnå kompabilitet av IT-
verksamheterna vid sammanslagningar och förvärv. Lacity och Hirschheim (1994) 
menar dock att outsourcing inte alltid betyder lösningen på sammanslagnings- och 
förvärvsproblemen. IT-problem associerade med sammanslagningar och förvärv kan 
snabbt lösas av att involvera IT i beslutsprocessen. Men eftersom IT-avdelningar sällan 
deltar i icke-IT strategiska beslut, så informeras vanligtvis IT-chefer om 
sammanslagningar eller förvärv först efter överenskommelsen, och oftast återstår då lite 
tid att fundera ut hur IT-cheferna ska integrera systemen. Med outsourcing kan IT-
problemen som är orsakade av sammanslagningar och förvärv förvärras, eftersom det är 
ännu mindre sannolikt att högre uppsatta chefer delar dessa planer med leverantörerna, 
än med deras egna IT-chefer. (Lacity och Hirschheim, 1994)  
 
2.4.3 För att hantera tillväxt 
Bragg (1998) anser att outsourcing är ett bra alternativ för att hantera tillväxt. Fördelen 
med outsourcing är att leverantören då kan gå in och driva en funktion, exempelvis IT-
funktionen, så att ledningen får ett mindre antal funktioner att fokusera på. Till exempel 
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kan ett företag som har en stark tillväxt outsourca kundsupporten till en leverantör, 
vilken redan kanske har den telefonnätskapacitet som behövs samt utbildad personal 
som är van att hantera översvämningar av telefonsamtal. Även Greaver (1999) 
framhäver outsourcingens fördel i att kunna hantera en ökad efterfråga av en viss tjänst. 
Han menar att långt ifrån alla företag har råd att göra de investeringar som krävs för att 
kunna hantera en eventuell ökning endast med intern personal.  
 
Greaver (1999) belyser även nyttan med outsourcing i de fall där efterfrågan på IT i sig 
inte ökar, men däremot på de varor eller tjänster som marknaden efterfrågar. Företaget 
är i sådana situationer mycket mån om att få ut den mängd varor eller tjänster som 
efterfrågas för att kunna behålla, eller eventuellt vinna, marknadsandelar. Att expandera 
verksamheten är dock kostsamt och kan i många fall ta väldigt lång tid. Enligt Greaver 
(1999) kan istället outsourcing vara ett bra alternativ för ett företag som vill expandera, 
eftersom företagen då kan nyttja leverantörens tekniska expertis och kostnadsfördelar 
till att tillfredsställa sina behov. Även Bragg (1998) menar att outsourcing är ett bra 
alternativ ifall ett företag snabbt behöver erhålla/vinna marknadsandelar. Han menar 
dock att tillväxtsituationer kan leda till att ledningen tänjer på gränserna för att bygga 
upp företaget så att de kan hantera den ökade affärsvolymen eftersom de kan vara i 
behov av hjälp för att kunna driva företaget.  I sådana situationer finns det med andra 
ord risk för att beslut om outsourcing fattas för snabbt och/eller på för vaga grunder. 
Power (2004) påpekar att företag tenderar att skynda på outsourcingbesluten utan att 
utvärdera olika leverantörer, specificera sina förväntningar och mål med outsourcingen, 
eller utarbeta bra kontrakt.  
 
Sammanfattningsvis består de affärsmässiga förväntningarna av att outsourcing av IT 
ska ge mer tid åt fokus på kärnkompetens, underlätta integrationen vid en eventuell 
sammanslagning eller ett förvärv samt att vara praktiskt för att hantera tillväxt.   
 
 
2.5 Tekniska förväntningar 
Många företag väljer även outsourcing av tekniska skäl. Anledningar som att förbättra 
den tekniska servicen, att få tillgång till teknisk expertis samt att komma åt ny 
teknologi, är vanliga argument.  (Lacity och Hirschheim, 1994)  
 
2.5.1 Förbättrad teknisk service  
En anledning till varför företag väljer outsourcing är för att de vill erhålla bättre teknisk 
service. Lacity och Hirschheim (1994) menar att många företag väljer outsourcing på 
grund av att de är missnöjda med servicen från den egna interna IT-avdelningen. 
Företagen kan vara missnöjda med att den interna avdelningen levererar system försent 
och/eller till en kostnad som ligger över budget samt att de inte besvarar 
användarefterfrågan tillräckligt snabbt. Författarna menar att företag med hjälp av 
outsourcing kan specificera vilken servicenivå de vill ha samt införa en form av ”straff”, 
exempelvis lägre utbetalning till leverantören, om kontraktet inte fullföljs. Lacity och 
Willcocks (2001) anser att en leverantör kan förse ett företag med både bättre och 
snabbare service. Augustson och Bergstedt (1999) påpekar dock att tekniska brister i 
leverantörens system kan leda till försämrad servicenivå.  
 
Om ett företag väljer att outsourca sin IT-avdelning, är ett sätt att förhindra bristfällig 
prestation från leverantören att skriva ett bra serviceavtal enligt både Augustson och 
Bergstedt (1999) och Lacity och Hirschheims (1994). Lacity och Hirschheim (1994) 
rekommenderar att företagen i kontraktet noggrant dokumenterar vilken kvalitet de 
förväntar sig på den tekniska servicen samt eventuellt specificerar vilken 
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personalstorlek de önskar. En annan orsak som kan leda till att förväntningarna på 
teknisk service inte infrias enligt Lacity och Hirschheim (1994), är om företag saknar 
förståelse för den kostnad som IT-servicen medför.  
 
2.5.2 Tillgång till teknisk expertis 
Lacity och Hirschheim (1994) tar upp tillgång till teknisk expertis som en av de 
tekniska förväntningarna på outsourcing. Enligt Anderson och Wadensjö (2004) har 
många företag problem med att hitta eller behålla personal. De tror att detta i synnerhet 
gäller mindre företag. Enligt Lacity och Hirschheim (1994) är det många företag som 
upplever att det istället är bättre med outsourcing än att anställa personal med 
specialistkunskap eller vidareutbilda egen befintlig personal. Bragg (1998) menar att ett 
företag kan överbrygga problemet med teknisk expertis genom att lägga över funktionen 
på en leverantör som är specialiserad på den funktionen, och av den anledningen har 
den rätta kompetensen. Tillgång till teknisk expertis är enligt Lacity och Hirschheim 
(1994) en vanlig typ av förväntan på funktioner som behöver hålla höga 
färdighetsnivåer, till exempel IT. Enligt författarna överväger många företag 
outsourcing för att få tillgång till teknisk expertis när nya tekniker som inte finns internt 
efterfrågas. Företag ser outsourcing som ett bra alternativ till kostsamma rekryteringar. 
 
Lacity och Hirschheim (1994) vill dock belysa den problematik som de upptäckte i sin 
undersökning. Det fanns utbrett missnöje bland företagen eftersom outsourcingen 
många gånger utgjorde ett hot i samband med att den interna personalen tenderade att 
börja jobba för leverantören.  Detta innebär att företaget riskerar att förlora egen 
personal, men även att en outsourcingleverantör med stor sannolikhet kommer att 
genomföra ett uppdrag med otillräcklig personal som tidigare tillhört någon annan 
kunds interna personalstyrka.  
 
De som kommer till företagets så kallade undsättning besitter med andra ord kanske inte 
alls de kvaliteter företaget hade hoppats på. På det här sättet dämpas den tekniska 
utvecklingstakten.  
 
2.5.3 Att erhålla tillgång till ny teknologi 
Johnson (1998) motiverar valet av outsourcing med att det finns många risker som är 
förknippade med investeringar i ny teknologi.  Han anser att ett företag som outsourcar 
sin IT blir mer dynamiskt och ökar förmågan att anpassa sig bättre efter de möjligheter 
som ges i företagets omgivning. Augustson och Bergstedt (1999) menar att de som 
outsourcar får tillgång till ny teknologi utan att själva behöva göra kostsamma och 
riskfyllda investeringar. 
 
Lacity och Hirschheim (1994) förklarar att företag genom outsourcing kan lära sig om 
de teknologiska aspekterna, vilket skulle förenkla en eventuell implementering av 
framtida teknik i det egna företaget. Författarna föreslår även en motsatt typ av 
outsourcing. Genom att outsourca sin gamla teknologi till en leverantör kan företagen 
istället fokusera sina interna resurser på ny teknologi. Ytterligare ett sätt att utveckla 
teknologin på skulle enligt Lacity och Hirschheim (1994) vara att ingå ett strategiskt 
partnerskap med sin leverantör, där risker och fördelar förenat med investeringar i ny 
teknologi är fastställda i kontraktet. Johnson (1998) menar att företaget blir mer 
flexibelt om de delar investeringen och dess risker med leverantören. 
 
Lacity och Hirschheim (1994) upptäckte dock att en del företag var besvikna över att 
deras leverantörer inte automatiskt försåg företaget med ny teknologi. Författarna menar 
att detta bottnar i att servicenivån inte dokumenteras fullt i kontraktet, vilket motiverar 
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leverantören att använda gammal teknologi och därmed utföra bristfällig service så 
länge som möjligt. Ny teknologi innebär såväl för leverantören som för kunden nya 
kostsamma investeringar och kunden tenderar därför att med ett dåligt detaljerat 
kontrakt ofta bli bunden till gammal teknologi. Lacity och Hirschheim (1994) förklarar 
att företagen i efterhand ofta önskar att de hade skrivit ett kortare eller ett mer detaljerat 
kontrakt för att upprätthålla en god teknologi. Med ett detaljerat kontrakt kan kunden 
kräva att leverantören utvecklar och implementerar ny teknologi. 
 
Sammanfattningsvis består de tekniska förväntningarna av att outsourcing av IT ska 
förbättra den tekniska servicen, ge tillgång till teknisk expertis samt ge tillgång till ny 
teknologi.  
 
 
2.6 Organisatoriska förväntningar  
Företag kan även välja outsourcing av organisatoriska skäl. De vill exempelvis förbättra 
effektiviteten, försöka kopiera framgång, det vill säga att de påverkas av andra som 
förespråkar outsourcing eller eliminera en riskfylld funktion.  
 
2.6.1 Förbättrad effektivitet 
Företag kan outsourca sin IT-verksamhet i hopp om ökad effektivitet. Lacity och 
Hirschheim (1994) menar att i och med outsourcing minskar behovet av att göra vissa 
investeringar, vilket kan leda till förbättrad effektivitet för företaget. Bragg (1998) 
nämner ytterligare ett exempel på hur effektivitet kan förbättras tack vare outsourcing. 
Författaren menar att med hjälp av outsourcing kan ett företag bemästra 
överflödssituationer utan vare sig övertidsersättning eller anställning av ny personal. 
Risken med nyanställningar är att överflödssituationerna ibland omvandlas till 
situationer då det istället är överbemannat. Outsourcingen gör det möjligt för företaget 
att använda sig av extra arbetsstyrka endast när det är befogat (ibid).   
 
Lacity och Hirschheim (1994) menar att många företag ser IT som en overheadfunktion, 
vars effektivitet är svår att mäta. Ett tänkbart sätt att mäta är att jämföra de kostnader 
företaget har under outsourcingåret med de kostnader som företaget skulle ha haft utan 
outsourcingen. Det är dock svårt att spekulera i och ta ställning till hur de interna 
kostnaderna hade utvecklats utan outsourcing, för att på så sätt få fram ett värde som är 
tillförlitligt. Lacity och Hirschheim (1994) menar därmed att företag endast kan bilda 
sig en perception av outsourcingens effektivitet. Problemet med att mäta outsourcingens 
effektivitet leder till att det är svårt att egentligen uttala sig om outsourcingens inverkan 
på effektiviteten. Åsikterna är motstridiga kring huruvida effektiviteten i själva verket 
påverkas av outsourcing. Augustson och Bergstedt (1999) menar att införandet av 
outsourcingen kan bygga upp en oro hos de anställda och att denna oro kan leda till 
lägre motivation och minskad arbetsglädje, vilket i sin tur kan leda till sänkt effektivitet. 
 
2.6.2 Kopierad framgång  
Bragg (1998) säger att många företag bestämmer sig för att outsourca en funktion enbart 
eftersom alla andra gör det. Enligt Lacity och Hirschheim (1994) kan det vara så att om 
ett ledande företag plötsligt börjar outsourca, kommer andra företag att följa efter. 
Författarna tillägger dessutom att det figurerar fördelaktiga outsourcingrapporter som 
får ledare, särskilt högre uppsatta ledare, att hoppa på outsourcingvågen utan någon 
vidare förundersökning. De förlitar sig på andra företags lovord om outsourcing och 
hoppas på att kunna reducera sina kostnader lika mycket som konkurrenterna gjorde 
med hjälp av outsourcing. Lacity och Hirschheim (1994) menar att dessa lovord oftast 
uttrycks i början av en kontraktsperiod, under den så kallade smekmånaden, det vill 
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säga innan eventuellt dolda kostnader har hunnit träda fram. Hendry (1998) varnar för 
att det kan vara farligt att hoppa på outsourcingvågen, utan att noggrant överväga 
kostnaderna. Han menar att varje kortsiktig effektivitetsvinst är förknippad med 
potentiell förlust av strategisk kapacitet. Även Lomas (1997) anser att outsourcing är ett 
strategiskt beslut som inte ska tas lätt på. 
 
Lacity och Hirschheim (1994) nämner ett exempel med en högre uppsatt bankchef som 
valde outsourcing med en liten formell analys och lite kännedom om outsourcing som 
enda bakgrund till beslutet. Viljan att reda ut bankens finansiella problem ledde till ett 
kanske förhastat tecknande av ett outsourcingkontrakt som slutligen inte realiserade 
några kostnadsbesparingar. Bankchefen tillkännagav i efterhand att motivet till att välja 
outsourcing var för att alla pratade om det och för att andra organisationer, i synnerhet 
banker i samma storlek som deras, hade övergått till outsourcing. Lacity och 
Hirschheim (1994) rekommenderar företag att noggrant analysera de verkliga 
erfarenheterna av de så kallade framgångshistorierna och att gärna ta hjälp av en 
oberoende expert.  
 
2.6.3 Att eliminera riskfyllda funktioner 
Enligt Bragg (1998) kan företag uppleva att de har problem med den interna IT-
avdelningen och att avdelningen inte presterar som förväntat. Problemet beror dessutom 
inte alltid på personalen, utan snarare på ledningen av funktionen. Bragg (1998) menar 
att en del företag outsourcar riskfyllda funktioner istället för att låta leverantörerna oroa 
sig för dem. Bragg (1998) menar även att det i sådana situationer kan vara mer 
kostnadseffektivt att låta en leverantör sköta funktionen. Till exempel kan det vara 
bättre att en kund skickas till en leverantör som sköter helpdesk och kundservice, än att 
kunden får vänta orimligt lång tid.  
 
Lacity och Hirschheim (1994) förklarar att många högre uppsatta ledare ser outsourcing 
som en väg att eliminera riskfyllda funktioner och att de därmed fyller ett mycket 
mänskligt element. Författarna menar dock att detta beteende endast leder till att ett 
problem byts ut mot ett annat. Även Power m.fl (2004) anser att företag ska se upp med 
att outsourca funktioner som företaget tidigare upplevt som problemfyllda. Power m.fl 
(2004) menar att en sådan outsourcingaffär kan sticka i ögonen på de anställda. 
Författarna anser att det är viktigt för företaget att tänka på vilka konsekvenser det i 
sådana fall skulle få. Lacity och Hirschheim (1994) påpekar att där beslut av 
outsourcing fattas på för vaga grunder kan det få förödande konsekvenser.  
 
Sammanfattningsvis består de organisatoriska förväntningarna av förväntan om att 
outsourcing av IT ska leda till förbättrad effektivitet, kopierad framgång samt 
eliminering av riskfyllda funktioner.  
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2.7 Analysmodell  
I vår teoretiska referensram har vi beskrivit tolv olika förväntningar (z) som företag kan 
ha på outsourcing av IT. Dessa har vi vidare grupperat in i fyra olika 
huvudförväntningar (x), vilka är de finansiella, affärsmässiga, tekniska och 
organisatoriska förväntningarna. Vi menar att det är dessa som bidrar till den totala 
förväntningen på outsourcing av IT (y). Enligt vår analysmodell (figur 1) korrelerar 
förväntningarna inom samma huvudförväntning. Vidare, leder respektive 
huvudförväntning till den totala förväntningen på outsourcing av IT. Det vill säga y=4x, 
där x=3z.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur1. Analysmodell. 
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3. METOD 
I detta kapitel beskriver vi vilka synsätt och vilket metodologiskt tillvägagångssätt som 
vi har använt oss av. I slutet av kapitlet diskuterar vi metodproblem och vår validitet 
och reliabilitet.  
 
 
3.1 Undersökningsansats 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) finns det inom företagsekonomin i huvudsak tre olika 
metodsynsätt; analytiskt-, system- samt aktörssynsätt. Det metodsynsätt vi använt oss av 
är ett analytiskt synsätt. Kännetecknande för det analytiska synsättet är att det är 
individoberoende och saknar subjektiva bedömningar. Vi vill utforska den objektiva 
verkligheten så långt som möjligt genom att kvantifiera våra resultat. Detta synsätt 
återkommer enligt författarna ofta inom företagsekonomin och innebär att helhetens 
olika delar summeras och därmed fås helheten (ibid).   
 
I undersökningen har vi använt oss av befintliga teorier inom outsourcing, och 
förväntningar på outsourcing av IT. Vi har en deduktiv ansats vilket, enligt Jacobsen 
(2002), innebär att vi har en uppfattning om hur verkligheten ser ut och standardiserar 
den. Informationen kommer således att kategoriseras innan den samlas in, frågorna är 
fasta och svarsalternativen givna. Således har vi även en kvantitativ metodansats i vår 
informationsinsamling. Avsikten med metoden kan generellt sägas vara att lätt få in 
systematiserbar information som kan standardiseras så att många enheter kan analyseras 
samlat.  
 
 
3.2 Operationalisering 
Förväntning är ett relativt abstrakt begrepp och begreppet kan uppfattas olika beroende 
på vilken individ som tillfrågas, därför är det inget vi kan mäta direkt. När begrepp ska 
mätas måste de passera en process som kallas operationalisering (se 
konkretiseringspyramid av förväntningar, figur 2). Det vill säga att ett abstrakt begrepp 
görs operativt, med andra ord mätbart. Detta innebär att begreppet inte kan mätas direkt, 
men att däremot konkreta indikationer kan mätas indirekt. (Jacobsen, 2002) I den 
teoretiska referensramen redogjorde vi för vad Lacity och Hirschheim (1994) kommit 
fram till på undersökningsområdet. Författarna har identifierat fyra olika huvudtyper av 
förväntningar på outsourcing av IT. Dessa är finansiella, affärsmässiga, tekniska samt 
organisatoriska förväntningar. Dessa fyra huvudtyper kan således delas in i tre 
respektive undergrupper (se figur 2). För att styrka det Lacity och Hirschheim (1994) 
kommit fram till har vi tillfogat vad andra författare har kommit fram till gällande 
ämnesområdet. Förväntningarna i den teoretiska referensramen har vidare legat till 
grund för de frågor vi formulerat i vår enkät. Förväntningarna är ur ett 
företagsperspektiv.  
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Figur 2. Konkretiseringspyramid av förväntningar 
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3.3 Datainsamlingsmetod samt tillvägagångssätt 
Till att börja med utförde vi en litteraturstudie för att erhålla kunskap om vad andra 
författare tidigare har kommit fram till gällande vårt ämnesområde. Litteraturstudiens 
syfte var även att identifiera vilka huvudsakliga problemområden som finns samt öka 
vår förståelse för ämnesområdet. Vår litteraturstudie består av artiklar och böcker inom 
ämnesområdet. Dessa fann vi genom sökningar i databaserna Lucia, Libris, Artikelsök, 
Emerald Insight, Business Source Elite samt Internet. Sökord vi använde oss av på 
engelska och svenska var outsourcing, IT, förväntningar, review, resultat och för- och 
nackdelar, enskilt och i kombination. Genom de artiklar och böcker vi fann kunde vi 
även finna tips på ytterligare litteratur i artiklarnas och böckernas litteraturförteckning.  
 
I insamlandet av vårt empiriska material valde vi att använda oss av intervjuformulär 
via telefon. Vidare fick respondenterna svara på olika frågor med fasta 
svarsalternativ/påståenden (se bilaga 1). Fördelen med telefonintervjuer är att de är 
billigare och snabbare än ansikte mot ansikte intervjuer och enkäter samt att en högre 
svarsfrekvens uppnås. Telefonformulär är även bra när ett stort antal personer ska nås på 
många olika platser, samt att vi med stor sannolikhet vet att det är rätt person som 
svarar. Denscombe (2000) menar att fördelarna med en telefonenkät jämfört med en 
postenkät är att en tvåvägskommunikation uppnås mellan intervjuaren och 
respondenten. Vilket gav oss utrymme för att förklara syftet med undersökningen samt 
ge information åt respondenten. Å andra sidan kan telefonintervjuer uppfattas som mer 
påträngande än en postenkät, eftersom intervjuaren tränger sig in i människors 
kvalitativa tid. Innan intervjuerna genomfördes granskades och godkändes enkäten av 
vår handledare Sven Andersson. Telefonintervjuerna genomfördes under tidsperioden 
den 28/4 – 5/5 2006.  
 
 
3.4 Val av respondenter 
Den undersökningskategori och population vi har undersökt är stål- och metallverk i 
Sverige med minst 50 anställda, det vill säga stora och medelstora företag. Eftersom 
branschen är tämligen mogen och stabil samt består av många större tillverkande företag 
fann vi det troligt att många av dem outsourcar. I annat fall fann vi det troligt att de 
företag som inte outsourcar vid något tillfälle har övervägt att outsourca sin verksamhet. 
Vår population tog vi fram genom affärsdatabasen. De sökkritier vi använde oss av var 
definitionskriterierna SNI-kod 27, vilket är branschkoden för stål- och metallverk, med 
minst 50 anställda. Sökningen gav 82 träffar. Till en början hade vi tänkt vända oss till 
vd:n på respektive företag, men vi insåg relativt snabbt att dessa inte var helt bekanta 
med de begrepp och den tankegång vi använde. Vi valde då istället att vända oss till 
ekonomichefen på samtliga 82 företag, och det visade sig att de hade bättre kunskap om 
de förändringar i verksamheten som outsourcing kan leda till.  
 
Vi lade ner mycket tid på konstruktionen av vår enkät (se bilaga 1) eftersom det är 
viktigt att frågeformuläret tar upp alla väsentliga frågor för forskningen. Detta eftersom 
vi endast hade ett tillfälle på oss att samla in informationen. Vi var även måna om att 
enkäten var tillräckligt kort för att respondenten skulle göra sig besväret att svara. Vid 
utformandet av vår enkät tänkte vi även på att konstruera identiska uppsättningar av 
frågor. Detta leder till konsekventa och exakta frågeformuleringar som i sin tur 
underlättar bearbetningen av svaren.  
 
Vi fick en svarsfrekvens på 61 procent i vår undersökning. Denscombe (2000) menar att 
det är bra att ha en så hög svarsfrekvens som möjligt. De problem som uppstår vid låg 
svarsfrekvens är att vi inte har någon aning om huruvida de som inte svarade på något 
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sätt skiljde sig från dem som svarade, vilket kan leda till en snedvridning i urvalet. Vår 
avsikt med telefonenkäter, var förutom kostnads- och tidsperspektivet, att erhålla en 
högre svarsfrekvens jämfört med traditionell postenkät. En åtgärd vi vidtog för att öka 
svarsfrekvensen var att vi rutinmässigt ringde upp respondenten ett flertal gånger till 
dess vi fick tag på personen. Vi informerade dessutom respondenterna om att det som 
kommer fram under intervjun kommer att behandlas anonymt. Anonymiteten är till för 
att respondenten ska slippa oroa sig för att deras svar ska kunnas kopplas till dem som 
personer, eller deras företag, och av den anledningen låta bli att svara. Denscombe 
(2000) talar om två typer av uteblivna svar, uteblivna svar på grund av vägran att delta 
och uteblivna svar på grund av utebliven kontakt. Av de uteblivna svaren, berodde 22 
procent på att de inte ville eller inte hade tid att delta vid tidpunkten för vår 
undersökning, vidare berodde 17 procent på utebliven kontakt. Vi misstänker att en del 
av bortfallet kan bero på att många företag är mitt uppe i bokslutstider och av den 
anledningen hade svårt att avsätta tid till att delta i vår undersökning. Det finns 
metodtekniskt sett inga generellt fastslagna regler för vad som utgör en acceptabel 
svarsfrekvens. Jacobsen (2002) ger en liten vägvisning med följande tumregler; över 50 
procent är tillfredsställande, och över 60 procent är bra, medan över 70 procent till och 
med är mycket bra. Det finns däremot inga normer eller regler för vid vilken 
svarsfrekvens man kan göra statistiska generaliseringar.  
 
 
3.5 Analys av enkäten  
Det första vi gjorde var att lägga in informationen från våra enkäter i excel för att sedan 
kunna analysera vårt material med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Detta innebar att 
vi var tvungna att göra om en del svar på frågorna till tal som kan förstås av en dator. 
Denna process kallas kodning (Jacobsen, 2002). Hur materialet skulle kodas hade vi till 
stor del bestämt redan innan datainsamlingen.  
 
3.5.1 Anovan 
För att kunna se vilka egenskaper som gav upphov till en viss skillnad för varje enskild 
förväntning använde vi oss av en analysmodell som heter ANOVA, univariate analysis 
of variance. Anovan undersöker med hjälp av ett F-test om hypotesen, att medelvärdena 
är lika oavsett egenskap, är sann. Egenskaperna är de grupper som ingår inom 
respektive kvalitativ variabel. Med det menas att om den kvalitativa variabeln kön 
testas, så utgörs egenskaperna av man och kvinna. Visar det sig att modellen är 
signifikant kan vi förkasta att medelvärdena är lika och kan därmed dra slutsatsen att det 
finns en signifikant skillnad i medelvärdet som beror på den undersökta egenskapen 
(Johnson, 1998). Anovan undersöker alltså om följande hypotes är sann:  

H0: µ1 = µ2 = … µ3, där µ1 = medelvärdet för grupp 1. 

Exempelvis så kan hypotesen föreslå att medelvärdena med avseende på 
kostnadsreducering är lika för samtliga åldersgrupper. Om hypotesen förkastas så 
innebär det att åldern påverkar förväntningarna på kostnadsreduceringar. Anovan 
möjliggör att bedöma om den observerade skillnaden i medelvärdet beror på en riktig 
behandlingseffekt, i vårt fall egenskaper, eller om det endast handlar om slumpmässig 
varians (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Vidare kan vi säga att vi endast har 
valt att titta på skillnader mellan grupper under förutsättning att grupperna är homogena. 
Med en homogen grupp avses att de respondenter som utgör en viss grupp tenderar att 
svara lika, exempelvis att män har någorlunda lika förväntningar på teknisk expertis 
men att även kvinnor delar en gemensam uppfattning om teknisk expertis. 
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3.5.2 Korrelationstabeller 
Vidare har vi använt korrelationstabeller för att visa att förväntningarna tillsammans 
utgör en komplex modell. Med korrelation avses en slags samverkan mellan de 
variabler som undersöks, i vårt fall förväntningarna. Ju närmare -1 eller +1 
korrelationskoefficienten ligger, desto starkare är det linjära sambandet mellan 
faktorerna (Johnson, 1998). När vi gjorde korrelationsmatriserna i statistikprogrammet 
SPSS fick vi även fram signifikansnivån, vilken visar hur stor sannolikheten är att 
sambandet är riktigt. När ska då ett samband ses som meningsfullt? Johnson (1998) 
menar att en tumregel för vad som kan anses vara ett betydelsefullt samband, är de 
kombinationer som ger en korrelationskoefficient som är större än 0.5. Vi valde därmed 
att göra mer ingående analyser på respektive förväntning när sambandet översteg 0.5. Vi 
använde även korrelationstabeller när vi ville undersöka om det fanns ett starkt samband 
mellan förväntningarna och hur framgångsrik IT-verksamhet företagen har. I vår enkät 
frågade vi företagen hur framgångsrik de ansåg att deras IT-verksamhet var. Den totala 
framgången beräknade vi genom att de fick bedöma sin IT-verksamhet utifrån 
framgångsfaktorerna IT-service, IT-kostnad samt IT-kvalité. Med hjälp av en 
korrelationstabell kan vi beskriva de samband som finns mellan framgångsfaktorerna 
och förväntningarna.  
 
 
3.6 Metodproblem 
Enligt Thurén (1991) måste man vid kvantitativa undersökningar vara extra vaksam 
med undersökningens reliabilitet och validitet. Reliabilitet är enligt Denscombe (2000) 
att mätningen är tillförlitlig och inte påverkas av mätinstrument, det vill säga att 
undersökningen ska leda fram till samma resultat gång på gång. Thurén (1991) förklarar 
vidare begreppet validitet som att undersökningen innefattar det som avses och 
ingenting annat. I vårt fall är mätinstrumentet vår enkät vars frågor är härledda utifrån 
teorin. Vi anser att vår enkät har en hög tillförlitlighet eftersom den är konsekvent.  För 
att öka vår reliabilitet och validitet försökte vi även använda oss av så enkla och 
lättförståeliga frågor som möjligt i vår enkät. Vi testade även enkäten på en 
ekonomichef innan vi började vår undersökning. Vi utformade även en 
presentationsmall (se bilaga 2) med innehållande beskrivning av enkätens syfte och 
upplägg. Eftersom vi är två personer som utförde intervjuerna ville vi säkerhetsställa att 
vi använde samma tillvägagångssätt vid samtalen. Mallen användes vid alla intervjuer 
och presenterades för alla respondenter innan intervjun. Mallens syfte var även att öka 
tydligheten samt minska missförstånd. Till sist var vi mycket noggranna när vi matade 
in materialet i Excel tillsammans. Ett metodproblem som vi på vägen stötte på var när vi 
skulle ta fram vår population genom affärsdatabasen. Medelstora och stora företag kan 
definieras utifrån både omsättning och antalet anställda. Tyvärr kunde inte 
Affärsdatabasen samköra dessa variabler, så vi blev tvungna att välja en av dem. 
Affärsdatabasen kunde inte heller söka företag utifrån omsättning, så då återstod endast 
alternativet att definiera stora och medelstora företag utifrån antalet anställda.  
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av resultatet från vår telefonenkät 
bland medelstora och stora stål- och metallverk i Sverige. Branschen består av totalt 82 
företag och vi kontaktade samtliga. Av de tillfrågade företagen var 50 stycken villiga att 
delta i vår enkätundersökning. 
 
 
4.1 Förväntningarnas medelvärden 
Respondenterna fick i vår enkät svara på ett antal påståenden angående deras 
förväntningar på outsourcing av IT. Respondenterna fick svara utifrån en femgradig 
skala där siffrorna innebar följande; 1 - instämmer inte alls, 2 - instämmer i låg grad, 3 - 
instämmer delvis, 4 - instämmer i hög grad samt 5 - instämmer helt.  I nedanstående 
stapeldiagram (figur 3) visas medelvärdena för samtliga förväntningar.  
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Förklaring: 1-kostnadsreducering, 2-kostnadskontroll, 3-kostnadsflexibilitet, 4-kärnkompetens,  
5-sammanslagning, 6-tillväxt, 7-teknisk service, 8-teknisk expertis, 9-teknologi,  

 10-effektivitet, 11-kopierad framgång, 12-eliminering av riskfylld funktion. 
 
Figur 3. Stapeldiagram över medelvärdena för respektive förväntning 
 
Medelvärdena ligger mellan 2-4 för samtliga förväntningar. Inom intervallet 2.75-3.25 
hamnar åtta av de tolv förväntningarna, vilket innebär att det endast skiljer mindre än 
0.5 enheter i medelvärdet hos flertalet förväntningar. Den största skillnaden föreligger 
mellan teknisk expertis och kopierad framgång, medan en del andra förväntningar 
nästan har identiska medelvärden.  
 
 
4.2 Kategorier/egenskaper som påverkar förväntningarna 
I det här avsnittet beskriver vi de olika kategoriernas/egenskapernas inverkan på 
förväntningarna samt hur förväntningarna samverkar med varandra. För att kunna 
urskilja vilka kategorier/egenskaper som ger upphov till eventuella skillnader i de olika 
förväntningarna har vi använt analysmetoden ”anova”. Vidare gjorde vi en 
”korrelationsmatris” för att kunna upptäcka olika typer av samband mellan 
förväntningarna.  
 
De kategorier/egenskaper vi har undersökt är företagsstorlek, stad, kön, ålder, 
erfarenhet, outsourcing av någon del av företagets verksamhet, leverantörer samt 
outsourcing av IT. Det är endast de signifikanta skillnaderna, det vill säga de väsentliga 
skillnaderna, som presenteras, eftersom medelvärdesskillnader som är alltför små lika 
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gärna kan vara slumpmässiga. Det kategorier/egenskaper som inte gav upphov till några 
signifikanta skillnader i medelvärdet (µ) inom någon av de olika förväntningarna var 
företagsstorlek, kön samt hur lång erfarenhet ekonomichefen på respektive företag hade. 
Vidare är samtliga skillnader med minst 95 % signifikans markerade med **. I de fall 
där signifikansen uppgår till minst 99 % markeras det med ***.   
 
4.2.1 Outsourcing av IT 
Kategorin; företag som outsourcar någon del av sin IT-verksamhet, gav signifikanta 
skillnader i tre av de tolv förväntningarna. Dessa var kostnadsreducering, kopierad 
framgång och eliminering av riskfylld funktion. De grupper som ingår under 
outsourcing av IT är ”de som inte outsourcar”, ”de som har selektiv outsourcing”, ”de 
som har total outsourcing” samt ”de som idag inte outsourcar, men har outsourcat 
någon gång under den senaste femårsperioden”.  
 
 
Kostnadsreducering Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan de som 

har selektiv outsourcing (µ=3.0)** och de som inte 
outsourcar (µ=2.1)**.  

 
Kopierad framgång Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan de som 

tidigare men inte längre outsourcar (µ=3.2)**/***, 
gentemot grupperna de som inte outsourcar (µ=2.1)** 
samt de som har total outsourcing (µ=1.6)***.  

 
Eliminering av en riskfylld Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan 
funktion  de som har total outsourcing (µ=3.7)** gentemot de som 

inte outsourcar (µ=2.6)** och de som någon gång under 
den senaste femårsperioden har outsourcat (µ=2.2)**.   

 
4.2.2 Outsourcing av någon del av verksamheten 
Vi ansåg att det var intressant att se hur förväntningar skiljde sig mellan de som inte 
outsourcar och de som outsourcar någon del av företagets verksamhet, det vill säga inte 
nödvändigtvis IT-verksamheten. Signifikanta skillnader fanns i fem av de tolv 
förväntningarna. Dessa var kostnadsreducering, kärnkompetens, förbättrad teknologi, 
effektivitet och eliminering av riskfylld funktion.  
 
 
Kostnadsreducering Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan de som 

har outsourcing av någon del av sin verksamhet (µ=2.9)** 
och de som inte outsourcar (µ=2.1)**.  

 
Kärnkompetens Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan de som 

har outsourcing av någon del av sin verksamhet 
(µ=3.5)*** och de som inte outsourcar (µ=2.5)***. 

 
Tillgång till ny teknologi  Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan de som 

har outsourcing av någon del av sin verksamhet (µ=3.6)** 
och de som inte outsourcar (µ=3.0)**.  

 
Förbättrad effektivitet  Signifikant skillnad i förväntningarna finns mellan de som 

har outsourcing av någon del av sin verksamhet 
(µ=3.2)*** och de som inte outsourcar (µ=2.4)***. 
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Eliminering av en riskfylld Signifikant skillnad i förväntningarna finns bland de som 
funktion  har outsourcing av någon del av sin verksamhet 

(µ=3.3)*** och de som inte outsourcar (µ=2.3)***.  
 
4.2.3 Ålder  
Åldern gav signifikans i sju av de tolv förväntningarna, dessa är kostnadsreducering, 
kärnkompetens, sammanslagning/förvärv, teknisk support, tillgång till ny teknologi, 
förbättrad effektivitet och eliminering av riskfylld funktion. De åldersgrupper vi har 
delat upp våra respondenter i är, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år och 59-år.  
 
 
Kostnadsreducering Åldersgruppen >59 år (µ=1.7)** skiljer sig signifikant 

från de övriga åldersgrupperna (µ~2.7)**.    
 

Kärnkompetens Åldersgrupperna 30-39 år (µ=3.2)*** och 40-49 år 
(µ=2.9)*** har likvärdiga medelvärden. Däremot skiljer 
sig dessa två grupper signifikant från både de som är 50-
59 år (µ=4.0)*** och de som är äldre än 59 år 
(µ=1.6)***. Intressant är att den allra största skillnaden i 
medelvärdet ligger mellan de sistnämnda grupperna.  

 
Sammanslagning/förvärv Åldersgruppen 50-59 år (µ=3.5)**/*** skiljer sig 

signifikant både från gruppen 40-49 år (µ=2.5)** och 
gruppen >59 år (µ=2.3)***. 

 
Teknisk support Återigen är det åldersgruppen 50-59 år (µ=3.9)*** som 

skiljer sig signifikant både från gruppen 40-49 år 
(µ=2.8)*** och gruppen >59 år (µ=2.3)***.  

 
Tillgång till ny teknologi Åldersgruppen 30-39 år (µ=2.9)** har ett signifikant lägre 

medelvärde än de som är 50-59 år (µ=3.7)**.  
 
Förbättrad effektivitet Likt kärnkompetens har åldersgrupperna 30-39 år 

(µ=2.8)** och 40-49 år (µ=2.9)** likvärdiga 
medelvärden. Däremot skiljer sig dessa två grupper sig 
signifikant från både de som är 50-59 år (µ=3.5)** och de 
som är äldre än 59 år (µ=1.6)**. Intressant är att den allra 
största skillnaden i medelvärdet ligger mellan de 
sistnämnda grupperna. 

 
Eliminering av en riskfylld Åldersgruppen över 59 år (µ=1.7)*** skiljer sig  
funktion signifikant från åldersgrupperna 30-39 år (µ=3.4)*** och 

50-59 år (µ=3.3)***. Det finns även en på gränsen till 
signifikant skillnad mot åldersgruppen 40-49 år (µ=2.6). 
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4.2.4 Antal leverantörer 
Antalet leverantörer hos det outsourcande företaget gav upphov till skillnader i två av de 
tolv förväntningarna. Dessa var för att hantera tillväxt och förbättrad effektivitet. 
 
 
Hantera tillväxt De företag som har fler än fyra leverantörer (µ=1.5)*** 

skiljer signifikant från övriga grupper i förväntningarna 
avseende outsourcing för att hantera tillväxt (µ~3.3)***. 

 
Förbättrad effektivitet Som ovan är det återigen de företag som har fler än fyra  

leverantörer (µ=1.5)*** som skiljer sig signifikant från 
övriga grupper i förväntningarna avseende outsourcing för 
att uppnå förbättrad effektivitet (µ~3.3)***. 

 
 
4.3 Samband mellan förväntningarna 
Korrelationstabellen nedan förklarar sambanden mellan förväntningarna (se tabell 1). Vi 
kan konstatera att det finns starka samband mellan flera av förväntningarna. Ju närmare 
-1 eller +1 värdet är, desto starkare är det linjära sambandet mellan förväntningarna. Det 
som är intressant med att göra en korrelationsanalys som inkluderar alla tänkbara 
kombinationer av förväntningar, är att vi kan se hur förväntningarna samverkar inom, 
men även utanför respektive huvudförväntning, det vill säga de finansiella, 
affärsmässiga, tekniska och organisatoriska förväntningarna.  
 
 
Tabell 1. Korrelation mellan förväntningarna.  

Korrelation mellan förväntningarna                 
                          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kostn.reducering 1                       

2. Kostn.kontroll 0.401** 1                     

3. Kostn.flexibilitet 0.624** 0.315* 1                   

4. Kärnkompetens 0.528**  0.328* 0.481** 1                 

5. Sammanslag 0.296* 0.238 0.336* 0.408** 1               

6. Tillväxt 0.603** 0.445** 0.570** 0.482** 0.403** 1             

7. Support 0.608** 0.287* 0.415** 0.642** 0.472** 0.435** 1           

8. Expertis 0.373** 0.264 0.482** 0.357* 0.439** 0.338* 0.475** 1         

9. Ny teknologi 0.247 0.314* 0.197 0.404** 0.356* 0.385** 0.332* 0.346* 1       

10. Effektivitet 0.650** 0.343* 0.565** 0.734** 0.476** 0.596** 0.627** 0.78** 0.477** 1     

11. Kopierad framgång -0.062 -0.014 0.228 0.087 0.057 -0.055 0.054 -0.23 -0.147 -0.24 1   

12. Eliminering 0.344* 0.141 0.326* 0.543** 0.425** 0.406** 0.514** 0.288* 0.309* 0.463** 0.153 1 

 
 Signifikansnivå: * = 0.1 = 90 % < ** =0.05 = 95 % <    
 
Förklaring: De gråmarkerade korrelationerna är starka, det vill säga större än 0,5.   
 
 
Vi kan konstatera att de korrelationer som kan anses vara betydelsefulla i det här fallet 
(>0,5) inte ligger inom de respektive huvudförväntningarna. Den enda 
huvudförväntningen som innehåller åtminstone en stark korrelation, är den finansiella 
gruppen. Där kan vi se att kostnadsreducering och kostnadsflexibilitet samverkar i stor 
grad med en korrelationskoefficient på 0,624. De starka sambanden ligger snarare 
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mellan förväntningar inom olika huvudgrupper än inom en viss huvudgrupp. 
Kostnadsreducering som är en finansiell förväntning korrelerar exempelvis i stor 
utsträckning med den affärsmässiga förväntningen effektivitet (0,650). Av den 
anledningen faller de resonemang vi grundar vår analysmodell på om att 
förväntningarna kan delas in i olika huvudgrupper. Framöver kommer därmed de tolv 
förväntningarna att analyseras var för sig. För övrigt kan vi se att sambandet mellan 
kopierad framgång och de övriga förväntningarna nästintill är obefintligt.  
 
 
4.4 Samband mellan förväntningarna och framgång 
I det här kapitlet beskriver vi de samband som finns mellan de tolv förväntningarna och 
framgång. I vår enkät har vi undersökt hur pass framgångsrik företagen ansåg att deras 
IT-verksamhet är idag. Den totala framgången beräknade vi genom att de fick bedöma 
sin IT-verksamhet utifrån framgångsfaktorerna IT-service, IT-kostnad och IT-kvalitet. 
Med hjälp av en korrelationstabell kan vi beskriva de samband som finns mellan 
framgångsfaktorerna och förväntningarna.  
 
4.4.1 Företagen som outsourcar sin IT-verksamhet 
Sambanden mellan framgångsfaktorerna och förväntningarna för de som outsourcar sin 
IT ser ut enligt tabell 2. 
  
 
Tabell 2. Korrelationstabell 1 
 
Korrelation mellan förväntningarna och framgång 
för de som outsourcar 

        

  IT-kvalité IT-service IT-kostnad 

Kostnadsreducering 0,15 0,184 0,547** 

Kostnadskontroll 0,356 0,37 0,207 

Kostnadsflexibilitet 0,299 0,539** 0,243 

Kärnkompetens 0,095 -0,073 0,222 

Sammanslag/förvärv 0,09 0,215 0,017 

Tillväxt 0,027 0,237 0,393 

Teknisk service 0,091 0,507* 0,066 

Teknisk expertis 0,294 0,602** 0,424* 

Ny teknologi 0,009 0,06 0,460* 

Effektivitet 0,071 0,082 0,278 

Kopierad framgång 0,286 0,203 -0,1 

Eliminering riskfylld funktion  -0,226 -0,299 0,018 
 
Signifikansnivå: * = 0.1 = 90 % < ** =0.05 = 95 % <    
 
Förklaring: De gråmarkerade korrelationerna är starka, det vill säga större än 0,5.   
  
 
Av korrelationstabellen kan vi endast utläsa ett fåtal signifikanta samband. 
Förväntningarna saknar helt och hållet starka samband med IT-kvalitén. IT-servicen 
däremot har en hög korrelation med förväntningar på kostnadsflexibilitet, teknisk 
service och teknisk expertis. IT-kostnaderna har signifikanta samband med 
kostnadsreduceringar, teknisk expertis och tillgång till ny teknologi. Av de signifikanta 
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sambanden finns det en hög korrelation, det vill säga >0,5 mellan IT-service och 
kostnadsflexibilitet, teknisk service samt teknisk expertis. IT-kostnaderna är högt 
korrelerade med kostnadsreducering.  
 
4.4.2 Företagen som inte outsourcar sin IT-verksamhet 
Sambanden mellan förväntningarna och framgångsfaktorerna för de som inte outsourcar 
sin IT ser ut enligt tabell 3.  
 
 
Tabell 3. Korrelationstabell 2 
 
Korrelation mellan förväntningarna och framgång  
för de som inte outsourcar 

        

  IT-kvalité IT-service IT-kostnad 

Kostnadsreducering -0,568** -0,553** -0,399* 

Kostnadskontroll -0,134 -0,394* -0,283 

Kostnadsflexibilitet -0,272 -0,342 -0,14 

Kärnkompetens -0,447* -0,712** -0,337 

Sammanslag/förvärv -0,352 -0,394* -0,004 

Tillväxt -0,489** -0,584** -0,069 

Teknisk service -0,498** -0,595** -0,199 

Teknisk expertis -0,164 -0,235 -0,091 

Ny teknologi -0,518** -0,435* -0,12 

Effektivitet -0,523** -0,586** -0,363 

Kopierad framgång 0,138 0,241 0,077 

Eliminering riskfylld funktion -0,582** -0,629** -0,107 
 
Signifikansnivå: * = 0.1 = 90 % < ** =0.05 = 95 % < 
 
Förklaring: De gråmarkerade korrelationerna är starka, det vill säga större än 0,5. 
 
 
I korrelationstabellen ovan (tabell 3) finns fler signifikanta samband jämfört med 
sambanden för de som outsourcar. Förväntningarna saknar helt och hållet starka 
samband med IT-kostnaderna. Vidare är samtliga starka samband negativa. Både IT-
kvalité och IT-service har hög korrelation med kostnadsreducering, effektivitet samt 
eliminering av en riskfylld funktion. IT-kvalité korrelerar även med tillgång till ny 
teknologi och IT-service med kärnkompetens, tillväxt samt förbättrad teknisk service.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kan dra ifrån den empiriska undersökning 
vi genomfört. Vidare jämför vi dem mot vår teoretiska referensram.  
 
 
5.1 Förväntningarnas medelvärden 
Innan vi började undersöka området kunde vi anta att det finns förväntningar på 
outsourcing av IT bland medelstora och stora stål- och metallverk i Sverige. Av det 
resultat vi har fått fram kan vi konstatera att företagen i denna bransch faktiskt har 
förväntningar på outsourcing av IT. Stapeldiagrammet i resultatkapitlet (figur 3) visar 
hur medelvärdena fördelar sig på respektive förväntning. Förväntningen ”tillgång till ny 
expertis” är enskilt den förväntning som företagen har högst förväntningar på. Dess 
medelvärde hamnade på närmare fyra, vilket innebär att respondenterna i hög grad 
ansåg att outsourcing av IT ger tillgång till teknisk expertis. Lägst förväntningar hade 
företagen enskilt på förväntningen ”kopierad framgång”. Att denna förväntning har det 
lägsta medelvärdet anser vi inte vara särskilt konstigt, eftersom respondenterna kanske 
inte vill svara att de i hög grad påverkas av medias, kollegors och konkurrenters 
uppfattning på outsourcing. Att just det medelvärdet är lägst tyder på att företagen 
försöker bilda sig en egen uppfattning av outsourcing och att de som har valt att övergå 
till outsourcing faktiskt har gjort det av goda skäl.  
 
Enligt Johnson (1997) är förväntningen ”kostnadsreducering” det främsta skälet till 
varför företag väljer outsourcing av IT.  I vår undersökning är inte denna förväntning en 
av de främsta anledningarna till outsourcing, snarare tillhör den förväntningarna med 
lägst medelvärden.  Vi kan resonera om det är så att företag idag är medvetna om de 
dolda outsourcingkostnaderna som Lacity och Hirschheim (1994) påpekar.  
 
Företagen har däremot desto högre förväntningar på att outsourcing ger ”ökad 
kostnadskontroll” och ”bättre kostnadsflexibilitet”. Enligt Lacity och Hirschheim 
(1994) kan outsourcing av IT vara ett sätt att komma förbi det generella 
allokeringssystemet som medför kontrollförlust. Kostnadskontroll har ett medelvärde på 
2,9, vilket tyder på att företagen har förväntningar på att de genom outsourcing kan 
kringgå generella allokeringssystem. Kostnadsflexibilitet har ett medelvärde på strax 
över 3, det vill säga företagen tror att outsourcing delvis kan leda till ökad 
kostnadsflexibilitet. Augustson och Bergstedt (1999) menar att företagen blir mer 
flexibla i och med att de kan dra nytta av leverantörens investeringar såväl som dess 
personal. Enligt Lacity och Hirschheim (1994) talar mycket för en ökad 
kostnadsflexibilitet så länge som företaget har ett bra kontrakt. Företagens förväntningar 
på ökad effektivitet tack vare outsourcing kan tyda på att våra företag har eller tror sig 
kunna signera relativt bra kontrakt med en outsourcingleverantör. Vi kan dock inte 
uttala oss något närmare om kontraktens utformning eftersom vi inte undersökt detta.   
 
Förväntningen på att outsourcing av IT är ”praktiskt för att hantera tillväxt” har ett 
relativt lågt medelvärde. Bragg (1998) menar att fördelen med outsourcing under 
tillväxt är att leverantören då kan gå in och driva IT-funktionen, så att ledningen får ett 
mindre antal funktioner att fokusera på. Vi menar att företagens låga förväntningar på 
hantering av tillväxt beror på att stål- och metallverk befinner sig i en stabil bransch där 
kraftiga svängningar i tillväxten inte förekommer. Av denna anledning hamnar 
företagen sällan i en sådan situation att de inte kan klara av tillväxten på egen hand.  
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5.2 Beskrivning av förväntningarnas påverkan av kategorier/egenskaper 
Här analyseras tänkbara orsaker till varför vissa av de undersökta kategorierna/ 
egenskaperna gav upphov till signifikanta skillnader i förväntningarnas medelvärden. 
 
5.2.1 Kostnadsreducering 
De företag som outsourcar någon del av sin verksamhet, inte nödvändigtvis IT, har 
högre förväntningar på outsourcing än företag som inte har outsourcar någon del av sin 
verksamhet överhuvudtaget. Det är även så att de som outsourcar sin IT eller har gjort 
det förväntar sig att outsourcing ska leda till kostnadsreducering i större utsträckning än 
de som inte outsourcar sin IT. Vi kan spekulera i, om detta beror på att det är deras 
högre förväntningar på kostnadsreducering som har lett fram till att dessa företag 
faktiskt outsourcar. Men det kan även vara så att dessa företag faktiskt upplevt att 
outsourcing leder till kostnadsreduceringar, och av den anledningen har höga 
förväntningar. En annan tänkbar aspekt är att företagen som outsourcar i denna bransch 
uppfattar sin IT som en standardvara. Augustson och Bergstedt (1999) förklarar att 
företag, som uppfattar sin IT-verksamhet som en standardvara, ser outsourcing som ett 
bra val på grund av dess kostnadsfördelar. Till sist kan vi konstatera att det är de som är 
över 59 år som är mest skeptiska till om outsourcing leder till kostnadsreduceringar.  
 
5.2.2 Kärnkompetens  
De företag som outsourcar någon del av sin verksamhet, inte nödvändigtvis IT-
verksamheten har högre förväntningar än de som inte outsourcade någon verksamhet 
alls. Anledningen till detta kan vara att de i andra delar av verksamheten använder 
outsourcing som ett verktyg för att kunna fokusera mer på sin kärnkompetens. Vi kan 
konstatera att det antagligen är så att dessa företag ser sin IT-verksamhet som en 
biaktivitet. Det är de som är 50-59 år som har allra högst förväntningar, men även de 
som är 30-49 år har relativt höga förväntningar att outsourcing skapar utrymme för att 
fokusera på sin kärnkompetens. Intressant är att de som är över 59 år däremot i mycket 
låg grad förväntar sig att outsourcing faktiskt skapar detta utrymme.  
 
5.2.3 Kopiera framgång  
Vi kan konstatera att det är de som har outsourcat men har tagit tillbaka sin IT internt 
som influerats mest av yttre faktorer såsom media, kollegor och konkurrenter. Det kan 
vara så att dessa företag hoppat på den så kallade outsourcingvågen utan någon vidare 
eftertanke. Vidare kunde vi se att de företag, vars förväntningar påverkats minst av yttre 
faktorer, såsom media, kollegor och konkurrenter, var de som outsourcat hela sin IT-
verksamhet. Lomas (1997) menar att beslutet om att outsourca noga bör övervägas 
eftersom outsourcing är ett strategiskt beslut.   
 
5.2.4 Eliminering av riskfylld funktion  
De företag som outsourcar hela sin IT-avdelning förväntade sig mest att outsourcing 
kan eliminera en riskfylld funktion. Eftersom den riskfyllda funktionen i detta fall är IT-
verksamheten kan vi spekulera i att dessa företag upplevde att deras IT-verksamhet var 
riskfylld och att de därmed såg outsourcing som en lösning på problemet. Vi kan dock 
inte säga om outsourcingen faktiskt löste deras problem. Även de företag som 
outsourcar någon del av sin verksamhet, inte nödvändigtvis IT-verksamheten, hade 
högre förväntningar än de som inte outsourcade. Återigen är det de som är över 59 år 
som är mest skeptiska till om outsourcing verkligen eliminerar en riskfylld IT-
verksamhet.   
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5.2.5 Tillgång till ny teknologi och teknisk support   
De företag som har outsourcat någon del av sin verksamhet, men inte nödvändigtvis sin 
IT-verksamhet trodde i större grad att outsourcing öppnar dörren till ny teknologi och 
teknisk support, jämfört med de som inte outsourcar alls. Intressant är att det är de som 
är lite äldre (50-59 år) som har högst förväntningar på både tillgång till ny teknologi och 
teknisk support. Oates (1998) för ett resonemang om att IT många gånger ses som något 
dyrt och som tar lång tid att bemästra. Det kan därför vara lättare att lägga ut IT-
funktionen på någon som kan det bättre. Vi kan därmed spekulera i om det är så att 
denna åldersgrupp ser teknik och teknologi som något svårt som företaget inte kan 
hantera internt.  
 
5.2.6 Effektivitet   
De företag som har outsourcat någon del av sin verksamhet, men inte nödvändigtvis sin 
IT-verksamhet har högst tro på att outsourcing kan leda till en förbättrad effektivitet. 
Lägst förväntningar har de som är över 59 år och högst förväntningar hade de som var 
50-59 år. Vi kan vidare konstatera att av de företag som har outsourcat sin IT-
verksamhet och har mer än fyra leverantörer av sin outsourcing har mycket lägre 
förväntningar än de som har ett mindre antal leverantörer. Vi antar att detta kan ha något 
att göra med det berömda ordspråket ”ju fler kockar desto sämre soppa”, det vill säga 
att ju fler leverantörer desto svårare blir samordningen och den förbättrade effektivitet 
uteblir.  
 
5.2.7 Sammanslag/förvärv 
De som är 50-59 år förväntar sig i högre grad att outsourcing kan lösa de tekniska 
oförenligheterna, absorbera överkommande IT-tillgångar, samt integrera överbliven IT-
personal som genereras vid en sammanslagning eller ett förvärv. Vad detta kan bero på 
kan vi inte säga. En tanke skulle kunna vara att den äldre generationen ser IT som något 
svårt, och som inte kan lösas internt. Detta argument faller dock med tanke på att de 
som är över 59 år inte har höga förväntningar. 
 
5.2.8 Hantera tillväxt  
De företag som har mer än fyra leverantörer har mycket lägre förväntningar än de som 
har ett färre antal leverantörer, om att outsourcing är en praktisk lösning för att hantera 
tillväxt. Detta innebär, som vi nämner i vår teoretiska referensram, att en leverantör går 
in och driver IT-funktionen, så att ledningen får ett mindre antal funktioner att fokusera 
på. Vi kan föra ett resonemang om att företag med många leverantörer måste ägna 
mycket tid till att samordna och kontrollera dessa. Av den anledningen kan dessa 
företag ha svårt att se att de skulle leda till en tidsoptimering. 
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5.3 Samband mellan förväntningarna 
När vi upptäckte hur komplext sambandet var mellan förväntningarna valde vi att göra 
en reviderad modell (figur 4) av den korrelationsmatrisen som vi presenterar i 
resultatkapitlet (se tabell 1). Den reviderade modellen innehar endast korrelationer som 
är större än 0.5, eftersom ett betydelsefullt samband är de kombinationer som ger en 
korrelationskoefficient som överstiger detta värde.  
  

 

ELIMINERING 

KÄRNKOMPETENS 

SERVICE 

 
Figur 4.  Reviderad modell av korrelation mellan förväntningarna (tabell 1).  
 
Enligt modellen samverkar samtliga sex förväntningar med förväntningen 
kostnadsreducering. Enligt Johnson (1997) är kostnadsreducering det främsta skälet till 
att företag väljer outsourcing, vilket vi inte kan bekräfta enbart med att se på respektive 
förväntnings medelvärde (se kapitel 4.1 samt 5.1).  Däremot kan vi genom figuren ovan 
konstatera att den har en stor påverkan på de övriga förväntningarna. I och med att 
kostnadsreducering korrelerar med samtliga förväntningar (enligt figur 4) kan vi 
konstatera att förväntningarna indirekt leder till förväntningar om en 
kostnadsreducering. Till exempel, om företaget har en förväntning om att outsourcing 
av IT ska leda till ökad effektivitet eller flexibilitet så har de även indirekt en önskan om 
att outsourcing ska reducera deras kostnader. Enligt Bragg (1998) är effektivitet ett sätt 
att beskriva förhållandet mellan ett företags insatser och dess resultat, det vill säga att 
om företag förbättrar sin effektivitet kommer detta även att påverka resultatet positivt. 
En resultatförbättring beror vidare antingen på en ökning i intäkterna eller minskade 
kostnader. Beträffande outsourcing kan vi anta att det troligen kommer att bero på det 
senare. Outsourcingen medför exempelvis att företagen kan vara flexiblare i sin 
personalsysselsättning. Anderson och Wadensjö (2004) menar att lagar och avtal gör det 
kostsamt för företag att säga upp eller anställa personer vid olika typer av förändringar, 
vilket förhindrar företagen från att anpassa personalstyrkan efter behov. Bragg (1998) 
menar att när en funktion upplever stora svängningar i användarefterfrågan, kan det vara 
fördelaktigt att kunna eliminera den fasta kostnaden genom att låta en leverantör förse 
företaget med de efterfrågade aktiviteterna. Detta har ett sammanhang med 
kostnadsflexibilitet. Leverantörens tjänster kommer att följa volymen för utfört arbete, 
det vill säga att de fasta kostnaderna omvandlas till rörliga kostnader. Liknande 
resonemang kan föras för samtliga förväntningar i vår modell. Av den anledningen kan 
vi konstatera att kostnadsreducering indirekt är den främsta orsaken till outsourcing.  
 

KOSTNADSREDUCERING  

TILLVÄXT 

EFFEKTIVITET 

FLEXIBILITET 
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5.4 Samband mellan förväntningarna och framgång 
Bland företag som outsourcar är de starka korrelationerna få och positiva. Att 
sambanden är positiva tyder på att en välfungerande IT-verksamhet leder till höga 
förväntningar på outsourcing av IT. Ett av de fåtal starka samband som finns innebär att 
företagens förväntningar på att outsourcing av IT ska leda till kostnadsflexibilitet, 
tillgång till teknisk service och expertis är höga, om företagets IT-service är bra. Även 
omvänt resonemang gäller. Vi kan vidare konstatera att förväntningar om att 
outsourcing ska leda till kostnadsreduceringar starkt påverkas av hur företaget upplever 
sina egna IT-kostnader. En orsak till att framgångsfaktorerna och förväntningarna inte 
är särskilt starkt korrelerade hos de som outsourcar, kan bero på att företagen upplever 
att det inte finns något direkt samband mellan framgångsfaktorerna och vissa av 
förväntningarna. De som outsourcar kan exempelvis svara att de tror att outsourcing är 
praktiskt för att hantera tillväxt oavsett om de är framgångsrika eller inte. 
 
De som inte outsourcar har flera starka samband mellan förväntningar och framgång, 
vilket innebär att de därmed är benägna att förändra sin tro på outsourcing beroende på 
hur de upplever den egna interna IT-verksamheten. Att de starka sambanden dessutom 
är negativa indikerar att de som kan erhålla en bra IT internt inte tror att outsourcing i 
något avseende skulle kunna förbättra den befintliga verksamheten. För att exemplifiera 
sambanden leder en bra IT-kvalité och bra IT-service hos dem som inte outsourcar till 
väldigt låga förväntningar på att outsourcing eliminerar en riskfylld funktion och 
innebär förbättrad effektivitet. Förväntningarna påverkas även lika mycket åt andra 
hållet om de här företagen istället skulle ha en mindre framgångsrik IT. Det kan tänka 
sig att företagen i sådana lägen inte är lika skeptiska till outsourcing av IT, eftersom de 
då kanske intalar sig om att det finns andra fördelaktiga alternativ som kan rädda den 
egna IT-verksamheten. Vi kan därför säga att för de företag som inte outsourcar, 
återspeglas förväntningarna på outsourcing av IT av hur framgångsrikt företagets IT-
verksamhet är.  
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6. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till i den undersökning vi 
genomfört. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning  inom ämnesområdet.  
 
 
6.1 Förväntningarna  
Utifrån vår teoretiska referensram och analysmodell antog vi att det var tolv olika 
förväntningar som bidrog till total förväntning på outsourcing av IT. Dessa tolv 
förväntningar kunde vidare delas in i fyra olika huvudförväntningar, finansiella, 
affärsmässiga, tekniska samt organisatoriska förväntningar. Vi kan efter vår analys dra 
slutsatsen att dessa förväntningar inte bidrar till den totala förväntningen på outsourcing 
av IT på det sätt som vi först trodde. Sambandet mellan förväntningarna skulle visa sig 
vara mer komplicerat än så.  
 
Innan vi började undersöka området kunde vi bara anta att det fanns förväntningar på 
outsourcing av IT bland medelstora och stora stål- och metallverk i Sverige. Vi kan av 
vår undersökning konstatera att förväntningar på outsourcing av IT verkligen existerar 
bland dessa företag. Vi kan, utifrån respondenternas medelvärden, fastslå att företagen 
har högst förväntningar på ”tillgång till teknisk expertis”. Detta är inte 
överensstämmande med teorin, där det framgår att förväntningen ”kostnadsreducering” 
är det främsta skälet till varför företag väljer outsourcing. Vidare har företagen lägst 
förväntningar på ”kopiera framgång”. Vi anser inte att detta är särskilt konstigt 
eftersom vi kan ana att respondenterna kanske varken vill svara eller tror att de i hög 
grad påverkas av medias, kollegors och konkurrenters uppfattning om outsourcing. Det 
kan även vara så att företagen faktiskt har en god uppfattning om outsourcingens för- 
och nackdelar och att beslut gällande outsourcing tas på välgrundade underlag.  
 
6.1.1 Kategorier/egenskaper som påverkar förväntningarna  
De kategorier/egenskaper som påverkade förväntningarna var ekonomichefens ålder, 
om företaget outsourcade någon del av sin verksamhet, men inte nödvändigtvis IT-
verksamheten, om företaget outsourcar sin IT, samt hur många leverantörer de hade av 
sin outsourcing. Var företaget är beläget, kön, företagsstorlek samt ekonomichefens 
erfarenhet skulle visa sig inte ha någon betydelse för skillnader i förväntningarna. Vi 
kom fram till några intressanta slutsatser när vi analyserade detta material. En av dessa 
slutsatser är att de företag som outsourcar någon del av sin verksamhet, men inte 
nödvändigtvis IT, gällande flera av förväntningarna har högre medelvärden än de 
företag som inte outsourcar överhuvudtaget. Vidare kan vi säga att det är de som har 
outsourcat men har tagit tillbaka sin IT internt som mest influerats av förväntningen 
”kopiera framgång”. Detta kan tolkas som att dessa företag har fattat ett mindre 
genomtänkt beslut och istället låtit sig påverkas av yttre faktorer såsom media, kollegor 
och konkurrenter. De som påverkats minst av denna förväntning, är de företag som 
outsourcar hela sin IT-verksamhet. Vi menar att detta beror på att beslutet om att 
outsourca hela sin IT-verksamhet är ett mycket stort beslut, vilket måste föranledas av 
ett väl övervägt beslutsunderlag. Det är helt enkelt för riskabelt för dessa företag att till 
för stor del enbart förlita sig på medias, kollegors och konkurrenters goda råd.  
 
Det var den äldre åldersgruppen (50-59 år) som hade högst förväntningar på både 
”tillgång till ny teknologi” och ”teknisk support”, vilket vi antar kan bero på att denna 
åldersgrupp ser teknik och teknologi som något svårt som företaget inte kan hantera 
internt.   
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Till sist kan vi även konstatera att de företag som har fler än fyra leverantörer av sin 
outsourcing har låga förväntningar på både outsourcing ”för ökad effektivitet” och för 
att ”hantera tillväxt”. Vi kan föra ett resonemang om att dessa företag måste ägna 
mycket tid åt att samordna och kontrollera sina leverantörer, vilket kan leda till att den 
önskade effekten uteblir. 
 
6.1.2 Samband mellan förväntningarna 
Det intressanta med den modell (figur 4) som visar hur förväntningar förhåller sig till 
varandra, är att alla förväntningar har ett samband med förväntningen 
”kostnadsreducering”. Vi kan därför konstatera att företagen i många avseenden indirekt 
har förväntningar på att outsourcing av IT ska leda till en reducering av kostnader. Vi 
anser att det kan vara så att företagen indirekt faktiskt har höga förhoppningar på att 
outsourcing av IT leder till kostnadsreduceringar, dock genom andra förväntningars 
fördelar. Exempelvis leder både ökad effektivitet och flexibilitet till att företaget erhåller 
kostnadsreduceringar på sikt. Av ovanstående resonemang kan vi resonera om det 
faktiskt är så att kostnadsreducering indirekt är den högsta förväntningen. I grund och 
botten handlar det faktiskt om att företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket 
innebär att de vill maximera sina intäkter och minimera sina kostnader. 
 
6.1.3 Samband mellan förväntningarna och framgång 
Vi kan konstatera att förväntningarna hos de företag som inte outsourcar i högre grad 
påverkas av hur framgångsrik verksamheten är, jämfört med de som outsourcar. För de 
företag som outsourcar visade det sig att framgång i IT-verksamheten och förväntningar 
inte hade något samband. Orsaken till detta kan vara att de som outsourcar upplever att 
det inte finns något direkt samband mellan framgångsfaktorerna och vissa av 
förväntningarna. De som outsourcar kan exempelvis svara att de tror att outsourcing är 
praktiskt för att hantera tillväxt oavsett om de är framgångsrika eller inte. De företag 
som inte outsourcar är däremot benägna att förändra sin tro på outsourcing beroende på 
hur de upplever sin egen IT-verksamhet. Om verksamheten är bra tror de inte att 
outsourcing i något avseende skulle kunna förbättra den befintliga verksamheten. Om 
företagets IT-verksamhet däremot skulle vara dålig förväntar de sig i en större 
utsträckning att eventuell outsourcing skulle kunna medföra positiva effekter för deras 
IT-verksamhet. Kontentan av ovanstående blir att förväntningarna hos de som 
outsourcar inte påverkas lika mycket av hur pass framgångsrik verksamheten är, som 
hos de som inte outsourcar. 
 
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
Vårt förslag till vidare forskning inom ämnesområdet, är att undersöka om det finns 
skillnader mellan förväntningar på outsourcing och faktiskt upplevt resultat av 
outsourcing. Svårigheten att göra denna undersökning är att det saknas bra underlag för 
vilka företag i Sverige som faktiskt outsourcar. Det skulle även vara intressant att 
undersöka om förväntningarna ser annorlunda ut i en annan bransch eller inom en annan 
sektor, exempelvis tjänstesektorn. Vidare kan det vara intressant att undersöka 
outsourcing av något annat slag, det vill säga inte outsourcing av IT.  Ett sista förslag är 
att göra en liknande undersökning men ur ett annat perspektiv än ur företagens. 
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Bilaga 1 
 
BILAGA 1 - ENKÄT TILL EKONOMICHEFEN PÅ FÖRETAGET 
 
DEL 1 - BESKRIVANDE DATA 
 

1. Namn på företaget 
 

___________________________________      Ifylles av oss    
 
  

2. Hur många anställda har företaget?             
 

___________________________________  
 
 

3. Vart är företaget beläget? 
 

___________________________________  
 

 
4. Kön               

Man    Kvinna                
 

 
5. Ålder 

< 30 år  30-39 år  40-49 år  50-59 år >59 år  
 
 

6. Hur många år har Ni varit ekonomichef på din nuvarande arbetsplats? 
 

_________ år    Kodas i efterhand 
 
 
7. Hur många år har Ni varit ekonomichef totalt i er karriär? 

 
_________ år    Kodas i efterhand 

 
 
Vår definition av IT-verksamhet 
IT är en förkortning av informationsteknik eller informationsteknologi. Den engelska motsvarigheten är 
Information Technology. Begreppet är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats inom 
datateknik och telekommunikation. Vidare definierar vi outsourcingen som total outsourcing ifall den 
överstiger 80 procent av verksamheten. Understiger den 80 procent blir således definitionen selektiv 
outsourcing.  
 
 

8. Hur anser Ni att kvalitén på er IT-verksamhet är? 
 
1 2 3            4           5  

Mycket dålig    Dålig   Okej     Bra       Mycket Bra 
 

 
9. Hur anser Ni att företagets IT-service fungerar?  

 
1 2 3            4           5  

Mycket dåligt    Dåligt   Okej     Bra       Mycket Bra 
 
 

11.  Hur anser Ni att företagets IT-kostnader är?  
  

 1  2  3            4            5  
Mkt höga    Höga   Okej     Låga       Mycket Låga 
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Vår definition av outsourcing 
Vi definierar outsourcing som utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern 
leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad 
tid. 

 
 
12. Outsourcar Ni idag någon del av er verksamhet? 

 
Ja (0)   Nej (1)                Om Nej, gå till fråga 15 

 
 

13. Outsourcar Ni någon del av er IT-verksamhet?    
 
1. Nej   2. Ja, mindre än 80 %   3.  Ja, 80 % eller mer     Om Nej, gå till fråga 15 

 
 

14. Hur många leverantörer av outsourcing av IT har företaget? 
 

_______ st             Gå till Del 2  
 

15.  Har företaget outsourcat någon del av sin IT-verksamhet under den senaste 
femårsperioden?  

  
  Ja (0)   Nej (1)  
 

 
 
DEL 2 - OUTSOURCING 
 
Vår gradering:  1 – Instämmer inte alls 
 2 – Instämmer i låg grad/utsträckning 
 3 – Instämmer delvis 
 4 – Instämmer i hög grad/utsträckning 
 5 – Instämmer helt 
 
16.  Jag menar att outsourcing av IT innebär kostnadsreduceringar. 
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
   
17.  Jag menar att outsourcing av IT innebär ökad kostnadskontroll.  
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
 
18.  Jag menar att outsourcing av IT innebär ökad kostnadsflexibilitet. (Det vill säga att fasta 
kostnader omvandlas till rörliga kostnader)  
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
 
19. Jag menar att outsourcing av IT innebär mer tid till fokus på kärnkompetens. 
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
20. Jag menar att vid en eventuell sammanslagning eller vid ett förvärv, underlättar outsourcing 
integrationen mellan de olika IT-verksamheterna.   
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
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21. Jag menar att outsourcing av IT är praktiskt för att hantera tillväxt. 
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
  
 
22.  Jag menar att outsourcing av IT innebär förbättrad teknisk service/support. 
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
  
 
23. Jag menar att outsourcing av IT ger tillgång till teknisk expertis i form av humankapital. 
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
  
 
24. Jag menar att outsourcing av IT ger tillgång till ny teknologi.  
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
  
 
25. Jag menar att outsourcing av IT innebär  ökad effektivitet.  
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
 
26. Jag menar att mina förväntningar på outsourcing beror på yttre faktorer såsom exempelvis 
media, kollegor och konkurrenter. 
Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
 
27. Jag menar att outsourcing av IT eliminerar en riskfylld funktion. Med en riskfylld funktion 
avses en funktion som ett företag inte har full kontroll över. 
 Instämmer Ni -   
1 – inte alls 2 – i låg grad 3 - delvis 4 – i hög grad 5 – helt  
 
 
 
 
Tack för er medverkan! 
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BILAGA 2 – MALL FÖR TELEFONINTERVJUERNA 
 
 
Hej, mitt namn är Diana Brisenborn/Johanna Sjögren, och jag ringer från Luleå tekniska 
universitet.  
 
Just nu skriver jag mitt examensarbete inom företagsekonomi och arbetet behandlar 
forskning kring förväntningar på outsourcing av IT-verksamhet utifrån företagens 
synvinkel. Jag kontaktar ett hundratal företag i hela Sverige.  
 
För att jag ska kunna få information till att genomföra min studie har jag konstruerat en 
telefonenkät, vilken tar ungefär fem minuter att besvara och jag undrar om du har tid att 
medverka. Jag vill även tillägga att dem svar du ger kommer att hanteras anonymt, och 
kommer inte att publiceras offentligt.  
 
 
Instruktioner till respondenten: 
 
Enkäten består av två delar. Del ett består av några beskrivande delar.  
 
Del två innehåller ett antal påståenden om outsourcing, som är graderade från 1-5. 
1:a - Instämmer inte alls 
2:a – Instämmer i låg grad/utsträckning 
3:a – Instämmer delvis 
4:a – Instämmer i hög grad/utsträckning 
5:a – Instämmer helt  
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