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Sammanfattning 

Det är idag vanligt att företag outsourcar drift, förvaltning och utveckling av sina IT-system 

till större konsultföretag. Detta görs bland annat för att uppnå effektivisering genom att ta del 

av stordriftsfördelar som väntas medföra en kostnadsbesparing för företaget. Andra orsaker är 

kvalitetsförbättring, kompetensförsörjning och flexibilitet. Det finns många strategiska mål 

som skall uppfyllas och dessa bygger på ett partnerskap där många inblandade individer skall 

samarbeta. Vi tror att huruvida en outsourcing fungerar eller inte avgörs i samarbetet mellan 

beställare och utvecklare och att ett dåligt fungerande samarbete kan generera stora kostnader. 

En väl fungerande relation är av hög betydelse för att outsourcingen skall bli lyckad 

Vi vill skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som är avgörande för att bygga goda 

relationer med fokus på den operativa verksamhetsnivån. Vår studie bygger på en kvalitativ 

fallstudie där vi studerar ett företag som genomfört en omfattande outsourcing. 

Undersökningen bygger på tre intervjuer med respondenter på olika nivåer hos kunden. 

Vi använder oss av Partnership Quality som stöd och för att undersöka kvalitet i relationen. 

Modellen och resultatet från våra intervjuer visar på att goda relationer präglas av förtroende, 

förståelse och god kommunikation. Vidare krävs en sund vinst- och riskdelning, en utpräglad 

informationsdelning och delaktighet för att partnerskapet skall utvecklas. 

Grunden för ett stabilt samarbete och partnerskap är ett tydligt och grundligt avtal som 

fungerar väl som stöd även för den operativa nivån. Ett partnerskap präglas också av hög 

dynamik. Förutsättningar förändras med tiden och bägge parters åtaganden och förväntningar 

kan behöva justeras löpande. Vidare är det vitalt att det finns en tydlighet vilket åtagande 

leverantören har och att det finns rimliga förväntningar hos bägge parter. 
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Abstract 

The use of outsourcing of IT-functions to vendors is today common among companies. This is 

done to achieve efficiency by taking part of the economies of scale and is expected to result in 

cost savings for the company. Other reasons for outsourcing are higher quality, competence 

and flexibility. There are many strategic objectives to be met and these are based on a 

partnership involving many individuals who will need to cooperate. We believe that whether 

an outsourcing will succeed or not is determined in collaboration between client and 

developer and that a poor working relationship can generate significant costs. A well-

functioning relationship is of high importance for the outsourcing success. 

We want to create a deeper understanding of the factors that are essential for building good 

relations with focus on the operational level of business. Our study is based on a qualitative 

case study where we look at a company that conducted a comprehensive outsourcing. The 

study is based on three interviews with respondents at different levels of the customer 

organization. 

We use Quality Partnership to support and to examine the quality of the relationship. The 

model and results from our interviews show that good relationships are characterized by trust, 

understanding and good communication. Moreover, a healthy profit and risk sharing, strong 

information sharing and participation are needed for a partnership to develop. 

The basis for stable cooperation and partnership is a clear and comprehensive contract that 

works as support all the way down to the operational level. A partnership is also characterized 

by high dynamics and commitments and expectation that will most likely change over time. 

Furthermore, it is vital that there is a clarity regarding the vendors commitment and that there 

are reasonable expectations of both parties. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund    
Det är idag vanligt att företag outsourcar drift, förvaltning och utveckling av sina 

IT-system till stora nationella eller internationella konsultföretag. Anledningen är 

ofta att uppnå effektivisering genom att ta del av stordriftsfördelar och att dessa 

medför en kostnadsbesparing för företaget. Andra vanliga orsaker är 

kompetensförsörjning, riskreducering och flexibilitet (Gonzales et al., 2010). 

Gällande kompetensförsörjning läggs ansvaret rent avtalsmässigt ut på 

leverantören. Det är vanligt att leverantören även tar över befintlig personal från 

kunden. Kvar hos kunden lämnas den dagliga verksamheten utan det tidigare stöd 

och kunskap från IT-avdelningen. Den kvarvarande verksamheten blir nu mer 

tydligt en beställarorganisation. Det finns en övervägande risk att det var den 

personalen och den kunskapen som försvann med outsourcingen. 

 I en årlig undersökning av EquaTerra (2011) framgår det att målen med 

outsourcingen idag till en större del består av kvalitetsförbättringar och 

kompetensförsörjning än enbart kostnadsbesparing. Vidare visar undersökningen 

på en hög kundnöjdhet som blivit bättre de senaste åren samt att trenden med 

outsourcing kommer att fortsätta öka. Något i motsats till detta nämner Metha och 

Metha (2010) i sin artikel att så mycket som 78 % av outsourcingavtal, i detta fall 

i Indien, fallerar med stora kostnader till följd. Orsaken till detta är enligt dem ett 

misslyckande med att förstå varandras behov, i första hand kundens mognad och 

möjlighet att verka i en outsourcingaffär. Med koppling till det vi skrev ovan så är 

det viktigt att leverantören har förståelse för att kunden har en stor förändringsresa 

framför sig på alla nivåer i företagen. 

Lee och Kim (1999) betonar vikten av en väl fungerande relation vid outsourcing 

och menar att det är av hög betydelse för att outsourcingen skall bli lyckad. De 

nämner två olika typer av relationer mellan organisationer, den ena är en 

transaktionsliknande relation och den andra handlar om partnerskap. Medan 

transaktionsrelationen bygger på det formella kontraktet som upprättas mellan 

parterna karaktäriseras det andra av ett nära och långsiktigt samarbete där 

organisationerna bland annat delar både risker och möjligheter (Lee & Kim, 

1999). 

Kern och Willcocks (2000) hävdar att långsiktiga outsourcingavtal som ses och 

hanteras enbart som transaktionskontrakt med stor sannolikhet kommer att fallera. 

De affärsavtal som tas fram är ofta oflexibla och otillräckliga för att hantera 

relationer i verksamheten samt reglera alla de situationer som kan uppstå. Där 

kontraktet fallerar tar den sociala biten av ett partnerskap över, det är viktigt att 
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det finns processer för hur arbetet skall utföras men av ännu större vikt är 

personliga relationer och delade visioner och mål (Kern & Willcocks, 2000). 

Joel Rudh, en av Sveriges främsta experter inom outsourcing, skriver detta på sin 

blogg på Computer Sweden: 

 ”Att lyckas med Outsourcing handlar ju om allt ifrån behovskartläggning, 

upphandling och avtal till att förändra sin interna organisation, implementera 

nya processer, skapa förutsättningar för samverkan och uppföljning och inte 

minst att löpande säkerställa att man möter organisationens verksamhetsmål 

inom området.” (CS, 20110405) 

Vår nyfikenhet har väckts rörande den senare delen av citatet, förändra sin interna 

organisation och skapa förutsättningar för samverkan. Hur stort fokus får detta i 

ett outsourcingkontrakt som kanske förhandlas fram under tidspress och med 

fokus på kostnadsbesparingar.  

1.2 Problemdiskussion 
Vi har hittat en del skrivet om hur du ska göra för att lyckas med din outsourcing, 

vi har även hittat många artiklar som hanterar de gömda kostnader och de brister 

som uppstår i en organisation efter outsourcingen. Ett stort antal av dessa böcker 

hanterar den affärsmässiga nivån och är framförallt fokuserade på kostnader. Men 

i anknytning till Joel Rudhs citat i föregående kapitel så ligger vårt intresse nere i 

den operativa verksamheten, det dagliga samarbetet mellan kunden och 

leverantören. På denna nivå jobbar exempelvis beställare, utvecklare, analytiker 

och specialister. Dessa hanterar daglig förvaltning och drift såväl som 

beställningar av vidareutveckling och incident/problemlösning. På denna nivå 

hanteras ej frågor rörande övergripande strategi, politik och kontrakt. Figur 1 

nedan visar den uppdelning av nivåer i en outsourcingaffär som vi gjort i vår 

studie. Haried (2008) menar att den största skillnaden mellan att lyckas och 

misslyckas kan vara huruvida relationen fungerar mellan kund och leverantör. Vi 

tror vidare att huruvida en outsourcing fungerar avgörs i samarbetet mellan 

beställare och utvecklare, dvs. på en operativ nivå, och att ett dåligt fungerande 

samarbete kan generera stora kostnader i form av minskad effektivitet, längre 

utvecklingstider och sämre kvalitet.  
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Figur 1 Vår studies uppdelning av olika nivåer i en outsourcingaffär 

 

Det lyfts även fram i flera teorier att en avgörande framgångsfaktor är ett väl 

fungerande samarbete på en operativ verksamhetsnivå. De nya relationer som 

uppstår behöver fungera och nya rutiner och processer behöver finnas på plats. 

Lee och Kim (1999) exempelvis talar om vikten av relationerna mellan leverantör 

och kund och har tagit fram en modell för att mäta kvaliteten i outsourcingen. 

Deras forskning fokuserar på de underliggande faktorerna för ett lyckat samarbete 

och på vilket sätt de påverkar en lyckad outsourcing. Lee och Kim (1999) menar 

att faktorerna i deras modell, Partnership Quality, är nyckeln till förståelse för 

utvecklande av processerna i en outsourcingaffär 

De stora leverantörerna av outsourcing har förvaltningsmodeller och ramverk för 

hur en outsourcingaffär skall gå tillväga.  Vi har talat med en av dessa 

leverantörer och deras modell innefattar även riktlinjer och processer för den 

operativa verksamheten. Vi undrar dock om det kan vara så att i all tid- och 

besparingspress är så att denna del kanske får mindre fokus vid implementeringen. 

Vi undrar även om förvaltningsmodellen är i harmoni med vad Lee och Kim 

(1999) kommit fram till i Partnership Quality. 

1.3 Syfte 
Vårt syfte med undersökningen är att analysera outsourcing med betoning på 

relationen på en operativ verksamhetsnivå. Då en väl fungerande relation är en 

viktig framgångsfaktor vid en outsourcingaffär, vill vi ge en ökad förståelse för 

vad som skapar en god relation mellan kund och leverantör.  

1.4 Forskningsfråga:  
Vad, sett ur kundens perspektiv, skapar en god relation i en outsourcingaffär? 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer i denna studie ha fokus på outsourcing från ett kundperspektiv. Vi 

således inte att intervjua individer hos leverantören.  

 

•Lednings- och styrgruppsnivå 

•Strategiska beslut, styrning, avtal och kontrakt 
Strategisk nivå 

(affärsnivå) 

•Leveransansvariga, produktchefer m.m. 

•Ansvar och planering för enskilda förvaltningsobjekt 
Taktisk nivå 

•Beställare, utvecklare, analytiker, specialister 

•Utveckling och förvaltningsåtgärder 
Operativ nivå 
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2 Teori och referensram 
I detta kapitel kommer vi att skapa den teoretiska referensram som vi använder för förståelse 

av området samt utgör ett underlag för analys och slutsatser. Vi inleder med en beskrivning 

av outsourcing och en bredare genomgång av viktiga faktorer för en god relation. Vi går 

senare in på djupet i vad vi menar med en lyckad outsourcing och kvalitet för att slutligen gå 

igenom Partnership Quality som utgör grunden för vår analys. 

2.1 Vad är outsourcing? 
Outsourcing av IT-tjänster har sina rötter i 60- och 70-talet då det blev vanligt med s.k. 

”Time-sharing” av stordatorer. I början av 60-talet lanserades det stordatorer som kunde 

hantera flera samtidiga användare och i och med detta började organisationer hyra ut 

processortid till andra organisationer och individer. Dessa behövde alltså inte längre själva 

äga hårdvaran för att få tillgång till processorkraft (Grover, Cheon & Teng, 1996). Grover, 

Cheon och Teng (1996) definierar i en artikel IT-outsourcing som ”the practice of turning 

over part or all of an organization's IS functions to external service provider(s).” (Grover, 

Cheon, & Teng, 1996, s. 91).  

Lee och Kim (1999) menar i sin artikel att IT-outsourcing kan delas in i två kategorier, ”asset 

outsourcing” och ”service outsourcing”. Vid ”asset outsourcing” flyttar man över tillgångar i 

form av t ex personal mjuk- och hårdvara till leverantören, medan man vid ”service 

outsourcing” endast flyttar över ansvaret för tjänster till leverantören utan att flytta över 

tillgångar i form av t ex personal. Ett exempel på detta är när leverantören tar över och 

ansvarar för driften och administrationen av ett system, men inte tar över ansvaret för själva 

hårdvaran (Lee & Kim, 1999).  

2.1.1 Generell bild av outsourcing  

Ett företag som bestämt sig för att outsourca sin IT-verksamhet kan som vi nämnde i kapitlet 

ovan välja många olika sätt att göra detta på. Vi kommer i detta kapitel beskriva den del ovan 

som benämns som asset outsoucing. Vid asset outsourcing läggs ansvaret för förvaltning, drift 

och underhåll ut på en leverantör. För att detta skall vara möjligt, då kompetens och 

sakkunskap är avgörande, flyttas ofta personalen även med. (Lee & Kim, 1999)  

Företaget får i detta fall en tydlig beställarroll där all vidareutveckling och alla förändringar 

sköts med hjälp av formella beställningar från kunden och med formella leveranser från 

leverantören. Leverantörens åtagande definieras i ett kontrakt, där det anges vad som kan 

förväntas och vid vilken tidpunkt. Enligt Gottschalk och Solli-Saerher (2006) tillhandahåller 

kontraktet ett ramverk som omfattar rättigheter, skyldigheter, och ansvar samt mål, policies 

och strategier som ligger till grund för åtagandet. De menar vidare att ett kontrakt har till 

uppgift att underlätta utbytet mellan parterna och förhindra opportunism.  

Det är vanligt att outsourcingaffärer regleras och styrs med hjälp av det formella kontraktet 

och enligt Goo et al. (2009) finns det ett stort behov av ha formella sätt att mäta och 
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kontrollera att partnerskapet utvecklas och följer den utstakade vägen mot målet. Det är 

vanligt med detaljerade kontraktuella överenskommelser, kallade SLA
1
. Dessa kan hantera 

exempelvis tidsfrist för svar, avhjälpande av incidenter och för andra förvaltningsåtgärder. 

Alla kontrakt ser olika ut beroende på hur kunden och leverantören ser ut samt på 

verksamheten och den omedelbara omvärlden. En sak som kan vara bra att tänka på är att all 

vidareutveckling och förändringar av systemmiljön kan vara förändringar i kontraktet och i 

förvaltningsåtagandet (Kern & Willcocks, 2000). Goo et al. (2009) nämner vidare att det 

vanligtvis finns stora brister i uppsatta SLAer av två anledningar. Dels att de ofta missar 

aspekter som kommunikation, gemensamma beslut och konflikthantering och dels för att de 

inte hanterar förändringar i den underliggande verksamheten och kundens förändrade krav. 

Resurser är en stor del av vad outsourcing handlar som. Med resurser menar vi företagets 

tillgångar i form av exempelvis, teknologi, personal, kunskap/kompetens, struktur och 

processer samt, information, tid och pengar (Barney, 1991). En leverantör har en liknande 

uppsättning resurser och tanken är att ett utbyte av dessa resurser på ett effektivt sätt skapar 

ett mervärde som inte det egna företaget skulle kunna uppnå utan leverantören (Grover, 

Cheon & Teng, 1996). 

Interaktionen mellan kund och leverantör sker på en mängd olika nivåer i en mängd olika 

ärenden. Kern och Willcocks (2002) skriver om fyra typer av interaktionsprocesser, 

finansiella-, produkt/tjänst-, information- och den sociala. För att samarbetet skall fungera 

behövs flertalet olika affärsprocesser, som ofta är en mix av de fyra, som tydliggör var och 

hur frågor, beslut, konflikter och problem skall hanteras. Dessa beskriver även flödet av 

information och ansvar i interaktionen (McFarlan & Nolan, 1995). Gemensamt med dessa 

processer är att de fungerar som stöd i integrationen mellan kund och leverantör. Kern och 

Willcocks (2002) menar att det är viktigt att kund och leverantör tillsammans försöker 

standardisera affärsprocesserna och rutinerna för att uppnå effektivitet och uppnå de 

ekonomiska fördelar som eftersträvats. De fann även i sin studie att dessa affärsprocesser, 

som tillbörjan styrs av SLA och styrda processflöden, etableras och tenderar att bli en 

självklar del av det dagliga arbetet.  

2.1.2 Relationer vid outsourcing 

Mycket av teorin behandlar de ekonomiska aspekterna vid outsourcing och beskriver 

framförallt hur man skall gå till väga för att maximera vinsten och bli mer konkurrenskraftig 

(Kern & Willcocks, 2000). På senare tid har man dock börjat betona vikten av en väl 

fungerande relation vid outsourcing. Lee och Kim (1999) hävdar att en väl fungerade relation 

är av hög betydelse för att outsourcingen skall bli lyckad. Lee och Kim (1999) nämner också 

att det vanligtvis finns två olika typer av relationer mellan organisationer. Den ena är en 

transaktionsliknande relation som bygger på och utvecklas genom det formella kontraktet som 

                                                 
1
 SLA står för Service Level Agreement, vilket innebär en reglering av de servicenivåer som skall hållas av en 

leverantör. 
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upprättas mellan parterna. Den andra typen av relation är en partnerskapsliknande relation. 

Denna typ av relation karaktäriseras av ett nära och långsiktigt samarbete där organisationerna 

bland annat delar både risker och möjligheter. Vid en outsourcingaffär består relationen 

mellan kunden och leverantören av en mix av dessa både typer av relationer (Lee & Kim, 

1999). I början av en outsourcingaffär är det vanligast att fokus ligger på den 

transaktionsliknande relationen, men att relationen efterhand ofta övergår till att ha en mer 

partnerskapsliknade karaktär (Kern & Willcocks, 2000). Grover, Cheon och Teng (1996) 

lyfter i sin undersökning fram hur viktigt det är att organisationerna inte fastnar i en 

transaktionsliknande relation, utan att deras relation måste utvecklas till en mer 

partnerskapsliknande relation för att outsourcingen skall löna sig.  

Kern och Willcocks (2000) lyfter i en artikel fram att en relation dels bygger på det formella 

kontraktet och dels bygger på den mer informella kommunikationen mellan organisationerna. 

Exempelvis är det vanligt att man i kontraktet reglerar med vilket tidsintervall man skall ha 

statusmöten m.m. Kern och Willcocks menar också att det är viktigt att få tid till mer 

informella möten som t ex att mötas över en kopp kaffe eller ha en avslappad informell lunch 

(ibid). Kern och Willcocks citerar i artikeln en chef hos kundorganisationen som understryker 

vikten av informella möten: 

” One of the things that I would like to do more often is some of the management meetings 

we have I would like to have a sandwich lunch before or afterwards when the meeting ends, 

because I think you get a lot of information in a short almost informal conversation and learn 

more about problems (Business Support Manager, Client A).” (Kern & Willcocks, 2000, s. 343). 

Kern och Willcocks (2000) menar att ett långsiktigt outsourcingkontrakt över tiden behöver 

förändras i sin karaktär från ett kontraktuellt till ett kooperativt samarbete. Transformeringen 

bygger till stor del på god kommunikation och informationsdelning. De nämner även vikten 

av att vara flexibla vad gäller kontraktet på en strategisk nivå, då ändringar, justeringar och 

investeringar som inte är förutsägbara troligen kommer att ske under kontraktstiden. För att 

säkra detta behövs regelbundna möten på en hög nivå där ledningen kan se över uppfyllnad, 

åtagande och framtida planer. Gottschalk och Solli-Saether (2006) instämmer i att ett kontrakt 

i sig själv inte är tillräckligt för ett effektivt partnerskap. Istället så blir det ett gott kooperativt 

samarbete och den sociala kontakten som blir bron över uppkomna problem och vad gäller 

tillkortakommanden i kontraktet. 

Den sociala biten med personliga relationer främst på den operativa nivån är en avgörande 

faktor för ett lyckat samarbete. Förtroendet speciellt är det fundament som relationer bygger 

på. Med förtroende i denna mening menas kundens tro på att leverantören håller vad den lovar 

och kommer att uppfylla sina åtaganden på ett sätt som kunden förväntar sig. När väl 

förtroende infinner sig så kommer bägge parterna i ett partnerskap kunna börja arbeta 

kooperativt (Kern & Willcocks, 2000). 
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Kern och Willcocks (2000) lyfter fram fyra strategiska element som samarbete vilar på: 

1. Undvik onödiga konflikter genom att samarbeta 

2. Undvik att provocera om en konflikt har uppstått 

3. Var förlåtande efter en provokation 

4. Var tydlig med agerande och beteende så att motparten kan anpassa sig. 

De menar även att utöva bestraffning när en part agerat icke kooperativt inverkar starkt 

negativt och skapar fientlighet och bryter ner förtroendet. Detta skall därför i största möjliga 

mån undvikas.  

2.2 Outsourcing Success / lyckad outsourcing 
 Vad är då en lyckad outsourcing? Vi har valt att se på frågan likt resten av vår uppsats, från 

kundperspektivet. Det finns självklart en annan sida vilket innebär att även leverantören ser 

det som en lyckad outsourcing. Leverantörens del är minst lika komplex som kundens och 

väldigt viktig för den framtida affären. Vi kommer inte att gå in på djupet på denna men det 

finns utrymme för diskussioner rörande vikten av en balans mellan leverantör och kund.  

Nedan citat ger en bra beskrivning av vad vi menar med en lyckad outsourcing. 

 

 ”Success of outsourcing, is defined as the satisfaction with benefits from outsourcing gained 

by an organization as a result of deploying an outsourcing strategy” (Grover, Cheon & Teng, 

1996, s. 95). 

Definitionen är inte helt tydlig och mätbar och har därför detaljerats mer precist av Lee och 

Kim (1999) som menar att det består av två beståndsdelar: Business satisfaction och user 

satisfaction. De frågor som Lee och Kim har ställt i sin undersökning bygger på den 

nedanstående uppdelningen, de bägge perspektiven har ett antal direkta frågor som ställts via 

enkät till ett antal respondenter. 

2.2.1 Affärsperspektiv / Business satisfaction 

Lee och Kim (1999) använder sig av Grover, Cheon och Teng (1996) för att definiera 

Business performance, som består av tre delar; Strategisk, ekonomisk och teknisk. En lyckad 

outsourcing är enligt detta perspektiv beroende av graden av uppfyllelse av de uppsatta och 

förväntade målen.  

Strategisk – genom att outsourca IT-verksamhet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet 

och de strategiska IT-besluten. Företaget får även tillgång till ett större urval av kompetent 

personal. 

Ekonomisk – Genom att outsourca kan företaget ta del av stordriftsfördelar hos leverantören 

och få ett mer effektiv utnyttjande av resurser. Företaget får även en tydligare bild av 

kostnaderna för IT.   

Teknisk – Genom att outsourca får företaget tillgång till spjutspetsteknologi och minskar 

risken för att bli utelämnad med obsolet teknik. 
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2.2.2 Användarperspektiv/ User satisfaction 

En lyckad outsourcing från ett användarperspektiv handlar om kvaliteten i de tjänster som 

levereras. För att mäta user satisfaction har Lee och Kim (1999) använt sig av en modifierad 

modell av Bailey och Pearsons (1983) modell från tidigt åttiotal. Den ursprungliga modellen 

har 39 faktorer som påverkar user satisfaction men Lee och Kim har fokuserat på de sex 

viktigaste faktorerna rörande kvalitet på information, vilka är; 

Precision/Riktighet(Accuracy) 

Tillförlitlighet(Reliability) 

Läglighet(Timeliness) 

Relevans(Relevancy) 

Spridning(Currency) 

Fullständighet (Completeness) 

Intressant att notera är att den ursprungliga rapporten från 1983 visar på de stora skillnader 

som varje unik användare anser vara viktigast. Studien hade 32 respondenter vars intervjuer 

analyserades och Bailey och Pearson jämförde deras svar med deras lista på de 39 faktorerna. 

Intervjuerna handlade om vad som var viktigast för respondenterna rörande dataprodukter och 

tjänster. Så många som 18 av 39 faktorer var rankad högst av olika användare och enbart 9 av 

dem kom inte in på någon respondents topplista (Bailey & Pearson, 1983) 

 

2.3 Kvalitet 
För att tydliggöra vad kvalitet betyder för oss behöver vi definiera vad vi menar med kvalitet i 

denna uppsats. Inom outsourcing levereras ofta en tjänst vilket skiljer sig avsevärt från en 

fysisk produkt. Skillnaderna består exempelvis i att tjänster levereras löpande och att de ofta 

konsumeras samtidigt som de levereras. Det är även ofta omöjligt att testa, inspektera eller 

jämföra innan de levereras. Tjänsterna som levereras är även ofta i form av processer, 

utveckling och problemlösning, vilket gör det svårt att fördefiniera i kontrakt och med SLAer. 

Att mäta kvalitet i tjänster är därför svårt och ofta tas aspekter som tillit, engagemang och 

bemötande med i utvärderingar. (Grover, Cheon & Teng, 1996). Flertalet forskare refererade 

av Grover, Cheon och Teng (1996) uttrycker kvalitet som kundens upplevelse av hur väl 

leveransen stämmer överens med de förväntningar kunden haft innan. Denna definition av 

kvalitet är dock svår att mäta då den är olika mellan individer, förväntningar är subjektiva och 

varierar mycket på grund av brister på informationstillgång, pressade situationer eller rent av 

okunskap om kontrakt och outsourcingens innehåll. 

Kvalitet har enligt Lee och Kim (1999) två dimensioner: 

 Relevans/användbarhet – gör produkten eller tjänsten det den är tänkt att göra och 

uppfyller den kundens behov? Lee och Kim (1999) uttrycker detta som ”hur väl 

uppfyller leveransen från partnerskapet kundens förväntningar” (Lee & Kim 1999, s. 

34). 
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 Reliabilitet – är produkten eller tjänsten fri från defekter och brister? Denna del är 

något lättare att mäta då inom IT-drift och utveckling det finns möjlighet att mäta 

defekter i tester och incidenter i driften.  

Ett stort problem med att mäta skillnaden i kvalitet innan och efter outsourcingen kan vara att 

företaget innan outsourcingen inte hade en rättvis och korrekt bild av de problem som fanns 

och vilka kostnader som kan uppstå. Under tiden som outsourcingen har pågått kan även 

större utvecklingsprojekt och andra stora förändringar gjorts vilket gör en jämförelse svår.  

 

2.4 Partnership Quality  
Lee och Kim (1999) har i sin forskning lyft ut delar ur relevanta teorier för att skapa underlag 

för att mäta kvaliteten i en outsourcingaffär, de kallar modellen Partnership Quality. Denna 

modell har sin grund i Social exchange teory och power-political theory där de sociala delarna 

av ett kontraktsförhållande hanteras. Partnership Quality är en modell som lyfter fram ett antal 

kärnparametrar som anses vara extra viktiga att ta hänsyn till när det gäller att skapa bra 

relationer. Dessa framgångsparametrar omnämns genomgående i andra teorier (Kern & 

Willcocks, 2000; Grover, Cheon & Teng, 1996; Rai, Maruping & Venkatesh, 2009) och flera 

av de modeller som tas upp av Lee och Kim i teorin som stöd för att skapa bra relationer 

bygger på flera av dessa parametrar (Lee & Kim, 1999). Några av de viktigaste parametrarna 

är tillit, kommunikation, samarbete och problemlösning samt delad risk och vinstmöjlighet 

mellan kund och leverantör (Grover, Cheon & Teng, 1996). Även Rai, Maruping och 

Venkatesh (2009) tar upp flera av dessa framgångsparametrar i sin uppsats, men hävdar också 

att utöver tidigare nämnda framgångsparametrar är det viktigt att kund och leverantör har 

ungefär samma kulturella normer och värderingar för att kunna få till en god relation, något 

som även Partnership Quality tar hänsyn till. Lee och Kim har i sitt arbete funnit ett starkt 

samband mellan Partnership Quality och en lyckad outsourcing. 

I tidigare forskning inom social theories utgår man från att två faktorer kan förklara relationen 

mellan två parter: 

 Tilit – Tilit definieras inom ”social exchange theory” som ett företags tro på att ett 

annat företag utför ett arbete som innebär positiva följder för företaget samt att det inte 

kommer att utföra något som får negativa följder för företaget. 

 Makt - makt bestäms enligt ”power-political theory” baserat på det relativa beroende 

mellan två aktörer som existerar i ett kontraktsförhållande (Lee & Kim, 1999). 

Lee och Kim (1999) utgår från detta men går ett steg längre och tittar på vad dessa faktorer 

består av och vilket samband som finns. I figuren (figur 3) nedan visar Lee och Kims 

sammanfattande bild av dessa två teorier där de parametrar som är avgörande för ett lyckat 

partnerskap delas upp efter respektive teori. Till vänster i bilden finner vi faktorer som har 

med makt, struktur och koordination att göra och till höger återfinner vi de sociala mer mjuka 
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värden som förtroende, förståelse och kommunikation. Bägge sidor är dock enligt Lee och 

Kim essentiella för ett gott partnerskap och är inte så separerbara som bilden visar utan 

samberoenden finns mellan många faktorer. 

 

Figur 3 Variabler som påverkar partnerskap inom power-political och social exchange model 

(Lee & Kim 1999, s. 34). 

 

Lee och Kim har i ytterligare ett steg delat upp variablerna i två nivåer. Den första nivån 

består av de faktorer som påverkar kärnparametrarna inom Partnership Quality. Dessa 

parametrar har Lee och Kim valt att kalla determinanter. Dessa determinanter återfinns längst 

till vänster i figur 4 som visar Lee och Kims forskningsmodell för Parnership Quality. 

Den andra nivån består av de kärnparametrar som representerar Partnership Quality. Dessa 

parametrar finns i mitten i figur 4 och påverkas av determinanterna i första nivån. Bilden 

nedan visar övergripande förhållandet mellan determinanter och kärnparametrar och 

Outsourcing Success för Partnership Quality. Det är kärnparametrarna som enligt Lee och 

Kim är avgörande för en lyckad outsourcing. 
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Figur 4  Forskningsmodell för Partnership Quality (Lee & Kim 1999, s. 35). 

 

2.4.1 Kärnparametrar för Partnership Quality  

Lee och Kim (1999) lyfter fram dessa kärnparametrar med definitioner, samt hur de påverkar 

Outsourcing Success. 

 Tillit (Trust) 

Definition: Graden av förtroende och villighet mellan partners. 

Tillit är starkt knuten till affärsperspektivet för en lyckad outsourcing men visade inte 

på någon signifikant påverkan på användarperspektivet. 

 

 Förståelse (Business understanding) 

Definition: Grad av förståelse för beteende, mål och policies mellan partners. 

Förståelse påverkar användarperspektivet men är inte signifikant kopplat till 

affärsperspektivet. 

 

 Vinst- och riskdelning (Benefit and risk share) 

Definition: Graden av förbindelse och överenskommelse gällande vinst- och 

riskdelning. 

Vinst- och riskdelning har en stark påverkan på både affärs- och användarperspektivet. 

 

 Konflikt (Conflict) 

Definition: Graden av inkompatibilitet gällande aktiviteter, resurser och mål mellan 

partners.  



D0032N Examensarbete Systemvetenskap, VT 2012 2012-08-10 

Mikael Derkert 

Johan Westin 

Teori och referensram 

 

 12 

Konflikt hade inte någon signifikant påverkan på Outsourcing Success som helhet men 

har påverkan på affärsperspektivet. 

 

 Engagemang (Commitment) 

Definition: Graden av hängivenhet och engagemang mellan partners. 

Engagemang har en stark påverkan både på affärs- och användarperspektivet. 

 

2.4.2 Determinanter för Partnership Quality 

Lee och Kims uppdelning på kärnparametrar och determinanter gjorde det möjligt i deras 

studie att statistiskt säkerställa vilka parametrar som påverkar och i vilken grad. Här följer en 

kort beskrivning av determinanterna och dess påverkan på kärnparametrarna i Partnership 

Quality. 

Delaktighet (participation) 

Viljan att vara delaktig i framtagande av processer, rutiner och förväntningar är viktigt för ett 

fungerande partnerskap, såväl som att delta i ett gemensamt agerande en positiv inställning 

och ett intresse av varandras problem. 

Delaktighet påverkar tillit, förståelse och engagemang. Delaktighet anses påverka Parnership 

Quality på ett positivt sätt (ibid). 

Gemensamt agerande (JointAction) 

Med gemensamt agerande menas exempelvis aktiviteter som är gränsöverskridande mellan 

kund och leverantör. Exempel kan vara långsiktig planering, utbildning, produktutveckling 

m.m. Gemensamt agerande är enligt Lee och Kim (1999) signifikant som parameter för 

Partnership Quality, dock finns det sambandet enbart mellan gemensamt agerande och 

konflikt(negativt korrelerat) och vinst- och riskdelning.  

Kommunikation (Communication Quality) 

Effektiv kommunikation är vital för ett fungerande samarbete. Kommunikation bör vara i tid, 

korrekt och komplett. Lee och Kim (1999) fann att kommunikation är en viktig faktor för 

Partnership Quality och påverkar tillit och förståelse. 

Koordination (Coordination) 

Koordination innebär samarbete, och att det finns rutiner och processer för att hantera 

problem. Koordination är viktigt för att ett samarbete skall fungera i en dynamisk miljö, dock 

fann Lee och Kim (1999) att det inte fanns något samband mellan utökad koordination och 

förbättrad Partnership Quality. Koordination relaterar enligt deras studie till Tillit och konflikt. 

Informationsdelning (Information Sharing) 

Determinanten informationsdelning hanterar frågan om delning av kritisk information partner 

emellan. Studien visar på att informationsdelning påverkar Partnership Quality och är 

associerat med engagemang och negativt korrelerat med konflikt. 
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Samarbetstid (Age of Relationsship) 

Denna determinant visar sig i Lee och Kims (1999) studie inte alls påverka Partnership 

Quality på ett positivt sätt utan raka motsatsen. Ju längre tid samarbetet pågått ju sämre 

kvalitet? Studien fann att samarbetstid är positivt korrelerat med konflikt och har en negativ 

effekt på engagemang. Lee och Kim (1999) diskuterar detta resultat och finner att orsaker kan 

bero på långa kontrakt (inlåsning) och ojämnhet i maktbalansen. Enligt Lee och Kim (1999) 

har en kund ett övertag i början av ett outsourcing samarbete, kunden är också fri att byta 

leverantör efter avtalstiden går ut. Men i och med att tiden går skiftas balansen över till 

leverantören mycket på grund av att kunden helt enkelt blir beroende av resurser och kunskap 

hos just en leverantör, det blir svårt och kostsamt att byta vilket skapar ett maktövertag som 

kan påverka relationen och kvaliteten negativt. 

Delat beroende (Mutual dependency) 

Lee och Kim (1999) fann att även denna determinant var negativt korrelerad med Partnership 

Quality. Detta innebär att Partnership Quality var lägre när delat beroende var hög. 

Upptäckten förvånade dem då deras förväntningar var att när det fanns ett större beroende och 

hårdare koppling mellan kund och leverantör skulle även Partnership Quality vara hög.  

Förklaringen fann Lee och Kim (1999) höra samman med fyndet runt samarbetstid (diskuterat 

i punkten ovan). En annan aspekt kan vara att beroendet med tiden blir skevt då leverantören 

inte alls är lika beroende av en enskild kund som kunden blir av de resurser och den kunskap 

som leverantören kontrollerar. 

Delat beroende påverkar förståelse, vinst- och riskdelning och konflikt. Det hade dock ingen 

signifikant påverkan på tillit och engagemang. 

Kulturell likhet (Cultural Similarity) 

Med detta menas liknande företagskulturer och liknande interna processer och rutiner. Lee 

och Kim (1999) fann inte något signifikant samband mellan kulturell likhet och Partnership 

Quality. Ingen av faktorerna i Partnership Quality visat samband med denna determinant.  

Ledningsstöd (Top Management Support) 

Ledningsstöd är en viktig faktor och har stor påverkan på tillit och förståelse. 
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2.4.3 Sammanfattning av Partnership Quality 

De fem faktorerna enligt Partnership Quality som påverkar en lyckad outsourcing är tillit, 

förståelse, vinst- och riskdelning, konflikt och engagemang. Lee och Kim (1999) har i sin 

studie undersökt vilka determinanter som finns och vilka som signifikant kan sägas påverkar 

de fem faktorerna. Vi har valt att visa samtliga determinanter, även de som inte sägs påverka, 

för att kunna använda i en analys. Lee och Kim (1999) har även en modell för att mäta om en 

outsourcing är lyckad eller inte, Outsourcing Success. Denna finns beskriven tidigare i 

referensramen. Dessa tre delar av modellen Partnership Quality ger en bild av om en 

Outsourcing är lyckad och ett verktyg för att se vilka faktorer som behöver förbättras. 

Modellen är kopplad som en kedja vilket illustreras nedan av vår sammanfattande tabell 

nedan (tabell 1). Första kolumnen visar om determinanterna påverkar Partnership Quality som 

helhet. De följande kolumnerna visar determinanternas påverkan på kärnparametrarna. Tabell 

2 visar kärnparametrarnas påverkan på Outsourcing Success. Modellen ger möjlighet att 

härleda vad som är bra respektive dåligt med utgångspunkt från Outsourcing Success. 

Tabell 1 Determinanternas påverkan på Partnership Quality och dess kärnparametrar 

Variabler Partnership 

Quality 

Tillit Förståelse Vinst- och 

riskdelning 

Konflikt Engagemang 

Delaktighet + + +   + 

Gemensamt 

agerande 

   + +  

Kommunikation + + +    

Koordination  +     

Informationsdelning +    - + 

Ålder -    + - 

Delat beroende -  - - +  

Kulturell likhet       

Ledningsstöd + + +    

 

Tabell 2 Kärnfaktorernas påverkan på Outsourcing Success 

Variabler Partnership 

Quality 

Tillit Förståelse Vinst- och 

riskdelning 

Konflikt Engagemang 

Outsourcing Success + + + +  + 
Affärsperspektiv + +  + - + 
Användarperspektiv +  + +  + 
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3 Metod 
Vi kommer i detta kapitel redogöra för hur vi designat vår studie gällande det praktiska 

genomförandet. Vi kommer motivera de val vi gjort i designen samt gå igenom eventuella 

metodproblem.  

3.1 Forskningssyfte 
Då det finns en hel del tidigare teori kring vårt forskningsämne, har vi genom vår 

litteraturgenomgång fått någorlunda goda kunskaper om vårt forskningsämne. Vi arbetar även 

båda två inom IT i organisationer som har mer eller mindre delar outsourcade. Vår 

undersökning har därmed en deskriptiv inriktning. Hade vi endast haft vag kunskap om vårt 

forskningsämne hade det istället varit mer naturligt med en mer explorativ inriktning i syfte 

att utforska och upptäcka nya fenomen. Med deskriptiv forskning menas att forskarna har ett 

fokus på de slutsatser som går att dra från den empiri som samlats in (Bryman, 2011). 

3.2 Forskningsansats 
Litteraturgenomgången visade på att det fanns mycket tidigare teori kring vårt 

forskningsämne, vilket innebär att vi har en deduktiv forskningsansats. En deduktiv 

forskningsansats innebär att det finns tidigare teori som vi kan jämföra vår insamlade data 

mot (Bryman, 2011).  

3.3 Forskningssynsätt 
Vi har genomfört en fallstudie i syfte att få förståelse för tillvägagångssätt vid outsourcingen 

samt varför företaget valde detta tillvägagångssätt. Fallstudien baserades på djupintervjuer 

med ett antal aktörer, i syfte att analysera outsourcing med betoning på relationen på en 

operativ verksamhetsnivå. Fallstudien bestod av ett enkelfall. Fallstudier är lämpliga att 

använda när forskarna strävar efter att få en djup förståelse och en rik beskrivning av 

vanligtvis ett enda forskningsämne i en given kontext. En fallstudie används ofta när man har 

många variabler att studera samt vid detaljstudier av komplexa beteenden och processer. En 

av fallstudiens nackdelar är dock att repeterbarheten är låg då det är svårt att exakt återskapa 

de förhållanden som rådde vid tillfället för fallstudiens utförande. En annan nackdel är att 

generaliserbarheten är låg då det är svårt att låta ett unikt fall representera andra unika fall 

(Bryman, 2011). 

3.4 Forskningsinriktning 
Då vi velat få en djup förståelse för de metoder som används av en större leverantör för att 

underlätta det operativa samarbetet i en outsourcingaffär var en undersökande kvalitativ 

inriktning att föredra framför en mer statistisk kvantitativ inriktning. Vi har således en 

kvalitativ inriktning och använde djupintervjuer som källa för primärdata.  

3.5 Urval 
Mot bakgrund av vår forskningsfråga och syfte, ville vi få kontakt med ett företag som hade 

outsourcat hela eller delar av sin IT-verksamhet till en extern leverantör. Vi ville också 
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försäkra oss om att vi skulle få möjlighet att intervjua respondenter på rätt nivå i företaget och 

att dessa hade direkt erfarenhet av outsourcingaffären för att säkerhetsställa att vi fick korrekt 

information av hög kvalitét. Då vi båda har erfarenhet av finanssektorn började vi med att 

söka efter lämpliga företag inom denna teknikintensiva bransch. Genom vårt kontaktnät fick 

vi till slut kontakt med ett företag inom denna bransch som nyligen har genomfört en 

outsourcingaffär. Vi etablerade en bra kontaktväg in i företaget vilket möjliggjorde kontakt 

med respondenter på rätt nivå som bäst kunde svara på forskningsfrågan. Vi valde alltså att 

använda oss utav ett icke-sannolikhetsurval. Detta p.g.a. att vi bl.a. inte hade som mål att 

generalisera resultatet från undersökningen på en population. Dessutom var det i vårt fall ett 

snabbt och kostnadseffektivt sätt att komma i kontakt med respondenterna. Vårt urval kom 

alltså att bli ett bedömningsurval (judgement samples) som speglar kundens perspektiv av den 

operativa verksamheten. Företaget framgår inte med namn i rapporten, men handledare och 

examinator kan få ta del av både namn på företaget och intervjuade individer. Orsaken till att 

vi inte tar med namn är att det finns affärsrisker med att erkänna eventuella brister och 

problem och vi vill inte riskera att missa viktig information på grund av återhållsamhet. 

3.6 Insamling av primärdata 
För att vi skulle få ett trovärdigt och riktigt underlag för vår analys hade vi som målsättning 

att insamling av primärdata skulle ske genom personliga djupintervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med fördel på plats hos företaget. De respondenter som vi valde ut har ofta fullt 

i sina kalendrar och vi försökte därför hålla så korta intervjuer (ej mer än en timme) som 

möjligt. Vi ville inte riskera att planera in en för lång intervju och missa möjligheten att 

intervjua rätt urval. Vi använde väl utformade intervjuunderlag samt förberedde respondenten 

på vad intervjun kom att behandla. Vi använde semistrukturerade frågor med öppna svar för 

att undvika att de skulle kunna tolkas på olika sätt av respondenterna. Vi var dock aktsamma 

med att göra frågorna för snäva och på så sätt styra respondenterna. Respondenterna gav sitt 

samtycke att spela in intervjuerna, vi gjorde detta för att inte riskera att göra felaktiga 

tolkningar i efterhand. Vi använde Ipad med lämplig programvara för att spela in intervjuerna 

och för att kunna ta anteckningar under intervjun. En risk med att spela in intervjuerna är att 

respondenterna kan tänkas hålla igen och inte vara lika frispråkiga som de skulle vara om 

intervjuerna inte spelas in. Vi tror dock att detta inte var ett problem då respondenterna var 

anonyma samt att respondenterna kände sig bekväma med att intervjun spelades in. 

Intervjufrågorna togs fram med hjälp utav den teori vi fann vid litteraturgenomgången.  

3.7 Sekundärdata 
Flera av de stora leverantörerna av outsourcingtjänster har förvaltningsmodeller och ramverk 

för hur en outsourcingaffär skall gå tillväga. Vi har i denna studie haft fokus på outsourcing 

från ett kundperspektiv och vi har därför inte intervjuat respondenter hos leverantören. Vi har 

dock haft kontakt med leverantören som levererar outsourcingtjänster till fallföretaget. De 

försåg oss med dokumentation som beskriver deras förvaltningsmodell och ramverk för hur 

en outsourcingaffär skall gå tillväga. Syftet med att få tillgång till denna dokumentation var 

att undersöka om det i deras modell och ramverk finns riktlinjer och processer som stöd för 
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hur den operativa verksamheten skall bedrivas och om dessa på något sätt går att koppla till 

övrig teori. 

3.8 Metodproblem 
Ett problem som kan uppstå vid djupintervjuer är att de kan medföra så kallad intervjuareffekt 

(Bryman, 2011). Med intervjuareffekt menas att respondentens svar kan påverkas av faktorer 

som rör intervjuarens etnicitet, kön, och sociala bakgrund. Detta anses kunna orsaka bias i de 

svar som respondenterna lämnar. Forskning visar också på att respondenterna i vissa fall 

”håller igen” under intervjun och inte alltid är ärliga i sina svar vid frågor där respondenten 

riskerar att framställas i negativ dager (ibid). Intervjuareffekt går att eliminera genom 

användandet av enkäter (ibid), men enkäter användes inte i denna undersökning. Vi hade detta 

i åtanke vid framtagandet av intervjufrågorna, och under intervjuerna var vi observanta på hur 

respondenterna reagerade på frågorna. Bias kan också uppstå vid intervjuer på grund av dåligt 

formulerade frågor samt vid eventuella missar och förvrängning av data under analysen och 

dokumentation av intervjun. Det finns också en risk att respondenten ”säger det som h*n 

förväntar sig att vi vill att denne skall säga” (ibid).  

3.9 Dataanalys 
Då denna uppsats har en deduktiv ansats har dataanalysen bestått av en ”teoriorienterad” 

dataanalys, vilket innebär att dataanalysen har en stark koppling till uppsatsens teoridel. 

Dataanalysen är också kopplad till empiridelen genom att vi redan innan intervjuerna har haft 

en vag uppfattning om vilken information som skulle komma att dyka upp under intervjuerna. 

Detta innebar att dataanalysfasen startade redan under intervjuerna på så sätt att vi var 

observanta på om denna information lyftes fram av respondenten eller ej. Vi har använt 

djupintervjuer med semistrukturerade frågor för insamling av primärdata. Detta innebar att vi 

redan från början hade viss struktur på data jämfört med om vi hade använt helt öppna 

intervjufrågor.  

Nedan finner ni en översiktsbild över arbetsflödet för dataanalysen. 
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Figur 5 Arbetsflöde dataanalys 

 

3.10 Preliminär dataanalys 
Den preliminära analysen inleddes med att vi läste igenom all data en första gång utan att föra 

anteckningar. Syftet var att få en god generell överblick över data samt att planera för hur data 

skulle organiseras och klassificeras. Det var viktigt att börja med detta steg så tidigt som 

möjligt efter intervjuerna då detta anses kunna öka förståelsen för data (Bryman, 2011). Efter 

en första genomläsning lästes materialet igenom ytterligare en gång. Syftet med detta var att 

vi skulle få tillfälle att reflektera över hur data lämpligen skulle organiseras och kategoriseras. 

Dessa reflektioner dokumenterades som enkla anteckningar för att underlätta det kommande 

kategoriseringsarbetet. I den preliminära analysen reflekterade vi även över om det verkligen 

fanns tillräckligt med insamlad data för att kunna besvara syftet och forskningsfrågan. 

3.11 Innehållsanalys 
I innehållsanalysen organiserades och kategoriserades data på ett systematiskt sätt. Detta för 

att kunna ge en generell men ändå exakt beskrivning av empirin. I innehållsanalysen 

undersökte vi också om kategorierna på något sätt var relaterade med varandra och i så fall 

hur. Vi undersökte också om dessa kategorier på något sätt var kopplade till teorin. D.v.s. vi 

genomförde en jämförelse mellan empiri och teori. 

3.12 Visualisering av data 

Data sammanställdes och visualiserades i en matris för att lättare kunna överblicka data.  

3.13 Validitet  
Med validitet menas frågan om vi verkligen har undersökt det som vi avsåg att undersöka. 

Kan vi lita på resultaten? Då vi har etablerat kontakt med respondenter som har mycket god 

insyn i, och som har direkt erfarenhet av genomförandet av outsourcingen anser vi att 

Preliminär dataanalys 
Innehållsanalys/koppling 

empiri och teori 
Visualisering av data Slutsats och resultat 
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insamlad data från intervjuerna är av god kvalitet med hög validitet. Respondenterna är 

tillräckligt insatta i outsourcingaffären för att anses kunna ge substansrika svar. I och med det 

kvalitativa tillvägagångssättet har vi också haft möjlighet att exkludera data som vi bedömt 

vara otillförlitlig. Dock har undersökningen en låg extern validitet då vi har utfört en fallstudie 

med ett begränsat urval av respondenter, vilket begränsar möjligheten till att generalisera 

resultaten av undersökningen till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2011).   

3.14 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas frågan om resultatet från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om resultatet kan påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman, 2011). Då denna undersökning har en kvalitativ inriktning och 

bygger på en fallstudie där den sociala miljö som den utförs i ständigt förändras, innebär det 

att mätresultaten inte är stabila över tid. Detta innebär således att vi kan räkna med att 

undersökningen har en ganska låg extern reliabilitet (ibid). Den interna reliabiliteten bör dock 

kunna hållas på en hög nivå då undersökningen har utförts av endast två personer som har haft 

goda förutsättningar att komma överens om hur de skall tolka det de har sett och hört under 

datainsamlingen och den efterföljande dataanalysen.  Vi har fortlöpande lagrat all 

information på ett gemensamt lagringsutrymme i det så kallade ”molnet” på internet. Med 

information menas t ex dokument, artiklar, intervjuinspelningar och bilder.  
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4 Empiri 
Här presenters resultat av datainsamlingen från vår fallstudie, vi benämner företaget som 

gjort en outsourcing som kund i nedan text och outsourcingpartnern som leverantör. 

Inledningsvis redogör vi kort för hur leverantörens ramverk ser ut för att sedan gå in på 

resultat från våra intervjuer. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Det företag vi har valt att studera är ett produktföretag inom finanssektorn. Företaget är en 

underleverantör till de ledande bankerna och finansinstituten i Sverige och är verksamt enbart 

på den svenska marknaden. Företaget har ca 220 anställda alla placerade i Stockholm och 

omsätter ungefär 700 miljoner kronor (bokslut 2010). Företaget outsourcade 2008 förvaltning 

och utveckling till ett stort svenskt konsultbolag men har av säkerhetsmässiga skäl valt att 

behålla driften internt. Företaget har kvar sin IT-kunskap främst i form av system och 

infrastruktur men saknar det mesta av kunskapen om affärslogik, informationsflöden och 

applikationer.  

4.2 Leverantörens ramverk 
Vi har tittat på roll- och mötesbeskrivningar från leverantörens förvaltningsmodell och 

kommer här redovisa de viktigaste delarna. Vi börjar med att visa en bild över deras modell 

för samverkan för att sedan titta på roller och mötesformer. 

4.2.1 Samverkansformer 

Samverkansmodellen nedan visar ett exempel på en förvaltningsorganisation från 

leverantörens ramverk. Till vänster är kundens organisations och till höger leverantörens. 

Organisationen delas upp i tre nivåer, där den lägsta är den operativa, ovanpå den kommer en 

taktisk och sist en strategisk nivå. Linjerna mellan de olika blocken visar kontaktvägar och 

eskaleringsvägar. Som framgår av bilden förespråkar modellen inga diagonala kontakter. 

 

Figur 6 Samverkansformer, urklipp från leverantörens förvaltningsmodell (elektronisk källa) 
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4.2.2 Leverantörens objektansvarige (LOA) 

Även kallad förvaltningsledare. Rapporterar till leveransansvarige. 

Roll: Är på taktisk nivå samordnare av leverantörens åtagande som fastställts på strategisk 

nivå samt har operativt leveransansvar gentemot beställaren. I rollen ingår att styra och leda 

det operativa förvaltningsarbetet i förvaltningsgruppen.  

Kunskapskrav: Innefattar god kunskap om avtalat förvaltningsobjekt, kunskap om 

verksamheten samt ledaregenskaper. 

Mötesdeltagande: Leverantörens objektansvarige deltar på styrgruppsmöten, 

beredningsmöten samt förvaltningsmöten. Andra typer av möten som kan bli aktuella är 

produktionssättningsmöten, riskanalysmöten, driftstörningsmöten eller incidentmöten. 

Ansvar: Leverantörens objektansvarige ansvarar för att beslutade förvaltningsåtgärder 

verkställs i enlighet med beslutade processer. I ansvaret ligger framför allt resurshantering av 

både fasta och tillfälliga resurser inom förvaltningsobjektet. 

4.2.3 Förvaltare 

Tillhör leveransorganisationen och rapporterar till leveransobjektsansvarige (LOA) för 

objektet. 

Roll: Förvaltare är den roll som svarar för det operativa förvaltningsarbetet. I denna roll finns 

många olika kompetensuppsättningar representerade beroende på det specifika 

förvaltningsuppdragets karaktär. Kompetenser som kan vara aktuella i denna roll är 

programmerare, testare, databasadministratörer eller arkitekter. 

Kunskapskrav: Innefattar god kunskap om avtalat förvaltningsobjekt samt kunskap om 

beställarens verksamhet. Förvaltaren ska också ha god kunskap inom sitt kompetensområde. 

Mötesdeltagande: Förvaltare kan delta som adjungerad i vissa frågor på förvaltningsmöten 

eller projektmöten. 

Ansvar: Förvaltaren genomför förändringar enligt framtagna specifikationer, genomför tester, 

och ger 2nd line support till användargrupper. Förvaltare följer uppsatta rutiner och föreslår 

förbättringar på förvaltningsobjektet till leverantörens objektansvarige. 

4.2.4 Analytiker  

Tillhör leveransorganisationen och rapporterar till leveransobjektsansvarige (LOA) för 

objektet. 

Roll: Är på operativ nivå den som analyserar förvaltningsobjektet och tar fram 

lösningsförslag avseende genomförande av förändringsaktiviteter. Är den som genomför 

riskanalyser och konsekvensbedömningar vid val av lösningsalternativ. 
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Kunskapskrav: Innefattar djup kunskap om avtalat förvaltningsobjekt och integrationer med 

andra förvaltningsobjekt. Har god kunskap om beställarens verksamhet och vilka 

konsekvenser förändringar får i verksamheten. 

Mötesdeltagande: Kan delta som adjungerad i vissa frågor på förvaltningsmöten eller 

projektmöten i förändrings-/utvecklingsprojekt. Andra typer av möten som kan bli aktuella är 

produktionssättningsmöten eller riskanalysmöten. 

Ansvar: Analytiker ansvarar för analys med risk- och konsekvensbedömning av ett ärende 

samt framtagande av lösningsförslag. 

4.2.5 Styrgruppsmöten 

Syftet med styrgruppsmötet är att på strategisk nivå fatta beslut om övergripande ramar, 

fastställa budget och utvecklingsinsatser, sätta mål på strategisk och taktisk nivå samt 

samordning av förvaltningsobjektet på strategisk nivå. 

Mötesintervall: Normalt är att ett styrgruppsmöte hålls under hösten då en ny budget läggs 

för förvaltningsobjektet. Ett styrgruppsmöte i början på året rekommenderas då föregående 

förvaltningsperiod avslutas. Förutom dessa två styrgruppsmöten kan ytterligare möten 

sammankallas vid behov. 

Deltagare: På mötet är kundens leveransansvarige och leverantörens leveransansvarige samt 

eventuellt objektsansvariga från kund- och leverantörsorganisation. 

4.2.6 Förvaltningsmöten 

Syftet med förvaltningsmötet är att få en övergripande styrning och samordning mot 

fastställda taktiska och operativa mål inom förvaltningsobjektets ramar samt att på operativ 

nivå besluta, prioritera och verkställa analyserade ärenden. 

Mötesintervall: Baseras på förvaltningsplanen och indelning i eventuella 

förvaltningsperioder vilket normalt innebär 4-12 förvaltningsmöten per år. 

Deltagare: På förvaltningsmöten är beställarens objektansvarige, eventuella superanvändare 

och driftansvariga samt leverantörens objektansvarige. Analytiker deltar som adjungerande i 

vissa frågor. 

4.2.7 Gränsöverstigande processer - exempelprocess 

Det bör som vi nämnt tidigare i referensramen finnas processer som hanterar relationen med 

leverantören. Denna leverantörs ramverk är inget undantag. Som exempel på en process 

mellan kund och leverantör tar vi här upp en beställningsprocess. Vi beskriver processen på 

ett övergripande sätt och fokuserar på att belysa de steg som en beställning har och de 

kontaktytor som finns mellan kund och leverantör under processen. Den största delen av 

processen sker egentligen hos kunden, hela vägen från idéformulering, kravinsamling, beslut 

och slutligen fram till en beställning. Denna del har vi dock utelämnat då det inte är väsentlig 

för denna studie. 
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En beställning skapas av kunden och skickas till leverantören för utvärdering, beställningen 

framställs av objektansvarig, eller av en av denna utsedd uppdragsansvarig, i samråd med sina 

specialister. Objektansvarig hos kunden har högsta ansvarar för beställningen när den skickas 

till leverantörens objektansvarige (LOA) även om en uppdragsansvarig kan vara utsedd att 

hantera hela processen. För att tydligagöra för läsaren kan nämnas att en beställning ska 

innehålla en beskrivning av utvecklingsärendet, funktionella och icke-funktionella krav samt 

en önskad tidplan.  

Leverantören har en viss tid på sig att återkomma till kunden med en offert för lösningen 

förutsatt att beställningen är tillräckligt tydlig och omfattande. I detta steg finns utrymme för 

att återkomma till kunden för att få förtydliganden och diskutera hur lösningen bäst kan 

utföras. Offerten sammanställs av LOA i samråd med förvaltare och analytiker från den 

operativa nivån. Detta är centralt då tidsuppskattningen är en viktig faktor vid offertarbete och 

det är förvaltarna som sitter på kunskapen om systemet.  

Kunden får offerten och tar i sina interna beslutsprocesser ställning till storlek och omfattning. 

Om kunden godkänner offerten börjar leverantören med nästa steg. Att specificera lösningen 

och framställa kravdokument och detaljerade lösningsförslag. Dessa skickas sedan till kunden 

för beslut innan utveckling påbörjas. Kunden kan skicka tillbaka specifikationer och 

lösningsförslag till leverantören tills förväntad nivå uppnås och bägge parter känner sig nöjda. 

Kunden granskar kraven och tidplan och godkänner start av utveckling. Leverantören påbörjar 

utveckling och utför program och systemtester. Leverantören avlämnar till kunden som utför 

acceptanstester och väljer att produktionssätta eller skicka tillbaka för komplettering. I detta 

steg förväntas kunden och leverantören vara överens i detalj med den funktionalitet och 

kvalitet som levereras. 
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4.3 Resultat från intervjuer  
Vi kommet här nedan redogöra för vad som framkommit i våra intervjuer med respondenter 

från företaget. Vi har kategoriserat vårt resultat i fyra delar; avtal, system och resurser, 

Processer, rutiner och struktur samt förväntningar och relationer. Vi avslutar med att 

sammanfatta respondenternas uppfattning huruvida outsourcingen varit lyckad. 

4.3.1 Respondenter 

Vi har intervjuat tre personer hos kundföretaget, en som jobbar som systemägare och är 

mycket aktiv på den operativa nivån samt även på den taktiska nivån. Den andra är på en 

strategisk nivå och hanterar kontrakts- och avtalsfrågor. Den sista personen sitter i 

ledningsgruppen och är väl insatt i hur det gick till vid kontraktets tecknande samt hur 

outsourcingen hanterats i ledningsgruppen. Dessa personer har samtliga direkt erfarenhet av 

genomförandet av outsourcingen och har gett oss en bild av hur det dagliga samarbetet mellan 

kund och leverantör fungerar idag. De har också delat med sig av sina erfarenheter av 

outsourcingaffären på en mer generell nivå.  

4.3.2 Generellt om avtalet och sourcingstrategin som helhet 

Outsourcingen gjordes 2008 och löpte inledningsvis i fem år till 2013. Orsaken till 

outsourcing var flera, förutom flexibilitet, stordriftsfördelar och ekonomi så var kompetens 

och nyckelpersoner en viktig faktor. I och med att en större förändring för utflytt av system 

var planerad, vilken skulle leda till att personal skulle bli överflödig, började uppsägningar 

inom IT och kunden var orolig för att förlora den kärnkompetens som var nödvändig för den 

dagliga verksamheten. Man ville hitta en lösning där de kunde erbjuda denna personal ett 

attraktivt jobb och samtidigt ha kvar tillgång till kärnkompetens. Lösningen på problemet blev 

att en leverantör fick ta över personalen från systemutvecklingen och ta dem till sig i sitt 

företag. Kunden lade över hela systemutvecklingen i händerna på en stor och gedigen 

leverantör och fick på så sätt behålla kompetensen. Kunden flyttade även i och med detta över 

ansvaret för vidareutbildning och kompetensförsörjning till leverantören.  

 Respondenterna är överens om att då outsourcingen berörde i stort sätt hela systemfloran och 

samtliga inom systemutveckling är denna affär central för kunden. Oursourcingen har därför 

hög prioritet hos ledningsgruppen som även sätter stort fokus på ekonomi, förhandlingar och 

eventuella problem som uppstår. 

Det befintliga kontraktet förlängdes i förtid och gäller idag fram till 2015. Kontraktet är dock 

uppe för omförhandling och arbetet pågår för fullt med att ta fram ett nytt. En respondent 

berättar att orsakerna till att avtalet skall omförhandlas är flera. En stor anledning är att den 

sourcingstrategi och de planer och mål som sattes upp 2008 inte är densamma nu. Stora 

förändringar vad gäller de planer som fanns för systemparken har ändrats avsevärt och de 

avtal som sattes upp för budget och överenskomna kostnadsminskningar är inte längre 

realistiska.  
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Vidare berättar denne att en annan orsak till omförhandlingen är att det ursprungliga avtalet 

togs fram på mycket kort tid och har en del större brister som leder till onödiga diskussioner 

och konflikter. Ett exempel som nämndes var ett uttryck som kallas för ”aktiv förvaltning”, 

denna förvaltning sköts som ett fastprisåtagande vilket har lett till stora diskussioner vad som 

egentligen skall ingå i detta åtagande och vad som skall debiteras utöver detta. Eftersom 

avtalet inte är tydligt i denna fråga, och inte ger det stöd som behövs, går många onödiga 

timmar åt till diskussioner om detaljfrågor om ekonomi. En annan viktig term som skapar 

förvirring är ”omgående”, vad innebär detta i en incidentsituation? Svaret är inte lika för alla 

situationer utan omgående kan betyda olika saker beroende på hur pass allvarligt felet är. 

Kunden och leverantören har även de olika bilder av vad omgående innebär. Det nya avtalet 

som tas fram skall ge bättre stöd till både kunden och leverantören genom att vara tydligare 

vad som ingår i fastprisavtalen och vad som skall debiteras utöver dessa. 

En tredje orsak till omförhandling är de SLAer som varit uppsatta från början, många är 

dåliga, svåra att mäta och andra är omöjliga att leva upp till. 100 % rätt, d.v.s. inga fel i 

produktion är ett exempel som inte är rimligt som krav. Respondenten tror att många 

förändringar och ett större ansvar än vad som varit uppsatt från början gjorde att leverantören 

fick det svårt att få ekonomin att gå ihop vilket ledde till att även kunden fick problem. 

Respondenten menar att de förhandlade fram ett avtal med leverantören som var väldigt 

fördelaktigt för dem, men att detta inte bara var positivt. 

”...försök aldrig få till ett för bra avtal, för det är inte bra i längden. Det kostar. Vi var 

supertuffa i förhandlingarna när vi tog fram avtalet och vi fick ett avtal som såg superbra ut 

på pappret, men efter en stund började leverantören att blöda, och en leverantör som blöder 

är inte en bra leverantör. Då är inte vi en bra kund...” (Respondent 2) 

En annan respondent uttrycker samma sak fast med en annan syn på det som inträffade: 

”Det som var sämst med avtalet var att de premisser som leverantören byggt sitt Business 

case på försvann i och med finanskrisen 2008 och att avtalet därmed blev mycket 

ofördelaktigt för leverantören och att affärsuppgörelsen som gjorts inte längre stämde med 

deras långsiktiga strategi.” (Respondent 3) 

Vidare innehåller avtalet ett antal vitesklausuler som reglerar de viten som leverantören kan 

tvingas betala vid exempelvis driftstörningar och försenade leveranser. Det har dock aldrig 

hänt att leverantören har tvingats betala vite, trots att det har förekommit incidenter där 

leverantören enligt avtalet skall göra detta.  

4.3.3 System och resurser 

En aspekt som nämns av flera respondenter är fördelar och nackdelar med den gamla 

kundpersonalen som numera sitter hos leverantören. Kunden gjorde i outsourcingen sig av 

med i stort sätt all den kompetens som fanns angående krav och beställningar vilket ledde till 

att detta fortsattes göras av samma personer, men som nu som anställda hos leverantören. 

Detta var viktigt i början då kompetensen saknades men kunden hade behovet. En person vi 
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intervjuade beskrev det lite som en två årig smekmånad. Det som var bra i början blev dock 

ett problem ganska fort då lösningen inte är hållbar, att leverantören sköter denna del. Det 

som också började hända efter ca 2 år var att den gamla kundpersonalen fick nya uppdrag hos 

leverantören och nya kom i deras ställe. De nya saknade den kunskap om kundens system och 

vad kunden egentligen menade i sina beställningar och problemen började ganska fort 

komma. Många problem som härstammar från detta hade kunnat undvikas tror respondenten 

om leverantören i ett mycket tidigare skede ställt högre krav på beställningar och krav. 

Leverantören hade i ett tidigare skede kunnat styra upp beteendet hos sin nya personal och 

hjälpt kunden att snabbare göra rätt innan det gått för långt. 

Ett annat problem som uttrycks av två respondenter är runt förståelse kring kritiska system, 

den gamla kundpersonalen har stor förståelse för hur kritiska vissa av systemen är och hur de 

ska hanteras kvalitetsmässigt. Det har varit svårt att få förståelse av den nya personalen hur 

pass kritiska systemen är och att det inte får gå fel i produktion överhuvudtaget. Bilden av vad 

bra kvalitet är skiljer sig mellan kunden och personal från leverantören, särskilt när det 

kommer ny personal hos leverantören. 

Kundens system likt många andra i branschen består till en stor del av legacysystem skrivna i 

Cobol och körs på en IBM stordator. Detta leder till ett stort personberoende då systemen är 

dåligt dokumenterade och har mycket affärslogik som är väldigt svåra att förstå och hitta. 

Leverantören tog i och med outsourcingen på sig ansvaret att upprätthålla kompetens men 

detta har enligt en respondent inte hanterats enligt dennes förväntningar. Leverantören har 

istället skjutit tillbaka ansvaret på kunden genom att uttrycka att det inte finns beläggning för 

konsulten och meddelat om det fortsätter kommer denne hyras ut till andra kunder. Kunden 

vågar inte ta risken att kompetensen försvinner vilket har lett till många diskussioner och en 

del konflikter. Kompetensen för legacysystemen är så pass speciell och systemspecifik att det 

blir svårt att uppnå stordriftsfördelar, detta gör att leverantören får svårt att få ekonomin att gå 

ihop. 

4.3.4 Processer, rutiner och struktur 

En respondent som jobbar dagligen i den operativa verksamheten menar att något som blivit 

bättre och tydligare under resans gång är processer och rutiner för beställningar, 

produktionssättningar, realeasehantering m.m. Dessa har blivit mycket tydligare sen 

systemutvecklingen hamnade hos en leverantör eftersom mycket har blivit mer formellt. 

Denne beskriver vidare att antalet incidenter, fel i produktion, har blivit färre något som denne 

kopplat ihop till bättre och säkrare processer. Baksidan av förbättringen och formaliseringen 

är att ledtiderna blivit längre och att ändringar tar längre tid att få till stånd. Det har enligt 

samma person även blivit jobbigare att driva frågor med leverantören och denne saknade 

känslan av att spela i samma lag, som det var när systemutvecklingen fanns i samma företag. 

En stor konsekvens av de nya mer omfattande processerna är att beställare lägger mer tid på 

rutiner och dokumentationen vilket har gjort att mindre tid kan läggas på det övriga arbetet.  
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En viktig process som förbättras enligt respondenten är inom test. Numera utförs omfattande 

och noggranna acceptanstester på ett strukturerat och väldefinierat sätt. Tidigare i intervjun 

lyfte samma person brister i levererad kvalitet i utvecklingen som ett problem och beskriver 

att de nya testrutinerna räddar dem och har skapat bättre kvalitet i produktion och färre 

incidenter. Anledningen till den högre kvaliteten är enligt denna inte enbart tack vare att 

leverantören blivit bättre utan att kunden nu hittar felen redan i acceptanstest istället för i 

produktion. 

4.3.5 Förväntningar och relationer 

De system som var planerade för nedläggning finns i dag kvar men har skötts på sparlåga då 

en väl tilltagen budget saknades, dessa system kan idag delvis vara eftersatta vilket kunden 

har uppfattat som dåligt skött av leverantören. En respondent medger dock att denna bild inte 

riktigt är rättvis då det faktiskt är kunden som inledningsvis har tagit dessa beslut. 

Leverantören har enligt en respondent egentligen gjort kunden en björntjänst genom att 

fortsätta jobba med alla system utan att kräva en omförhandling och inte varit tydlig med 

varför de har velat ha mera pengar för förvaltning. Diskussioner nere på detaljnivå om 

respektive system har tagit mycket tid när det egentligen var på sin plats med en hel översyn 

efter den ändrade strategin.  

Den första tiden efter outsourcingen beskrevs av en respondent som med ganska liten 

skillnad, det var samma personer som jobbade med systemutveckling, fast nu hos 

leverantören. Dessa personer fortsatte i mångt och mycket att jobba vidare som de alltid gjort 

och levererade det som kunden ville ha. Under åren har en del av den ursprungliga personalen 

fått nya arbetsuppgifter hos leverantören och nya har kommit i deras ställe. En person vi 

intervjuat menar att detta inte är enbart dåligt utan snarare positivt av många anledningar, en 

anledning som denne särskilt nämner är att det förefaller bli färre personliga konflikter och en 

mer rak kommunikation. Beställarna har även tvingats bli bättre på att skriva krav och 

beställningar. 

De respondenter vi har talat med har en bra bild av hur affären ser ut i helhet och har en 

övergripande förståelse vad som ingår i leverantörens åtagande. En respondent nämner dock 

att alla hos kundföretaget inte har samma förståelse och att de har förväntningar som inte 

alltid är rimliga. Att leverantören har svårt att leva upp till de förväntningar som finns med de 

budgeterade resurserna är inte konstigt menar en respondent, samtidigt som denne anser att 

leverantören har ett ansvar att vara tydligare i denna fråga.  

Två av respondenterna beskriver den nuvarande relationen med leverantören som ansträngd 

och hänvisar till problem med leveranser gällande vissa system. Respondenten berättar vidare 

att det varit återkommande problem i många releaser de senaste åren och det är mycket jobb 

för att få till varje produktionssättning. Exakt vad orsaken är, vare sig det är kompetens eller 

resurser så beskriver respondenten att viljan finns. Leverantören visar på engagemang men 

enligt respondenten når de inte ända fram. 
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Kunden genomför varje år en nöjdhetsundersökning på sina större leverantörer och även den 

här leverantören har varit med under flera år. De första åren fick leverantören bra betyg men 

de senaste två åren har leverantören fått dåligt betyg. Mycket handlar om problem på den 

operativa nivån med bemötande, kvalitet, kostnader och diskussioner. Det som är intressant är 

att kunden får lika dåligt betyg när leverantören gör sina interna mätningar. Det framgår 

tydligt enligt respondenten vi pratat med att relationen är infekterad och att det finns 

misstroende och ifrågasättande från bägge sidor. Vidare beskriver respondenten ett scenario 

med en annan leverantör som för tre till fyra år sen fick lågt omdöme i undersökningen och 

med vilken en del stora problem fanns, detta samtidigt som leverantören i vår undersökning 

fick bra omdöme. När kunden och leverantören tog tag i problemen förbättrades betyget i 

undersökningen och nu fungerar relationen väldigt bra. Känslan hos respondenten är att när 

fokus lyftes bort från den andra leverantören blev problemen tydligare hos vår leverantör. 

Detta skedde samtidigt som personalen blev allt mer utbytt och det som kan beskrivas som en 

tvåårig smekmånad var över. 

Leverantörens samverkansmodell är tydligt delad i tre nivåer, strategisk, taktisk och operativ. 

Alla med olika ansvar, befogenheter och mötesforum. Ramverket förespråkar rak 

kommunikation, dvs. ingen diagonal och med tydliga eskaleringsvägar för problem och 

frågor. Rollerna på de olika nivåerna har tydliga uppgifter och ansvarsområden, mer detaljerat 

än vad vi beskrivit i vår empiri. Vad modellen visar är att samverkan på en operativ nivå skall 

ombesörjas genom den taktiska nivån. Detta innebär att frågor på den nivån skall ställas 

genom Leveransområdesansvariga (LOA) som på så sätt får kontroll på typen av frågor, 

mängden och vem som ställer dem.  

Som tillägg kan nämnas att kunden och leverantören har tagit ett gemensamt beslut om att inte 

ha några större gemensamma aktiviteter, framförallt inte när det gäller den operativa nivån. 

 

4.3.6 Har outsourcingen varit lyckad? 

Den största och mest kritiska orsaken till outsourcingen, vilket var att rädda IT-kompetensen, 

har fungerat bra. Direkt efter outsourcingen slutade personalflykten och den gamla 

kundpersonalen verkade nöjde med den nya situationen. Redan innan outsourcingen hade 

kunden ett relativt stort antal konsulter inne på i stort sätt heltid vilket gör att kunden har i 

stort sätt samma IT-kostnader nu som då. En respondent uttrycker sig rörande kostnaderna för 

IT-drift som att kostnaderna har nog inte minskats och det är svårt att göra en rättvis 

jämförelse om de får mer för pengarna nu än förut. Något som däremot har blivit mycket 

bättre med åren är Incidenthantering och problemlösning, detta är inte enbart på grund av en 

ny leverantör utan det är något kunden själv tagit fram.  Samarbetet fungerar bra mellan kund 

och leverantör rörande större frågor och framförallt incidenthantering. 

Kompetens och resurser var en bristvara hos kunden innan outsourcingen, något som blivit 

bättre. Dock finns ett stort problem kvar rörande en handfull nyckelpersoner och 
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nyckelkompetenser som kanske borde ha stannat kvar hos kunden än ha flyttats över till 

leverantören. Det finns även en delad bild på hur dessa nyckelresurser skall hanteras mellan 

kund och leverantör. 

En aspekt som fungerat mindre bra de senaste åren är de problem och diskussioner som 

uppstår i den operativa verksamheten. Detta hänger ihop mycket med förväntningar och den 

otydlighet som funnits i avtalet. Kunden tycker att utveckling blir för dyr och att de får för 

dålig förklaring till varför kostnaderna skenar. Diskussioner om pengar kommer för långt ner i 

organisationen och bland fel individer, detta har fått för mycket fokus vilket påverkar 

relationen och enligt en respondent blir energikrävande och kostsamt. Situationen har skapat 

ett misstroende hos en del individer hos kunden som då ifrågasätter offerter och prisförslag 

från leverantören. Ifrågasättandet har lett till att leverantören ofta hamnar i försvarsställning 

och att diskussionerna inte hålls på en korrekt och kreativ nivå utan lätt hamnar i pajkastning 

och ”vad var det jag sa” och en vi-och-dom mentalitet. 

En reflektion från en respondent i slutet av vår intervju, när vi diskuterade huruvida 

outsourcingen var lyckad utifrån ett användarperspektiv, var att det kanske inte är 

tillämpligt på just deras företag. Anledningen var att faktorerna handlade om 

informationskvalitet och användarens upplevelse om systemen och informationen där i, vilket 

är kundens ansvar och kundens system. Respondenten tyckte det var svårt att ta ställning och 

ställde sig något frågande till om detta var kopplat till outsourcingen över huvud taget, eller 

om det egentligen handlar om de IT-system som de har. Denne menade dock att 

informationen och tillförlitligheten inte har blivit sämre någonstans och att leverantören sköter 

informationen väl. 

De svar vi fått in visar på att varit i det stora hela en lyckad outsourcing, om än med en del 

brister och problem. Vi placerar bristerna främst inom affärsperspektivet i Outsourcing 

Success, där stordriftsfördelar, utökad kompetens och flexibilitet inte har blivit som kunden 

förväntat sig. När vi går ner en nivå i Partnership Quality så är det några faktorer som vi ser 

problematiska, tillit, konflikt och vinst- och riskdelning. I intervjuerna framkom att det 

föreligger en skev vinst- och riskdelning samt har vi sett att förtroendet är skadat och 

leveranserna återkommande blir ifrågasatta. Respondenterna är delade vad gäller graden av 

konflikter, en tycker graden konflikter är låg, en medel och en anser att graden är relativt hög.   
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5 Analys 
Vi kommer i detta kapitel analysera vårt resultat med stöd av den teoretiska referensramen. 

Vi har delat upp vår analys efter de fem kärnfaktorerna i Partnership Quality för att på ett 

enkelt och tydligt sätt koppla empirin till teorin och med hjälp av detta dra slutsatser från vår 

studie. Teorin med mer information återfinns på sidan 9 i vår referensram. 

5.1 Tillit  
Graden av förtroende och villighet mellan partners. 

Lee och Kim (1999) lyfter fram att misstroende och ifrågasättande är förödande för en 

relation där förtroende är en avgörande faktor. Att lita på att sin leverantör gör sitt bästa, 

debiterar rimligt och lämnar riktiga uppgifter är en förutsättning för att kunna arbeta effektivt. 

I våra intervjuer framgick att det ofta blir ifrågasättande rörande kostnader kring en 

beställning. Ett exempel som togs upp var att leverantören räknar om och försöker förklara 

men når inte alltid fram med sin förklaring. Kunden väljer då att antingen acceptera och 

fortsätta vara missnöjd eller fortsätta att ifrågasätta. Om leverantören nu väljer att backa och 

sänka priset så kommer kunden tro att leverantören försökte lura dem till att betala ett alldeles 

för högt pris och så fortsätter misstron även vid nästa beställning. Reaktionen blir enligt en 

respondent: 

”AHA! Det var det vi trodde! De lurar oss!”  (Respondent 2) 

Exemplet ovan är ett av de scenarion som skapar misstroende och ett gap mellan kund och 

leverantör, ett annat är att kunden inte känner sig trygg med att leverantören alltid gör den 

bästa lösningen för kunden utan tar genvägar som kan komma att kosta i framtiden. Det kan 

handla både om dokumentation och funktionsmässiga lösningar vid systemutveckling. 

Det första problemet rör kundens inledningsvis bristande kompetens vad gäller rollen som 

beställare och kravställare. Här borde leverantören på ett tidigt stadium lyfta problemen och 

inte låta verksamheten löpa vidare som inget hänt för att två år senare ställa nya hårdare krav. 

Ett annat problem som leverantören borde reagerat på i ett tidigare stadium är det faktum att 

avtalet som egentligen gällde inte var rimligt längre. Den strategiska nivån borde nog ha sett 

detta tidigare och tagit upp det för omförhandling tidigare än vad som gjorts. Alternativt om 

det inte fanns tillräckliga belägg för omförhandling så bör det kommunicerats mycket 

tydligare ner till den taktiska och operativa nivån vad som gäller. Vi ser i våra intervjuer att 

mycket av den problematiken som härstammar från otydlighet i avtal och för snäv budget 

kommit upp och diskuterats på en för låg nivå. Detta är en grund till missnöje, minskat 

förtroende och onödiga konflikter.  

Leverantörens modell för samverkan stämmer bra överens med Kern och Willcocks (2000) 

syn på mötesforum och hur ofta det ska hållas. I ramverket för förvaltning finns 

styrgruppsmöten planerade och relevanta personer från bägge parter skall medverka. Möten 

skall ske ett par gånger om året och bör hantera just dessa frågor rörande kontraktet på en hög 
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nivå. Vi har i våra intervjuer inte gått in specifikt på varför kontraktet inte har omarbetats 

tidigare även då det fanns tydliga problem och forum på plats för att hantera detta. 

 

5.2 Förståelse 
Grad av förståelse för beteende, mål och policies mellan partners. 

Förståelse är något som behövs från båda håll. Kunden behöver förstå vad en outsourcing är 

och därigenom få rimliga förväntningar på vad som ska levereras. Vi ser även ett behov av ett 

förtydligande av de effekter som kan väntas av förändringen. Med effekter menar vi både de 

positiva och de negativa, exempelvis uppnås högre kvalitet och säkrare IT-utveckling men 

med längre ledtider och mer omständliga processer. På taktisk nivå finns ett stort arbete att 

översätta det strategiska till mer greppbart och detaljerade aktiviteter och riktlinjer som går att 

applicera i verksamheten. Även om vi inte har träffat leverantören befarar vi att det även kan 

vara så att leverantörens förväntningar på kunden är felaktiga och att det finns två sidor som 

inte uppfattar att deras motpart lever upp till deras förväntningar. Kern och Willcocks (2000) 

menar att en nyckelfaktor är förståelse för kundens verksamhet. 

I avtalet i vår fallstudie saknas som nämnt tidigare tydliga riktlinjer för exakt vad som ingår i 

åtagandet och kunden jämför gärna med hur det var innan outsourcingen då systemutveckling 

var kollegor i samma lokaler. Det som gör jämförelsen sned och svår är att det förutom rent 

fysiskt har flyttats på resurser är att det tillkommit en mängd rutiner och processer, för att inte 

tala om tester, som gjort ledtiderna längre. De förlängda ledtiderna är inte direkt leverantörens 

fel men det är nog lätt att ge dem ansvaret. 

Kern och Willcocks (2000) menar att leverantören behöver vara lyhörd och snabbt sätta sig in 

i kundens behov av kompetens och som i detta fall tydligt definiera vad kunden menar med 

kvalitet och leveranskrav. Rutiner och processer behöver tas fram och synkas mellan kund 

och leverantör, detta bör vara ett arbete som leverantören gjort förut och har best practice-

kunskaper om som de kan dela med sig av till kunden.  

Kommunikationen behöver hållas på en nivå så att bägge parter förstår vad som menas och 

vad det innebär. I våra intervjuer framkommer att ett stort arbete har gjorts med rutiner och 

processer vilket förenklar kommunikationen då bägge företag använder samma process. Dock 

finns det kvar en del stora skillnader som exempelvis, kvalitet där parterna har olika syn på 

innebörden. Vår definition av kvalitet vad gäller leverans av tjänster är, hur väl uppfyller 

leveransen kundens förväntan. Dock ska inte nästa aspekt gällande reliabiliteten glömmas, 

dvs. är leveransen fri från defekter och brister. Summan av dessa två är kundens uppfattning 

om vad förväntad kvalitet är. Vår uppfattning om kunden är att denne kanske har högre 

förväntningar och kvalitetskrav än många andra kunder som leverantören har och det måste 

leverantören acceptera, dock anser vi att det måste med tidigt i budgetering och avspeglas i 

kostnaden. Vår reflektion är att kunden inte kan förvänta sig en högre kvalitet än vad den är 

villig att betala för.  
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Kommunikationen mellan kund och leverantör beskrivs annars i nuläget som god och under 

löptiden har processer och rutiner för kommunikation förbättrats.  

Ett stort problem som framkom under intervjuerna är att kunden varit en dålig beställare, 

beställaren har trott sig beställa en sak men ofta motsvarar inte leveransen kundens 

förväntningar. Utvecklarna har besuttit ytterst god kunskap om hur utveckling skett tidigare 

och fortsatt i samma spår som innan vilket numera inte fungerar varken praktiskt eller 

avtalsmässigt. Kunden blir besviken när dennes förväntningar inte uppfylls och leverantören 

frustrerad över att behöva göra om, försvara sig och diskutera hur de tänkt. Kunden har dock 

lärt sig sin läxa och fokuserat på att utbilda sina beställare i kravhantering.  

 

5.3 Vinst- och riskdelning  
Graden av förbindelse och överenskommelse gällande vinst- och riskdelning. 

Flera forskare trycker på vikten av en balans mellan vinster och risker i ett partnerskap. Bägge 

parter är beroende av en affärssida som är gynnsam då lönsamhet är grunden för att kunna 

utföra ett bra arbete och vara bekväma i situationen. Även att riskerna inte är snedfördelade 

och enbart tynger den ena parten skapar en trygghet för bägge parter (Lee & Kim, 1999; Kern 

& Willcocks, 2000; Grover, Cheon & Teng, 1996). 

Det inledande avtalet var snedfördelat, kunden hade ett för bra avtal inledningsvis. Budget var 

satt lågt plus att det fanns en stor avtalad effektivisering och kostnadsminskning för de 

kommande åren. Under tiden har kunden utfört ett stort utvecklingsprojekt och 

vidareutveckling av system samt omfattande ändrat sin strategi rörande sin systempark. Detta 

tillsammans med förändringar i marknaden har gjort det svårt för leverantören att hålla 

lönsamhet. 

Något som vi uppfattat i intervjuer är att när relationen blir sämre som i detta fall så blir 

kontraktet allt viktigare. Respondenterna beskriver ett hänvisande till avtalet från båda sidor, 

fast ibland med olika tolkning. Kern och Willcocks (2000) skriver om en transformering från 

ett kontraktuellt förhållande till ett kooperativt förhållande och menar att en flexibilitet vad 

gäller kontraktet på en strategisk nivå är en förutsättning. 

Kunden beskriver att de är inlåsta i partnerskapet, de har hamnat i ett läge där de är beroende 

av en leverantör. Även om vi bortser från det rent avtalsmässiga, då avtal kan sägas upp, 

omförhandlas och brytas, så är det svårt att bara byta leverantör. Det är omständligt och 

kostsamt plus att de nyckelpersoner som numera sitter hos leverantören då riskerar försvinna 

till andra uppdrag hos andra kunder. Leverantören har en lite omvänd situation, de har 

inlåsningseffekten som en fördel vid förhandlingar men har svårt att få affären att gå ihop med 

befintligt avtal, de kan inte heller dra nytta av de nyckelpersoner som är ”låsta” genom avtalet 

med kunden. Det har exempelvis framkommit i våra intervjuer att legacysystem kan ställa till 
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det för förvaltarorganisationen då uteblivna stordriftsfördelar gör det svårt att få bra 

lönsamhet samt problem med inlåsning av nyckelpersoner från kundorganisationen.  

Flera respondenter känner att risken ligger mycket hos dem, dvs. hos kunden. Orsaken är 

exempelvis små viten och små eller inga konsekvenser av att göra fel eller att inte hålla 

kvalitetskraven. Många av de SLAer och mätetal som är uppsatta beskrivs som tandlösa och 

utan förankring och tillämplighet. 

En respondent uttrycker även ett missnöje med hanteringen av nyckelresurser och 

kompetenser från leverantören där denna egentligen lägger tillbaka risken och ansvaret i knät 

på kunden. Leverantören har svårt att få beläggning för resursen och menar att om inte 

kunden hittar underlag för beläggningen så kommer resursen flyttas till en annan kund. 

Indirekt blir resultatet att kunden känner sig tvingad att köpa mer tjänster bara för att få 

behålla nyckelkompetens. Gonzales et. al (2010) beskriver denna problematik som vanligt 

förekommande, att kunden ofta förlorar kunskap och erfarenhet då dessa nyckelpersoner får 

andra uppdrag hos leverantören. 

Kern och Willcocks (2000) lyfter i sin artikel fram att för att en outsourcing skall fungera 

långsiktigt bör det vara en win-win situation där det sker en rättvis fördelning av vinster och 

risker. Enligt en respondent speglar det nya avtalet just detta, med en mer långsiktigt realistisk 

och lönsam situation för båda parter. 

 

5.4 Konflikt 
Graden av inkompatibilitet gällande aktiviteter, resurser och mål mellan partners. 

Kern och Willcocks (2000) menar att en framgångsfaktor i ett partnerskap är att undvika 

onödiga konflikter och provokationer. De anser även att vara förlåtande och icke bestraffande 

i konflikthantering förebygger fientlighet och bygger upp förtroende. Leverantörens 

samverkansmodell är tydlig vad gäller kommunikationen och ser ut att vara utformad i 

enlighet med Kern och Willcocks forskning. Konflikter skall inte ske på en operativ nivå utan 

tas genom den taktiska nivån och eventuellt vidare via de eskaleringsvägar som finns. Det blir 

färre okontrollerade kontaktytor där konflikter kan uppstå. 

Det framgår i intervjuer att det finns ett underliggande missnöje/misstroende mellan kund och 

leverantör. Ifrågasättande möts av att gå i försvarsställning och diskussioner som egentligen 

kunde undvikas blir mer infekterade och segdragna än nödvändigt. Många konflikter beror på 

misstroende runt estimat och priser samt innebörden av ord som aktiv förvaltning och 

omgående. Mycket av diskussioner hamnar på en för låg nivå där de inte hör hemma, varken 

enligt teorin eller i leverantörens samverkansmodell. 

Det faktum att många som jobbar med systemutveckling hos leverantören är före detta 

anställda från kunden är både en för och en nackdel. En respondent menar att konflikter har 
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blivit mindre personlig med den personal som kommit in samtidigt som konflikt lättare 

uppstår rörande innehåll och beställningar.  

Det är även positivt att ha en viss personalomsättning för att förnya och komma bort från 

gamla mönster. En stor faktor i vårt fallföretag till många onödiga konflikter är det faktum att 

man inte satte sig och gjorde en rejäl översyn av leverantörens åtagande i ett tidigare stadium. 

Istället jobbade man på och försökte få ihop affären trots ökade kostnader och orimliga krav. 

Leverantören bör ta sitt ansvar och meddela att förutsättningarna har ändrats så pass att de 

behöver se över avtalet. 

 

5.5 Engagemang  
Graden av hängivenhet och engagemang mellan partners. 

Viljan att lösa problem, viljan att gå framåt och fortsätta ha en bra relation är central för ett 

partnerskap. I detta fall så är IT-verksamheten väldigt affärskritisk och incidenter måste lösas 

fort och smidigt. Kunden beskriver ett väl fungerande samarbete och bra processer och rutiner 

för att hantera allvarliga fel i produktion. En förklaring till detta är att när det brinner så ska 

elden släckas, vad det kostar och vem som ska betala är inte intressant just i det ögonblicket, 

det problemet kommer senare. Men om alla krafter samlas och riktas åt ett håll, både kundens 

och leverantörens, och problemen avhjälps. Att arbeta bra tillsammans när det är kris verkar 

inte vara där skon klämmer utan det är i det dagliga arbetet med beställningar, frågor och 

småproblem som missnöjet finns. Även här beskriver respondenten att engagemanget finns 

hos leverantören dock uttrycker sig en av respondenterna med att de har viljan och försöker 

men inte når hela vägen fram. 

Sammanfattningsvis svarar samtliga respondenter att de är nöjda med outsourcingen utifrån 

de förutsättningar som funnits och vad leverantören har levererat. De problem som beskrivs i 

empiri och analys är inte så pass allvarliga att outsourcingen kan kallas misslyckad. Det 

faktum att avtalet också är under omförhandling vilket troligt innebär ytterligare förlängning 

tyder på att parterna ändå anser sig ha ett tillräckligt bra samarbete för att fortsätta. 
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5.6 Faktorer från Partnership Quality 
Sammantaget kan vi från vår analys med anknytning till vår referensram visa på de faktorer 

från Partnership Quality som vi funnit avgörande för ett gott samarbete. 

De fem kärnfaktorerna tillit, förståelse, vinstdelning, konflikt och engagemang visar sig 

även i vår studie har stor inverkan på kvaliteten i partnerskapet. I vår fallstudie är 

tillit/förtroende en faktor som har fått sig en ordentlig törn. Vi härleder mycket av detta till 

en otydlighet i avtal, snedvriden vinst- och riskdelning och felaktiga förväntningar. 

Misstroende och misstänksamhet tillsammans med de felaktiga förväntningarna har lett till 

konflikter på en för låg nivå i organisationen. Förståelse är något som vuxit sig starkare 

under åren som outsourcingen pågått och som nu är på en bra nivå. Även engagemang är bra 

hos leverantören och har inte, som Partnership Quality menar, blivit sämre med åren.  

Om vi tittar på de bakomliggande determinanterna finner vi även här en bra 

överensstämmelse med Lee och Kims modell. Genom gemensamt agerande och 

delaktighet, bl.a. planering, kontroll och strategiska mål, uppnås samförstånd och 

målkongruens. När den strategiska bilden är klar för bägge parter och målet är lika bör det bli 

färre onödiga konflikter. Närbesläktat med detta är informationsdelning, en hög grad av 

informationsdelning ökar samarbete och förståelse och borde enligt vår uppfattning minska 

avståndet mellan kund och leverantör.  

Kommunikation är enligt vår analys en av de avgörande faktorerna bakom Partnership 

Quality. Denna determinant styrs av två delar, struktur och personliga bemötanden. Vi tycker 

därför att den bör ha stor inflytande även på konflikt då hur parterna bemöter problem och 

frågor är avgörande för om det blir en konflikt eller inte. 

Det är slutligen tydligt att ledningsstöd har en stor påverkan på en relation. I detta innefattar 

vi även tidigt agerande och styrning och kontroll på den egna verksamheten. Det är vitalt att 

styra den egna organisationens förväntningar och krav för att få ett gott samarbete. I 

anknytning till detta så är även koordination, innefattande rutiner, processer och struktur 

något som bör få stort fokus vid en outsourcingaffär. Dessa är i vår uppfattning till för att den 

operativa verksamheten skall fungera smärtfritt. 
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6 Slutsatser och diskussion 
Här följer slutsatser och reflektioner kring vårt resultat av studien. Vi har i vår studie av 

tidigare forskning och i vår fallstudie funnit faktorer och aspekter som är av särskilt stor 

betydelse. Vi har i våra slutsatser gjort en uppdelning och kategorisering för att tydliggöra 

för läsaren, vi kommer visa på de komponenter på en strategisk nivå som är avgörande för att 

samarbete skall fungera på en operativ nivå för att sedan gå vidare på faktorer nere på 

operativ nivå.  

6.1 Faktorer på en strategisk nivå 
Vi har i vår studie funnit många faktorer som är avgörande för ett gott samarbete på en 

operativ nivå som härstammar från en strategisk nivå. I vår studie ligger fokus på den 

operativa nivån men vi anser att det är så pass viktigt att visa på beroendet från den strategiska 

nivån att vi valt att ta upp dessa aspekter i våra slutsatser. 

 Ett tydligt och grundligt avtal är fundamentet för ett bra samarbete. Innehållet i avtalet 

bör enligt vår uppfattning inte bara täcka in ekonomiska aspekter utan även vara ett 

stöd till den operativa nivån. 

 

 Det måste finnas en tydlighet från kundens sida vad det är kunden lämnar över och 

vad leverantören har att förvalta. 

 

 Snabba avtal kan vara jättebra för att snabbt lösa ett problem, men de behöver följas 

upp med en detaljeringsfas i tidigt skede. De snabba avtalen kommer med stor 

säkerhet att vara inkompletta och otydliga.  

 

 Det bör finnas stor lyhördhet och flexibilitet vad gäller avtalet på en strategisk nivå, då 

ändringar som inte är förutsägbara troligen kommer krävas under kontraktstiden. 

 

 Det är viktigt att leverantören tidigt ställer krav på det som förväntas av kunden för att 

hjälpa denna att komma igång och nå upp till den förväntade nivån, i studien handlade 

detta bland annat om beställarkompetens. 

 

 En stor avgörande faktor för ett fungerande partnerskap är vinst och riskdelning, det 

måste finnas en balans mellan kund och leverantör, ingen får blöda eller ha orimligt 

stor risk.  

 

 Kunden bör undersöka och kontrollera förväntningar och bemötande i det egna 

företaget likaväl som leverantören har ett liknande arbete. Vi ser ett stort behov av att 

spelreglerna är tydliga för individer på den operativa nivån.  
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6.2 Faktorer på en operativ nivå 
För att samarbetet skall fungera bra och goda relationer skall skapas och bibehållas på en 

operativ nivå har vi funnit dessa avgörande faktorer. 

 Det är av stor vikt att det finns en tydlighet rörande leverantörens åtagande och dess 

innehåll till den taktiska och operativa nivån för att dessa ska få rimliga förväntningar. 

 

 Använd de forum som finns framtagna, leverantören har i detta fall ett ramverk som 

ger en bra grund för att hålla diskussioner på rätt nivå och för att eskalera problem.  

 

 Ansvariga på den taktiska nivån behöver vara skickliga på att hantera konflikter och 

även på att förebygga dem. Vi tror att det finns mycket att vinna i hanteringen av 

ifrågasättande, misstroende och obekväma frågor. 

 

 Det behövs hårdare styrning och en tydlighet från leverantören för att förmå kunden 

att själva skriva korrekta beställningar, krav och höja sin kompetens inom området. 

Detta för att de så tidigt som möjligt själva ska sköta den del av verksamheten. 

 

 Det är vitalt att bägge parter har ett gemensamt språk, att de känner sig trygga med att 

det de menar tolkas och förstås på rätt sätt av den andra parten. Vi tror att leverantören 

behöver sätta sig in i kundens verksamhet och ta till sig kundens språk, begrepp och 

uttryck i ett tidigt skede. 

 

En reflektion över samverkansmodellen från leverantörens ramverk och vår exempelprocess 

gäller kommunikation mellan kund och leverantör på den operativa nivån. På denna nivå 

saknas direkt kontaktväg. Vi tror utifrån Kern och Willcocks (2000) diskussioner om 

kooperativt samarbete att denna nivå är något som kommer bli mindre strikt när förtroende 

och samarbete fungerar bra. Vi tror att ett framgångsrikt samarbete styrs från toppen men 

byggs från grunden. När bägge parter är medvetna om uppsatta spelregler och ingen part 

utnyttjar situationen kommer kommunikation behövas även på denna nivå. Och inte 

nödvändigtvis på ett byråkratiskt och styrt sätt via den taktiska nivån. Vi ser självklart behovet 

av kontroll från LOA men det behöver finnas en balans där en känsla av laganda och 

teamarbete kommer får vägas mot kontrollbehovet.  

Saker som får stor vikt i avtal och förvaltningsmodeller är möten, processer, rutiner, 

kommunikationsvägar och roller. Detta är av stor vikt och utgör enligt vår uppfattning 

grunden för samarbetet, men det är vad och hur det kommuniceras och diskuteras under 

möten och emellan möten som är avgörande för relationerna. Tittar vi på Partnership Quality 

och vad som skapar en lyckad outsourcing så är det mycket mer mjuka värden som förståelse, 

förtroende och engagemang som är i fokus. 
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6.3 Diskussion 
Vår inriktning i frågan om outsourcing är att undersöka och förstå vad som skapar goda 

relationer på en operativ nivå. Med detta underförstått även vad som skapar dåliga relationer. 

Mycket av det som kommit fram i intervjuer och som vi analyserat är det som fungerat 

mindre bra vilket gör att vi tittat på problemet från en annan vinkel. Vad har fungerat mindre 

bra i detta samarbete och vilka faktorer beror detta på. Vi har sedan omsatt detta i termer av 

vad som skapar goda relationer i våra slutsatser. 

Vi har i vår studie tittat på en outsourcing, en kund och en leverantör. Vi har även bara 

intervjuat personer från kundföretaget och inte hos leverantören. Vi anser därför inte att 

generaliserbarheten i våra slutsatser är tillräcklig för att kunna sägas vara allmänt gällande. Vi 

är dock övertygade om att de personer vi träffat har insikt nog i denna affär för att kunna bistå 

med empiri för att finna de faktorer som är avgörande för en god relation. 

Den modell vi använt oss av för att mäta lyckad outsourcing, Outsourcing Success, visade sig 

passa mindre bra för att mäta användarperspektivet i denna fallstudie. Vi finner inte riktigt 

den förklaringsgrad i frågorna eller i de svar som kommer från respondenterna som modellen 

utlovar. Respondenterna uttryckte även själva att det var svårt att svara på frågorna på ett 

korrekt och rättvist sätt.  

Vi anser dock att Partnership Quality har varit ett mycket bra stöd för vår studie och att 

modellen har en hög förklaringsgrad av vilka faktorer som är avgörande för ett gott samarbete 

och en god relation. 

 

6.4 Förslag på fortsatta studier och fördjupningar 
Vi ser ett behov av att fördjupa sig inom områdena: konflikter, kommunikation och förståelse 

parter emellan. Att borra sig ner till nästa nivå och titta på den interpersonella relationen och 

hur bemötande individer emellan kan förbättras. Hur ska de lyssna, agera och vara för att 

minska risken för konflikter och missförstånd? Detta skulle vara ett mycket intressant upplägg 

för en framtida studie. 

Något som även skulle vara en intressant infallsvinkel gällande goda relationer är att titta från 

leverantörens sida och studera ett större antal kunder från samma leverantör, som är mer eller 

mindre lyckade, och på så sätt få fram de faktorer som är avgörande för en god kund- och 

leverantörsrelation. 
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8 Bilaga 1 – Intervjuunderlag 
Detta är det intervjuunderlag som vi haft som stöd vid våra intervjuer.  

Namn:________________________________ (Namn hanteras anonymt i uppsatsen) 

Ålder:________________________________ 

Titel/roll:_______________________ 

 

1. Generellt om outsourcingen 

Outsourcingen startade år:_________ 

Kontraktet omförhandlat och nytecknat:__________________ 

Kontraktet gäller/gällde till:________ 

 

Erfarenheter från outsourcingen i stort samt hur tiden sett sen starten: 

Vad har varit bra: 

Vad har varit mindre bra: 

Har något blivit bättre i och med att tiden gått: 

Har något blivit sämre i och med att tiden gått: 

Ser du något tydlig skillnad på de första två och de sista två åren: 

 

Har ni genomfört några stora utvecklingsprojekt eller stora förändringar under tiden för 

outsourcingen? 

 

I stort anser du att kvaliteten på IT inom företaget blivit bättre eller sämre efter 

outsourcingen? 

 

Finns det leverantörsundersökningar gjorda på kundnöjdhet eller liknande som vi kan få ta del 

av?   

Vad var resultatet från denna och hur har det förändrats? 



D0032N Examensarbete Systemvetenskap, VT 2012 2012-08-10 

Mikael Derkert 

Johan Westin 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

 42 

 

Vad kommer ni göra när avtalet går ut? Alt.  Vad gjorde ni när avtalet gick ut? 

 

Har avtalet förlängts / ska förlängas? 

 Vad är den största orsaken till att ni tecknat ett nytt alternativt sagt upp avtalet? 

 

Vad var det bästa och sämsta med det gamla avtalet? 

 

Om ett nytt avtal kommit tillstånd är du nöjd med de delar som ni åtgärdat? 

 

Upplever du att det finns några problem i verksamheten som kan vara svåra att reglera i avtal? 

(om ja): notera vilka de är och hur hanterar ni dessa problem? 

 

I det dagliga samarbetet på operativ nivå, vilka är det vanligaste konflikterna som uppstår. 

Finns det bra metoder och processer för att lösa dessa? Används dem? 

 

I det dagliga arbetet hanteras små och stora fel i systemen. 

Finns det bra metoder och processer för att lösa dessa? Används dem? 

 

Hur anser du att kommunikationen mellan er och leverantören fungerar på verksamhetsnivå? 

 

Finns rätt kanaler och uppfyller de dina behov och förväntningar 

 

Har du någon uppfattning om kostnaderna har kunnat minskas för IT tack vare outsourcingen? 

(har målet för besparingen uppnåtts?) 

 

I det stora hela är du nöjd med outsourcingen? 


