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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Svenska banker och försäkringsbolag spenderar stora summor och 
resurser på sina IT-system, vilka oftast sköts internt. IT-kostnaderna utgör för banker 
den näst största kostnadsposten i resultaträkningen och därmed utgör över 20 
procent av den totala kostnadsmassan. Marginalerna inom bank och 
försäkringsbolag minskar i Sverige samtidigt som ITs komplexitet ökar med krav på 
integrering med gamla bank- och försäkringssystem. IT-outsourcing och joint 

 



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

venture med ett IT-företag är vanliga organiserings former och inget nytt fenomen i 
Finland inom bank och försäkringsbolag. IT-outsourcing har både för- och nackdelar. 
 
Syfte: Att beskriva och analysera begreppet outsourcing kopplat till hur aktörerna på 
den finansiella marknaden i Sverige hanterar och bör hantera sin IT-verksamhet. 
 
Metod: Vi har använt oss av en tvärsnittstudie och intervjuat de högsta ansvariga för 
IT inom bank och försäkring i Sverige och Finland. Vi har även intervjuat 
divisionschefer och IT-leverantörer på den nordiska marknaden. 
 
Resultat: IT är inte för banker och försäkringsbolag någon kärnkompetens och utgör 
heller ingen hög specifik tillgång och är därför lämplig för en viss sorts outsourcing. 
De flesta svenska banker har uppnått skalfördelar inom IT- drift, men 
försäkringsbolagen är inte lika kostnadseffektiva och har inte uppnått skalfördelar i 
samma utsträckning som bankerna. IT-driften är en standard tjänst som är lättare att 
specificera i kontrakt och därmed är en god kandidat för outsourcing. IT-förvaltning 
och utveckling ligger närmare bankernas och försäkringsbolagens kärnkompetens 
och bör inte outsourcas. Däremot utgör vissa delar inom IT-utveckling och 
förvaltning inget unikt värde och är i princip en standard för alla aktörer och kan 
därmed outsourcas. Detta förutsätter att företaget bygger en professionell 
inköpsorganisation som kan hantera problemet. Genom att IT-utvecklingen blir mer 
komplex är ett joint venture förhållande med ett IT-företag en bra lösning. Den 
finska IT- outsourcing marknaden skiljer sig från den svenska på grund av att 
svenska banker och försäkringsbolag är större än de finska motsvarigheterna och de 
svenska aktörerna tappade förtroendet för IT-outsourcing på grund av dåliga avtal 
under början av 90-talet. 
 
Background: Swedish banks and insurance companies have spent considerable 
amounts of money and resources on their IT-systems. IT-costs constitute the second 
largest cost after personal costs for banks, which mean over 20 percent of the total 
costs. The margins in banking and insurance industry are diminishing in Sweden, 
and at the same time they are facing more complex applications that have to be 
integrated into 30 years old IT-systems. IT- outsourcing and joint ventures are 
common in Finland, whereas Swedish banks and insurance companies have the IT-
function in- house. IT-outsourcing is not a new phenomenon, and it has both 
advantages and disadvantages. 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate if IT-outsourcing is suitable for 
banks and insurance companies with a focus on the Swedish and Finnish market. 
Furthermore, analyses on which part of the IT-function is core and strategically 
important for banks and insurance companies, and which part of the IT-function is a 
standard procedure that does not create value. 
 
Method: The paper has been carried out as a survey and interviews with the IT- 
responsible and divisional heads from the biggest Swedish and Finnish banks and 
insurance companies.  
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Results: IT-production is not a core competence nor high asset specificity for banks 
and insurance companies. Swedish banks have reached economic of scale in their IT-
production, but insurance companies do not possess the high cost effectiveness that 
banks have in their IT-production. IT-production is a standard service and easy to 
specify in contracts, which have an effect on outsourcing decisions. Application 
management and development is near the core business and should not be 
outsourced. However, some parts in development are standard and could be 
outsourced if the company can build a good and competitive purchase organisation. 
Application development is such a complex matter and that is why joint venture 
with an IT-supplier will be preferred in the future. The Finnish IT-outsourcing 
market differs from the Swedish, because the Swedish companies have bigger IT-
organisations, furthermore the Swedish IT- outsourcing market was destroyed in the 
beginning in the 90s. The bad experience in Sweden has led to loss of faith in IT-
suppliers on the market, this has a large influence on outsourcing decisions. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

För ungefär 1600 år sedan bestämde sig senaten i Rom för att de själva och 

folket skulle ägna sig åt trevligare och intressantare saker än att leva 

soldatliv. De outsourcade därför försvaret av riket till legosoldater från 

erövrade provinser. Romarriket växte och de hade en dominerande 

ställning gällande militärisk makt. Outsourcingen hade till synes fungerat. 

Senare började det gå dåligt i krigen för Rom och soldaterna bytte sida, 

vilket bidrog till ett snabbt sammanbrott av hela romarriket. Soldaternas 

sympatier låg uppenbarligen inte hos sina tidigare erövrare och kontrollen 

från senaten var för vek. 

 

Romarna bedömde alltså att försvar av riket inte var deras kärnkompetens, 

men med facit i hand borde romarna nog ha funderat över det beslutet 

något ytterligare. Genom att koppla diskussionen till dagens förhållanden 

kan man fundera över vad som i nuläget är kärnkompetensen för företagen 

i samhället. Traditionellt sett skulle exempelvis en biltillverkares 

kärnkompetens definieras inom området för konstruktion och produktion 

av bilar. I dag bestäms dock konkurrenskraften hos en ny bilmodell i hög 

grad av IT-funktionalitet. Sjukvården är ett annat exempel, där betydande 

vårdkapacitetsförbättringar skulle kunna genomföras om de bättre kunde 

utnyttja administrativa IT-lösningar. För våra svenska banker och 

försäkringsbolag står IT för närmare 25 % av kostnaderna och kommer 

troligen att öka i framtiden. Informationsbehandling och 

informationsteknologi blir allt viktigare i många företag. 
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IT är på samma sätt kritiskt för bankerna och försäkringsbolagen som 

försvar av riket var för romarna. Frågan är om romarna gjorde fel när de 

outsourcade försvaret, eller om de bara inte höll en tillräckligt stark 

kontroll över det? Svaret på frågan kanske går att finna i faktumet att 

romarriket visserligen föll, men outsourcingfenomenet lever kvar än idag. 

 

Outsourcing av IT har förekommit sedan 1960-talet. På den tiden var IT-

leverantörsmarknaden ung och omogen (Augustson & Steen, 1999). 1989 

kontrakterade Kodak ut sitt datacenter till IBM:s dotterbolag ISSC 

(www.cio.com). Affären innebar kostnadsbesparingar för Kodak och ISSC 

fick allt fler kunder. Många IT-intensiva företag tvekade dock fortfarande 

inför att använda sig av outsourcing då de upplevde sin verksamhet som 

alltför skild från Kodaks med avseende på komplexitet. IT-outsourcingens 

definitiva genombrott kom först 1994 (www.eds.com) när Rank Xerox 

kontrakterade ut hela sin IT-verksamhet till EDS Client server group. 

Affären var den största som skådats inom outsourcing och var värd 32 

miljarder kronor (www.eds.com).  

 

Det blir allt vanligare, i alla fall inom tillverkningsindustrin, att företag 

lägger ut sin IT-verksamhet. IT-outsourcingmarknaden har vuxit med ca 12 

% årligen de senaste åren. IT-outsourcingmarknaden (i världen) var år 2000 

värd över 560 miljarder kronor och förväntas växa till 1000 miljarder 

kronor år 2005 enligt IDC (amerikanskt analysföretag). Outsourcing av IT 

är en växande trend inom Sverige och inom tillverkningsindustrin har det 

slagit igenom på allvar (www.di.se). SKF, Ericsson, Astra Zeneca och Saab 

Aerospace har exempelvis tecknat avtal om IT-tjänster med olika 

leverantörer. Dessa kontrakt är sammanlagt värda över 20 miljarder kronor 

och sträcker sig i längsta fall över sju år. Under 1996 hade den svenska IT-
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outsourcingmarknaden en omsättning på 4,2 miljarder kronor (Computer 

Sweden, 1997-10-24). 1997 var samma siffra 6,1 miljarder kronor och 

prognosen var då att detta bedömdes tredubblas inom en femårsperiod. 

Inom tillverkningsindustrin är det således ganska vanligt att IT-tjänster 

produceras externt av ett annat företag (www.outsourcing.com). Läget ser 

dock annorlunda ut på den svenska finansiella marknaden där bankerna och 

försäkringsbolagen inte slutit sig till outsourcingtrenden. Ett exempel på 

denna skillnad i utveckling är att Ericsson outsourcat sin 

mobiltelefontillverkning till Flextronics, medan bankerna satsar allt mer 

kapital på IT i egen regi. Precis som mobiltelefontillverkningen var 

Ericssons produktionsapparat, är IT det samma för bankerna. Paradoxen 

blir extra intressant eftersom bankernas och försäkringsbolagens 

kostnadsutveckling ser ut som den gör. SE-bankens IT-kostnader har 

exempelvis ökat med ca 20 procent från 1999 till 2000 (SEB 

årsredovisning, 2000) och utgör därmed inte mindre än 22 procent av hela 

koncernens kostnadsmassa. Detta väcker frågeställningen om dessa 

satsningar verkligen är rimliga och effektiva?  

 
1.2 Problemdiskussion 

 

Många kallar outsourcing en trend eller ett mode, och ser det hela som ett 

uttryck av isomorfism, det vill säga att företag imiterar och kopierar 

varandras handlingar. Det kan säkert vara en partiell förklaring, men 

knappast fullständig. Outsourcing är något som växt fram på grund av det 

ekonomiska läget, globaliseringen och framväxten av 

informationsteknologin. Outsourcing är inte heller något som är en bra 

lösning för alla företag på grund av deras olika verksamhetsområden och 
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funktioner. Det krävs ingen större betänketid för att lista ut att exempelvis 

ett sjukhus som outsourcar sin städfunktion inte möts av samma 

problematiker som en bank som outsourcar sin IT. 
 

Huvudargumentet för att outsourca är som tidigare antytts att företaget 

skall kunna koncentrera sina resurser, både maskiner och personal på sin 

kärnkompetens. IT-outsourcing förekommer endast i begränsad 

utsträckning i den svenska bank och försäkringsbranschen. Anledningarna 

till detta kan vara många. Vad är det som gör att det är effektivt för 

banken/försäkringsbolaget att outsourca eller inte? Är det en skattefråga? 

Rör det sig om problem med sekretessavtal? Är det en rädsla för att 

leverantören skall bli alltför dominant? En klassisk anledning till att ett 

företag outsourcar sägs vara kostnadsbesparingar och kostnadskontroll. En 

ytterligare viktig frågeställning är om det faktiskt är så att IT är bankernas 

och försäkringsbolagens kärnkompetens och därför inte bör outsourcas.  
 

Kärnkompetens eller inte, det finns olika typer av outsourcing och vilken 

av dessa former tillämpar eller bör organisationerna tillämpa? När ett 

företag inte ägnar sig åt total outsourcing (Augustsson & Steen,1999) 

kommer vi in på selektiva outsourcingproblematiker. Det är exempelvis 

inte omöjligt att tänka sig att en bank kan/vill outsourca vissa delar av sin 

IT-verksamhet, medan de vill behålla andra delar. Det kan också föreligga 

sig så att en viss funktion lämpar sig bättre för outsourcing, medan en 

annan ses som kritisk för företagets kärnverksamhet. 

 

Bankerna och försäkringsbolagen i Sverige har liten erfarenhet av 

outsourcing, kanske deras ovilja till fenomenet grundar sig i okunskap och 

fördomar sen tiden då branschen för IT-outsourcing var omogen? Det är 

inte heller helt riskfritt att outsourca sin verksamhet, kompetenser 
 4
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försvinner och nya relationer måste beaktas. Ett begrepp som blir viktigt i 

frågan om kompetensens urholkning är backsourcing (begreppet definieras 

senare), det vill säga att återta kontrollen över en outsourcad verksamhet. 

Är sådan backsourcing möjlig eller har kompetensen gått förlorad? 

 

Jämförelser mellan tillverkningsindustrin och den svensk bank- och 

försäkringsbranschen riskerar dock att bli något haltande då 

verksamheterna är så pass annorlunda. Eftersom det inte finns tillräckligt 

med ”internt” jämförelsematerial i branschen, då endast ett fåtal 

outsourcingkontrakt existerar, blir det nödvändigt att studera andra 

finansiella marknader. Vårt grannland Finland är en bra referens för att 

exempelvis göra effektivitetsjämförelser gentemot. I Finland är outsourcing 

ett utspritt fenomen och nästintill alla finska bank- och försäkringsbolag 

outsourcar sin IT eller delar av denna. Syftet med att undersöka den finska 

marknaden är dock inte att ta fram skillnader mellan Sverige och Finland. 

Vi vill snarare dra nytta av de finska erfarenheterna kring outsourcing för 

att kunna se om detta går att applicera på våra svenska banker och 

försäkringsbolag. 

 

Diskussionen har lett oss till att formulera följande problemfrågor för att 

studera fenomenet: 

 

•  Bör bankerna och försäkringsbolagen outsourca sin IT-verksamhet 

samt vilka faktorer påverkar ett sådant beslut?  

 

• Skiljer sig synen på outsourcing mellan bankerna och 

försäkringsbolagen på den svenska respektive finska marknaden och i 

sådana fall varför? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera begreppet outsourcing 

kopplat till hur aktörerna på den finansiella marknaden i Sverige hanterar 

och bör hantera sin IT-verksamhet.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Begreppet outsourcing avses innefatta endast outsourcing av IT. De banker 

och försäkringsbolag som ingår i studien är de största med avseende på 

omsättning och verksamhet. Nischbanker behandlas inte. Den geografiska 

avgränsningen är Sverige och Finland. 
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1.5 Disposition 

 
1. I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till det fenomen vi ska 

studera och varför detta är intressant både teoretiskt och empiriskt. Vi för 

sedan en diskussion om vilka problem som kan tänkas föreligga i 

anslutning till fenomenet, vilket mynnar ut i ett par problemfrågor och ett 

syfte. Slutligen tar vi upp de avgränsningar som studien har utförts under. 
 

2. I detta kapitel presenteras inledningsvis vilket angreppssätt vi har haft 

för att besvara våra problemfrågor samt hur vi gått tillväga för att göra 

urval av undersökningsenheter. Sedan diskuteras metoder för datainsamling 

och hur vi praktiskt gått tillväga. Kapitlet avslutas med att kritiskt analysera 

vårt tillvägagångssätt och de valda metoderna. 

 

3. Kapitel tre innehåller den referensram som vi skapat utifrån vår 

litteraturstudie. Viktiga begrepp definieras och teorier kring kärnkompetens 

samt den utvecklade transaktionskostnadsteorin presenteras. 
 

4. I det fjärde kapitlet redogörs för studiens empiriska material. 

Kostnadsberäkningar, marknads– och företagsbeskrivningar samt 

intervjusvar redovisas. 
 

5. Kapitel fem innehåller uppsatsens analys. Slutsatser dras med hjälp ifrån 

den teoretiska referensramen samt det empiriska materialet. 
 

6. I kapitel sex redogör vi för de slutsatser som vi kommit fram till i 

studien. Svar på de inledande problemfrågorna finner läsaren tydligt här. 
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7. I uppsatsens sista kapitel ger vi en del förslag på framtida 

fördjupningsområden för den som vill ytterligare berika sig i ämnet. 
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2. Metod 
 

2.1 Angreppssätt 
 

Vid genomförandet av en studie är det lämpligt att fundera över vilket 

angreppssätt som tillämpas. Utan att fördjupa oss alltför mycket i 

vetenskapliga definitioner vill vi kommentera två viktiga angreppssätt. 

Dessa är deduktiv och induktiv metod. Den deduktiva metoden innebär att 

forskaren ur ett sammanhängande system av påståenden (teorier) deducerar 

fram nya hypoteser (Holme & Solvang, 1991). Den deduktiva metoden 

grundar sig i teorin och testas sedan empiriskt för att härleda fram nya 

teorier. Den induktiva metoden innebär att forskaren försöker dra slutsatser 

utifrån empiriska fakta (Lundahl & Skärvad, 1999). Kortfattat och enkelt 

kan skillnaden sammanfattas i att den deduktiva metoden går från teori till 

empiri och den induktiva från empiri till teori.  

 

Precis som med många teoretiska modeller och vetenskapliga 

förhållningssätt är dock dessa angreppssätt idealsituationer och kanske inte 

alltid fullt tillämpbara i praktiken. De fungerar däremot bra för att illustrera 

en viktig poäng. Den tyske filosofen Immanuel Kant (1781) kritiserade just 

dessa begrepp kopplat till deras eventuella verklighetsanknytning. Han 

menade att de glömt en viktig faktor; forskaren själv. Kants mening, som vi 

delar, kan förtydligas genom att exemplifiera med vår studie, vilket också 

ger en bild över vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vår studie är induktiv i 

den meningen att vi har försökt skapa teorier kring hur finansmarknadens 

situation ser ut empiriskt med avseende på outsourcing och IT. Samtidigt är 

vi dock som individer och studenter ”naturligt” deduktiva i vårt tankesätt. 
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Vi har studerat ekonomiska teorier i fyra år och vill testa dessa empiriskt 

både medvetet och omedvetet. Den verklighet som vi därför går ut och 

studerar är och förblir inte opåverkad av de erfarenheter som vi bär med 

oss. 

 

Det är också av vikt att forskaren är medveten om på vilket sätt han drar 

slutsatser och analyserar. Detta görs i den här typen av studier ofta genom 

observationer på en specifik nivå för att sedan kunna göra mer allmänna 

generaliseringar. Det finns tre olika former av generaliserbarhet; 

naturalistisk, statistisk och analytisk (Kvale, 1997). Den naturalistiska 

generaliserbarheten grundar sig på egna erfarenheter, kan jag cykla kan 

andra också göra det. Den statistiska är mer formell där forskaren 

generaliserar populationen från ett urval. Den analytiska generaliseringen 

innebär att undersökarna kan se ett mönster eller en tendens och med hjälp 

av detta generalisera fenomenet till en teori. Syftet med vår studie ligger 

mest åt den analytiska generaliseringens håll då vi söker hitta mönster och 

tendenser inom det valda problemområdet.  

 

2.2 Urvalsdiskussion och datainsamling 
 

För att kunna besvara problemfrågorna samt uppnå syftet med sin studie är 

det initialt sett viktigaste att definiera populationen och det eventuella 

urvalet som skall ingå i studien. En population är samtliga de enheter som 

önskas få upplysningar om (Holme & Solvang, 1991). Om populationen är 

liten bör inte något urval göras eftersom små urval och stickprov alltid 

genererar en viss osäkerhet samt att den extra kostnad som undersökning av 

alla enheter medför är relativt liten. I det initiala skedet bestämde vi oss för 

vilka banker och försäkringsbolag som skulle ingå i studien. På senare år 
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har gränsen mellan banker och försäkringsbolag kommit att suddas ut. 

Skandia som är Sveriges näst största företag (mätt i omsättning) har en 

omfattande fondförvaltning. Vi definierar dock exempelvis Skandia i 

studien som ett försäkringsbolag. Skandia definieras som ett 

försäkringsbolag därför att de historiskt och traditionellt är ett 

försäkringsbolag samt att de saknar typisk bankverksamhet som 

bankkontor. Vi valde att inkludera fyra banker: Handelsbanken, 

Föreningssparbanken, Nordea samt SE-banken. De fyra valdes för att de 

enligt utgåvan Sveriges Största Företag (2000) är de största bankerna. 

Avståndet till andra banker med avseende på försäljning i kronor var så 

pass stort att vi inte bedömde att de tillhörde samma population. De fyra 

storbankerna har försäljningssiffror på flera hundra miljarder kronor medan 

nummer fem på listan JP-bank har en försäljning på 28 miljarder kronor 

(Sveriges Största Företag, 2000).  Storbankerna är även så kallade 

affärsbanker vilka bedriver en heltäckande verksamhet inom 

bankbranschen. Samtliga dessa banker har också försäkringsverksamhet 

vilket ger än mer bredd åt studien. Vi har valt att inte inkludera 

nischbanker. Vi definierar inte detta som ett urval utan som att vi inkluderat 

hela populationen; stora affärsbanker i Sverige.  

 

Angående försäkringsbolagen har vi gjort på ett liknande sätt. Det finns 

enligt statistiken (Sveriges Största Företag, 2000)  ca 30 försäkringsbolag 

beroende på hur man delar upp dem. KPA har till exempel tre olika bolag 

för olika typer av försäkringar. Bland försäkringsbolagen gjorde vi ett  

urval utifrån försäljning på den svenska marknaden och valde ut de fem 

största bolagen: Alecta, Trygg-Hansa, Skandia, Folksam samt 

Länsförsäkringar. Försäkringsbolaget If är egentligen också en av de största 

aktörerna, men majoriteten av bolaget ägs av Sampo. Sampo ingår i vårt 
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finska urval och därför ingår inte If i vårt svenska. Länsförsäkringar fick 

tyvärr senare uteslutas ur studien då det trots upprepade försök inte gick att 

få en intervju med vare sig IT-chefen eller de affärsområdesansvariga. Vi 

tror dock inte att detta har påverkat studiens resultat nämnvärt, då urvalet 

bör vara tillräckligt stort ändå. 

 

I Finland ser den finansiella marknaden lite annorlunda ut. Det finns fem 

traditionella affärsbanker; Nordea, Osuuspankki, Sampo, Aktia och 

Ålandsbanken. Ålandsbanken inkluderar vi inte i studien på grund av att 

den är alltför liten med avseende på omsättning i jämförelse med de andra. 

Nordea är visserligen stora i Finland, men i och med att de har ett nordiskt 

fokus och den övergripande IT-chefen sitter i Sverige inkluderas Nordea 

bland våra svenska respondenter. Vi har dock genomfört intervjuer med 

ansvariga på Fidenta som är ett samägt bolag mellan Nordea och 

TietoEnator i Finland. Sedan finns det två relativt stora försäkringsbolag; 

Tapiola och Pohjola. För att få en liknande tyngd i studien mellan Sverige 

och Finland inkluderar vi samtliga dessa bolag som vi anser uppfyller 

grundkraven: tillräcklig storlek och med rätt typ av verksamhet, detta för 

att kunna göra jämförelser. 

 

Den andra delen av urvalsdiskussionen består utav hur vi gick tillväga för 

att bestämma vilka personer och funktioner inom vår population respektive 

urval som skulle ingå i studien. Inledningsvis vill vi klargöra att denna 

studie behandlar bankernas och försäkringsbolagens IT-verksamhet med 

avseende på funktionerna: drift, förvaltning och utveckling (se definitioner 

i stycke 4.1). Bankens/försäkringsbolagets IT-organisation skall givetvis 

ingå i studien då det är denna organisation som har kompetens och ansvar 

inom det aktuella området samt i viss mån även möjlighet att påverka ett 
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eventuellt outsourcingbeslut. Vi har vid denna funktion prioriterat att 

intervjua den högste ansvarige då denne förutom kompetens inom IT-

området också ofta besitter strategiska kunskaper om företagets framtid. IT 

är dock som vi senare kommer att se vanligtvis en stödfunktion till bankens 

övriga organisation. Det är vanligtvis från den interna verksamheten som 

behovet/beställningarna av IT kommer. Vi har därför även inkluderat de 

olika affärsområdescheferna i urvalet på den här nivån.  

 

Slutligen angående urval anser vi också att det i den här typen av 

undersökning är viktigt att få med så pass många synvinklar som möjligt. 

Det har i viss mån garanterats av att vi som tidigare redogjorts för 

inkluderat både utföraren och beställaren internt inom 

banken/försäkringsbolaget, men det finns fler aspekter. Vi har därför även 

intervjuat tre olika leverantörsbolag av outsourcing. De vi har intervjuat är 

WM-data, TietoEnator (Sverige), Fidenta (Finland) samt TietoEnator i 

Finland. En fördel med att ha intervjuat dessa finska leverantörsbolag är att 

de har erfarenheter av att ingå partnerskapsaffärer i och med outsourcing 

med finansiella företag. Som vi senare kommer att se är just 

partnerskapsaffärer ett viktigt inslag i outsourcingproblematiken. På 

samtliga leverantörsbolag har vi intervjuat ansvariga mot bank- och 

finanssektorn.  Det har varit nyttigt att höra deras åsikt, då deras argument 

skiljer sig avsevärt från bankernas och försäkringsbolagens respondenter.  

 

I Finland har vi inte intervjuat lika många personer som i Sverige då 

Finland endast är en referenspunkt i studien. Nedan presenteras en tabell 

över hur många personer vi intervjuat på de olika marknaderna och 

bolagen. 
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Svenska Aktörer Antal Finska aktörer Antal  

Föreningssparbanken    4 Aktia      1 

Handelsbanken    3 Handelsbanken     1 

Nordea     2 Osuuspankki     1 

SEB     4 Sampo      2 

 

Alecta     4 Pohjola      1 

Folksam     3 Tapiola      1 

Skandia     4  

Trygg-Hansa    3 

 

TietoEnator    1 Fidenta      1 

WM-data     2 TietoEnator     1 

Summa    30       9 

 

Vilken person som kom att intervjuas och hur denna intervju gick till 

behandlas senare i stycke 2.5.2. 
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2.3 Typ av studie 

 
Det finns tre olika ansatser för datainsamling som kan användas, dessa är: 

 

 Fallstudier används då enskilda fall skall studeras på djupet 

 

 Tvärsnittsansats används då ett brett urval studeras vid en viss 

tidpunkt. Denna ansats kan antingen vara av survey1 eller 

experimentell karaktär2. 

 

 Tidsserieansatsen innebär att studien följer en utveckling över tiden 

 

Den rena fallstudien skulle i vårt fall teoretiskt kunna sägas tillämpas om vi 

hade vistats på en bank under en längre period. Det för att till fullo kunna 

känna av miljön och få reda på underliggande värderingar och åsikter. 

  

Vid val av datainsamlingsstrategi är det viktigaste att ha i åtanke vad syftet 

med studien är. Vår studie inkluderar fyra svenska banker, tre finska, fyra 

svenska försäkringsbolag, två finska dito samt fyra leverantörer. I de olika 

organisationerna har vi intervjuat mellan två och fyra personer vilket har 

gett oss ett totalt intervjumaterial på 39 personer. Intervjuerna kompletteras 

vidare av en mängd sekundärmaterial i form av artiklar, internmaterial och 

årsredovisningar om och av organisationerna samt om IT och outsourcing. 

Vi har alltså en relativt god informationsgrund att teoretisera och analysera 

kring och därför anser vi att det är en tvärsnittsstudie. Slutligen kan vi kort 

                                           
1 Vid survey-ansatsen observeras och registreras verkligheten passivt 
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säga att anledningen till att tidsserieansatsen inte användes var av rena tids- 

och kostnadsmässiga skäl. 

 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 

I diskussioner om metod står forskaren inför ett val som inbegriper både 

för- och nackdelar. Det är aldrig på det viset att den ena eller andra 

metoden är den enda rätta. Därför måste forskaren utifrån sin 

problemformulering hitta den metod som bäst passar dennes syfte.  

 

De två metoder som används för att genomföra en studie brukar kallas 

kvalitativ respektive kvantitativ metod (Holme & Solvang, 1991). Den 

grundläggande likheten mellan dessa två metoder är att de har 

gemensamma syften. De är båda inriktade på att ge en bättre förståelse av 

det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och 

institutioner handlar och påverkas av varandra (Kvale, 1997). Det är dock 

skillnaderna dessa emellan som oftast framträder och som påvisas i bland 

annat vetenskapliga studier. Den grundläggande skillnaden är den att den 

kvantitativa metoden oftast omvandlar information till siffror och mängder 

(Holme & Solvang, 1991). Utifrån detta genomför forskaren sedan 

statistiska analyser. Bara för att en studie använder siffror behöver den 

dock inte vara kvantitativ. Siffror kan representera andra saker än bara ett 

numeriskt värde. Varför vill exempelvis inte många fotbollsspelare bära 

nummer tretton på ryggen? Inom kvalitativa metoder är det forskarens 

uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, till 

exempel tolkning av referensramar, motiv, sociala processer och 

sammanhang (Holme & Solvang, 1991). Det är med detta som bakgrund 
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inte speciellt svårt att se att dessa lämpar sig olika bra för olika typer av 

studier.  

 

Vår studie består mestadels av tolkningar av mer ”mjuka” variabler som 

exempelvis kärnkompetens, kostnadskontroll, sekretess samt relationer och 

inte statistiska analyser. Vi ser dock i princip inget motsatsförhållande 

metoderna emellan. Det är snarare så att genom att kombinera metoderna 

kan de komplettera varandras svaga och starka sidor. En del av våra 

undersökningsfrågor har riktats mot att ta fram konkreta siffror (kostnader 

och investeringar) för att kunna kvantifiera och analysera. Även om denna 

analys inte blir statistisk i dess absoluta mening, ser vi det som en 

kombinering av de två metoderna. Tyngdpunkten får ändå sägas ligga åt 

det kvalitativa hållet.  
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2.5 Det praktiska tillvägagångssättet 
 

Vid all insamling av information görs en avvägning mellan de tre 

variablerna kostnad, hastighet och kvalitet vilka är ömsesidigt beroende av 

varandra (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998). Kostnaden för 

informationen, består av förlorad tid till de övriga delarna i arbetet. 

 

                            

Kvalitet Kostnad 

Hastighet
 

 

 

 

 

 
Figur 1: Informationsinsamlingsvariabler (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998) 

 

Som vi senare kommer att beskriva har vi lagt ner relativt stor tid vid 

insamling av information och detta med fokus på primärkällor (se 

nästkommande stycke för definition). Fokusen på primärkällor borgar för 

kvalitet, men det blir samtidigt viktigt att se upp med tids- och 

kostnadsaspekten. 

 
2.5.1 Primär- och sekundärdata 

 

Data som är det huvudsakliga stoffet till en uppsats är uppdelat i två 

kategorier; Primär- och sekundärdata (Dahmström, 1996). Primärdata 

samlas in medan sekundärdata redan finns tillgänglig. Det är alltså 

primärdatan som med största sannolikhet tar mest tid att bearbeta och skala 
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av så att den är redo att tillämpas till uppsatsen. När insamling av 

primärdata sker används i huvudsak tre olika sorters tekniker; intervjuer, 

enkäter och observationer. Vi har valt att samla in primärdata genom 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Sekundärdatan består av 

metodböcker, artiklar, internt företagsmaterial och årsredovisningar samt 

annan litteratur med relevant innehåll beträffande uppsatsens teoretiska 

referensram.  

 

2.5.2 Intervjuer i teori och praktik 
 

Efter vi studerat fenomenet outsourcing med hjälp av sekundärdata och 

tittat på olika teorier inom området, planerade vi hur vi skulle få en djupare 

och bredare bild av IT-outsourcing på den finansiella marknaden. Vi 

bestämde oss för att börja med personliga intervjuer och sedan komplettera 

detta med telefonintervjuer (dock inte med samma personer). För att kunna 

svara på våra problemformuleringar ansåg vi att personliga intervjuer bör 

ge den bästa kvalitén. Personliga intervjuer ger en bred bild av marknaden 

och över hur experterna på området resonerar kring outsourcing. Syftet 

med vår studie bygger på att koppla ihop den finansiella marknaden med 

IT-outsourcing, vilket innebär att personliga intervjuer ger en bättre 

kunskap och känsla om fenomenet.  

 

Det finns flera goda egenskaper med personliga intervjuer; de går ganska 

fort att genomföra, intervjusituationen är kontrollerad, komplicerade frågor 

kan ställas, intervjuaren kan följa upp frågorna och visuella hjälpmedel kan 

användas. Möjligheten att ställa följdfrågor anser vi är av stor vikt. Vid 

intervjutillfället har detta varit möjligt och även senare under arbetets gång. 

Vi anser även att våra frågor är relativt komplicerade vilket ytterligare 
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styrker vårt metodval. De personer som vi intervjuat har mestadels varit 

högt uppsatta chefer i organisationen och har en nära kontakt med området 

vi studerat. De har dessutom haft god kännedom om de begrepp vi använt i 

vår intervju, då merparten av dem har akademisk utbildning. 

 

Efter vi bestämt hur vi skulle genomföra intervjuerna utformades ett 

frågeformulär (se bilaga 1). Vi utförde sedan så kallade provintervjuer för 

att kontrollera att frågorna var lättförstådda. Det finns två typer av 

personintervjuer; standardiserade och icke standardiserade (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Standardiserade intervjuer innebär att frågeformulering 

och ordningsföljd är förutbestämda. Vårt frågeformulär var av typen 

standardiserat och vi har dessutom skickat frågorna på förhand för att den 

intervjuade personen ska kunna bekanta sig med frågorna. Vi har däremot 

inte använt oss av fasta svarsalternativ, där den intervjuade haft möjlighet 

att kortfattat besvara frågan. Enligt Kvale (1997) ökar kvaliteten på 

intervjun om frågorna är specifika, om de är korta och svaren blir längre av 

den intervjuade. Därför har vi ställt korta specifika frågor som kan 

utvecklas till att driva en dialog som stöder förståelsen av det studerade 

området. Diskussionen med den intervjuade har inte varit helt fri utan vi 

har haft en klar målsättning. Under alla personliga intervjuer i Sverige har 

vi använt oss av samma frågeformulär, vilket innebär att vi kan jämföra 

svaren med varandra. I Finland omformulerades vissa frågor i och med att 

den finska situationen med avseende på outsourcing är så pass annorlunda. 

Vi spelade in alla våra personliga intervjuer, skrev senare ned dem 

ordagrant och kontrollerade att det vi uppfattat stämde överens med den 

intervjuades utsagor.  
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Vi garanterade även att känsliga uppgifter inte ska gå att härleda till 

respektive undersökningsenhet. Effekten av detta är att det i empirin 

presenteras citat undertecknade: ”IT-ansvarig, svensk kund”. Denna 

svenska kund kan alltså vara en bank eller ett försäkringsbolag. Den IT-

ansvarige behöver inte heller vara företagets verkställande direktör eller 

vice VD utan kan vara en produktionschef inom IT eller dylikt. Svar och 

attityder skall inte gå att härleda till respektive undersökningsenhet. Hade 

vi inte gjort på det här sättet hade vi inte fått tillgång till stora delar av den 

information som vi erhöll. Alla intervjuer som gjordes i Sverige var i 

Stockholm och på respektive företags huvudkontor. Fysiskt satt vi antingen 

på den intervjuades kontor eller i något konferensrum. I Finland 

genomfördes alla intervjuer utom en på finska. Det har ökat kvalitén på 

intervjuerna då det är lättare att få en person att utveckla svar på sitt 

modersmål. Dessa intervjuer översattes sedan till svenska för att båda 

författarna skulle kunna ta del av materialet. Det är endast en av författarna 

som har finska som modersmål. Det finns risker med att information kan ha 

gått förlorad eller förvrängts i översättningsproceduren då endast en av 

författarna kunde ta del av primärmaterialet. 

 

Det var ibland problematiskt med vissa banker och försäkringsbolag att få 

kontakt med rätt person och få en tid för intervju. Personen vi kontaktade 

var oftast IT-chefen på företaget eftersom vi ansåg att han/hon har den 

bästa insikten i IT-frågor och att denne dessutom ofta har makt att besluta 

om eventuella IT-outsourcingfrågor. Dessutom ingår IT-chefen ofta i 

ledningsgruppen vilket innebär att han/hon också har insikt i 

bankens/försäkringsbolagets strategifrågor. Ibland gick det inte att få tag på 

IT-chefen trots upprepade försök. Då kontaktade vi någon lite längre ner i 
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organisationen,  dock med det kravet att personen hade insikt i området och 

samtidigt viss makt att bestämma.  

 

För att få en större objektivitet i undersökningen ville vi även intervjua 

verksamhetsansvariga i och med att dessa är, som vi tidigare förklarat, 

ansvariga för beställningen av IT. Dessa intervjuer genomfördes av tids- 

och kostnadsskäl per telefon. Fick vi inte tag i den högste ansvarige 

prioriterade vi att intervjua vice VD och så vidare. Ibland blev vi även 

hänvisade till en specifik person som enligt företaget var den mest 

kompetente att besvara frågor kring beställning av IT-tjänster. Vid 

telefonintervjuerna användes ett standardiserat frågeformulär där merparten 

av frågorna hade fasta svarsalternativ. En fördel med telefonintervjuer är att 

de är mindre tidskrävande än personliga intervjuer vilket var en 

nödvändighet för att vi skulle kunna intervjua den mängd personer vi 

förutsatt oss att göra. 

 

2.6 Käll/metodkritik 
 

En professionellt genomförd studie ska uppfylla vissa krav (Lantz, 1993). 

 

• Krav på reliabilitet (tillförlitliga resultat) 

• Krav på validitet (resultaten ska vara giltiga) 

• Möjlighet för andra att kritiskt granska slutsatserna 

 

Validitet och reliabilitet beskriver värdet av studien och innebär att 

slutresultatet ska vara användbart. Begreppet validitet innebär hur pass bra 

metoden mäter det som ska mätas och att studien genomförts på ett 

förtroendegivande sätt. Det gäller att förmedla en korrekt och riktig 
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definition av centrala och essentiella begrepp. Det går inte att rättfärdiga en 

undersökning vars grundvalar bygger på felaktiga definitioner av 

elementära begrepp. Missuppfattningar av begrepp bör det inte förekomma 

några problem med i vår studie då både vi och de intervjuade är väl bekanta 

med de begrepp som använts. I de fall där det funnits oklarheter har vi varit 

noggranna med att förklara begreppen innan en intervjufråga ställts (se 

intervjuguiden affärsområdeschefer fråga 6). Utförliga definitioner av vad 

vi exakt menar med exempelvis begreppet outsourcing finns i stycke 3.3.  

 

Validitet har med insamling av empiriskt material att göra. Om detta gått 

till på ett felaktigt eller inadekvat sätt faller undersökningens validitet 

väsentligt. Följden kan i värsta fall bli att hela undersökningen saknar 

trovärdighet och relevans. Vad som avses att mätas mäts inte, vilket kan 

vara svårt för forskaren själv att bedöma eftersom det ”ligger” så pass nära. 

Vi kommer nedan att ytterligare beskriva problematiken med insamling av 

både primär och sekundärdata. 

 

Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. Undersökningens 

resultat får inte påverkas av vem som utfört studien (Lundahl & Skärvad, 

1999). Reliabiliteten ställer krav på hur vi genomfört studien och att den 

ger tillförlitliga svar. För att studien ska ge tillförlitliga svar bör inte 

fenomenet förändras under tiden. Förändringsfaktorn är ett problem i vår 

studie eftersom studien är av tolkande karaktär och individernas åsikter kan 

förändras under tiden.  

 

Det finns negativa aspekter med att göra personliga intervjuer exempelvis 

höga kostnader, svårt att få intervjutid, intervjuareffekter kan uppstå och 

det kan vara svårt att få svar på känsliga frågor om anonymitet inte kan 
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garanteras. Intervjueffekter innebär att det kan uppstå ett samspel mellan 

intervjuaren och den intervjuade där intervjuaren ställer ledande frågor som 

kan förvränga resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).  

 

Viktigt att komma ihåg är att personerna vi intervjuat måste vara 

tillförlitliga för att vi ska kunna dra säkra slutsatser av intervjumaterialet. 

För att datainsamlingen ska kunna granskas kritiskt ur tillförlitlighets- och 

giltighetsaspekter krävs att vi har ställt de rätta frågorna och på rätt sätt. 

Genom att genomföra personliga intervjuer finns det en risk att utsagorna 

blir subjektiva och inte återspeglar objektivitet (Lantz, 1993). 

Subjektivitetsrisken gäller i synnerhet de IT-chefer som vi intervjuat. Dessa 

är starkt påverkade av sina arbetssituationer och har således troligen ganska 

subjektiva uppfattningar om outsourcing. Denna nackdel har vi varit 

medvetna om och vi har därför försökt att öka reliabiliteten och validiteten 

i vår studie genom att intervjua flera individer från olika bolag och interna 

funktioner. Vi har även tittat på hur bankerna och försäkringsbolagen 

faktiskt har gjort i verkligheten vad gäller IT-outsourcing. För att 

ytterligare höja reliabiliteten har vi (som tidigare nämnts) använt oss av en 

bandspelare och sedan skrivit ner intervjuerna ord för ord. Denna teknik 

har vi använt oss av vid samtliga personliga intervjuer, vilket bör minska 

eventuella tolkningsfel.   

 

2.6.1 Urvalsfel 
 

Studien kan bli lidande om stickprovet som slutsatserna bygger på inte är 

representativt i förhållande till populationen. Sådana fel kan uppstå om 

urvalsmetoden varit felaktig eller om urvalet varit för litet. Vad gäller 

urvalet på bolagsnivå har vi i princip täckt in hela populationen. Internt i 
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bolagen anser vi att genom att intervjua både ansvariga inom IT och i 

verksamheten bör urvalet vara tillräckligt för att kunna göra 

generaliseringar.  

 

2.6.2 Kritik mot sekundärkällor 
 

En grundläggande inställning är att alltid inneha ett kritiskt förhållningssätt 

till den sekundärdata som bearbetas i uppsatsen, då det så att säga blir en 

tolkning av en redan tidigare gjord tolkning. Den sekundärdata som använts 

i studien är dels ekonomisk litteratur från olika bibliotek, forskningsartiklar 

från bland annat Business Source Elite samt internmaterial från företagen 

och deras årsredovisningar. Det positiva med forskningsartiklarna är att de 

är så kallade Peer reviewed-artiklar, vilket innebär att de är granskade och 

godkända av forskarsamhället. En del information har även hämtats från 

kända ekonomiska dagstidningar såsom Dagens Industri samt ifrån 

analyser av olika undersökningsföretag. 
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3. Referensram  
 
Inledningsvis definierar vi de viktigaste begreppen kring outsourcing och även 

begreppet i sig självt. Efter det följer ett avsnitt om kärnkompetens och kärnverksamhet. 

Det är viktigt att ha med sig den teorin när vi senare talar om möjligheter och risker 

med outsourcing samt den utvecklade transaktionskostnadsteorin. Vidare förklaring till 

valda teorier finns i anslutning till stycket om möjligheter och risker. 

 

3.1 Definition av aktörer 
 

Kunden 

Kunden i en outsourcingrelation är den som helt enkelt köper IT; 

outsourcar en verksamhet eller funktion. Dessa utgörs i vår uppsats av 

bankerna och försäkringsbolagen i undersökningslandet Sverige samt 

referenslandet Finland. Avser vi någon annan typ av kundrelation som 

exempelvis att en avdelning inom en bank köper IT från det interna IT-

bolaget benämns denne internkund. 

 

Leverantören 

Denne är i uppsatsen en IT-leverantör som säljer IT och utgörs i uppsatsen 

av bolag som: WM-data, TietoEnator, IBM, Fidenta och EDS. Med 

motsvarande förklaring som för internkunden kallas motparten i en sådan 

relation i uppsatsen för internleverantör. 

 

Slutligen för att förtydliga, när vi talar om aktörerna på den finansiella 

marknaden avser vi bank och försäkringsbolagen i respektive land som 

anges i anslutning till en sådan diskussion. IT-leverantörer inkluderas inte i 

denna definition utan specificeras med definitionen; leverantörer. 

 26



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

3.2 Definitioner av outsourcing 
 

Outsourcing är ett vitt begrepp och det gäller att vara tydlig med att 

precisera exakt vad som menas med ordet. Outsourcing kan lika gärna 

handla om att ett företag hyr in vaktmästeripersonal eller betalar för 

användande av telefonitjänster som att det handlar om att utifrån 

införskaffa sig IT. När vi talar om outsourcing avses dock outsourcing av 

IT-tjänster om inte annat anges. Det som dock kvarstår att definiera är vad 

som avgör om en aktivitet inbegripande IT-tjänster är en outsourcingaffär 

eller inte. I litteraturen finns en rad olika definitioner gällande outsourcing. 

Vi ger nedan ett par exempel på för att visa tankegångarna och sedan 

sammanfatta och klargöra hur vi anser att outsourcing bör definieras. Exakt 

vad som inbegrips i ordet IT-tjänster utreder vi i empiridelen kopplat till 

banker och försäkringsbolag. Generellt sett kan vi dock redan här klargöra 

att det handlar om utveckling av informationssystem samt driften av dessa 

och inte exempelvis inköp av PC:s. 

 

Det finns två outsourcingdefinitioner som båda används i stor utsträckning 

(Gilley & Rasheed, 2000). Den första och kanske den mest använda 

definitionen utgår från ett perspektiv där ett företag lägger ut en aktivitet 

som de tidigare bedrivit internt på en utomstående leverantör. I denna 

situation gör sig företaget av med en verksamhetsdel och krymper således. 

Företaget går mer mot en horisontell struktur.  För att konkretisera det hela 

och applicera definitionen på verkligheten kan Ericssons utkontraktering av 

sin produktion till Flextronics (Ny Teknik, 2001-02-01) utgöra ett exempel. 

Ericsson har tidigare producerat sina egna mobiltelefoner, men har i 

dagsläget lagt ut denna verksamhet på leverantören Flextronics. 
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Den andra huvudinriktningen som Gilley & Rasheed (2000) fann i sin 

studie var att outsourcing ofta ges betydelsen att köpa någonting från en 

extern part, oavsett om det företaget köper tidigare bedrivits internt eller 

inte. Ett teoretiskt exempel kan hämtas från Mylott (1995) som säger att IT-

outsourcing innebär att låta någon utanför den egna organisationen sköta 

IT-tjänsterna. För att exemplifiera kan vi tänka oss att Ericsson aldrig 

sysslat med mobiltelefontillverkning och att när de beslutade sig för att gå 

in på den marknaden använde sig av en leverantör i form av Flextronics.  

 

Även om distinktionen mellan dessa definitioner är intressant i sig och är 

nödvändig för att klargöra vad som avses med outsourcing, anser vi att 

litteraturen förbiser de två viktigaste aspekterna. Dessa två aspekter har vi 

valt att kalla beslutsstrategin samt långsiktigheten i relationerna. Vi menar 

att båda ovanstående inriktningar gällande definitioner av outsourcing är 

minst lika relevanta och egentligen inte effektmässigt åtskilda om i 

situationen de uppstått i utgjorts av ett väl genomtänkt strategiskt beslut, 

som sedermera fått långvariga effekter på företagets relationer. 

 

Med beslutstrategi menar vi att det måste ha förelegat ett realt alternativ att 

bedriva den outsourcade verksamheten internt. Det kravet är uppenbarligen 

uppfyllt i den första definitionen, då aktiviteten där tidigare bedrevs internt. 

Den andra definitionen handlar om att köpa något som företaget ej sysslat 

med tidigare. För att detta skall kunna likställas med den första definitionen 

och för att det i vår mening skall vara väsentligt att definiera som 

outsourcing, skall det föreligga möjligheter för företaget att bedriva denna 

aktivitet internt. Sysslar ett företag exempelvis med biltillverkning och vill 

skaffa sig ett internt databassystem är det kanske inte realistiskt sett möjligt 

för företaget att bygga detta internt och därför vänder de sig till en IT-
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leverantör. I en sådan situation är det inte relevant att tala om outsourcing 

utan vi ser på detta som en ren affärstransaktion; köp av tjänst. Den andra 

aspekten och kriteriet är att ett outsourcingbeslut definitionsmässigt måste 

ge upphov till långsiktiga effekter på företagets relationer. En 

engångsföreteelse där ett företag exempelvis köper ett IT-standardsystem 

utifrån, oavsett om de kunde ha byggt det internt eller inte, är ingen 

outsourcing enligt vår mening (se selektiv outsourcing). Om företaget 

däremot hade kunna bygga systemet internt och skriver ett avtal med 

leverantören på fem år, där denne förbinder sig att sköta systemet och 

uppgradera det, faller det in under outsourcing. 

 

Nedan förtydligas resonemanget i en figur; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing Strategiskt beslut & långsiktig 
relation 

Definition 2, 
Köp 

Definition 1, 
Externalisering

 

 
    Figur 2: Definitioner av outsourcing 

 

I modellen representerar pilarna att de två olika definitionerna av 

outsourcing är gällande och likställda analysmässigt i vår uppsats. Detta 

förutsatt att beslutet om outsourcing är av strategisk karaktär (att det fanns 

ett realt alternativ att bedriva internt) samt att det har en långsiktig effekt på 

företagets relationer. Vad som menas med långsiktiga effekter är något 
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oklart, litteraturen ger oss ingen hjälp i frågan. Eftersom de flesta 

outsourcingkontrakt skrivs på tre till fem år (enstaka tio år) väljer vi att 

sätta en minimumgräns för långsiktigheten på tre år. 

 

Denna utredning av begreppet outsourcing har tagit oss en bit på vägen, 

men den är långt ifrån fullständig. Frågor som hur mycket skall outsourcas 

för att det skall kunna talas om outsourcing samt vad är det för skillnad på 

en partnerskapssituation och en outsourcingsituation är föremål för vidare 

utredning. Det finns således olika grader av outsourcing och dessa är 

nödvändiga att definiera då vi avser att använda oss av dem senare. 

 

3.2.1 Total och selektiv outsourcing 
 

När vi använder begreppet outsourcing avses det som vissa författare kallar 

total outsourcing. Med total outsourcing menas enligt vissa teoretiker att 

företaget lägger ut en eller flera verksamheter med en gång som 

tillsammans utgör minst 80 procent av den totala IT-budgeten (Willcocks 

& Choi, 1995).  Denna definition ser vi som för strikt och svårhanterlig. 

Det skulle betyda att i princip inget företag på den finansiella marknaden 

ägnar sig åt outsourcing. Det väsentliga som vi ser det är huruvida det som 

lagts ut är ett strategiskt beslut med väsentliga och långsiktiga effekter för 

organisationen i stort. Lägger företaget exempelvis ut en del av sin IT-

verksamhet, som utgör 40 procent av IT-budgeten, vilket uppenbarligen har 

väsentlig och långsiktig effekt, benämner vi det som outsourcing. Denna 

uppfattning är i linje med de åsikter vi tagit del av från kunderna och 

leverantörerna på den finansiella marknaden för IT-outsourcing. 
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Selektiv outsourcing kan vara att företaget lägger ut en mindre del av sin 

IT-avdelning eller en liten del av en specifik funktion såsom förvaltning av 

ett eller ett fåtal system. Den selektiva outsourcingen lyder heller inte enligt 

oss under kravet på att det måste ge upphov till långsiktiga effekter på 

företagets relationer, utan det kan vara ett mer marknadsliknande beslut 

såsom köp av vara. För att förtydliga skillnaden mellan outsourcing och 

selektiv outsourcing kan vi tänka oss ett exempel där ett företag lägger ut 

en del av sin IT-verksamhet. Lägger företaget ut exempelvis hela sin IT-

utveckling faller det in under definitionen för outsourcing. Detta för att det 

är ett strategiskt beslut som får långsiktiga effekter oavsett om IT-

utvecklingen utgör 30 eller 80 procent av IT-budgeten. Lägger företaget 

däremot ut utveckling av ett eller ett fåtal applikationer benämner vi det 

som selektiv outsourcing. Ett sådant beslut ingår inte i en strategi att 

outsourca utan snarare är det en kortsiktig lösning för att lösa en resursbrist 

inom något område. Samma resonemang gäller för drift och förvaltning.  

 

3.2.2 Backsourcing  
 

I uppsatsen används på vissa ställen begreppet backsourcing. Backsourcing 

ska förstås på motsatt sätt som outsourcing, det vill säga att det tidigare 

outsourcande företaget tar in verksamheten igen och sköter den internt, 

oavsett om det rör sig om en tidigare total- eller selektiv outsourcing. 

Tidigare i litteraturen har ibland begreppet insourcing använts för detta. 

Insourcing har även ett antal ytterligare tolkningar som till exempel att 

insourcing är det som leverantören sysslar med i en outsourcingrelation. Vi 

bortser dock från den typen av tolkningar och använder oss därför av det 

mindre omtvistade begreppet backsourcing. Konkreta beskrivningar om 

varför det är svårt med backsourcing presenteras i empiriavsnittet. I princip 
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gäller dock regeln att desto längre företaget valt att upphöra med en 

funktion och haft den utlagd ju svårare blir det att starta upp en sådan 

verksamhet igen. Har en funktion varit utlagd en längre tid behövs det 

troligen både köpas nya maskiner och anställas ny personal. 

 

3.3 Kärnkompetens 
 

”Core is something that creates value from the customer´s point of view” 
Yakhlef, (1997) 

 

Kärnkompetens är ett begrepp som är centralt inom outsourcinglitteraturen 

och för olika outsorcingbeslut. Begreppet skiljer sig avsevärt från 

portföljperspektivet, där företaget ses som självförsörjande (De Wit & 

Meyer, 1998). Med kärnkompetens menas den specifika kärna som skapar 

företagets unika kunskap och som skapar värde för företaget i framtiden. 

Kärnkompetensen ska vara svår för konkurrenterna att kopiera och den bör 

tillföra ett värde för kunden på slutprodukten. Kärnkompetens innebär att 

företaget kan göra en funktion eller en produkt/tjänst bättre eller effektivare 

än någon annan på marknaden. Kärnkompetensen behöver dock inte 

nödvändigtvis tillföra ett extra värde för kunden utan den kan också skapa 

unika processer som ger kostnadsfördelar för företaget, vilket innebär att 

företaget kan skapa bättre lönsamhetsmarginaler jämfört med 

konkurrenterna. Därför skulle det inledande citatet fördelaktigt kunna 

skrivas om till: 

 

”Core is something that creates value from the customer´s or the 

company´s point of view” 
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Kärnkompetens kan beskrivas som en modell av ett träd (Prahalad & 

Hamel, 1990). Rötterna i trädet illustrerar kunskapen som hela 

verksamheten grundar sig på och som ger näring till resten av trädet. 

Rötterna utgör trädets kärnkompetens. Stammen utgör företagets 

kärnprodukter/kärntjänster och löven symboliserar slutprodukterna. Företag 

som noggrant bevakar sina kärnkompetenser kan lättare bevaka sin 

marknadsposition eftersom det är svårt för konkurrenterna att kopiera 

interna processer samt koordinering av företagets resurser.  

 

För att kunna identifiera sin kärnverksamhet måste företaget kunna 

analysera sin verksamhet och urskilja kärnkompetensen (Quinn & Hilmer, 

1994). Det kan i vissa fall vara svårt och kärnkompetensen kan förändras 

under tiden. Kärnkompetensen måste byggas på en långvarig plattform som 

kan utvecklas för att passa marknadens förändringar. Kärnkompetenserna 

inom ett företag ska vara begränsade och gärna mellan tre till fem i antal. 

Företagsledningen kan då lättare styra verksamheten och fokusera 

företagets resurser på verksamhetens kärnkompetenser. Kärnkompetensen 

måste vidare vara sammansvetsad med organisationen så att den inte är 

beroende av enskilda personer eller funktioner. Alltså måste 

kärnkompetensen vara kodifierad inom företaget (Quinn & Hilmer, 1994).  

 

Genom att koncentrera sig på kärnkompetensen kan företagen fokusera sig 

på de affärsområden som ger bättre lönsamhet och genom detta förbättra 

och stärka kärnkompetensen. Den långsiktiga lönsamheten är beroende av 

att kunna uppgradera kärnkompetenserna (De Wit & Meyer, 1998).   
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3.3.1 Skillnad mellan kärnkompetens och kärnverksamhet 
 

Begreppet kärnverksamhet skiljer sig från begreppet kärnkompetens, men 

används ofta synonymt. Lindell (1999) skiljer på dessa begrepp och anser 

att kärnkompetens i grunden är ett unikt kunnande, medan kärnverksamhet 

är ett mera allmänt begrepp som uttrycker vad den centrala verksamheten 

inom ett företag består av. Vi menar att kärnverksamhet består av både 

kärnkompetens och icke-kärnkompetens. För icke-kärnkompetens använder 

vi begreppet verksamhetskritisk och/eller kritisk funktion. 

 

För att förtydliga problematiken kan vi tänka oss ett exempel. Ett sjukhus 

kan exempelvis ha kompetens inom kirurgi, medicin och ortopedi. På dessa 

områden är sjukhuset världsledande och dessa behandlingsområden ger en 

bättre avkastning än de andra kompetensområdena. Kirurgi, medicin och 

ortopedi är alltså sjukhusets kärnkompetenser. 

 

De tre kärnkompetenserna tillsammans bestämmer företagets 

kärnverksamhet, vilket innebär att kärnverksamheten bestäms av 

kärnkompetensen. Kärnverksamheten för företag med dessa 

kärnkompetenser är att fungera som ett sjukhus, där både kärnkompetens 

och verksamhetskritiska funktioner ingår. Sjukhuset har vidare en rad 

funktioner som understödjer kärnkompetensen. Dessa kallar vi för 

verksamhetskritiska funktioner och dessa kan vara sjukhusets IT-stöd, 

städning av lokaler, tvätt av kläder et cetera. Dessa kan också kallas 

stödfunktioner, men de är kritiska för verksamheten och därför har vi valt 

att använda begreppet verksamhetskritiskfunktion. Hur pass kritisk 

funktionen är för verksamheten varierar mycket mellan olika funktioner 
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och företag. För ett sjukhus är kanske städning av lokalerna mer kritiskt än 

för ett IT-bolag, då sjukhuset är beroende av en sanitär miljö. 

 

3.3.2 Aktivitetskategorisering 
 

Richard Insinga (2000) har kategoriserat företagets olika aktiviteter i fyra 

olika grupper och har försökt genom denna kategorisering ge råd och 

förslag till företag om huruvida de ska outsourca aktiviteten eller producera 

aktiviteten internt. Vi har omarbetat klassificeringen till tre grupper för att 

vi anser att två av författarens huvudgrupper är likvärdiga och inte behöver 

särskiljas. Klassificeringen blir då enligt följande: 

 

 Huvudaktivitet 

 Kritisk aktivitet 

 Basaktivitet 

 

Huvudaktiviteten är nära förknippad med kärnkompetensen och aktiviteten 

omfattar mycket av företagets kärnkompetens. Den kritiska aktiviteten 

ligger mellan företagets basaktivitet och huvudaktivitet. Denna kan i 

framtiden bli företagets huvudaktivitet, men den kan också bli en 

basaktivitet. Den kritiska aktiviteten kan i viss mån innehålla viktiga delar 

som företaget skapar konkurrensfördelar med, men som ändå inte utgör 

huvudaktivitet. Hur denna aktivitet utvecklas beror mycket på företagets 

och marknadens framtida utveckling. Basaktiviteten är en aktivitet som i 

hög grad är standardiserad, men som ändå är viktig för företaget. 

Basaktiviteten skapar inte konkurrensfördelar och är inte viktig för 

företagets framtida värdeskapande. För att konkretisera vad som kan menas 

med de olika aktiviteterna återknyter vi till exemplet gällande sjukhuset. 
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Huvudaktiviteten är detsamma som kärnkompetenserna kirurgi, medicin 

och ortopedi. De kritiska aktiviteterna är funktioner såsom städning och IT-

stöd då dessa måste fungera för att sjukhuset skall kunna fungera. Utan 

rena lokaler och fungerande patientregister/journaler blir troligen läkarnas 

arbetssituation problematisk. Ett exempel på en basaktivitet är sjukhusets 

cafeteria. Det är självklart på vissa sätt en viktig funktion, men det skapar 

knappast kaos i verksamheten om den skulle vara stängd en dag eller två.  

 

Genom att kategorisera aktiviteterna i olika kategorier kan företaget få en 

bild över vilka aktiviteter som företaget konkurrerar med och vilka som är 

konkurrensneutrala. Konkurrensneutrala aktiviteter ligger längre ifrån 

kärnkompetensen och kan likställas med begreppet basaktivitet. Alla dessa 

aktiviteter behövs för att ett företag ska fungera, men alla aktiviteter måste 

inte nödvändigtvis produceras internt. Aktiviteter som ska produceras 

internt ska ligga inom kärnkompetensområdet eller nära detta och det ska 

vara något unikt samt värdeskapande för företaget. Konkurrensneutrala 

aktiviteter kan köpas på marknaden ifrån externa leverantörer förutsatt att 

kvaliteten och priset blir fördelaktigare för företaget. På detta sätt kan 

företagets styrning fokuseras på aktiviteter som är viktiga ur 

konkurrenssynpunkt. Genom att frigöra kapital och resurser från aktiviteter 

som är konkurrensneutrala kan företagsledningen stärka 

huvudaktiviteterna, kärnkompetensen.  

 

Huvudaktiviteten ska produceras internt medan de andra aktiviteterna är 

goda kandidater för någon form av outsourcing (Insinga, 2000). 

Outsourcing kan genomföras på många olika sätt, men huvudpoängen i 

sammanhanget är att ju närmare aktiviteten ligger huvudaktiviteten, 

kärnkompetensen, desto starkare och djupare ska samarbetet mellan kund 
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och leverantör vara. En basaktivitet kan exempelvis köpas fritt från 

marknaden utan att företagen behöver ingå i en djupare relation. Vidare 

menar Insinga (2000) att om konkurrenterna outsourcar en aktivitet, 

(innebär att aktiviteter är på väg att bli en basaktivitet) innebär detta att 

risken minskar för att företaget ska förlora konkurrensfördelar via 

outsourcing. Tiden är med andra ord en viktig faktor. En huvudaktivitet 

(kärnkompetens) är inte längre unik om övriga marknaden lyckas kopiera 

den och således heller inte längre en huvudaktivitet utan mer av 

baskaraktär.  

 

Företag som har definierat sin huvudaktivitet och inte har tillräckligt med 

resurser för att skapa eller upprätthålla konkurrensfördelarna ska skaffa 

mera resurser (Insinga, 2000). Kärnkompetensen som skapar konkreta 

konkurrensfördelar ska produceras internt och vara under stark kontroll. 

Detta är givetvis lättare sagt än gjort då det kan vara svårt att utreda vad 

kärnkompetensen exakt består av. Företag som har en aktivitet som ligger 

nära kärnkompetensen, men som inte är kärnkompetens ska ingå i en 

relation med ett annat företag (Insinga, 2000). Insinga (2000) anser att 

företaget borde ingå i ett partnerskap eller ett samarbete beroende på hur 

pass stora konkurrensfördelar aktiviteten skapar. Basaktiviteter kan köpas 

fritt från marknaden förutsatt att fullständig konkurrens råder på marknaden 

(se vidare resonemang i transaktionskostnadsstycket). Insingas resonemang 

och råd till företagen anser vi sammanfattas på ett bra sätt i en artikel av 

Apte & Mason (1995).  
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Nedan presenteras Aptes & Masons (1995) modell (något förenklad) för att 

visa på hur olika grader av kärnkompetens kopplat till företagets resurser 

kan förklara varför ett företag outsourcar och ett annat inte. 
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Figur 3: Kärnkompetens och interna resurser (Apte & Mason, 1995), egen bearbetning 

 

I modellen är det möjligt att hamna i fyra olika extremsituationer, dessa är 

markerade med siffrorna 1, 2, 3 och 4. 

 

I situation nummer ett är aktiviteten i fokus av hög strategisk vikt 

(huvudaktivitet eller kärnkompetens). Den interna kompetensen att bedriva 

aktiviteten är emellertid låg. Praktiskt kan detta tänkas vara en situation där 

företaget har en huvudaktivitet som de inte har resurser till att hantera. 

Insingas (2000) och även Apte & Masons (1995) råd till ett företag i en 

sådan situation är helt enkelt att se till att skaffa resurser och kompetens för 

att bedriva aktiviteten, då den har stor strategisk betydelse. De menar 

vidare att detta enklast kan uppnås genom att ingå i någon form av 

partnerskap, med en part som har kompetens och resurser för att sköta 

aktiviteten. 
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I fall nummer två är aktiviteten också av hög strategisk vikt, men den 

interna kompetensen är i det här fallet hög. Om vårt ”fiktiva” företag 

befinner sig i en sådan situation och har outsourcat aktiviteten är 

litteraturens råd att snarast backsourca denna. Bedriver de aktiviteten 

internt behövs ingen åtgärd. 

 

I det tredje extremfallet är aktiviteten ej strategiskt viktig och 

kompetens/resurser att sköta den saknas inom företaget. För sådana perifera 

aktiviteter (basaktiviteter) är författarnas råd att det bör outsourcas. 

 

I den fjärde och sista situationen är företaget bra på att utföra aktiviteten, 

men den har ingen strategisk vikt och ligger långt ifrån kärnkompetensen. 

Traditionellt sett har rådet till företag i sådana situationer varit att outsourca 

aktiviteten. Apte & Mason (1995) menar dock att vikten av att företaget 

faktiskt är bra på aktiviteten och därför potentiellt kan tjäna pengar på den 

inte bör underskattas. Apte & Mason (1995) anser därför att ett företag i en 

sådan situation kan bilda exempelvis ett profit center som sköter aktiviteten 

och också försöker sälja sin tjänst/kunskap till den externa marknaden. 
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3.4 Tidigare studier 

 
Vid en genomgång av den litteratur som behandlat ämnet IT-outsourcing 

finner man att merparten av det som skrivits handlar om olika möjligheter 

och risker med outsourcing. Nästan uteslutande utgår dessa artiklar ifrån 

köparens (av outsourcing) perspektiv. Det som också slår en med klar 

tydlighet är att för nästan varje argument för outsourcing så finns det ett 

emot. Det finns därför ett behov som vi ser det att sammanföra litteraturen 

som behandlar möjligheter med risklitteraturen. På detta sätt får vi även en 

bild av säljarens perspektiv och vilka argument denne använder. En annan 

viktig inriktning inom outsourcinglitteraturen är att undersöka vad som 

kan/bör outsourcas och i vilken form detta kan/ska ske. Denna inriktning 

har enligt vår kännedom inte sammanförts med de olika möjligheter och 

risker som föreligger för en specifik situation. Det har förvisso gjorts på 

generella nivåer, men som sagt inte anpassat till en specifik verklighet. 

Nedan finns en sammanställning av litteratur som behandlar outsourcing. 

Tabellen visar på om artikeln utgår från köparens (kunden) eller säljarens 

(leverantörens) perspektiv samt hur många möjligheter och risker med 

outsourcing som artikeln behandlar. I den sista kolumnen går att utläsa om 

artikeln baserar sig på en konkret empirisk studie (specifik verklighet) eller 

om den är mer av generell karaktär. Längst ner i tabellen har vi försökt att 

definiera vår egen studie. 
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Författare  Perspektiv Möjligheter     Risker Verklighet 

Antonucci,  & Lordi, (1998)    Köpare   5 aspekter   8 aspekter   Generell 

Apte & Mason (1995)     Köpare   1 aspekt    Generell 

Barthelemy (2001)    Köpare   4 aspekter    Generell 

DiRomualdo & Gurbaxani (1998) Köpare   3 aspekter    Generell 

Earl (1996)     Köpare    11 aspekter   Generell 

Grauman & Craig (2000)    Köpare   6 aspekter    Generell 

Insinga (2000)     Köpare   1 aspekt      Generell 

Kliem (1999)     Köpare    8 aspekter   Generell 

Lee & Kim (1999)     Båda   1 aspekt    Generell 

Gilley & Rasheed (2000)    Köpare   4 aspekter   5 aspekter   Generell 

McFarlan & Nolan (1995)     Köpare   1 aspekt    Generell 

Saunders & Gebelt (1997)     Köpare   1 aspekt   3 aspekter   Generell 

Schwarzwaelder (2001)    Köpare   4 aspekter   3 aspekter   Generell 

Ang (1998)     Köpare   2 aspekter    Specifik 

Venkatraman (1997)     Köpare   1 aspekt    Generell 

Willcocks &Lacity (1995, Juni)    Köpare   3 aspekter    Generell 

Willcocks &Lacity (1999)    Köpare    10 aspekter   Specifik 

Vår studie (2002)    Båda   8 aspekter   13 aspekter   Specifik 

 

 

Utav dessa 18 artiklar, vilket utgör en stor mängd av det som skrivits kring 

IT-outsourcing, är det endast en artikel (Lee & Kim, 1999) som tagit upp 

leverantörens argument och fördelar i en outsourcingrelation. Vårt fokus 

ligger visserligen också på kunden i relationen. Vi presenterar dock även 

leverantörernas vanligaste argument. I och med att outsourcing ska ses som 

en långsiktig relation blir det viktigt att undersöka vad leverantören har för 

motiv. Vidare tar endast fyra artiklar upp både möjligheter och risker med 

outsourcing och dessutom långt ifrån alla sådana. Vi påstår inte att vi har 

täckt in alla möjligheter och risker med outsourcing, men vi har ett bredare 

spektra.  
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Det absolut märkligaste är dock att endast två artiklar utgår från vad vi har 

valt att kalla en specifik verklighet. Det vill säga att författaren har studerat 

en viss typ av företag i en viss bransch. Ovanstående artiklar är mer 

vetenskapliga och talar om outsourcing i generella termer. Det är 

egentligen inget fel med det, förutom att många av dem trots sin brist på 

specifikt undersökningsområde listar upp råd för hur företag i olika 

situationer bör agera med avseende på outsourcing. Utan att undersöka 

exakt vad som är kärnkompetensen för ett företag kan en forskare, enligt 

vår mening, inte ge råd till hur företaget bör agera. Med detta vill vi inte ha 

sagt att artiklarna är värdelösa (de är ett utmärkt teoretiskt stöd), men vi 

anser att försiktighet är att tillråda med att ge konkreta råd utan en diger 

empirisk bakgrund, då outsourcingproblematikens komplexitet kräver det. 

 

Vi ser det därför som högst intressant att senare undersöka de möjligheter 

och risker som föreligger i vår specifika outsourcingrelation för att sedan se 

vad detta har för effekter på eventuella outsourcingbeslut och relationer. 

För att kunna göra denna sammankoppling med empirin krävs dock att vi 

först skaffar oss en bild över ovan nämnda teoribildning. Angående 

möjligheter och risker gör vi ett antagande om att detta direkt eller indirekt 

påverkar hur pass höga transaktionskostnaderna i slutändan blir. Därför 

kommer vi i stycke 3.6 teoretiskt redogöra för transaktionskostnadsteorin. 

Vi kopplar vidare detta till diskussionen kring kärnkompetens och vilken 

form/typ av outsourcing som är att rekommendera i olika situationer. 
 

3.5 Möjligheter och risker med outsourcing 
 
I det här stycket presenterar vi de vanligaste argumenten för att outsourca och i 

anslutning till dem de mest använda motargumenten. Denna uppdelning gör vi för att 

påvisa hur komplex problematiken kring outsourcing är och att det finns två sidor av 
 42



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

allting. Dock vill vi påpeka att det finns ytterligare beroendeförhållanden argumenten 

emellan, vår ambition är endast att visa på hur det vanligaste resonemanget går 

tillväga. Inledningsvis listas möjligheterna (argumenten) och riskerna (motargumenten) 

med sin motpart mittemot för att förtydliga och underlätta läsningen av resten av 

stycket. 

 
            Möjligheter   Förenade risker 

 

1. Stordriftsfördelar  Vinklad argumentation pga  

TK/PK3 

2.   Fokus på kärnkompetensen  Backsourcing svårt 

3.   Ökad affärsmässighet   Bolagisering, opportunism,   

kontroll 

      4.   Högre flexibilitet  Lägre flexibilitet, byråkrati 

      5.   Högre kvalitet   Mindre innovationer 

      6.   Ökad säkerhet   Konfidentialitetsproblem 

      7.   Motiverande för personalen Ökad oro bland personalen 

 
Stordriftsfördelar 

Ett av två huvudargument för att outsourca är att kunden får sänkta 

produktionskostnader i och med att leverantören kan uppnå 

stordriftsfördelar (DiRomualdo & Gurbaxani, 1998). En IT-leverantör kan 

ha en stor datacentral där de kan samköra ett antal olika kunders 

driftssystem och på så sätt erbjuda bättre marginaler än om kunden själv 

måste tillhandahålla en central.  
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3  Företagsledare kan ibland vara påverkade av sina tidigare beslut när de värderar effekterna av 
stordriftsfördelar vid outsourcing. De tar inte hänsyn till transaktionskostnaderna samt problematiken med 
att bli av med en kärnkompetens. TK/PK står för avvägningen mellan transaktions- och 
produktionskostnader. 
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Denna teori utgör en viktig grund för vår analys vilket kommer att 

tydliggöras senare i uppsatsen när vi redogör för kostnadstrenden inom 

bank och försäkringsbolagen.  

En amerikansk undersökning gjord av Ang (1998) styrker betydelsen av 

stordriftsfördelar när ett företag väljer att outsourca, men visar samtidigt på 

en dualitet och komplexitet i frågan. Undersökningen baserade sig på 

intervjuer med 243 IT-chefer på olika amerikanska banker. IT-cheferna 

ställdes bland annat frågan om vad de ansåg var det viktigaste motivet till 

att outsourca. Svaret blev att det viktigaste var att kunna sänka sina 

produktionskostnader på IT, genom att leverantören kan erbjuda ett bättre 

pris tack vare sina stordriftsmöjligheter. 

 

Det motsägelsefulla i undersökningen var att endast de chefer som hade 

beslutat om att göra en outsourcingaffär uppgav detta som det viktigaste 

skälet medan övriga chefer, som inte hade tagit ett outsourcingbeslut, var 

av avvikande åsikt. Dessa nämnde att transaktionskostnaderna ökar om 

företaget outsourcar eftersom de såg IT som en kärnkompetens. Det är just 

denna avvägning och problematik som vi med hjälp av denna och 

efterkommande teorier skall undersöka. 

 

Ett motargument till att kostnadsreduktionen inte blir lika stor som det 

initialt verkar är att avtalen ibland, i varje fall historiskt sett, innehåller 

dolda kostnader (Barthelemy, 2001). Leverantörer tar till synes olönsamma 

kontrakt för att sedan klara en vinst genom att ”lura” på kunden 

merförsäljning. Om detta är ett aktuellt argument i dagsläget tar vi upp i 

empiriavsnittet samt i analysen. McFarlan & Nolan (1995) hävdar att det 

även finns speciella samordningskostnader som uppstår i och med 

anpassningsbehov och dessa måste tas hänsyn till. 
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Fokus på kärnkompetensen 

Det andra huvudargumentet för att outsourca är att företag skall fokusera 

investeringar och resurser på sin absoluta kärnkompetens. Genom att 

outsourca mer perifer verksamhet frigörs resurser som ytterligare kan 

stärka företagets kärna och således förbättra avkastningen (Gilley & 

Rasheed, 2000). Resurser som kan frigöras kan både vara kapital såväl som 

personal (Saunders & Gebelt, 1997).  

 

Ett motargumentet mot ovanstående är att det ofta är svårt att avgöra vad 

som tillhör företagets kärnkompetens. I litteraturen rekommenderas att ej 

outsourca sådan verksamhet som anses tillhöra kärnkompetensen och 

därför kan det vara riskfyllt (backsourcingproblem) att ta såna beslut (Ang, 

1998). Det är kostsamt att bygga upp en IT-organisation och att införskaffa 

de nödvändiga tillgångarna i form av personal och maskiner. Det gör att ett 

outsourcingbeslut många gånger ses som irreversibelt vilket ytterligare 

ökar den förenade risken med ett outsourcingbeslut (Antonucci & Lordi, 

1998).  

. 
Ökad affärsmässighet 

Ett problem med en intern IT-avdelning kan vara att ett bristande 

affärsmässigt förhållande uppstår (Saunders & Gebelt, 1997). Det blir inget 

rent kundleverantör förhållande och det kan vara svårt att upprätthålla 

affärsmässigheten. Utan konkurrens har den interna IT-avdelningen 

teoretiskt inga incitament att pressa sina kostnader vilket kan vara negativt 

för företaget. Det talar för att outsourcing skulle förbättra 

affärsmässigheten och eventuellt effektiviteten både hos IT-avdelningen 

och hos affärsområdena, som då måste bli bättre och tydligare i sin 

beställarroll. Om IT bedrivs internt i en avsaknad av affärsmässighet blir 

värdet på IT osäkert (De Loof, 1995).  
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Motargumenten mot ovanstående är att många företag idag bolagiserat sina 

avdelningar och skriver så kallade Service Level Agreeements med 

affärsområdena. De har då redan ett affärsmässigt förhållande och en 

styrning på sin verksamhet. Precis som med många andra av de argument 

som vi presenterar blir det alltså en fråga att avgöra från fall till fall hur 

pass affärsmässigt förhållande som föreligger och om det finns fördelar 

med att outsourca. Ett annat mer generellt argument mot att outsourca, som 

brukar användas i anslutning till diskussionen kring affärsmässigheten, är 

leverantörers eventuella opportunistiska (se stycke 3.6.2.2) beteende 

(Willcocks & Choi, 1995). En tredje problematik som brukar framträda när 

ett företag outsourcar är att företaget upplever en minskad kontroll över 

verksamheten. En viss kontroll försvinner då det inte längre finns samma 

möjligheter att övervaka och felsöka. För att motverka detta är det viktigt 

för kunden att ha en stark och kompetent beställarorganisation som motpart 

mot leverantören (Mcfarlan & Nolan, 1995). Problemet med den förlorade 

kontrollen blir mer allvarligt om det är en kärnkompetens företaget 

outsourcat, då denna försvinner från företaget och kompetensen urholkas 

(Antonucci & Lordi, 1998).  

 
Högre flexibilitet 
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Företag som verkar i en omvärld med snabba förändringar måste också 

anpassa sina IT-system i en snabb takt (Willcocks & Lacity, 1995). Enligt 

bland annat Antonucci & Lordi (1998) kan en IT-leverantör uppnå högre 

flexibilitet genom sin specialisering och fokusering av resurser på IT. Inom 

ett ordinärt företag ses ofta IT som en stödfunktion och därför tilldelas den 

inte alltid tillräckligt med resurser som kan vara nödvändigt för att följa 

med i utvecklingen. Augustsson & Steen (1999) menar att ett företag som 

sköter sin IT internt låser fast sig i investeringar som snabbt kan bli 

omoderna. Genom att outsourca drar företaget istället nytta av den 
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specialiserade leverantörens investeringar och kan på så sätt ”banta” sin 

egen balansräkning. 

 

På den andra sidan av myntet gällande flexibiliteten finns åsikter som att 

flexibiliteten faktiskt minskar i och med outsourcing. Avtalen som skrivs 

med leverantören kan vara stela och skrivna för en lång tidsperiod framåt 

vilket gör det svårt att byta inriktning på sin IT-strategi (Kliem, 1999). Med 

sådana avtal blir det svårt för kunden att byta leverantör. Kunden kan också 

uppleva att organisationen blir mer byråkratisk vid en outsourcing och att 

beslutsfattandet blir långsammare (Augustsson & Steen, 1999). 

 
Högre kvalitet 

Genom att outsourca sin IT får företaget tillgång till specialister som hela 

tiden håller sig uppdaterade med den senaste teknologin (Willcocks & 

Lacity, 1995). Denna utökade kompetens borgar för att kvaliteten och 

innovationerna inom IT bör bli bättre (Grauman & Craig, 2000).  

 

Motargumentet lyder att kvalitén kan bli sämre på grund utav att 

innovationerna blir färre (Augustsson & Steen, 1999). Leverantören har 

inte samma verksamhetskompetens som kunden och ser därför inte på 

samma sätt möjliga förbättringar. 

 
Ökad säkerhet 
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Genom outsourcing ges möjligheten att hålla dubbla lager av värdefull 

information. Vid en katastrofsituation som drabbar det egna företaget kan 

ändå information et cetera räddas (Grauman & Craig, 2000). Vidare genom 

att kunden skriver ett avtal med leverantören finns också en ökad säkerhet 

gentemot kompletta misslyckanden, då det är möjligt att vidta rättsliga 

processer (Grauman & Craig, 2000). 
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Enligt Augustsson & Steen (1999) kan det dock medföra sekretessproblem 

för företag som innehar känslig information att outsourca. Denna 

information exponeras för leverantören och ställer vissa krav på att 

sekretessavtal upprättas. 

 
Motiverande för personalen 

För IT-personalen på ett traditionellt industriföretag kan det många gånger 

upplevas som en motivationshöjare att bli outsourcad och komma till en 

miljö där IT inte bara är en stödfunktion, utan något som det verkligen 

satsas på. IT-leverantören har en annan typ av kultur och ledarstil som 

teoretiskt borde passa bättre för den typen av personal (Mcfarlan & Nolan, 

1995). 

 

På minussidan argumenterar bland annat Antonucci & Lordi (1998) för att 

det blir en stressig och jobbig period för den personal som kanske tvingas 

byta både arbetsplats och arbetssätt. Det skapar även en oro bland övrig 

personal hos kunden då dessa kanske börjar fundera över sin egen situation 

(Kliem, 1999). 

 

3.6 Transaktionskostnadssynsättet 
 

I detta stycke kommer vi inledningsvis att beskriva 

transaktionskostnadssynsättet då vi ser outsourcingbeslut som en form av 

”make-buy decision”. Hur pass höga dessa transaktionskostnader blir, 

hävdar vi vidare, beror på hur möjligheterna och riskerna i föregående 

stycke gestaltar sig för den specifika situationen. Som vi tidigare nämnt är 

problematiken kring outsourcing komplex och det finns inga enkla svar att 

hitta enbart genom att lista möjligheter och risker. Därför försöker vi skapa 
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en skala för att gradera hur pass lämplig en viss situation är för 

outsourcing. I analysen hänför vi dessa olika risker och möjligheter i vår 

specifika situation till hur och i vilken utsträckning de påverkar 

transaktionskostnaderna. I det här kapitlet presenteras ramverket för att en 

sådan analys ska bli möjlig För att kopplingarna ska bli tydliga går vi först 

igenom transaktionskostnadsteorin och dess faktorer.  
 

3.6.1 Make or buy? 
 

Ekonomi handlar mycket om att utifrån vissa premisser välja ett lönsamt 

alternativ. Konkurrensen tvingar också företagen att inte bara göra ett bra 

val av alternativ, utan helst det bästa alternativet, eftersom de annars 

riskerar att bli utkonkurrerade. Sådana beslut handlar ofta om vilken 

produkt ska vi satsa på? På vilken marknad och till vilket pris? Hur ska vi 

producera det? Den sista frågan väcker en ytterligare; ska vi producera det 

själva eller finns det någon annan som kan göra det på ett mer effektivt 

sätt? Det är detta som vi fokuserar på, frågan om outsourcing eller inte. När 

ett företag överväger ett sådant beslut väger de produktionskostnaderna ”in-

house” mot kostnaderna om de skulle outsourca det och sedan upphandla 

produkten. Det finns andra kostnader än produktionskostnader att ta hänsyn 

till i ett sådant beslut; kostnaderna för att hitta en kontraktspartner och att 

på olika sätt samordna aktiviteterna med denna aktör. Det är detta som 

främst Williamson (1975-1996) och många andra med honom studerat och 

valt att benämna transaktionskostnader.  
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3.6.2 Transaktionskostnadsteorin 
 

Transaktionskostnadsteorin har sitt ursprung i neoklassisk pristeori. Redan 

1937 diskuterade Ronald Coase transaktionskostnader även om han inte 

använde den termen. Tillgång och efterfrågan sågs inte längre som att de 

utan kostnad hamnade i jämvikt med hjälp av prismekanismen. Coase 

kallade transaktionskostnaderna för tidsfaktorer som påverkade denna 

jämvikt. Coase (1937/1953) krediteras för insikten att marknaden och 

hierarkin kan ses som två alternativa sätt att organisera. Barnard (1938) 

citeras när auktoritet, incitament och den informella organisationen står i 

fokus. Simon (1957) kritiserade ”the economic man”  och introducerade 

begreppet om begränsad rationalitet (se 3.7.2). Dessa författare skapade 

grunden för transaktionskostnadsteorin som Williamson mellan 1975 och 

1996 kom att utveckla. 
 

Demsetz (1988) definierar transaktionskostnader som;  

 
” The transaction cost is reflected in the cost of becoming informed about buyers and 

sellers and in executing contracts that change who owns entitlements to goods”.  

 

Transaktionskostnaderna kan delas in i huruvida de uppstår före en 

transaktion (ex ante) eller om de uppstår i och med och/eller efter en 

transaktion (ex post) (Williamson, 1985). Ex ante kostnader består av 

sökkostnader och kontraktskostnader medan ex post kostnader består av 

övervaknings- samt genomförandekostnader (enforcement costs). 

Transaktionskostnaderna är associerade med någon form av mer eller 

mindre formellt kontrakt. Innan kontraktsöverenskommelsen söker parterna 

efter varandra, utvärderar varandra och förhandlar fram villkor et cetera. 

Priser, leveransvolymer och andra kriterier måste specificeras. När detta väl 
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är klart och kontraktet börjar gälla kommer ex post kostnaderna i fokus. 

Kontraktet följs upp och nödvändiga justeringar görs. 

 

Om transaktionskostnaderna är höga rekommenderas företaget enligt teorin 

att producera internt (hierarki). Är de däremot låga kan produkten köpas på 

marknaden. Resonemanget kan illustreras med ett citat av Douma & 

Schreuder (1998);  
 

”Firms exist because in some cases the cost of internal co-ordination are lower than the 

costs of market transactions”. 

 

Ett citat av Williamson (1979) förklarar hur övervaknings- och 

koordineringsmekanismen fungerar i marknadslösningen; 
 

”Market transactions are made between faceless buyers and sellers who meet for an 

instant to exchange standardized goods at equilibrium prices”. 

 

Denna definition medför en tolkning om att i situationen råder perfekt 

konkurrens och att beslut endast tas med utgångspunkt i priset. 

Prismekanismen antas reglera störningar på marknaden. Som vi tidigare 

förklarat är detta antagande inte gällande i ”verkliga” situationer. 

 

I hierarkin övervakas och koordineras transaktioner genom auktoritet. 

Beslut tas av överordnade och de underordnade lyder. Utan att fördjupa oss 

i denna teori menade Williamson (1975) att den typen av formell 

koordination kan medföra motivationsproblem bland underordnade samt 

målinkongruens. 
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3.6.2.1 Marknadens och hierarkins misslyckande 
 

Det underliggande antagandet som Williamson gör är att marknaden är den 

första ekonomiska institutionen; ”in the beginning were markets” 

(Williamson, 1975). Citatet kan förklara utgångspunkten i 

transaktionskostnadsteorin och förklara begreppet marknadsmisslyckande 

(market failure). Om en producent förtroendemässigt inte kan uppfylla en 

konsuments förväntningar kommer konsumenten att vända sig till en annan 

producent. Finns det inte någon sådan producerar konsumenten i egen regi. 

När marknaden har misslyckats har konsumenten själv blivit en producent 

och ett självförsörjande system. Vi tänker oss detta system i form av ett 

företag med 100 anställda. För att företaget skall kunna överleva förutsätts 

vidare att varje anställd arbetar effektivt åtta timmar per dag. 

Arbetsinsatsen måste givetvis kontrolleras och övervakas vilket kan bli 

problematiskt framför allt om företaget växer. Transaktionskostnaderna i 

form av övervakning och koordinering ökar. När en sådan situation blir 

utom kontroll till exempel på grund av storleksproblematiken har vi den 

situation som Williamson kallar för hierarkins misslyckande 

(organizational failure). Resonemangen kring misslyckanden beskrivs 

ytterligare under nästkommande stycken kring mänskliga faktorer, 

omvärldsfaktorer samt transaktionskostnadsattributen. 
 

3.6.2.2 Begränsad rationalitet och opportunism 
 

En viktig del av transaktionskostnadsteorin är uppbyggt kring två 

antaganden om mänskligt beteende; begränsad rationalitet och 

opportunism. Inom pristeori är ett grundantagande att människor är fullt 

informerade om priser och agerar totalt rationellt i förhållande till 

variationer i priset.  
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Den totala rationaliteten har ifrågasatts inom transaktionskostnadsteorin 

bland annat av Simon (1957) som säger; 
 

 ”Human behaviour is intendedly rational, but only limitedly so”.  

 

Williamson (1975) delar vidare in denna begränsning i en neurofysiologisk 

dimension och en lingvistisk. Den förstnämnda tar uttryck i det faktum att 

människan är oförmögen att upprätta perfekt rationella beslutsmodeller. 

Den språkliga begränsningen handlar om det faktum att människor har 

olika förmåga att artikulera sina tankar och föreställningar. Simon 

introducerade alltså en människa som erkänner att de inte vet allt, inte kan 

bearbeta allt samt att de inte har tid att överväga alla beslutsmöjligheter. 

Williamson (1975) introducerade en människa som inte alltid säger 

sanningen. Den så kallade opportunisten. Williamson menar att när en part 

ingår i en transaktion kan den parten inte vara säker på att den andre parten 

är fullt pålitlig och att denne inte försöker att luras. Den andre parten kan 

försöka dra nytta av en monopolställning eller att denne innehar ett 

informationsövertag (informationsasymmetri). Opportunismen blir särskilt 

problematisk när det endast finns en eller ett fåtal producenter. Det är detta 

som kan leda till att marknaden misslyckas som vi såg i vårt tidigare 

exempel. Synen på människan som en opportunist har dock kritiserats av 

ett antal forskare. Ghoshal & Moran (1996) menar att beskrivningen av 

människan som en opportunist är en grov karikatyr. 

 

3.6.2.3 Transaktionskostnadsattribut 
 

Transaktionskostnader kan och har delats upp i underposter för att 

förtydliga vad det är som påverkar en situation och ett beslut. Williamson 

(1979) har separerat tre specifika transaktionskostnadsattribut;  
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1. Asset specificity 

2. Osäkerhet 

3. Frekvens 

 

Där det första är tillgångens unikhet i den speciella relationen (asset 

specificity). Hur pass hög denna kostnad är beror på hur många alternativa 

användningsområden den specifika tillgången har utanför den studerade 

relationen. Williamson (1985) delar vidare upp tillgångar i generella och 

specifika sådana. Där en generell tillgång är av typen att den lätt kan 

användas till något annat syfte och den specifika är begränsad i sin 

användning. Författare som Cox (1996) och Reve (1990) gör dock en lite 

annorlunda tolkning av begreppet asset specificity. Dessa menar att asset 

specificty är sammanhängande med kärnkompetensbegreppet: 
 

”The more a particular skill or knowledge base contributes to the maintenance, or 

creation, of profitability, the more it should be regarded as of high asset specificity” 

Cox (1996) 

 

Tolkningen av citatet medför att desto mer en färdighet eller 

verksamhetsfunktion bidrar till värdeskapande eller utgör en 

konkurrensfaktor ju högre är färdighetens/funktionens asset specificity. 

Denna tolkning av begreppet asset specificity kommer vi att använda oss av 

både vidare i teorin samt i analysen. Det som Insinga (2000) kallar 

huvudaktivitet och som ligger nära kärnverksamheten ser vi som tillgångar 

av hög asset specificity. Det är således förknippat med höga 

transaktionskostnader att lägga ut sådan verksamhet som är beroende av 

dessa typ av tillgångar. På motsvarande sätt är en basaktivitet av låg asset 

specificity och således lämplig för outsourcing. 
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Det andra attributet är osäkerheten och komplexiteten i en transaktion. 

Williamson delar upp osäkerhetsattributet i två delar; innocent uncertainty 

och behavioural uncertainty där den ”oskyldiga” osäkerheten kan härledas 

till människans begränsade rationalitet. Vidare menar han att människans 

begränsade rationalitet inte är ett problem så länge osäkerheten är låg. Den 

beteendemässiga osäkerheten kan härledas till opportunismen och att 

människor ser om sina egna intressen istället för det gemensamt bästa. För 

att hantera osäkerheten föreslås att hitta lämpliga övervakningsstrukturer 

(Williamson, 1985).  

  

Frekvensen är helt enkelt hur ofta transaktionen utförs. Vissa transaktioner 

är engångsaffärer medan andra är ofta återkommande. Parter i en relation 

där frekvensen på transaktionen är hög skaffar sig en erfarenhet och 

behöver mindre grad av övervakning (Knutsson, 2000). Utan att fördjupa 

oss i förtroendeteori kan vi nämna att i en sådan relation utvecklas också en 

djupare form av förtroende. När frekvensen är hög skapas erfarenheter och 

parterna tar lärdom av bland annat tidigare misstag. I vår tidigare 

diskussion angående asset specificity kom vi fram till att transaktioner med 

hög asset specificity bör utföras internt istället för att skötas av marknaden. 

Att vertikalt integrera någonting är dock förenat med höga fasta kostnader. 

Dessa höga fasta kostnader kan ”slås ut” på fler transaktioner om 

frekvensen är hög vilket gör att frekvensen kan liknas vid ett resonemang 

om transaktionsskalfördelar (Knutsson, 2000). 
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Modellen nedan illustrerar Williamsons arbete kring begränsad rationalitet 

och opportunism kopplat till osäkerhet och låga frekvenser. Williamson 

menar att det inte egentligen är något större problem om de mänskliga 

faktorerna föreligger i en situation allena. Är osäkerheten låg och det finns 

många producenter klarar marknaden av att människor är begränsat 

rationella och i viss mån opportunistiska. Det är först när omvärlden är 

osäker/komplex och det endast finns ett fåtal producenter som marknaden 

misslyckas och en hierarkisk lösning behövs. 
 

 
OmvärldsfaktorerMänskliga faktorer 

Osäkerhet/komplexitet 

Fåtal aktörer Opportunism

Begränsad rationalitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Transaktionskostnadsbestämmande faktorer (Williamson, 1975) 
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Hittills har vi talat om marknaden och hierarkin som de två möjliga valen 

för organisationslösning. I Williamsons mer senare arbeten (1991) 

argumenterar han dock för att det inte bara finns två olika alternativ för val 

av organisationsform utan tre. Ett mellanalternativ av marknad och hierarki 

presenteras; hybridformen. Denna hybridform kan se ut på många sätt, 

huvudpoängen är dock att det handlar om någon form av samarbete mellan 

organisationer. Ett exempel på sådana hybridformer är Ouchis (1979) 

arbete kring klaner. I motsats till marknaden och hierarkin övervakas och 

koordineras inte hybriden av vare sig prismekanismen eller med hjälp av 

auktoritet utan av delade uppfattningar samt förtroende (Williamson, 
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1991). Förespråkare för hybridlösningar menar därför att hybriden är det 

optimala sättet att organisera eftersom den inte enbart förlitar sig på 

prismekanismen och ej heller har en sträng hierarkisk struktur, vilket kan 

vara demotiverande för de underordnade. Madhok (i Faulkner & De rond, 

2000) hävdar att även om denna övervakningsstruktur kan sägas vara 

fördelen med hybriden menar han att den har ännu mer fördelar. Madhok 

anser att hybridens relationer i sig själva ska ses som fördelar då de kan 

sägas utgöra organisationens kärnkompetens. Påståendet är intressant 

kopplat till outsourcing då det väcker tankar om vad som är kärnkompetens 

eller inte (se vidare analysen om bland annat beställarorganisationer). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybrid  

Låg 

Hög 

Störnings-
frekvens 

Låg Hög Asset specificity 

Marknad Hierarki 

 

 

Figur 5: Marknad, hierarki eller hybrid som organisationsform (Williamson, 1991), egen 

bearbetning 

 

Williamson (1975) ansåg att asset specificity var det viktigaste 

transaktionskostnadsattributet för att förklara varför en aktör väljer att 

organisera sig enligt en marknads, hierarki- eller i en kombinationslösning.  

 

När asset specificity är hög i modellen är också transaktionskostnaderna det 

och tvärtom. Störningsfrekvensen förklarar varför tillgångar som inte 

tydligt är förknippade med vare sig hög eller låg asset specificity 
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(transaktionskostnad) rekommenderas för intern produktion eller att köpas 

in från marknaden. Störningsfrekvensen avser hur ofta det uppstår 

störningar i kontraktsrelationen. Om en leverantör beter sig opportunistiskt 

uppstår störningar i relationen vilket försvårar ett samarbete. I en sådan 

situation är det troligt att kunden använder sig av en marknadslösning som 

kan övervakas av kontrakt eller att denne innesluter den verksamheten som 

påverkas av relationen i sin egen hierarki. 

 

Var outsourcing ska placeras in i en modell som den ovan beror på hur 

begreppet definierats. Enligt vissa teoretiker som vi påvisade i stycket om 

outsourcingdefinitioner ses outsourcingbeslut som rena köptransaktioner 

och därför borde outsourcing sorteras in under marknadslösningen. Med 

vår definition att outsourcing skall vara ett strategiskt val som får 

långsiktiga effekter på företagets relationer blir slutsatsen något 

annorlunda. Outsourcing blir då en hybridform eftersom det är en form av 

samarbete som sker i relationen. Sköts produktionen internt och företaget 

väljer att lägga ut den tar de ett steg närmare en marknadslösning, men det 

kan inte ses som en idealtyp av marknadslösningen såsom en spotmarknad.  

Den selektiva outsourcingen däremot ska placeras in under kategorin 

marknadslösning. Det är inte heller tillräckligt att konstatera att outsourcing 

är en hybridform utan det borde gå att specificera detta ytterligare och som 

vi tidigare nämnt gradera detta. Vår avsikt är inte att specificera olika 

hybridformer och samarbetsrelationer utan att specificera tydligare var 

olika outsourcingrelationer hamnar i en modell som den ovanstående. 

Eftersom vi likställt begreppet  hög asset specificity med att det är en 

tillgång som ligger nära kärnkompetensen eller rent utav utgör 

kärnkompetensen blir detta avgörande för hur olika outsourcingrelationer 

skall placeras.  
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Det optimala för att göra en sådan placering i en modell vore om det var 

möjligt att kvantifiera transaktionskostnaderna operativt. Det skulle ge en 

exakt gradering istället för bara riktlinjer. Kvantifiering av 

transaktionskostnader är något som både vi och många andra före oss har 

försökt att göra (se bla Argyres, 1996, Knutsson, 2000 mfl). Metoderna för 

detta har också varierat kraftigt, den dock vanligaste är att ta något 

operativt mått och sedan kvantifiera det kopplat till ett 

transaktionskostnadsattribut genom respondenter från intervjuer. Som vi 

kommer att presentera i empirin har vi genomfört sådana intervjuer, men 

precis som våra föregångare anser vi inte att måtten är tillräckligt objektiva 

eller precisa för att kunna användas i en konkret kvantifiering. 

Mätproblemen med transaktionskostnader har bland annat kommenterats av 

Buckley & Casson; (1990)  
 

”Problems in the definition and measurement of transaction costs have not yet been 

fully resolved; in particular the magnitude of these costs in relation to production, 

transport, marketing and distribution, it remains to be resolved”. 

 

Ett annat problem med att kvantifiera transaktionskostnaderna objektivt i 

en transaktion lyfts fram av Demsetz (1988). Denne argumenterar för att 

det korrekta sättet att analysera dessa kostnader i en vertikal integration bör 

vara att beräkna summan av köparens och säljarens kostnader istället för att 

beräkna de var och en för sig. 

 

Vi kommer dock att presentera en modell med en skala; låg, medel och hög 

kopplat till transaktionskostnader och organisationsform för att kunna 

placera och specificera outsourcing som hybridform. Skalan gör att vi i 

analysen kan använda vårt intervjumaterial kopplat till möjligheter och 

risker med outsourcing för att kategorisera olika kunder och 
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verksamhetsområden. Modellen följer logiskt utav Williamsons arbete 

kring de tre organisationsformerna. 
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Figur 6: Kärnkompetens och kontraktsformer (Cox, 1996), egen bearbetning 

 

Modellen är en modifikation av Cox (1996) modell angående asset 

specificity och olika kontraktsformer. Tanken är att huvudaktiviteter 

(kärnkompetenser) skall behållas ”in-house” och att basaktiviteter kan 

skötas av marknaden (i vårt fall selektiv outsourcing). Mer svårdefinierade 

aktiviteter hamnar någonstans där emellan. Det är sådana aktiviteter som vi 

i stycket om kärnkompetensen valt att kalla kritiska funktioner. Beroende 

på hur pass nära de ligger kärnkompetensen och hur pass kritiska de 

egentligen är rekommenderas olika grader av ”behållen” kontroll ifrån 

kundens sida. Ligger det nära kärnkompetensen är någon form av delat 

ägande att föredra där kunden fortfarande har viss kontroll över 

verksamheten. Om aktiviteten är mer av basaktivitetskaraktär kan 

relationen vara mer av en ”ren” outsourcing som övervakas främst av avtal. 

Dock med vårt tidigare kriterium i bakhuvudet att det ska vara ett 
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strategiskt beslut med långsiktighet. För att förtydliga vad vi menar med: 

”viss” behållen kontroll och mer ren outsourcing delar vi in mittenskalan i 

följande områden; strategiskt partnerskap, singleoutsourcing, 

nätverksoutsourcing och kontraktsoutsourcing.  

 

Punkterna a, b, c och d i figuren representerar dessa olika 

organisationsformer och beskrivs kortfattat nedan. Huvudsyftet med 

studien är som sagt inte att utreda hur ett partnerskap fungerar utan mer att 

visa på att det finns olika former av outsourcing som lämpar sig olika bra 

för olika situationer. Punkterna är inte heller exakta i den meningen, utan 

mer riktlinjer för hur ett företag bör organisera sig vid varierande grad av 

asset specificity. Tanken är också att ju närmare vänster från mitten på 

skalan företaget befinner sig desto mer utgörs relationen av långsiktighet.  

 
Strategiskt partnerskap 

Punkt A representerar det strategiska partnerskapet. Ett dylikt partnerskap 

rekommenderas alltså när det är fråga om en aktivitet som ligger nära 

kärnkompetensen som är föremål för outsourcing. Rent praktiskt innebär 

det att kunden och leverantören bildar en ny juridisk enhet där de båda har 

ett delat ägande. Tanken med detta är att minska eventuell opportunism och 

att skapa ett gemensamt mål/intresse för kunden och leverantören. 

Långsiktighet och engagemang är viktigt i den här relationen. Ett exempel 

på en sådan situation är Nordeas och TietoEnators gemensamägda bolag 

Fidenta som verkar på den finska marknaden 

(www.tietoenator.com/fidenta). 
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Single outsourcing 

I en situation som lämpar sig för single outsourcing ligger aktiviteten i 

fokus relativt nära kärnkompetensen och har således strategisk betydelse 

(punkt B). Begreppet som sådant betyder att kunden etablerar ett samarbete 

med en enda leverantör. Förtroende blir viktigt för att relationen ska kunna 

upprätthållas. Det finns inget gemensamt ägande utan detta flyttas till 

leverantören och kunden får förlita sig på denne. Det är därför viktigt att 

relationen bildas med ett syfte att det ska ge vinster för båda parter på lång 

sikt och inte som en kortsiktig lösning. 

 
Nätverksoutsourcing 

Vår tolkning och definition av begreppet nätverksoutsourcing (punkt C) är 

att kunden fokuserar sig på att vara beställare av IT och använder ett vitt 

nät av leverantörer att göra sina inköp ifrån. Den leverantör som kan 

erbjuda bäst pris, leveranstid, kvalitet och så vidare får kontraktet. 

Upphandlingsförfarandet ger en konkurrenssituation vilket borde gynna 

kunden. Nätverksoutsourcing lämpar sig enligt teorin bäst för sådana 

kritiska funktioner som ligger till höger på skalan och inte alltför nära 

kärnkompetensen. Kunden har trots allt ingen direkt kontroll annat än 

kontraktet och en slags kvalitetssäkring i och med själva 

upphandlingsförfarandet. 
 

Kontraktsoutsourcing 

Denna situation (punkt D) innefattar outsourcing av kritiska funktioner som 

är av mindre strategisk betydelse. Det kan alltså vara verksamhetskritiskt, 

men det är ingen kärnkompetens för företaget. Denna typ av relation 

innebär ingen form av nära samarbete utan relationen sköts på distans och 

kontraktet är övervakningsmekanismen. Sådana relationer kan och 

eventuellt bör kontrakteras kortsiktigt. Förutsatt att det är en 
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standardfunktion kan företaget då lättare ångra sig och byta leverantör. 

Skulle funktionen omvärderas och företaget inser att det ligger närmare 

kärnverksamheten kan det också eventuellt backsourcas. Skillnaden mellan 

denna situation och det som vi kallar för marknadslösning och selektiv 

outsourcing är hårfin. Teoretiskt är dock tanken att i 

kontraktsoutsourcingen har kunden gjort ett urval och har ett begränsat 

antal leverantörer medan i marknadslösningen spelar det inte så stor roll 

vem leverantören är bara funktionen/produkten levereras. 
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4. Empiri 
 

I vår diskussion kring begreppet outsourcing preciserade vi vad vi avser 

med detta och att det i uppsatsen begränsas till att gälla outsourcing av IT. 

För att kunna göra en vidare analys krävs dock ytterligare förfining av 

begreppsapparaten. IT-outsourcing är ett vitt begrepp som kan betyda 

många olika saker. Hade vi exempelvis talat om outsourcing av städtjänster 

skulle inte en sådan vidare precisering vara nödvändig eftersom vad som 

ingår i städning kan anses vara allmän kännedom. Mcfarlan & Nolan 

(1995) exemplifierar med att följande kan ingå i begreppet IT-outsourcing: 

datadrift, telekommunikation, PC-underhåll och inköp samt 

systemutveckling. Som vi nämnt tidigare är inte funktioner som 

telekommunikation och PC-underhåll intressanta för vår studie. Vi har 

använt oss av den begreppsapparat som finns i branschen (leverantörer och 

kunder på den finansiella marknaden) och som tidigare nämnts inkluderat 

följande IT-verksamheter i vår studie: drift, förvaltning och utveckling. 

Nedan tar vi en närmare titt på begreppen var och en för sig och definierar 

vad som i praktiken ingår i dessa. Det är nödvändigt för att kunna driva en 

diskussion kring bland annat kärnkompetens och outsourcing.  

 

4.1 Funktionerna 
 

Drift 

Driftsfunktionen utgörs i studien av själva kraften i IT-verksamheten. 

Många banker och försäkringsbolag har en eller flera stordatorer som förser 

de olika systemen med kraft. Stordatorn utgör den tekniska infrastrukturen 

och är så att säga kärnkraftverket för hela IT-verksamheten. Vad som exakt 

ingår i att ”drifta” systemen är en något omtvistad fråga bland våra 
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respondenter. Det har att göra med hur drift definierats kopplat till 

förvaltning vilket vi går in på närmare i nästa stycke. Majoriteten av våra 

respondenter, anser dock, att i driften ingår förutom att helt enkelt se till att 

stordatorn är igång (temperaturen i lokalen, att lokalen är väl låst etc) att 

också säkerhetstesta systemet. Vi inkluderar inte felrättning och justering 

av systemen under driften.  

 

Förvaltning 

Förvaltning är ett begrepp som ligger någonstans emellan drift och 

utveckling. Vissa av våra respondentföretag lägger förvaltning under drift 

medan andra menar att det ingår i utveckling. Det hela är egentligen en 

smaksak och har ingen större praktisk betydelse, men för att vara tydliga i 

vår argumentation har vi valt att separera förvaltning från drift och 

utveckling. I förvaltning ingår mindre felrättningar och kontroller för att 

säkerställa att systemen fungerar som de skall.  

 

Utveckling 

Utveckling är, precis som det låter, att ta fram nya system och lösningar. 

Större förändringar när i princip ett helt system omarbetas ligger också 

under vår definition av utveckling. Integration av olika system, att se till att 

systemen fungerar med varandra ligger även detta under utveckling (se 

vidare diskussion kring beställarorganisationen). 
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4.2 Marknadsbeskrivningar 
 

Stycket syftar till att ge en övergripande beskrivning av hur utvecklingen 

sett ut på både den svenska och finska finansiella marknaden för IT-

outsourcing. I efterkommande avsnitt ger vi en mer specifik beskrivning av 

de aktörer vi inkluderat i studien och deras grundläggande attribut. 

 

Finansmarknaden har genomgått en omstrukturering under de senaste åren 

både i Sverige och Finland. Marknaden är relativt mättad, men samtidigt 

kommer det in nya aktörer. 

 
”Det sker i princip ingen tillväxt på den nordiska marknaden och marginalerna 

kommer att krympa i framtiden eftersom nya aktörer kommer med i spelet”. 
(IT-ansvarig, finsk kund).  

 

Nya aktörer är exempelvis ICA och COOP som har startat bankrörelse i 

Sverige. Finansmarknaden i Finland karakteriseras också av en liten 

marknad med många aktörer. 

 

I Finland har bankerna och försäkringsbolagen gjort sina euroförändringar i 

datasystemen, medan i Sverige väntar aktörerna ännu på besked. 

Euroanpassningen har varit kostsammare för de finska bankerna och 

försäkringsbolagen än de åtgärder som togs inför millenniumskiftet i slutet 

av 90-talet. Det är därför rimligt att anta att sådana förändringar även 

kommer bli kostsamma på den svenska marknaden och kräva mycket 

resurser (IT-leverantör, svenska marknaden). 

 

En viss konsolidering mellan bankerna och försäkringsbolagen har präglat 

den senaste trenden på de finansiella marknaderna runtom i världen. 
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Bankerna har fusionerats sig med andra banker både inom Sverige och 

länderna mellan. Bankernas och försäkringsbolagens tjänster har samtidigt 

glidit allt närmare varandra och i dagsläget erbjuder bankerna 

försäkringsprodukter i form av livförsäkringar och försäkringsbolagen 

erbjuder banktjänster. Sakförsäkringar har levt ett eget liv och har haft en 

tuff period under de senaste åren. Det svåra marknadsläget inom 

sakförsäkringar och ovan nämnda synergieffekter ledde till bildandet av If 

(DI, 1999-06-24). 

 

De fyra svenska storbankerna har alla skaffat sig egna livbolag de senaste 

tio åren och samtidigt bygger de traditionella försäkringsbolagen upp sina 

nischbanker. Trenden att ha både bank och försäkringar under samma 

koncern blir allt tydligare. Under 90-talet fanns det en klar skillnad mellan 

banker och försäkringsbolag. I dag har de fyra storbankerna över 40 % av 

livförsäkringsmarknaden. Det verkar således finnas samordningsvinster 

mellan bank och försäkringstjänster. Ett samarbete mellan bank och 

livförsäkringar kan sänka kostnaderna dramatiskt. (DI, 2002-02-04).  

 

Banker och försäkringsbolag har bassystem som oftast är över 25 år gamla. 

Dessa system är självutvecklade under 60-talet och har uppgraderats 

kontinuerligt. I princip alla banker och försäkringsbolag har utvecklat sina 

system internt. Resonemanget gäller system på den traditionella bankssidan 

som innehåller kreditgivning, konto och betalningstjänster. Inom aktie och 

fondhandelssystem används standardsystem. Systemen utvecklades internt 

eftersom det inte fanns några standardsystem på marknaden och därför har 

bankerna varit vägvisare under åren (IT-ansvarig, svensk kund). Dessa 

system är komplexa och komplexiteten kommer att öka ytterligare i 

framtiden för att de nya systemen och teknikerna måste integreras med de 
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gamla (IT-ansvarig, finsk leverantör). Informationen och produkterna 

produceras allt mer elektroniskt och distributionskanalerna kommer också 

att öka i den närmaste framtiden. Inte minst inom mobila nätverk där det 

krävs säkra och stabila system mellan bank och kund. Sverige och Finland 

är världsledande inom Internetbaserade kapitaltransaktioner (Boman, 

1999). Tekniken utvecklas fort och kunden vill gärna använda tjänster som 

är kostnads- och tidseffektiva som skapar någon form av kundnytta för 

honom/henne eller företaget.  

 
”När Internetbanken blir mobil kommer kundens bekvämlighet att öka ytterligare”.  
IT-ansvarig, svensk kund   

 

Enligt många undersökningar kommer mobila terminaler att användas för 

bankers onlineärenden och detta ställer nya krav på banksäkerheten. 

Bankerna och försäkringsbolagen måste därför kunna erbjuda sådana 

tjänster som är säkra och gynnar kunden.  

 
”Kunden kan i framtiden vilja använda mobiltelefonen som en elektronisk plånbok”.  
IT-ansvarig,  svensk leverantör  

 

Bankkrisen var djup under början av nittiotalet både i Sverige och Finland. 

I Finland var bankkrisen ännu djupare och detta ledde till att dåvarande 

Kansallis-Osake-Pankki och Suomen-Yhdyspankki fusionerades och 

bildade Merita Bank. Nuvarande Nordea har sitt ursprung i samgåendet 

mellan Nordbanken och Merita. Bankkrisen i Finland ledde till kraftiga 

effektiviseringsprogram och rationaliseringar inom den finansiella 

marknaden för att klara krisen (IT-ansvarig, finsk kund). 
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Finland har en annorlunda bakgrund än Sverige inom outsourcing. 

Tietotehdas, numera TietoEnator grundades 1968 när Suomen-

Yhdyspankki lade ut sin IT-verksamhet. Under 80-talet kom nästa bank 

(Kansallis-Osake-Pankki) med i  outsourcingspelet (www.tietoenator.fi). 

Finland har varit tidigt ute med outsourcing av bank/försäkringsbolags IT-

verksamhet i förhållande till Sverige. De andra nordiska länderna ligger 

någonstans i fasen mellan Finland och Sverige (IT-ansvarig, finsk 

leverantör). Vid en jämförelse mellan försäkringsbranschen och 

bankbranschen är det tydligt att bankbranschen kommit längre i IT-

outsourcingprocessen än försäkringsbolagen i Finland, medan det snarare 

är tvärtom i Sverige. Aktörer som har outsourcat i Finland är exempelvis: 

Nordea, Pohjola, Sampo, Aktia och Handelsbanken Finland. I Sverige ser 

outsourcingmarknaden lite annorlunda ut. I Sverige har endast Skandia, 

Alecta och Trygg-Hansa (främst försäkringsbolagsverksamhet) outsourcat 

någon del av IT-verksamheten. Dessa outsourcingavtal gäller driften av 

stordatorn. De svenska aktörerna har i viss mån outsourcat IT-verksamhet 

på de utländska marknaderna där de har verksamhet. (IT-ansvarig, finsk 

leverantör) 

 

I Finland består outsourcingavtalen mestadels av partnerskapslösningar 

mellan kund och leverantör. En djupare form av outsourcing än den 

driftsoutsourcing som skett i Sverige. I Sverige är det vanligt med stora 

interna IT-enheter som kompletteras med externa konsulter.  

 
”Att använda konsulter i olika utvecklingssammanhang är mycket vanligare i Sverige 

än i Finland”.  
IT-ansvarig, finsk leverantör 
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TietoEnator har en speciell bakgrund i Finland och företaget har i princip 

en monopolställning på den finska marknaden för IT-outsourcing. 

Traditionerna i ett långsiktigt samarbete mellan finansaktörerna och 

leverantören har präglat den finska finansmarknadens IT-outsourcing.  

 
”Avtalen i Finland har karakteriserats av flexibilitet och samarbetet har styrts som ett 

familjeförhållande och genom ett ömsesidigt förtroende”. 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

Det har funnits skillnader i avtalsskrivandet mellan Sverige och Finland. I 

Sverige skrev leverantörerna, i början av 90-talet, avtal som inte 

uppskattades av bank- och försäkringsbranschen. De svenska kunderna 

ansåg senare att de blev lurade och hamnade att betala extrasummor för 

tjänster som inte var specificerade i de avtal som IT-leverantörerna erbjöd 

(IT-ansvarig, svensk kund). I Sverige var branschen på så sätt omogen 

eftersom avtalen inte kunde specificeras tillräckligt bra och grunden till 

outsourcingsbeslut var enbart för att göra kostnadsbesparingar. En annan 

skillnad mellan finska och svenska finansiella företag är att i svenska 

finansföretag är IT-verksamheten mer utav en självständig funktion. IT-

organisationen har oftast haft mycket makt i beslutsituationer och de 

motsvarar i storlek ett mindre IT-företag med avseende på antal anställda. 

IT-cheferna har ofta höga positioner i de finansiella företagen i Sverige och 

ingår i styrelsen. I Finland ses IT mer som en underordnad funktion (finsk 

och svensk kund). Bankerna och försäkringsbolagen är också större i 

Sverige än i Finland både vad gäller antal anställda och balansomslutning 

(se senare siffror).  

 

En intressant fråga som uppkommer inom finansmarknadens outsourcing är 

mervärdeskatten. Finansaktörernas tjänster är momsbefriade och därför kan 
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de inte kvitta ingående moms mot utgående moms. Momsfrågan ställer till 

problem med outsourcing eftersom bankerna och försäkringsbolagen måste 

betala moms på tjänsterna som de upphandlar av leverantörerna. I Sverige 

är momsen 25 % och i Finland är den 22 %, vilket innebär att tjänsterna 

blir 22-25 % dyrare för bankerna och försäkringsbolagen om de köps från 

marknaden. Denna problematik kan exempelvis undvikas genom att bilda 

samägda bolag mellan kund och leverantör. Det samägda bolaget måste 

vara uppbyggt så att ena parten äger 40 % av aktierna och 60 % av rösterna 

och att det andra bolaget har det motsatta (IT-ansvarig, svensk kund). 

 

4.3 Fallföretagen  
 

I det här avsnittet beskriver vi kortfattat de företag som ingår i studien och 

de som använts för referenssynpunkter. Avsnittet är uppdelat med de 

svenska bank och försäkringsbolagen först. Sedan följer en beskrivning av 

de finska dito. Avslutningsvis beskrivs de tre leverantörer vi varit i kontakt 

med. Hela stycket är skrivet i presens fastän uppgifterna är hämtade från 

2001, men vi anser att det är det mest riktiga eftersom det är de senaste 

siffrorna som finns att tillgå. 

 

Handelsbanken har ca 540 kontor i Norden och ungefär 9200 anställda. 

Bankens IT-kostnader uppgår till 2,6 miljarder kronor. Handelsbankens 

balansomslutning uppgår till 1175 miljarder kronor och intäkterna är 21,65 

miljarder kronor. Koncernens totala kostnadsmassa är 10, 29 miljarder 

kronor. IT-kostnaderna utgör alltså ca 20 % av den totala kostnadsmassan. 

Handelsbankens organisation är indelad i ett centralt huvudkontor samt 10 

regionala huvudkontor och ca 540 bankkontor. IT-funktionen är 

centraliserad till centrala huvudkontoret, där den ingår som affärsstödjande 
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avdelning. Banken har under året rekryterat IT-personal för att klara 

bankens IT-verksamhet. Banken har 535 000 Internetkunder.  

(Handelsbanken, årsredovisning 2001). 

 

SEB har ca 200 bankkontor i Sverige och antalet medarbetare inom 

koncernen uppgår till 20 800. Koncernens balansomslutning uppgår till 1 

200 miljarder och bankens totala intäkter är 30,22 miljarder kronor. 

Bankens totala kostnader ligger på 22,68 miljarder kronor. Koncernens 

totala IT-kostnader uppgår till 4,7 miljarder kronor. SEB:s organisation är 

indelad efter affärsområden och IT-funktionen har bolagiserats (SEB IT-

partner). I Tyskland har SEB med köpet av BFG Bank, numera SEB, en 

marknadsandel på en procent av den tyska marknaden. SEB:s 

huvudmarknad inkluderar Sverige, Tyskland och Baltikum. Totalt har SEB 

675 kontor och 4 miljoner kunder med fokus på större företag. SEB har 1 

miljon Internetkunder (SEB, årsredovisning 2001). 
 

Nordea har 1260 kontor och 39700 anställda inom koncernen och opererar 

huvudsakligen inom Norden och Östersjöregionen. Nordea har en 

balansomslutning på 2200 miljarder kronor. Koncernens intäkter uppgår till 

56 miljarder kronor och kostnaderna till 36 miljarder kronor. IT-

kostnadernas summa är 7,4 miljarder kronor och utgör 21 % av hela 

kostnadsmassan. Inom IT pågår ett omfattande rationaliserings- och 

integreringsarbete efter flera fusioner och förvärv. Nordea samarbetar i 

Finland med TietoEnator via ett samägt bolag: Fidenta. Nordea har 2,8 

miljoner Internet kunder (Nordea, årsredovisning 2001). 
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miljarder kronor. Koncernens intäkter uppgår till 23,4 miljarder kronor och 

kostnaderna till 13,9 miljarder kronor. IT-kostnaderna utgör ca 20 % av 

bankens totala kostnader. Banken koncentrerar sig på Sverige och 

Baltikum. I Finland är samarbetspartnern Aktia Sparbank. 

Föreningssparbanken äger 25 % av Aktia. Banken har 1,58 miljoner 

Internetkunder (Föreningssparbanken, årsredovisning 2001). 

 

Folksam är ett svenskt försäkringsbolag som består av Folksam sak och 

Folksam Liv. Folksam har 70 kontor och 3000 anställda. Koncernens 

balansomslutning är ca 60 miljarder kronor och intäkterna ungefär 15 

miljarder kronor. Koncernens kostnader ligger på 12,9 miljarder där 0,75 

miljarder är driftkostnader. IT-kostnaderna är inte särredovisade (Folksam, 

årsredovisning 2001). 

 

Trygg-Hansa är ett sakförsäkringsföretag med 2000 anställda. 

Premieintäkterna ligger på 6,3 miljarder kronor. Marknaden är Sverige där 

företaget har ca 1,8 miljoner kunder. Trygg-Hansa ägs av danska Codan, 

som i sin tur ägs av Royal & Sun Alliance (www.trygghansa.se).  

 

Skandia är ett sparföretag med verksamhet i 25 olika länder och antalet 

anställda är 7400. Huvudmarknaden är Sverige, USA och England. Skandia 

förmedlar sparprodukter och har en egen Internetbank. Balansomslutningen 

är 620 miljarder kronor. Skandia samarbetar med IBM om IT-drift och 

detta avtal beräknas minska IT-kostnaderna med ca 300 miljoner kronor. 

IT-utvecklingen sköts internt. Skandias samarbete med IBM är värt 10 

miljarder kronor under en tio års period. I affären ingår även Storebrand, If 

och ICA (Skandia, årsredovisning 2001). 
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Alecta förvaltar tjänstepensioner och har 330 anställda och servar 27 000 

företag. Företaget är indelat i fyra affärsområden: försäkring, 

kapitalförvaltning, hälsa och välfärd samt marknad. 

Alecta förvaltar tjänstepensioner för 330 miljarder kronor och har 1,4 

miljoner försäkringar under förvaltning. Försäkringspremieintäkterna är 19 

miljarder kronor. IT är en stödfunktion vid sidan av affärsområdena. 

Företagets driftkostnader uppgår till ca 1,35 miljarder kronor. IT-

kostnaderna är inte särredovisade. Alecta har outsourcat sin driftsfunktion 

till WM-data (Alecta, årsredovisning 2001). 

 

 

4.3.1 Finska marknaden 
 

Sampo är ett holdingbolag, vars dotterbolag är Sampo Bank, Sampo 

Fondbolaget, Mandatum Omaisuudenhoito och Sampo Liv.  Företaget har 

ca 10100 anställda och är huvudägare i sakförsäkringsbolaget If (DI 2001-

11-07). Sampokoncernens balansomslutning är 270 miljarder kronor. 

Bankens intäkter ligger på ca 14 miljarder kronor och kostnaderna på 11,3 

miljarder kronor.  Sampo har sin huvudsakliga verksamhet i Finland, men 

opererar även i de baltiska staterna och i Polen. Sampo samarbetar inom 

IT-verksamhet med TietoEnator och de har ett samägt bolag: Primasoft. 

Sampo äger 40 % av aktierna i Primasoft och TietoEnator 60 % av 

rösterna. Från Sampo övergick 330 personer till Primasoft. Primasofts 

omsättning kommer att bli ca 1 miljard kronor under år 2002 (Sampo, 

årsredovisning 2001. 

 

OKO är andelsbankernas centralbank och antalet anställda är 1059. OKO 

koncernen har 21 bankkontor vilket kompletteras vidare med 701 
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andelsbankskontor/serviceställen. I andelsbanksgruppen ingår 244 

andelsbanker. Andelsbanksgruppens balansomslutning är ca 280 miljarder 

kronor. OKO koncernens balansomslutning är 116 miljarder kronor, 

intäkterna uppgår till 2,5 miljarder kronor och kostnaderna till ca 1,28 

miljarder kronor. OKO samarbetar med TietoEnator genom det samägda 

bolaget, Finanssidata. Finanssidata har 300 anställda och en omsättning på 

500 miljoner kronor. OKO har sin huvudsakliga verksamhet i Finland. Av 

bankens kunder har 81 000 Internetavtal och hälften av dessa har GSM-

WAP avtal (OKO, årsredovisning 2001). 

 
Aktia har ett kontorsnät på 390 kontor och ca 800 anställda. Aktia är spar 

och lokalandelsbankernas centrala finansiella institut. Koncernens 

balansomslutning är 30 miljarder kronor. Koncernens intäkter är 1,05 

miljarder kronor och kostnaderna 0,75 miljarder kronor. Aktia samarbetar 

med TietoEnator om IT-tjänster. Aktia ägs av finska sparbanksstiftelser, 

sparbanker, institutioner och till 25 % av Föreningssparbanken. Antal 

transaktioner på Internetbanken uppgår till 2,6 miljoner (Aktia, 

årsredovisning 2001). 

 
Pohjola är ett försäkrings- och finansbolag med 3000 anställda. Pohjola har 

87 kontor och genom dotterbolaget A-Vakuutus tillgång till 44 kontor. 

Balansomslutningen för 2001 var ca 25 miljarder kronor. Pohjolas 

omsättning är ca 9 miljarder kronor. Koncernens kostnader var 2001 2 

miljarder kronor. Pohjola koncentrerar sig på den finska marknaden. 

Pohjola samarbetar med WM-data om IT-tjänster. Pohjola har 1,6 miljoner 

försäkringskunder (Pohjola, årsredovisning 2001). 
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Tapiola är en bolagsgrupp som har skade-, liv- och pensionsförsäkringar. 

Tapiola har ca 2000 anställda. Balansomslutningen är ca 72 miljarder 

kronor och omsättningen är ca 20 miljarder kronor. Driftskostnaderna 

ligger på ca 1,3 miljarder kronor. IT-verksamheten är lagd till ett eget bolag 

Tieto-Tapiola som ägs till hundra procent av Tapiola. Tieto-Tapiola har ca 

250 anställda. Tapiola har nyligen startat bankverksamhet (Tapiola, 

årsredovisning 2001). 

 
4.3.2 Leverantörer 

 

WM-data är ett IT-företag med ca 7000 anställda och en omsättning på ca 

7,5 miljarder kronor. Marknadsfokuseringen är gentemot norden. WM-

datas största marknad är Sverige där företaget erhåller 65 % av sina 

intäkter. Övriga norden svarar för resterande 35 % av omsättningen. WM-

datas organisation är indelad efter olika branscher där WM-datas finans- 

och försäkringssektor utgör 11 % av koncernens omsättning. WM-data har 

ett samägt bolag i Finland med Pohjola (WM-data, årsredovisning 2001). 

 
TietoEnator är ett IT-företag med 12000 anställda och en omsättning på 

10 miljarder kronor. Företagets organisation är indelad efter olika 

branscher. TietoEnators huvudmarknad är norden, men största marknaden 

är Finland. Sektorn bank och finans utgör 23 % av den totala försäljningen. 

Bank och finanssektorn har ca 1800 anställda och omsättningen är ca 2 

miljarder kronor. Företaget har flera olika partnerskap med finska 

finanskoncerner. Ett av de största är samarbetet med Sampo och Nordea 

(TietoEnator, årsredovisning 2001). 
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Fidenta är ett samägt bolag som ägs av Merita Bank och TietoEnator. 

Företaget har 220 anställda och utvecklar banksystem till Nordea. 

Företagets omsättning år 2001 var ca 220 miljoner kronor.   

 

4.4 Kostnadsstruktur och beräkningar 
 

Avsnittet syftar till att konkretisera hur stora fallföretagens IT-kostnader 

är samt hur dessa relaterar sig till de olika funktionerna drift, förvaltning 

och utveckling. Jämförelser görs även på intäktssidan. Avsnittet fungerar 

även som en bra bakgrund för läsaren för att bättre förstå olika 

mätproblematiker kring IT-kostnader och outsourcing (behandlas 

ytterligare senare). 
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Figur 7: Kostnadsstruktur 

 

I ovanstående figur illustreras bankernas kostnadsstruktur.  I beräkningarna 

ingår Sveriges storbanker. Försäkringsbolag är inte med i beräkningarna 

eftersom deras kostnadsstruktur skiljer sig avsevärt från bankerna och dessa 

kan inte jämföras med varandra. Figuren anger en grov uppskattning av 

bankernas kostnadsstruktur. Figuren ger ändå en bra uppskattning om hur 
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pass stor andel IT-kostnaderna utgör av hela kostnadssidan. Det som ingår i 

bankernas IT-kostnader är IT-personalkostnader, mjukvara, hårdvara och 

energi/lokalkostnader. Ungefär 21 % av bankens totala kostnadsmassa kan 

hänföras till IT-kostnader. IT-kostnaderna utgör den näst största 

kostnadsposten i resultaträkningen. Den största posten är övriga 

personalkostnader.  

 

Försäkringsbolagens intäkts/kostnadsstruktur är uppbyggd på ett 

annorlunda sätt med premieintäkter och ersättningar som de största 

posterna i resultaträkningen. För att kunna handskas med 

försäkringsbolagens IT-kostnader har vi använt försäkringsbolagens 

driftkostnader som jämförelse. Dessa kostnader är mest jämförbara med 

bankernas kostnader. Dessa beräkningar anger att IT-kostnaderna är ca 20 

% av driftkostnaderna och försäkringsbolagen ligger därmed i proportion 

med bankernas IT-kostnadsstruktur.  

 

Den totala kostnadsmassan är hämtad från bankernas årsredovisningar. Ett 

problem med att jämföra totala IT-kostnader, bankerna sinsemellan, är att 

bankernas controllers (eller dylika) beräknar dessa på varierande sätt. Vissa 

banker har outsourcat eller bolagiserat sin IT-verksamhet och kan därför 

ange mera exakta siffror. Kostnadsjämförelser mellan banker och 

försäkringsbolag som har outsourcat och de som inte har lagt ut sin IT-

verksamhet är svåra att göra. Detta eftersom IT-strategin, fasen med IT 

investeringar varierar så pass mycket att det inte går att uttala sig om IT-

kostnaderna är lägre för banker/försäkringsbolag som lagt ut sin IT-

verksamhet. Mätproblemet orsakar svårigheter i kostnadsjämförelser 

eftersom det inte finns några standarder att gå efter. Exakta trendmätningar 

är också svåra att göra eftersom IT-kostnaderna sällan är särredovisade och 
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de har länge betraktas som koncernomkostnader. Enligt våra egna 

beräkningar har de finska bankerna, som har outsourcat, några 

procentenheter lägre IT-kostnader av den totala kostnadsmassan än de 

svenska bankerna. Det kan förvisso bero på många olika variabler och 

behöver inte bero på IT-outsourcing.         
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Figur 8: Kostnadsfördelning 
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IT-kostnaderna fördelar sig mellan drift, förvaltning och utveckling enligt 

ovanstående figur. I denna figur ingår Sveriges banker och 

försäkringsbolag. Denna figur ger en grov uppskattning av IT-

kostnadsfördelningen, eftersom det inte exakt kan avgöras under vilken 

kategori förvaltning faller in. Därför kan det finnas upptill en fem procentig 

felmarginal på dessa siffror. Det går enligt IT-chefer inte att avgöra vad 

som är ren nyutveckling och vad som är förvaltning. I 

utvecklingskostnaden kan därför ingå förvaltningskostnader och i 

förvaltnings-kostnaden drift eller utvecklingskostnader. Den interna 

kostnadsfördelningen/kategoriseringen skiljer sig också mellan de 

finansiella företagen. Vissa banker/försäkringsbolag har en annorlunda 
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fördelning och därför kan inte mera exakta siffror anges. Denna figur ger 

ändå en bra uppskattning om fördelningen och hur mycket av IT-

kostnaderna som är fasta respektive rörliga. 
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 (inkl.svenska & finska banker)
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Figur 9: Relation IT-kostnader - intäkter 

 

Bankernas resultat är beroende av räntenettots (skillnaden i ränta på 

differensen mellan in och utlånat kapital) utveckling. Genom att beräkna 

bankernas IT-kostnader i proportion till intäkterna får vi ett nyckeltal som i 

varje fall hypotetiskt skulle kunna sägas tala om hur mycket av varje 

intjänad krona som är hänförbar till bankens IT-investeringar. Det finns 

dock inget kausalt samband mellan IT-investeringar och intäkter, men talet 

kan ändå vara intressant för att förstå IT-kostnadernas proportion i 

förhållande till intäkterna. Siffran varierar mellan bankerna från 11 till 16 

%. De banker som har outsourcat sin IT-verksamhet ligger i mitten av 

intervallet. Denna siffra borde variera med utvecklingen av bankens 

personalkostnader. Om IT-relaterade kostnader ökar i proportion till 

intäkterna borde personalkostnaderna minska i proportion till intäkterna. 

Hela iden bakom detta är att datorer kan sköta betalningar 

kostnadseffektivare än en person som är anställd av banken. Genom att 
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kunden använder datorn hemifrån för att sköta sina bankärenden, minskar 

behoven att göra transaktionen över disken och därmed borde 

personalkostnaderna minska. Problem uppstår om både IT-kostnaderna och 

personalkostnaderna ökar i proportion till intäkterna.     

 
”Har du investerat rätt i IT så sjunker bankens personalkostnader. IT-kostnaderna 

stiger visserligen, men dessa är i andraläget lättare att reducera då det går att 

genomföra effektiviseringar i system och dylikt. Det är inte lika lätt att påverka 

personalkostnaderna då man inte bara kan sparka folk eller sänka deras lön hur som 

helst. I slutändan ger alltså utbytet ökade IT-kostnader mot sänkta personalkostnader 

en potential att sänka bankens totalkostnader”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

   

4.5 Attityder kring möjligheter och risker 
 

Vi argumenterade i teoriavsnittet för att transaktionskostnadernas storlek i 

en specifik situation beror bland annat på hur pass gynnsamma 

möjligheterna för outsourcing är, eller på motsvarande sätt hur pass 

allvarliga riskerna är med detsamma. Det förklarar i slutändan om ett 

företag väljer att outsourca eller inte och i vilken form detta ska ske. 

Sammanhängande med detta är vilken syn på kärnkompetens som 

företagen i fokus har. Tanken med detta empiriavsnitt är att vi presenterar 

den bild våra olika respondenter (både kunder och leverantörer) gett över 

möjligheter, risker och kärnkompetens. För att ge en mer nyanserad bild 

kontrasterar vi IT-chefernas utsagor med verksamhetsansvarigas, när 

dessas åsikter skiljer sig markant. Ytterligare aspekter kommer att 

behandlas såsom hur respondenterna ser på partnerskap, olika 

mätproblematiker kring outsourcing samt momsfrågor som uppstår i och 

med de finansiella företagens speciella situation.. Vi redovisar även den 
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bild av ovanstående problematiker som erhållits av finska respondenter. 

Inom vissa områden blir det även nödvändigt att göra en distinktion mellan 

citat kring de olika funktionerna; drift, förvaltning och utveckling då 

respondenter kan ha olika syn på exempelvis vilka möjligheter som är 

aktuella inom de olika funktionerna. 

 

Inledningsvis börjar vi med att presentera den generella inställningen till 

outsourcing och selektiv outsourcing hos våra olika respondenter på de 

olika marknaderna. För att kunna analysera eller för att det ska vara möjligt 

att dra några slutsatser, är det dock nödvändigt att vi bryter ner det på de 

befintliga möjligheter och risker, som är anledningen till varför 

respondenterna tycker som de tycker. Hela kapitlet syftar till att ge en 

faktamässig bakgrund för att kunna bygga en analys och för att kunna 

styrka eventuella teorikopplingar. I stycket fokuseras kring de två största 

argumenten kring outsourcing; stordriftsfördelarna och kärnkompetensen.  
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4.5.1 Inställning till outsourcing och selektiv outsourcing 
 

Då denna frågeställning är relativt ointressant om den inte bryts ner på sina 

underliggande faktorer presenterar vi endast kortfattat åsikterna hos de 

olika respondenterna.  

 

De IT-ansvarigas åsikter om outsourcing hos de svenska finansiella 

företagen kan lite skämtsamt sägas variera från negativ till extremt negativ. 
 

”Om outsourcing tycker jag inte” 
IT-ansvarig svensk kund, på frågan om vad han tycker om outsourcing. 

 

Den generella åsikten är som sagt negativ, vissa säger sig dock vara öppna 

för outsourcing under förutsättning att någon leverantör kan erbjuda bättre 

pris och kvalitet på IT, vilket de inte anser kan erbjudas idag. Angående de 

olika funktionerna drift, förvaltning och utveckling är det driften som 

kunderna anser ligger närmast till för outsourcing. Utveckling anser de i 

princip aldrig bör outsourcas. Förvaltning vill de inte heller outsourca även 

om den inte är en lika ”helig ko” som utvecklingen. Selektiv outsourcing är 

de flesta mer positiva till, men då handlar det om köp av standardsystem 

eller att lägga ut någon perifer funktion som telefoniväxlar eller 

papperskopiering. Sådana funktioner har vi inte inkluderat i vår studie om 

IT även om det i vissa företag ligger på IT-organisationen. 

 

De verksamhetsansvariga bland de svenska kunderna är mer delade i frågan 

om outsourcing. Vissa är positiva och andra negativa. Eftersom denna fråga 

är mer komplex än; ”gillar du outsourcing eller inte”, svarar förstås många 

att det beror på situation och omständigheter. Det är dock tydligt att de inte 
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är lika negativa som de IT-ansvariga. En annan aspekt som också är tydlig 

är att det är i första hand driften som de anser kan läggas ut. 

 

I Finland är den generella inställningen till outsourcing bland respondenter 

vid banker och försäkringsbolag positiv. 

 

Ovanstående material behöver dock som sagt brytas ner och det är det som 

följande stycken syftar till. En noggrann genomgång av olika faktorer gör 

det möjligt att svara på varför inställningen är som den är och vad som kan 

vara att rekommendera för i första hand de svenska aktörerna. 

 

4.5.2 Stordriftsfördelar 
 

Vi presenterade i teorin att stordriftsfördelar är en av de två vanligaste 

anledningarna till att företag väljer att outsourca. Motverkande krafter mot 

att stordriftsfördelarna inte blir av den storlek som initialt hoppats på var; 

den vinklade argumentationen (att endast chefer som tagit 

outsourcingbeslut uppger att de erhållit stordriftsfördelar), avtalssvårigheter 

samt anpassningsbehov. Nedan presenteras en rad citat kring 

stordriftsfördelar för att läsaren ska få en bild över hur synen på marknaden 

är. Den vinklade argumentationen, avtalssvårigheter, och anpassningsbehov 

behandlas i egna stycken. 

 

Vi har valt ut sådana citat som vi anser är representativa samt i vissa fall de 

som är avvikande för att ge en bred bild. Huruvida ett citat är representativt 

eller om vi använder det som en motpol anges i anslutning till citatet. 

Denna princip gäller också för övriga stycken kring möjligheter och risker. 
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Den generella åsikten om eventuella stordriftsfördelar i och med 

outsourcing hos bankernas IT-chefer är negativ. De argument de använder 

är att de dels inte tror att leverantörerna kan sänka kostnaderna tillräckligt 

mycket för att det ska vara intressant samt att de anser sig själva vara 

tillräckligt stora för att kunna vara kostnadseffektiva. De anser också att 

leverantörerna på den svenska marknaden är för små för att kunna hantera 

en outsourcingaffär av den digniteten som det skulle innebära att ta över 

bankens IT-verksamhet. 

 
”Jag tror helt enkelt inte att IT-leverantörerna kommer upp i de volymer som behövs för 

att de ska kunna sänka våra kostnader så att det blir intressant.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

”Vi är redan tillräckligt stora och kostnadseffektiva så jag tror inte någon annan kan 

erbjuda oss ett bättre pris.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Eftersom IT-cheferna bland de svenska bankerna inte alls trodde på 

stordriftsargumentet anser vi att det är intressant att även presentera 

verksamhetsansvarigas åsikter. Gällande dessa kan det konstateras att lägret 

är delat; det finns de som delar IT-chefernas åsikter, de som inte har någon 

direkt uppfattning samt en del som anser att outsourcing borde medföra 

skalfördelar. De som var positiva var i första hand det till att uppnå 

skalfördelar genom att outsourca driften och själva datorkraften.  
 

”Javisst, lägg ut driften och håll kvar det andra. Driften får vi bättre och billigare 

genom att outsourca tror jag.” 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

Försäkringsbolagens IT-chefer har inte en lika negativ bild av eventuella 

stordriftsfördelar som IT-cheferna på bankerna. De är dock inte odelat 
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positiva. Inställningen liknar de verksamhetsansvarigas inom bankerna. 

Vissa är positiva, vissa negativa och en del mer likgiltiga. Den generella 

bilden av att det är inom driftsidan som det går att erhålla stordriftsfördelar 

förstärks också av försäkringsbolagens respondenter. 

 

IT-leverantörerna använder stordriftsfördelsresonemanget som ett av sina 

starkaste argument. 
 

”Det vanligaste är att företag outsourcar själva datorkraften. Där vill man och kan 

man skapa skalfördelar till exempel genom att ingå i olika partnerskap och pressa 

kostnaderna. Detta kan vi erbjuda, vi gör det helt enkelt billigare.” 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

På den finska marknaden är både respondenter från banker och 

försäkringsbolag övertygade om att de uppnår skalfördelar genom att 

outsourca. Denna optimism har även företagens IT-chefer vilket kan vara 

intressant eftersom det var just personer på motsvarande position i Sverige 

som var de största tvivlarna. 
 

”Genom att leverantören kan koncentrera datorkraften från flera företag till ett ställe 

kan de sänka styckkostnaden och därför är det gynnsamt för oss att outsourca.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

Optimismen kring skalfördelar på den finska marknaden gäller som vi ser 

av citatet främst inom driftsidan. De är inte lika optimistiska angående 

förvaltning och utveckling; 
 

”Gällande förvaltning och utveckling så är inte skälet till att vi väljer att outsourca att 

vi får lägre kostnader på grund utav stordriftsfördelar utan det är andra skäl som 

avgör. Det finns dock områden inom förvaltning och utveckling där det är möjligt att 
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leverantören kan uppnå stordriftsfördelar, men det rör sig om marginella 

kostnadsbesparingar.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

4.5.2.1 Vinklad argumentation? 
 

Eftersom resultatet av denna studie ämnar att ge en marknadsanalys och 

lämna enskilda respondenters åsikter anonyma, blir denna aspekt kring den 

vinklade argumentationen svår att redovisa. Det som dock kan konstateras 

är att det kan ligga en viss sanning i argumentet att chefer som deltagit i 

beslut att outsourca är mer benägna att tro att de erhållit stordriftsfördelar. 

Denna slutsats kan dras genom att se på skillnaderna i de svenska och 

finska chefernas uttalanden. 
 

4.5.2.2 Avtalssvårigheter 
 

Våra respondenter har ej styrkt det teoretiska argumentet att leverantörer tar 

på sig olönsamma kontrakt för att ”lura” på kunden merförsäljning. Denna 

åsikt har inte uttryckts av kunderna mer än i något enstaka fall. Det som 

dock ses som ett avsevärt problem med avtal är svårigheterna att klargöra 

ansvarsområden och exakt vad som ingår i leverantörens åtaganden. På så 

sätt kan avtalen sägas innehålla dolda kostnader och skapar en oro för att 

outsourca. Genomgående i vår undersökning gällande den svenska 

finansiella marknaden har just avtalssvårigheterna återkommit som ett av 

de allra allvarligaste problemen. Denna problematik är sammanhängande 

med flexibiliteten (se stycke 4.5.6) då många kunder efterfrågar en större 

flexibilitet i avtalen. 
”I ett avtal är det omöjligt att specificera alla skeenden och åtaganden vilket kan ge 

upphov till merkostnader i slutändan”  
IT-ansvarig, svensk kund 
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”Om det fungerar med outsourcing hänger på hur pass väl man definierar vem som 

ansvarar för vad i avtalet. Det blir mycket merkostnader om inte allt specificeras från 

början.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Det är inom driftsidan som respondenterna uppger att det borde vara 

enklast att specificera vad som skall ingå i avtalet et cetera. Driften är 

enligt respondenterna den minst komplexa funktionen. Denna åsikt blir 

extra intressant om vi har i åtanke att det just var inom driftsidan som 

respondenterna generellt ansåg att stordriftsfördelar kunde uppnås. 

 

Problemen kring avtal drabbar inte bara kunden i en outsourcingrelation 

utan också leverantören. Även de kan drabbas av merkostnader och de 

drabbas indirekt av att kunden upplever att de blivit förfördelade i 

förhandlingssituationen. Eftersom vi definierat outsourcing som en mer 

långsiktig strategisk process är det viktigt att det fungerar åt båda håll. 

Samarbete med en missnöjd kund är inte en bra situation. Nedan citeras IT-

leverantörer på den svenska marknaden som beskriver problematiken kring 

kundernas upplevda avtalssvårigheter; 

 
”Det kan jag ha förståelse för om vi ser det över tiden. De avtal vi skrev 94-95, var ofta 

ganska stela. Vi har alltså lärt oss en del om att skriva avtal. Det behövs inte lika 

skarpa gränser i avtalen nu, det är mer dynamiskt och man jobbar som partners. 

Öppenheten är viktig för att partnerskapet skall kunna fungera bra. Det är inte bara vi 

som roffar åt oss utan vi har ju förväntningar på kunden.” 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

”Det är klart att skriver vi ett avtal med kunden gällande att ta fram ett nytt system och 

sen kommer de och vill ha konsulttjänster, då kommer det att kosta mera”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 
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På den finska marknaden har kunderna större erfarenhet av att skriva avtal 

med leverantörerna. De inser att oklara avtal kan skapa stora problem, men 

ser det inte som något omöjligt att kunna klara av. 
 

”Det avgörande är att välja rätt partner som du gör outsourcingen med. Samarbetet 

måste fungera och avtalen måste vara flexibla. Outsourcingföretaget måste vara ett 

företag som har ett intresse att utveckla samarbetet på lång sikt. Det går inte att bygga 

ett samarbete med stela avtal mellan kund och leverantör”. 
 IT-ansvarig, finsk kund 

 

”I avtalet kommer man överens om vissa huvudpunkter. Kostnadseffektivitet och 

kvalitetsnivå står också i avtalet. De känns väldigt främmande att påstå att när man vill 

ha något extra så måste man betala överpris. Det står tydligt i avtalet vad det är för 

tjänster det gäller, det har inte varit några problem. Det gäller att ha förtroende för 

varandra då det kan bli problem är om man exempelvis skulle förhandla med ett 

amerikanskt företag och de skickade 7 jurister till förhandlingsbordet. Då skulle det 

knappast fungera”.  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

En intressant aspekt med ovanstående uttalanden och också med ett av 

uttalandena från de svenska leverantörerna är att lösningen på problemet 

med stela avtal verkar vara att lita på varandra och satsa på någon typ av 

gemensamt samarbete. Det är just partnerskapslösningar som dominerat 

den finska finansiella outsourcingmarknaden. Om detta beror på 

momsaspekten eller avtalsfrågan eller något annat är frågor som återstår att 

besvara.  
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4.5.2.3 Anpassningsbehov 
 

Det är lite oklart vad teorin avser med att; ”det uppstår 

samordningskostnader i och med anpassningsbehov vid en outsourcing.” 

De samordningskostnader som dock påtalats när vi ställt frågan till våra 

respondenter har varit gällande anpassningen av system kopplat till 

bankens/försäkringsbolagets komplexa systembild. Som vi presenterade 

tidigare har kunderna på den svenska finansiella marknaden utvecklat IT-

system sen 60-talet, vilket gör att de har en uppsjö av blandningar mellan 

gamla och nya system. Skall ett nytt system införas krävs att det är 

kompatibelt med de existerande vilket gör att en sådan nyintroduktion 

kräver kunskap om de gamla systemen. Ovanstående är ett exempel på hur 

respondenter på den svenska marknaden resonerar kring anpassningsbehov 

och varför de ser svårigheter att outsourca. 
 

”Vi har försökt köpa system utifrån men det visade sig att det som krävs i form av 

anpassning var alltför omfattande och tar lång tid och kostar därmed mycket pengar. 

Driften är dock lättare att outsourca där krävs ingen större anpassning.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Leverantörerna på den svenska marknaden inser behovet av att förstå 

kundens verksamhet och dennes tidigare system. De påpekar också att det 

även ligger på kunden att samarbeta och hjälpa leverantören att öka sin 

förståelse kring existerande applikationer och system. Driften ser de inte 

som något problem att ta över då det är en standardprodukt som inte kräver 

den typen av anpassning. 
” Vi tror mycket på ett nära samarbete med erfarenhetsutbyte och att båda parter 

engagerar sig. Det som är problemet med outsourcing är att förstå kundens verksamhet 

och applikationer, själva driften är bara att köra.” 
IT-leverantör, svenska marknaden 
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4.5.3 Fokus på kärnkompetensen 
 

Den enskilt största anledningen till varför aktörerna på de finansiella 

marknaderna i Sverige och Finland har valt att outsourca eller inte, tycks 

vara sammankopplat med kärnkompetensfrågan. Grovt generaliserat kan 

det sägas att de andra möjligheterna och riskerna inte spelar någon roll i 

jämförelse med vad företagets ledning har för syn på IT och 

kärnkompetens. 

 
”Det spelar ingen roll om de kan sänka våra kostnader med X procent, IT är vår 

kärnkompetens och därför outsourcar vi inte.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Uttalandet ovan är dock ett av de kraftigare och vi presenterar därför nedan 

en mer komplett bild av hur kunderna på den finansiella marknaden ser på 

kärnkompetens kopplat till IT-outsourcing. Sedan kompletteras detta med 

leverantörers och finska respondenters synpunkter. Det blir även 

nödvändigt att göra en funktionsuppdelning då synen ej är densamma för 

exempelvis drift och utveckling. 

 

På den svenska marknaden är bankernas och försäkringsbolagens IT-chefer 

överens om att förvaltning och utveckling av system är kärnkompetens och 

inte bör outsourcas. Vissa har dock i samband med detta uttryckt, att även 

om de skulle vilja outsourca eller komma att ändra sin uppfattning gällande 

kärnkompetensen, finns det inga system att köpa. Huruvida detta med att 

köpa färdiga system (ej standardsystem) faller in under outsourcing är 

tveksamt (selektiv outsourcing). Vi menar att outsourcing snarare handlar 

om att tillsammans (kund och leverantör) utveckla IT-verksamheten. 
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”Utveckling och förvaltning av applikationer är en oskiljbar del från vår 

kärnkompetens. Outsourcing kan dock vara aktuellt men vi ser inte något bra utbud.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

”Utveckling är en av företagets kärnkompetenser tillsammans med in och 

utlåning. Vår verksamhet är snabbt föränderlig och IT är en kritisk del 

strategiskt. Det kan ju dock vara strategiskt fast du behöver inte sköta det 

själv så länge du har kontrollen över det.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Vi ser av citatet ovan att just kontrollaspekten hänger starkt samman med 

kärnkompetensen och beslut om att outsourca eller inte. Kontrollfrågan tas 

upp i stycket om affärsmässigheten (4.5.5) och sambandet med 

kärnkompetensen utreds vidare i analysen. 

 

En intressant aspekt som kom fram under våra intervjuer illustreras av 

nedanstående citat: 

 
”Det här med att vad som är kärnkompetens eller inte är ju inte statiskt utan utvecklas 

kontinuerligt. Det som idag skapar konkurrensfördelar är i morgon standard för alla 

företag”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Huruvida driften är kärnkompetens eller inte besvarades på ett annorlunda 

sätt av våra respondenter. Den övervägande majoriteten av IT-cheferna 

ansåg att driften inte är kärnkompetens. De som uppgav det, men inte hade 

outsourcat densamma motiverade det med att de är mest kostnadseffektiva 

själva. 
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”Driften i dess renaste form är inte vår kärnkompetens. IT-utvecklingen däremot är 

strategiskt viktig och kärnkompetens. Det som styr är vad som är kärnverksamhet och 

har strategisk värde. Allt som är generellt kan man egentligen outsourca och tvärtom.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Det är ingen direkt skillnad på IT-ansvarigas och verksamhetsansvarigas 

åsikter kring IT samt kärnkompetens. Dock framkom en tydligare 

distinktion mellan förvaltning och utveckling i intervjuerna med 

verksamhetsansvariga vilket kan vara intressant för resonemanget. 

Verksamhetsansvariga anser att driften är det som ligger längst ifrån 

företagets kärnkompetens och att utveckling ligger närmast. Det som är 

intressant är att de anser att förvaltningen ligger någonstans där emellan. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att integration av systemen ligger enligt 

vår definition under utveckling och inte under förvaltning. 

 
”Driften kan man lägga ut, förvaltning går också, men det är svårt att få att flyta. 

Utvecklingen ska inte läggas ut det är kärnkompetens för oss.” 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

Leverantörerna på marknaden delar inte kundernas uppfattning om att IT är 

kärnkompetens för banker och försäkringsbolag; 

 
”Deras kärnkompetens är att låna in och ut pengar sen att ha ett kompetent IT-stöd för 

detta, det är kritiskt, men däremot inte kärnkompetens och därför ska de inte heller 

syssla med det. IT måste fungera men de behöver inte själva vara bästa på att göra det. 

Det är våran kärnkompetens; att ratta och utveckla datasystem.”  
IT-leverantör, svenska marknaden 
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synnerhet i och med att outsourcing är utspritt i Finland medan det är en 

sällan förekommande aktivitet i Sverige. 

 

I Finland är den generella uppfattningen att IT inte är kärnkompetens för 

vare sig banker eller försäkringsbolag. Vad gäller funktionsuppdelningen 

drift, utveckling och förvaltning av bankens/försäkringsbolagets IT-system 

anser de finska bankerna/försäkringsbolagen att driften är en standardtjänst 

som kan köpas utifrån. Driften är ingen kärnkompetens för 

banken/försäkringsbolaget menar de finska kunderna och de anser inte 

heller att datordrift skapar några konkurrensfördelar för företaget. De 

finska respondenterna är också skeptiska till att förvaltning och utveckling 

skulle vara kärnkompetens. Inom dessa områden anser de dock att det går 

att särskilja vissa delar som inte går att outsourca och som inte heller bör 

outsourcas. Med dessa specifika delar menas sådan IT-verksamhet som 

påverkar bankens/försäkringsbolagets konkurrensfördelar. Ren 

systemutveckling ses inte som någon kärnkompetens för banker och 

försäkringsbolag. 

 

Det som ses som kärnkompetens är beställningen av de olika systemen 

samt att integrera/planera dessa. Integration av systemen ser de alltså som 

en funktion som bör ligga på en beställarorganisation som jobbar nära 

leverantören. I vår undersökning och i Sverige ligger integrationen under 

utveckling. Vår placering av integrationsfunktionen beror helt enkelt på att 

eftersom outsourcing inte existerar i någon vidare mening i Sverige finns 

inga sådana beställarorganisationer med den typen av nära samarbete med 

en extern part. Det finns visserligen beställarorganisationer, men dessa har 

fokus mot den interna IT-organisationen. Vi har valt att lägga diskussionen 

kring beställarorganisationer frånskilt från kärnkompetensresonemanget 
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även om de uppenbarligen har gemensamma nämnare. 

Beställarorganisationen behandlas under stycket gällande 

affärsmässigheten. Nedan presenteras en rad citat som förtydligar de finska 

bankernas och försäkringsbolagens åsikter kring IT-outsourcing och 

kärnkompetens. 

 
”Att IT skulle vara bankernas kärnkompetens är ett missförstånd. 

Banken/försäkringsbolaget  måste ha stark förståelse av den teknik som används och 

vad tekniken kan ge för möjligheter. Man måste förstå utvecklingstrenderna et cetera. 

Bankerna ska förstå sin egen verksamhet och förstå hur tekniken egentligen hör ihop 

med den businessen, hur den möjliggör nya typer av tjänster, hur den driver 

bankutveckling och sådana saker. Det ska man definitivt ha kontroll över. Det är 

bankernas kärnkompetens att förstå IT-s möjligheter.” 
IT-ansvarig, finsk kund 
 

”Utvecklingen ligger definitivt närmare kärnkompetensen än driften. Driften är inte en 

kärnkompetens, men det är en grundförutsättning för att banken ska kunna fungera när 

transaktionsmängden ökar. Det är klart att det är en grundförutsättning, men det 

betyder inte att man själv ska behålla kompetensen av att grundförutsättningen faktiskt 

utvecklas. Det kan man köpa och det finns mycket kompetenta partners som kan göra 

det mycket bättre än en bank eller ett försäkringsbolag.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Det är inte rimligt att tänka att om någon kodar efter en mall att det skulle vara 

kärnkompetens för banken/försäkringsbolaget. De bästa kodarna finns inom IT-företag 

och de som bygger bank/försäkringsprogram har nog den kompetensen för att förstå 

problematiken. Driften kan vem som helst sköta”. 
IT-ansvarig, finsk kund 
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4.5.4 Backsourcing 
 

Oavsett om IT är kärnkompetens eller inte för banken/försäkringsbolagen 

är det viktigt att företagets ledning har klart för sig vad de avhänder sig i en 

outsourcingsituation. Vad händer om en bank lägger ut delar av sin IT-

verksamhet och senare inser att det är en kärnkompetens och vill ta tillbaks 

verksamheten? Hur pass svårt är det? Skiljer sig denna syn bland våra olika 

respondenter? 

 

För ovanstående frågeställningar är det inte nödvändigt att göra någon 

distinktion mellan IT-ansvariga och verksamhetsansvariga då dessas åsikter 

i princip är enhetliga. Respondenterna ser backsourcing som ett avsevärt 

problem oavsett vilken funktion (drift, förvaltning och utveckling) det än 

gäller. 

 
”Det finns inget som heter backsourcing, har du lagt ut något är det omöjligt att ta 

tillbaks det.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 
”Det jobbiga med outsourcing är att det är en irreversibel process, har du en gång 

outsourcat är det väldigt svårt att gå tillbaka.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Även leverantörerna på marknaden ser backsourcing som problematiskt, 

men har en annan grundinställning till fenomenet; 

 
”Ja, backsourcing är problematiskt. Men det är en eftersläpning i erfarenheter av de 

mindre bra avtalen på nittiotalet. Det som görs nu har vi ju inte sett effekterna av. Det 

är dock svårt att komma tillbaks och bygga upp en egen organisation. Det vanligaste i 

så fall är nog att man byter leverantör. Det är ju dock som sagt inte deras 
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kärnverksamhet att bedriva IT. Är de osäkra på detta, ja då ska de ju givetvis inte 

outsourca.” 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

Även på den finska finansiella marknaden ser kunderna problem med 

eventuell backsourcing, men menar att det kan hanteras och avhjälpas med 

klara avtal och en genomtänkt outsourcingstrategi från första början. 
 

”Det är klart att det är svårt att ta det tillbaka som du har lagt ut, men det går ju i 

princip att bygga upp det igen. Dessutom står det i avtalet att 

bankens/försäkringsbolagets verksamhet inte får riskeras. Det innebär att personalen 

flyttas tillbaka om verksamheten blir lidande på grund av outsourcingen.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Backsourcing är möjlig och i princip måste man då anställa människor och bygga 

infrastruktur som gör det möjligt, men jag tror när man talat om outsourcing så måste 

man ha en ganska klar bild vad som man outsourcar. Man outsourcar ju inte 

beslutsfattandet, man måste vara medveten om vad man outsourcar.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

4.5.5 Ökad affärsmässighet? 
 

För att kunna avgöra huruvida outsourcing skulle leda till ett ökat 

affärsmässigt förhållande blir det första nödvändiga steget att undersöka 

hur pass hög affärsmässigheten är i dagsläget hos våra svenska 

respondenter. Vi jämför olika personers åsikter och tar också in 

erfarenheter från den finska marknaden då de har en större erfarenhet 

beträffande affärsmässigheten vid en outsourcing. Osökt kommer vi även 

under det här stycket in på beställarorganisationers roll både i svenska och 

finska finansiella företag, eftersom det är mycket utifrån dem som den 

eventuella affärsmässigheten skapas. En hög affärsmässighet likställs i vår 
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studie med begreppet god kontroll över sina kostnader eftersom det är 

effekten av en hög affärsmässighet. På motsvarande sätt är dålig 

kostnadskontroll representativt för en relation där låg affärsmässighet råder. 

 

Den grundläggande generella strukturen i de svenska bankerna och 

försäkringsbolagen (finns något undantag) är att IT fungerar som en 

stödfunktion till verksamheten. I vissa fall är IT till och med ett eget bolag 

ungefär som ett profit center med den skillnaden att de inte vänder sig till 

en extern marknad, utan all försäljning sker internt. Beställare finns ute på 

de olika affärsområdena. Ofta finns beställare för varje separat 

affärsområde och sedan ett övergripande IT-råd eller dylikt som ser till att 

projekt och beställningar sker på ett sätt som stämmer överens med 

företagets totala målsättning. Tanken är att kunna få synergivinster om ett 

liknade projekt kan gynna flera affärsområden. Relationen mellan 

beställarna (affärsområdet) och IT-organisationen regleras på olika sätt i 

olika banker och försäkringsbolag. Vissa skriver så kallade Service Level 

Agreements eller andra former av kontrakt sinsemellan. Andra har ett mer 

informellt kundleverantör förhållande. Det vi är intresserade av är hur pass 

hög affärsmässigheten generellt blir i den här typen av relationer. 

Situationen i Sverige ämnar vi sedan jämföra med hur affärsmässigheten är 

i Finland där de har andra typer av organisationer i och med att de har 

erfarenhet av outsourcing. I resonemanget vävs de teoretiska 

motargumenten in mot att affärsmässigheten skulle bli högre av att 

outsourca. Dessa var som vi presenterade i teoriavsnittet; 

affärsmässighetens nuvarande höga kvalitet samt det ökade kravet på 

kontroll på grund av leverantörens eventuella opportunism. 
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Både IT-ansvariga och verksamhetsansvariga i de svenska finansiella 

företagen anser att det är av stor vikt att uppehålla ett affärsmässigt 

förhållande mellan IT-organisationen och verksamheten. Om de lyckats 

med detta i dag eller om det skulle kunna bli bättre genom outsourcing 

finns det dock olika åsikter om både hos IT- och verksamhetsansvariga. 

 

Merparten av IT-ansvariga anser dock att affärsmässigheten är tillräckligt 

god i dagsläget, men det finns de som är av avvikande uppfattning. 

 
”Vi har redan god kostnadskontroll i och med att vi skriver Service Level Agreements 

och IT-verksamheten bedrivs som om den vore mot en extern kund.” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 
”En fördel med outsourcing är att verksamheten hamnar i ett mer affärsmässigt 

förhållande. Det blir ju lite Kalle-Anka pengar när kund och leverantör finns internt”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Resultaten av attitydundersökningen hos företagens verksamhetsansvariga 

är något tvetydiga. De flesta anser att dagens beställarorganisationer 

fungerar bra, men att affärsmässigheten generellt sett kan bli bättre. Vad 

som menas med detta är något oklart. Är det då IT-avdelningens ”fel” att 

affärsmässigheten i vissa fall är undermålig? 

 
”Vår beställarorganisation fungerar mycket bra, vi har välutbildade beställare. 

Affärsmässigheten kan förbättras väsentligt genom outsourcing, det kan bli lite slappt 

internt.”  
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

Kopplat till diskussionen kring affärsmässigheten uppkommer ofta 

argument som handlar om att kontroll över verksamheten måste behållas 
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och därför är inte outsourcing något alternativ även om affärsmässigheten 

potentiellt skulle höjas. Det vill säga att banken/försäkringsbolaget inte vill 

förlora makten över IT-verksamheten. Denna åsikt uttrycker både IT-

ansvariga och verksamhetsansvariga bland de svenska kunderna. 

Teoretiska motargument mot detta och också leverantörers mening är att 

med en stark beställarorganisation mot den externa parten kan kontrollen 

ändå bibehållas eller i bästa fall förstärkas. Beställarkompetensen skulle då 

även minska riskerna för att en leverantör agerar på ett opportunistiskt sätt. 

 
”Det är viktigt att kunden har en stark beställarorganisation, du blir inte duktigare än 

din motpart.  De har redan idag beställarorganisationer i och med att IT ofta är friställt 

och att upprätta en beställarorganisation blir därför ingen ny kostnad”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

I Finland har bankerna och försäkringsbolagen sällan någon intern IT-

avdelning som utvecklar eller driftar systemen. Istället finns det en IT-

organisation som beställer IT-relaterade tjänster och produkter från 

leverantören. IT-organisationen är ett gränssnitt mellan leverantören och 

bankens/försäkringsbolagets affärsområden. Nedan presenteras ett antal 

citat från de finska kunderna kring frågor om beställarorganisationen, 

affärsmässigheten, opportunism och kontroll. De citat vi valt ut är 

representativa för attityden bland våra undersökta finska finansiella företag. 

 

Eftersom beställarorganisationen utgör gränssnittet mot leverantören i 

Finland har den en viktig roll. Dom finska kunderna resonerar utifrån 

tanken att: ”så länge beställarorganisationen är tillräckligt bra kan vi 

outsourca, för att då har vi ändå kontroll på verksamheten.” De anser dock 

att det krävs mer resurser och kostar mer att ha en beställarorganisation mot 
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en extern part jämfört med att ha en beställarorganisation mot den interna 

verksamheten. 
 

”Beställarorganisationen måste kunna veta vilka system ska beställas och vad som ska 

utvecklas. Jag är övertygad om att ett professionellt IT-företag gör själva IT  mycket 

bättre än en bank eller ett försäkringsbolag. Beställarorganisationen har den 

avgörande rollen i processen. De förstår både affärsutveckling, teknik och 

integreringen.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 
”Det krävs större satsningar att ha en beställarorganisation mot en leverantör än om vi 

skulle ha det samma mot en intern IT-avdelning”. 
IT-ansvarig, finsk kund 

 
”Du ska själv ha kontrollen som en spindel i nätverket, som kommunicerar med andra 

enheter, spindeln kan du inte outsourca, den ska du ha kontrollen över.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 
Gällande affärsmässigheten är den generella åsikten hos de finska kunderna 

att denna blir mycket bättre i och med outsourcing. 
 

”Tidtabellerna på projekten och kostnadsramen blir mycket pålitligare, kraven blir 

mycket hårdare. Kostnaderna blir dessutom riktiga kostnader när man outsourcar. Om 

man har en intern IT-avdelning finns det mycket undangömda kostnader som aldrig 

syns som IT-kostnader. Outsourcing innebär att hela processen blir mycket 

affärsmässigare. ”  
IT-ansvarig, finsk kund      

 

Opportunism hos leverantörerna anser de finska kunderna kan vara ett 

problem, men att det är hanterbart. Genom att ha en stark 
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beställarorganisation bör sådana risker minimeras menar de finska 

kunderna. 

 
”Det viktigaste är att du kan särskilja en del av IT-verksamheten och sedan låta 

leverantörerna konkurrera om affären. För standardtjänster går det att göra likadant 

som exempelvis med vanlig el. Du kan lätt byta leverantör om samarbetet inte fungerar 

genom att skriva två- års kontrakt”.  
 IT-ansvarig, finsk kund 

 

4.5.6 Högre flexibilitet? 
 

Debatten kring huruvida flexibiliteten blir bättre med outsourcing bygger 

på ett antal faktorer som vi presenterade i teoriavsnittet. På plussidan för att 

outsourcing höjer flexibiliteten finns faktorerna; IT-leverantörers 

specialisering och fokusering av resurser på IT, att företaget kan ”banta” 

balansräkningen och att kunden inte låser fast sig i omoderna investeringar. 

På minussidan finns; avtalssvårigheter, svårigheter med att byta leverantör 

samt att kunden kan uppleva att beslutsfattande blir mer trögt och 

byråkratiskt. 

 

De svenska kunderna talar om vikten av att hänga med i den snabba IT-

utvecklingen, men anser inte att outsourcing är en automatisk lösning på 

problemet. Som vi såg tidigare i stycket om avtalssvårigheter ses detta som 

ett avsevärt problem vilket indirekt avslöjar de svenska kundernas 

inställning till eventuella flexibilitetsvinster. Både ansvariga inom IT och i 

verksamheten ser inte att flexibiliteten skulle öka i och med outsourcing 

utan snarare tvärtom, på grund av stela avtal och svårigheterna att byta 

leverantör. Några argumenterar för att någon typ av partnerskapslösning 

skulle kunna vara att föredra (mer om detta i stycke 4.5.11). Gällande 
 102



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

möjligheterna att banta balansräkningen är det knappast ett aktuellt 

argument kopplat till våra respondentföretag i Sverige. IT-investeringar tas 

sällan upp som tillgångar utan de aktiveras som periodkostnader i 

resultaträkningen. 
 

”IT-marknaden är en föränderlig bransch, men  man kan inte kan hantera 

den flexibilitet som behövs genom outsourcing på grund av att avtalen är 

för rigida”.  
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Leverantörerna anser som vi tidigare presenterat att avtalen inte är stela och 

att med ett nära samarbete kan en bra dynamik och flexibilitet uppnås. 

 

I Finland ser kunderna dock potentiella vinster i och med IT-projekten får 

en bättre styrning och anser att IT-leverantörerna kan skapa en bättre 

flexibilitet genom sina resurser och sin kompetens. Det hela är 

sammanhängande med att de finska kunderna inte har en lika negativ syn 

på avtalen som de svenska kunderna har. 
 

”Genom att outsourca kan du beställa IT eller låta bli att beställa detsamma. Där har 

du valmöjlighet, på detta sätt kan du kontrollera kostnaderna. Om du har en egen IT-

personal så är du låst med personalen, de kostar pengar även när du inte har några 

projekt på gång.”  

IT-ansvarig, finsk kund 
 

4.5.7 Högre kvalitet? 
 

Kvalitetsfrågan innehåller två aspekter; dels huruvida kunderna anser att 

den interna kompetensen är tillräckligt god eller om de tror att kvalitén 

skulle höjas på grund av att leverantörerna har mer kompetent personal. 
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Det andra är om kunderna anser att leverantörerna har tillräckligt med 

kännedom om kundens verksamhet för att kunna agera på ett innovativt 

sätt. 

 

Gällande den första aspekten anser kundernas IT-chefer att den interna 

kompetensen är god och att kvalitén inte skulle bli bättre i och med en 

outsourcing. Anledningen som nämns till detta är dock inte att 

leverantörens personal skulle vara mindre kompetent gällande IT utan 

snarare att de har en bristande verksamhetskompetens. 
 

”Vem som helst kan lära sig att programmera, det unika med vår egen personal är att 

de kan både det och samtidigt förstår vår business”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Verksamhetsansvariga i bankerna och försäkringsbolagen som är kunder 

hos den interna IT-organisationen och således har en bra utgångspunkt för 

att bedöma kvalitén på IT uppger att de är relativt nöjda med denna. De 

säger att det finns utrymme för förbättringar, men de flesta anser inte att 

kvalitén skulle bli bättre genom outsourcing. De ser inte heller generellt 

någon direkt kvalitetsskillnad mellan de olika funktionerna drift, 

förvaltning och utveckling. 
 

”Det är klart att vissa bitar skulle kunna bli bättre, men jag tror inte att outsourcing är 

lösningen”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

Leverantörerna av IT som vi intervjuat anser att de har en högre kompetens 

inom IT än bankerna och försäkringsbolagen. De håller dock med om som 

vi sett av tidigare citat att det kan vara svårt framförallt inom förvaltning 

och utveckling att skaffa sig den nödvändiga verksamhetskompetensen. De 
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anser vidare att i och med att de har speciella avdelningar som koncentrerar 

sig på bank och finans och har haft så en tid bör de ha tillräcklig förståelse 

för branschen som helhet. De menar också att det även är kundens ansvar 

att se till, i en eventuell outsourcingaffär, att leverantören får den 

nödvändiga information för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. 
 

”Vår organisation är uppdelad efter olika funktioner som ökar vår 

verksamhetskompetens”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

På den finska marknaden ser kunderna inte IT som sin kärnkompetens och 

därför är det inte heller förvånande att de anser att IT-leverantörerna har en 

större kompetens inom IT. Nedanstående citat förklarar inställningen hos 

de finska kunderna gällande kvalitetsaspekten. 
 

”Kvalitén blir bättre om det utförs av ett IT-företag, men om man tror att man har 

tillräckligt med resurser att upprätthålla och producera kvalitetsmässigt bättre själv 

internt så varför ska man då betala åt en utomstående och outsourca.” 
IT-ansvarig, finsk kund 
 

”IT-företag koncentrerar sig på olika projekt och de är duktiga på att genomföra och 

leda projekt, och genom detta skapar man kvalitet i IT-projekten. Det är mycket lättare 

att leda och styra projekt när man har en IT-leverantör som genomför projektet. IT-

leverantörens huvudbusiness är att leda och göra projekt medan bankens 

kärnkompetens inte är att leda projekt.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Genom att outsourca kan man utnyttja economies of scope, vilket innebär att man får 

tillgång till de bästa specialisterna med både bred och djup kompetens. Dessutom söker 

sig inte de bästa programmerarna till en bank eller ett försäkringsbolag utan till ett IT-

företag, det är självklart. Jag tror att de som håller på med IT-lösningar och följer IT-

utvecklingen har bättre IT-kunskap och därför hänger bättre med i utvecklingen Nu är 
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det lätt för banker/försäkringsbolag att rekrytera, men i framtiden när konjunkturen 

vänder så kommer de bästa IT-människorna att söka sig till IT-företag.” 
IT-ansvarig, finsk kund 
 

4.5.8 Säkerhetsaspekter 
 

Banker och försäkringsbolag innehar en hel del värdefull och känslig 

information. De har bland annat information om privatpersoners ekonomi 

och hälsotillstånd (det sista gäller, försäkringsbolag). Denna information 

exponeras för en tredje part i och med outsourcing. Endast ett fåtal av våra 

respondenter har dock sett detta som något skäl att inte outsourca. 

 
”Det är ingen skillnad på att skriva sekretessavtal med en leverantör, precis som vi gör 

med våra egna anställda”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

De svenska kunderna ser å andra sidan inte heller någon sekretessfördel 

med att outsourca, utav att dubbla lager med information kan hållas eller att 

det går att rättsligt ersättningskräva en leverantör som handlat grovt 

felaktigt. 
 

Leverantörer på den svenska marknaden ser inga sekretessvårigheter med 

outsourcing utan snarare bara fördelar eftersom de anser sig vara ledande 

på IT-säkerhet. 

 

I Finland uppger respondenterna att de inte haft några sekretessproblem 

och delar de svenska leverantörernas åsikter om att en IT-leverantör är 

bättre på IT-säkerhet än en bank/ett försäkringsbolag.  
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”Banksekretessen är inte något problem i outsourcingsbeslut. Samma lagar gäller för 

våra leverantörer. Det finns ju en risk för det är ju känslig information, men allt står ju 

i avtalet.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

4.5.9 Personalfrågor och relationer 
 

I det här stycket tar vi upp vad våra respondenter tror outsourcing har för 

effekter på: den egna personalen, kulturen och arbetsmetodiker. Svaren på 

dessa frågor är tvetydiga både bland ansvariga inom IT och i verksamheten. 

Många menar att det kan uppstå problem med att en leverantör har en 

annan kultur och arbetssätt, men att det är sådant som borde gå att 

undersöka innan avtal skrivs. Att det skapar en viss oro för den egna 

personalen vid en outsourcing anser de flesta. Det ses dock inte som ett av 

de viktigare skälen till att inte outsourca. 

 
”Att personalen påverkas är helt klart, det är dock inget avgörande för ett eventuellt 

outsourcingbeslut”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

”Jag tror snarare att det kan vara ett lyft för personalen att komma till ett företag där 

IT är huvudverksamheten” 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

”Det skapar oro om det ska springa runt en massa folk som inte tillhör vårt företag X”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

Som vi kan se av citaten finns det delade meningar om hur personalen 

påverkas och hur pass allvarligt det är att leverantören har ett annat 

arbetssätt. Den generella bilden är att frågorna går att lösa och att de inte 

har någon avgörande effekt på ett eventuellt outsourcingbeslut.  
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De leverantörer vi intervjuat har en annan syn på relationer både gällande 

arbetssätt och allra främst gällande personalfrågorna. Att se till att 

personalen accepterar outsourcingen och att skapa en bra miljö för dessa är 

frågor som de trycker på vid en förhandling med en potentiell kund. 
 

”Där har vi starka krav på att deras personal skall informeras tidigt. Vi gör ju såna här 

affärer ofta medan det troligen är första gången för kunden. Just denna interna 

kommunikation inom kunden att den fungerar det är en tung förhandlingspost”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

I Finland är den generella åsikten att personalfrågor och olika 

arbetssätt/kultur inte är något större problem. De anser dock att det är en 

utmaning att hitta en lämplig leverantör med avseende på ovanstående 

frågor, men om detta väl lyckas bör det fungera. De finska kunderna 

uppger även att de partnerskapsrelationer de ingått i fungerat och att det 

inte varit några större kulturkrockar. 

 
”Det är ju klart att eftersom ett byte av leverantör är så pass svårt så blir det en risk. 

Man måste vara säker på att den man outsourcar till, den kan man leva med.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Det är viktigt att man ger information till egna medarbetare och är öppen så att det 

inte blir  några överraskningar.”  
IT-ansvarig, finsk kund 
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4.5.10 Momsfrågan 
 

Eftersom de finansiella företagen är momsbefriade på interna tjänster är 

momsfrågan en viktig faktor att diskutera kring outsourcing. Den 

vanligaste lösningen på problemet tycks vara partnerskapslösningar som vi 

beskrivit tidigare med ett 60-40 procentigt ägande. Det finns dock andra 

sätt att lösa denna problematik och det finns faktiska exempel på företag 

som gjort det. Problemet är att företagen inte vill beskriva hur detta gått till 

då informationen är konfidentiell. Aktörer på både den svenska och finska 

marknaden anser att momsproblematikens lösande är en grundförutsättning 

för att outsourcing överhuvudtaget skall kunna fungera. Leverantörerna har 

en liknade inställning då det blir svårt för dem att erbjuda ett 

konkurrenskraftigt pris om deras tjänst blir 25 % dyrare, i och med 

momsen, samt att de helst bör ha en ytterligare marginal. För att 

sammanfatta; momsaspekten är viktig för alla parter, men den går att lösa. 

Det finns en intressant förhandlings- och kostnadsaspekt som har lyfts fram 

av några av våra respondenter i samband med momsproblematiken; 

 
”Även om det går att lösa momsfrågan medför det en kostnad att behöva leta fram en 

sådan lösning vid en outsourcingdiskussion”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

4.5.11 Partnerskapslösningar  
 

Även om vi definierat outsourcing som något som skall föreliggas av ett 

strategiskt beslut och som ger upphov till långsiktiga effekter på företagets 

relationer, är det inte samma sak som ett partnerskapsförhållande. I ett 

sådant finns ett delat ägande och en högre grad av delat ansvar och 

risktagande. Det finns inte några sådana typer av samarbeten på den 
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svenska finansiella IT-outsourcingmarknaden. Därför har vi i första hand 

använt oss av våra finska respondenter för att förstå hur ett sådant 

samarbete fungerar samt vad dess för och nackdelar är. Vi presenterar dock 

de svenska respondenternas åsikter i frågan och deras uppfattningar kring 

vad det kan finnas för eventuella för och nackdelar med 

partnerskapslösningar jämfört med mer ”ordinär” outsourcing. 

 

Både ansvariga inom IT och i verksamheten i Sverige är delade i frågan till 

huruvida någon form av partnerskap skulle vara en bättre lösning än 

outsourcing. Det går inte heller att se något direkt mönster mellan att de 

som är negativa till outsourcing är det också till partnerskap utan frågan 

verkar ses som skild. Frågan verkar som sagt vara en vattendelare, nedan 

presenterar vi en rad citat som förklarar attityderna på marknaden samt 

vilka för och nackdelar de ser med partnerskap jämfört med outsourcing. 

 
”Hellre någon typ av allians när man ska genomföra något nytt än att lägga ut det”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 
”Delat ägande; nej, det blir bara en massa mys-pys och oklarheter i beslutsfattande” 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 
”Den största fördelen gentemot outsourcing är väl att med ett delat ägande behåller du 

en viss kontroll över IT-verksamheten”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 
”Jag är mer positiv än till outsourcing för i ett partnerskap kan man utnyttja varandra, 

det vill säga vad den andre är bra på och vice versa”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

”Det är nog svårare med partnerskap, då måste man ta hänsyn till relationer, kultur 

och arbetssätt osv”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 
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Leverantörerna på den svenska marknaden ser med optimism på framtida 

partnerskapsaffärer. De tror att det är på det sättet som de flesta 

outsourcingaffärer kommer att göras i den närmaste framtiden. De anser 

även att det är en mer gynnsam situation både för kunden och för dem 

själva att ingå i en partnerskapsaffär än en ”ren” outsourcing. 

 
”Partnerskap är ingenting som vi med automatik har utan det är någonting som vi 

förtjänar hos en kund genom att sköta oss bra i en relation. Det är en utveckling från att 

vara kund och leverantör till en djupare relation. Dela risker och sånt. Det är väldigt 

intressant för oss. Kunden tar ju inte lika stor risk då heller i och med att de behåller en 

del av kontrollen. Detta blir också aktuellt i och med problemen kring momsfrågan”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

”I den fas vi befinner oss i är det nog lättare att sälja en partnerskapslösning. De har i 

nuläget en rädsla för outsourcing”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 
 

I Finland är det vanligt att bankerna och försäkringsbolagen har ingått i ett 

partnerskap med en IT-leverantör. Marknadsprissättning används ofta 

internt av de tjänster och produkter som erbjuds av det samägda bolaget. 

Vissa samägda bolag erbjuder tjänster också till externa kunder som inte 

ingår i bankens/försäkringsbolagets koncern. Ett partnerskapsföretag som 

koncentrerar sig på att leverera IT-produkter och tjänster styrs inte som en 

bank eller ett försäkringsbolag utan som ett IT-företag som har specialiserat 

sig på ett visst segment. 

 

I Finland anser de flesta kunderna att i en partnerskapsrelation blir 

kostnaderna också synbara eftersom tillgång fås över interna rapporter i 

form av resultaträkningar och det kan direkt utläsas hur kostnaderna och 
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intäkterna uppstått. Ansvariga i bankerna och försäkringsbolagen anser 

också att den ökade komplexiteten inom IT-lösningar påverkar dem att ingå 

i partnerskapsaffärer. Enligt dem får de tillgång till professionell IT-

arbetskraft och behöver inte själva fokusera och upprätthålla IT-

kompetensen.  
 

”Att göra IT effektivt och ha professionalism inom IT-verksamheten är en 

affärsverksamhet i sig och en kompetens i sig som säkert inte bankerna och 

försäkringsbolagen har. Det är IT-företagen som har det och då tror jag att modeller av 

partnerskapstyp kan tillföra kompetens. Om man då kan utnyttja sådan här kompetens 

så tror jag att det har en positiv betydelse.”  
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Genom att ingå partnerskap får man tillgång till kunnig arbetskraft och genom detta 

kan man sänka kostnaderna och få de bästa lösningarna. Sedan söker sig de bästa IT-

människorna till IT-företag. 
IT-ansvarig, finsk kund 
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Enligt IT-leverantörer och finska bank och försäkringsbolag finns det andra 

aspekter varför de ingått i ett partnerskapsförhållande. Styrningen och 

ledningsfrågorna har haft en avgörande roll i sammanhanget. Enligt de 

finska kundernas mätningar är det just att IT-leverantörerna är bättre på 

ledningsfrågor av IT som medfört kostnadsbesparingar. Föregående 

resonemang är en intressant aspekt som inte lyftes fram i intervjuerna av 

våra svenska respondenter. Genom samägda bolag finns kontrollen kvar i 

viss mån eftersom kunden är delägare i bolaget. Genom att ingå i ett 

samägt bolag upprättas en gemensam ledning som styr företaget. Företagen 

delar också på vinsten och riskerna. Enligt de finska 

bankerna/försäkringsbolagen har detta god effekt på det gemensamma 

bolagets mål och visioner. Bolaget kan styras så att den passar in i 

bankens/försäkringsbolagets strategi. 
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 ”Det är viktigt att vi är ägare i det samägda bolaget för då har vi kontroll över vår IT 

och samtidigt kan vi tydligt se hur kostnaderna uppstår. Personalen blir mycket 

flexiblare, man kan flytta dem till andra projekt etc., om det inte finns tillräckligt med 

jobb inom våra projekt.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Banken/försäkringsbolaget har det strategiska IT-ansvaret inte det samägda bolaget.” 
IT-leverantör, finska marknaden 

 

De finska kunderna och leverantörerna anser att det finns andra aspekter än 

stordriftfördelar som åstadkoms genom att ingå i ett partnerskap. 

Stordriftsfördelar är inte det avgörande argumentet och det är svårt att 

skapa kostnadsbesparingar på stordrift i ett partnerskap. Enligt dem finns 

det andra aspekter där besparingar är möjliga via partnerskapslösningar: 

förbättrad kvalitet, tidsramarna håller bättre, bättre kompetens som indirekt 

skapar värde i banken/försäkringsbolaget och att 

bankens/försäkringsbolagets ledning kan koncentrera sig på 

kärnkompetensen och stärka den. 
 

”Genom att vi ingått i ett partnerskap har våra projekt blivit effektivare och vi har 

sparat pengar.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Vi har effektiviserat bankens/försäkringsbolaget IT-verksamhet. I princip är inte 

bankernas system annorlunda från varandra om man tittar på konkurrensfördelar. De 

stora skillnaderna ligger i hur man styr IT-systemen.”  

IT-leverantör, finska marknaden 

 

För att kunna stärka kärnkompetensen och för att ledningen ska kunna 

fokusera sig på kärnan anser både kunderna och leverantörerna att 

samarbetet måste fungera problemfritt. I Finland (enligt de tillfrågade) har 

samarbetena fungerat ganska bra eftersom de har så pass långa vanor inom 
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outsourcing och partnerskapsaffärer. En viktig sak är ändå att det krävs 

mycket resurser för att upprätthålla relationen med leverantören och därför 

måste det samägda bolagets personal fungera bra ihop. Enligt finska kunder 

blir företagsgränserna inte lika tydliga i samägda bolag, vilket kan vara 

negativt 
 

”Det är inte mycket som har förändrats, det är oftast samma personal, vi sålde bara en 

del av aktierna. Processen tar ofta längre tid än man tror, det finns delar som har 

fungerat väldigt bra och vissa som har varit mindre bra, men vi utvecklar konceptet 

hela tiden.”  
IT-ansvarig, finsk kund   
 

”Det är klart att samarbetet beror mycket på individer hur det kommer att fungera, 

detta är individbusiness. Det som är dåligt med samägda bolag är att det inte finns 

någon tydlig gräns i relationerna. Om man frågade i det samägda bolaget om 

personalen tillhör leverantören, kunden eller det samägda bolaget så vet jag att man 

skulle få olika svar. Jag tycket att det skulle vara tydligare att outsourca 100 % än att 

ingå i ett samägt bolag. Då blir åtaganden och relationerna mycket tydligare. 

Affärsmässigheten skulle öka, men momsen är ett problem i detta.” 
IT-ansvarig, finsk kund 

 

”Jag önskade att gränserna vore klarare mellan uppgifterna i ett joint venture företag, 

det borde vara klarare arbetsfördelning.”  
IT-leverantör, finska marknaden 

 

 ”Leverantören som tar emot outsourcingen eller ingår i ett joint venture relation måste 

vara ett sådant företag som förstår problematiken. Om leverantören bara ska försöka 

roffa åt sig så blir det svårt. Man måste komma ihåg vad detta är för business, detta är 

ingen IT-hype, detta är en stabil verksamhet. Marginalerna inom denna business är 

små, men när leverantören får en långsiktig kund med stora volymer så kan båda tjäna 

på det.” 

IT-ansvarig, finsk kund 
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4.5.12 Mätproblematik  
 

För att kunna avgöra om ett företag potentiellt skulle tjäna på att outsourca 

eller inte är det en grundförutsättning att kostnaderna för IT är kända i 

dagsläget. Vad kostar det att producera IT internt jämfört med att lägga ut 

det? Detta ser vi som en viktig faktor och ställde därför frågan till våra 

respondenter. Frågan blir extra intressant när vi har i minnet 

kostnadsstrukturen hos de finansiella företagen, där vi visade vilken relativt 

stor post IT är av de totala kostnaderna. Återigen finns den största 

erfarenheten och möjligheterna att göra jämförelser hos de finska kunderna. 

 

Ungefär drygt hälften av de IT-ansvariga inom de svenska kunderna uppger 

att de gör noggranna mätningar av vad IT kostar internt jämfört med vad 

det skulle kosta om det outsourcades. Mätningarna sker genom 

benchmarking av olika nyckeltal med både konkurrerande finansiella 

företag och med leverantörer. Det konstiga är att när vi ställde frågan hur 

mycket IT kostar, ges ofta svar på ”overheadnivå”. Det vill säga en 

klumpsumma för vad IT kostar. Vidare nedbrytning uppger de ofta är svår 

på grund av olika anledningar. Om detta beror på en ovilja att avslöja 

exakta kostnader eller om de faktiskt inte vet är svårt att svara på. 

 
”Att vi är effektiva kontrollerar vi genom benchmarking av olika nyckeltal. Om någon 

faktiskt kan bevisa att de kan göra det bättre så är det min skyldighet att överväga att 

outsourca”. 
IT-ansvarig, svensk kund 
 

”Vi har benchmarkat oss löpande med andra banker/försäkringsbolag och med 

leverantörer av outsourcing. Speciella studier har gjorts för att testa vad vi skulle tjäna 

på att lägga ut exempelvis driften. Vi har dock mycket god kostnadseffektivitet”. 
IT-ansvarig, svensk kund 
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”En rund klumpsumma för IT-kostnaderna ligger på X, vidare nedbrytning och 

jämförelser blir svåra”. 
IT-ansvarig, svensk kund 

 

En sak som förvånande oss i viss mån är att benchmarking av IT-

verksamheten ofta utförs av den egna IT-organisationen. Frågan är då vad 

verksamhetsansvariga anser om den egna IT-organisationens effektivitet 

och mätningar. Det är ju dessas verksamheter som betalar priset på IT och 

rimligen borde veta vad marknadspriset på olika IT-tjänster är.  

 

Ett fåtal av de verksamhetsansvariga uppger att de är missnöjda med den 

interna prissättningen på IT. Den stora majoriteten är dock nöjd eller säger 

sig sakna jämförelsematerial för att kunna göra en bedömning. Endast ett 

fåtal säger att det görs utvärderingar av IT från verksamhetens sida. Frågan 

man ställer sig är hur de som uppger att de är nöjda med priset kan vara det 

när de inte gör någon utvärdering? 

 
”Nej, vi gör ingen benchmarking det ligger på IT-organisationen att ta hand om”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 
”Det kostar vad det kostar, outsourcing är inget alternativ”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 
”Det är klart man kan ifrågasätta objektiviteten att IT själva gör kalkylerna. Där måste 

vi också själva ha viss självkritik eftersom vi inte gör någonting åt det”. 
Verksamhetsansvarig, svensk kund 

 

De svenska IT-leverantörerna har ett intresse av att kunna mäta vad IT 

kostar för de finansiella företagen för att kunna se om de kan erbjuda 

tjänsten billigare. Leverantörerna anser att detta är problematiskt eftersom 
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IT redovisas (i bästa fall) som en klumpsumma av bankerna och 

försäkringsbolagen. De har därför svårt att kunna ta fram siffror som visar 

på hur mycket de har sänkt kostnaderna med genom att ta över 

verksamheten. Ytterligare faktorer som försvårar detta uppger de vara att 

när kunden väl outsourcar vill de också ofta uppgradera sina system. Då 

kanske IT-kostnaderna stiger i och med investeringen och det blir svårt att 

särskilja om någon effektivisering av den tidigare existerande IT-

verksamheten har skett. 

 
”Problemet med outsourcing är att det kan vara svårt att se den ekonomiska effekten 

eftersom kunden ofta har en stigande aptit och vill ha mer tjänster. IT-kostnaderna 

kanske ökar istället för att minska. Hade man dock varit kvar på samma funktionella 

nivå hade kostnaden sjunkit. Det blir svårt att skilja ut vad som är nytt och gammalt och 

vad som har kostat vad”.  
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

”Kunden har säkert gjort mätningar och de verkar nöjda så troligen har vi sänkt deras 

kostnader”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

”Vi tar inte en affär om vi inte tror oss kunna sänka kostnaderna väsentligt”. 
IT-leverantör, svenska marknaden 

 

Vi frågade våra respondenter om IT-kostnaderna har påverkats genom att 

de outsourcat sin IT-verksamhet. Av de IT-ansvariga som outsourcat fick vi 

svaret att det definitivt har minskat IT-kostnaderna. Bankerna i Finland 

använder olika benchmarkingtal för att jämföra och mäta effektiviteten. Det 

finns exempelvis MIPS-tal (million instruction per second). Dessa tal mäter 

effektiviteten i datasystemen, men säger ingenting om hur pass effektiva 

olika projekt är. Enligt de finska IT-ansvariga har outsourcing påverkat 

kostnaderna i rätt riktning både vad gäller projekt och 
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transaktionskostnader (ej Williamsons TK). Det största problemet är att IT 

utvecklas i hög takt och de nyare systemen klarar av att hantera större 

transaktioner jämfört med de äldre. Utvecklingstakten påverkar 

effektivitetsberäkningar och därför är det svårt att dra slutsatser om att 

outsourcing direkt har påverkat kostnaderna. Tekniken utvecklas och därför 

går det inte att jämföra gamla IT-system med nya. Därför går det inte heller 

att se några objektiva IT-kostnadstrender. Genom att outsourca anser de 

finska bankerna och försäkringsbolagen att de bättre kan mäta kostnader 

och på detta sätt styra det hela effektivare. De säger också att om IT 

produceras internt är det oftast en intern IT-enhet som själv gör och följer 

upp sina investeringar och kostnadsberäkningar, vilket påverkar 

objektiviteten i mätningarna.   
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5. Analys 
 

5.1 Inledning & upplägg  
 

Tanken med detta kapitel är, som vi tidigare antytt, att med hjälp av den 

empiri vi har kring möjligheter, risker och kärnkompetens samt den 

referensram vi presenterat, analysera hur stora transaktionskostnaderna är 

för våra svenska fallföretag. Det vi är ute efter är att konkret få fram vad 

som är bankernas och försäkringsbolagens kärnkompetens, men också att 

sammankoppla detta med övriga möjligheter och risker. Inledningsvis tar vi 

upp de två transaktionskostnadsattributen osäkerhet/komplexitet och 

frekvensen kopplat till de möjligheter och risker som påverkar respektive 

attribut. Sammanhängande med osäkerheten är kontrollfrågan och 

mätproblemen i branschen. Därför ligger detta stycke direkt efter 

resonemangen om osäkerhet och frekvens. Sedan följer ett par stycken om 

aspekter kring kärnkompetensresonemanget. Vad som är företagens 

kärnkompetens ser vi det som den enskilt viktigaste faktorn för att kunna 

avgöra i praktiken hur våra svenska fallföretag kan/bör agera i framtiden. 

Slutligen sammankopplas slutsatserna kring osäkerhet, frekvens och 

mätproblematik med resonemanget kring vad som är fallföretagens 

kärnkompetens. För att göra detta tydligt använder vi våra tre olika 

modeller från referensramen för att visa på hur det ser ut i dagsläget samt 

hur vi anser att det kan/bör se ut i framtiden.  
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5.2 Osäkerhet/komplexitet 
 

Outsourcing av IT-verksamhet eller delar av denna är komplexa 

transaktioner. Det är svårt att definiera exakt vad som ska ingå i den tjänst 

som upphandlas och justeringar i efterhand är ofta nödvändiga 

(anpassningsbehov). Ovanstående gäller i första hand för förvaltning och 

utveckling. Det är sammanhängande med att IT är en föränderlig bransch 

som sådan och att innovationer uppstår frekvent. Däremot inte sagt att 

systemen för bankerna och försäkringsbolagen byts ut med jämna 

mellanrum. De flesta har gamla system, men uppgraderingar och olika 

tillägg är ofta förekommande. Det finns ingen standard för hur en banks 

eller ett försäkringsbolags olika system ska se ut, vilket gör att 

leverantörerna inte kan erbjuda standardpaket, som de kan göra med 

driften. Driften är betydligt lättare att specificera och därför också lättare att 

kontraktera samt övervaka.  

 

Angående de risker vi tog upp i referensramen och empirin är 

avtalssvårigheterna den tydligaste indikationen på att osäkerheten är 

relativt hög för transaktioner inbegripande förvaltning och utveckling. 

Denna osäkerhet uppstår i och med att människor är begränsat rationella 

(innocent uncertainty) och inte kan förutspå vad som skall ske i framtiden. 

Denna osäkerhet i kombination med att det är komplexa transaktioner vi 

talar om gör att det uppstår problem för framförallt leverantörerna på 

marknaden. Det finns även på vissa håll kunder som uttrycker en oro för 

leverantörers eventuella opportunism (behavioural uncertainty). En sådan 

opportunism har vi dock inte funnit några bevis för och håller därför som 

relativt osannolikt. Leverantörerna har mer att tjäna på att bygga en 
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långsiktig relation istället för att försöka göra kortsiktiga vinster genom att 

bete sig opportunistiskt i en förhandlingssituation.  

 

Uttalanden från våra svenska respondenter leder också till en slutsats om att 

problematiker kring backsourcing, inflexibilitet och minskad kontroll är 

grogrunder för osäkerhet.  

 

Det är problematiskt för ett företag att ta tillbaks (backsourcing) en tidigare 

outsourcad verksamhet. Exakt hur pass svårt det blir beror på hur länge 

verksamheten varit outsourcad och hur mycket av maskiner samt 

kompetent personal som finns kvar i organisationen. Att återuppbygga IT-

verksamheten från ”schratch” betecknar vi som nästintill omöjligt. 

 

De svenska kunderna tror inte att IT-leverantörerna är mer kompetenta 

inom IT och därför inte heller mer flexibla/kapabla att följa utvecklingen. 

De anser snarare att verksamheten kommer att bli mer inflexibel genom 

outsourcing. Den dåliga flexibiliteten är i första hand hänförbar till 

avtalssvårigheterna. Leverantörerna på den svenska marknaden har erkänt 

vissa tidigare brister i avtalen, men anser nu att de är mer flexibla och att 

detta inte längre borde vara ett problem. Vad som är sanningen i den här 

frågan är inte helt enkelt att svara på. Leverantörerna har litet utav en upp 

till ”bevis-situation” i frågan. Är avtalen tillräckligt flexibla borde ett 

sådant faktum avspegla sig hos kunderna. De outsourcingavtal som 

existerar i dagsläget är dock relativt nytecknade, vilket gör att effekterna 

inte ännu går att utläsa. I Finland där bankerna och försäkringsbolagen 

outsourcat en längre tid anser respondenterna att störningsfrekvensen inte 

är särskild hög. En orsak till detta kan vara TietoEnators långvariga relation 

och kunskap gällande den finska finansiella marknaden.   
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Många kunder upplever också en oro över att förlora kontrollen över IT-

verksamheten om den outsourcas. Något generaliserat vill vi dock 

argumentera för att med den affärsmässighet samt mätproblematik som 

råder, kan kontrollen över IT-verksamheten ifrågasättas på många håll 

redan i dagsläget.  

 

Oavsett om en IT-leverantör skulle vara bättre på att exempelvis utveckla 

system än en bank (se stycket om asset specificity) finns ett behov av att 

klargöra detta. I och med den mätproblematik som råder för 

affärsverksamheten finns en okunskap om vad en IT-leverantör egentligen 

kan erbjuda. Det skapar osäkerhet inför outsourcing, men också problem 

för leverantörerna. De vet inte riktigt vad bankernas och 

försäkringsbolagens IT kostar och vet därför inte på vilka villkor de kan 

konkurrera. Erfarenheten av outsourcing på den svenska finansiella 

marknaden är i princip också obefintlig, i varje fall gällande längre 

förvaltnings- och utvecklingstjänster. Det gör att osäkerheten är relativt hög 

bara på grund av den enkla anledningen. Denna slutsats tycks ha stor 

betydelse om en parallell till Finland görs. IT är knappast mindre komplext 

eller föränderligt i Finland ändå utrycker de inte alls samma oro gällande 

avtalssvårigheter eller anpassningsbehov. Om vi bortser från att de 

möjligen är vinklade i sin argumentation kan svaret, på varför de är mindre 

osäkra, egentligen bara härledas till en orsak. I Finland har man en tradition 

av outsourcing och har lärt sig att hantera problematikerna. Det som en 

svensk respondent upplever som problematiskt med outsourcing ser 

motsvarande person i Finland visserligen som en svårighet, men inte på 

något sätt som olösligt. Denna slutsats liknar i mångt och mycket det som 

Eccles (1981) kommit fram till i sina studier. Det vill säga att man lär sig 

genom erfarenhet och att när frekvensen i en transaktion höjs minskar 
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transaktionskostnaderna. De flesta IT-projekt är dock relativt unika och det 

går därför att ifrågasätta hur pass mycket inlärning som sker av repetitiva 

beteenden. En kund och leverantör som samarbetar lär sig dock inte bara 

hur de ska hantera en specifik IT-lösning, utan också hur den andres 

arbetssätt fungerar och hur de ska relatera sig till varandra. 

 

De problematiker vi tagit upp i styckena ovan kring avtalssvårigheter, 

anpassningsbehov, kontroll, flexibilitet, backsourcing et cetera, tyder alla 

på att osäkerheten på marknaden är relativt hög. Vilka slutsatser som kan 

dras utav detta tittar vi närmar på i stycket om kärnkompetens kopplat till 

bland annat Williamsons modell om asset specificity och 

störningsfrekvens. Teorin utgår ifrån att störningsfrekvensen ökar när 

osäkerheten är hög. 

 

Andra risker från teorin som potentiellt kan härledas till att osäkerheten 

ökar och är hög inför outsourcing är personal- och sekretessfrågor. Vi har 

dock dragit slutsatsen att dessa två faktorer inte påverkar i någon större 

utsträckning varför kunderna känner en oro inför outsourcing. 

Personalfrågan ses helt enkelt inte som en hög prioritet och sekretessen går 

att lösa via avtal. 
 

5.2.1 Frekvensen 
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En diskussion kring frekvensen av transaktioner gällande IT-funktioner kan 

föras på några olika nivåer. Antingen kan det ses som att varje projekt eller 

utvecklingsuppdrag, som den interna IT-enheten utför åt 

affärsverksamheten, är en transaktion. Frekvensen skulle i sådana fall vara 

mycket hög. Vi ser det dock snarare som att IT-verksamheten är en enda 

ständigt pågående transaktion. Motiveringen till detta är att hur ofta en 
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transaktion utförs borde vara relaterat till hur ofta den förhandlas. 

Förhandling sker i allt från på kvartals- till årsbasis. Driften är kanske det 

tydligaste exemplet. Lägger företaget ut driften sker en inledande 

förhandling och sedan skrivs kontrakt för ett antal år framåt. Driften 

”levereras” visserligen varje dag, men transaktioner (förhandling) som kan 

härledas till frekvens sker mer sällan.  

 

Ett teoretiskt motiv till att innesluta en funktion hierarkiskt i den egna 

organisationen är att det är så pass hög transaktionsfrekvens att företaget 

kan sägas uppnå transaktionsskalfördelar. De höga fasta kostnaderna som 

det medför att bedriva IT-verksamhet internt kan då fördelas på fler 

transaktioner. Det kan vara en anledning till att bankerna i Sverige (vissa 

försäkringsbolag har lagt ut driften) sköter IT internt medan bankerna i 

Finland lägger ut det.  

 

De svenska bankerna är större än de finska och har mer IT-transaktioner, 

vilket leder till en lägre fast kostnad per transaktion och detta motiverar 

varför de har egna IT-organisationer. Resonemanget får sig dock en törn 

om det tas i betänkande vad som egentligen borde vara relevant kopplat till 

IT-transaktioner. Det relevanta är inte hur ofta företaget internt bedriver IT 

utan hur många elektroniska transaktioner som deras kunder utför. 

Proportionsmässigt till storleken (på företagen) mellan de svenska och 

finska bankerna är det ingen större skillnad gällande behov att ha IT för 

sådana transaktioner. Generellt tror vi att frekvensen i transaktionerna 

gällande IT har en liten betydelse för hur bankerna och försäkringsbolagen 

väljer att organisera sig. Mellan att en aktivitet är ofta förekommande eller 

inte finns ingen kausal koppling till outsourcing. Det hela kommer ner till 

 124



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

en fråga om strategiskt val vilket behandlas mer ingående i stycket om 

kärnkompetens. 

 

5.3 Mätproblematiken 
 

Huvudtanken med att göra satsningar på IT-verksamhet är att 

banken/försäkringsbolaget ska kunna minska sina personalkostnader. 

Personalkostnaderna är den största posten i bankernas resultaträkning och 

den största posten inom driftkostnaderna för försäkringsbolagen. Vi belyste 

tidigare i empirin att IT-kostnaderna utgör en femtedel av hela 

kostnadsmassan, vilket innebär att IT-kostnaderna oftast är den näst största 

kostnaden. Marginalerna på bankverksamhet krymper och därför är det 

intressant för bankerna/försäkringsbolagen att försöka effektivisera sin 

kostnadsstruktur.  

 

Det finns dock allvarliga mätproblem förknippade med bankernas och 

försäkringsbolagens IT-verksamhet, som i högsta grad påverkar eventuella 

möjligheter att sänka dessa kostnader. IT-kostnaderna redovisas som en 

klumpsumma eller så ingår de i posten övriga kostnader. Det har inte 

överhuvudtaget varit vanligt att IT-kostnaderna särredovisats utan de har 

tidigare redovisats som en koncernoverheadkostnad. Företagen gör sällan 

någon nedbrytning av IT-kostnaderna till de olika affärsområdena som är 

beställare av IT-tjänster. 

 

Bankerna och försäkringsbolag borde sträva efter att ha en bättre kontroll 

över sina IT-kostnader och kostnaderna borde specificeras bättre. 

Problematiken har tre olika aspekter. För det första borde det finnas någon 

typ av standard eller mall, för vilka poster som skall omfattas när IT-
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kostnaderna ska beräknas. Våra respondenter beräknar dessa olika och 

därför är det svårt att göra exakta jämförelser. När IT-verksamheten är 

bolagiserad är det lättare att spåra IT-kostnaderna då det finns tydliga 

gränser mellan köpare och säljare. Den andra aspekten handlar om att 

företaget inte vet hur mycket resurser IT kräver. De vet inte riktigt vad 

alternativkostnaden är för de utvecklade tjänsterna. Den tredje och sista 

aspekten berör exempelvis hur de nyutvecklade IT-tjänsterna ska värderas. 

De flesta IT-organisationer har inga externa kunder och då kan knappast 

marknadsprissättning sägas tillämpas. Därför är det svårt att mäta 

effektiviteten i IT-projekten. 

 

Vi belyste i empirin att affärsområdena (som beställer IT) endast i 

undantagsfall gör några utvärderingar av IT-organisationens effektivitet. 

Det innebär att det inte finns någon ordentlig kontrollmekanism som 

objektivt mäter IT-verksamheten. Affärsområdena kan inte påverka 

kostnadsbildningen i någon större utsträckning. En liknelse kan göras med 

tillverkningsindustrin för att förtydliga problematiken. Föreställ en 

situation där ett vanligt industriföretags affärsområde köper råmaterial utan 

att känna till materialets marknadspris.  

 

Det skulle vara intressant om affärsområden själva gjorde 

effektivitetsmätningar på den beställda IT-tjänsten och inte de som 

producerar IT. Objektiviteten skulle på det sättet öka och 

kontrollmekanismen skulle fungera bättre. I dagsläget mäter IT-

organisationen själva hur pass kostnadseffektiva de är. Det kan tyckas 

självklart att om IT lägger upp sina mål och investeringsbudgetar själva blir 

styrningen mycket mjukare. Vi ställer oss därför frågan hur det 

överhuvudtaget går att objektivt utvärdera bankernas/försäkringsbolagens 
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IT-verksamhet? Det används dock olika nyckeltal för att göra 

effektivitetsberäkningar där banken/försäkringsbolaget jämför IT-

verksamheten med konkurrenterna. Frågan är hur pass pålitliga och 

representativa de olika benchmarkingtalen är? Poängen är att det endast går 

att mäta sådan verksamhet som är standard för alla banker/försäkringsbolag 

med hjälp av dessa nyckeltal.  

 

Det är svårt att göra effektivitetsberäkningar på utvecklings- och 

förvaltningssidan. Dessa poster utgör ca 50 % av den totala IT-budgeten, 

vilket innebär att kostnadsmätningarna borde vara bättre än de är i 

dagsläget. Driftverksamhet är lättare att benchmarka med andra 

konkurrenter eftersom det finns olika standarder som går att mäta objektivt. 

På driftsidan är mätproblemet ett mindre bekymmer. Det skulle vara 

intressant att mäta hur pass effektiva och lyckade alla IT-utvecklings och 

förvaltningsprojekt är. I dagsläget kan objektiviteten i hög grad ifrågasättas 

i dessa mätningar.  

 

Genom outsourcing får bankerna/försäkringsbolagen reda på de riktiga 

kostnaderna som uppstår av IT-verksamhet. Förutsatt att relationen mellan 

bolagen sköts med affärsmässiga villkor är detta även gällande för företag 

som bolagiserat sina IT-avdelningar. I Finland var ett av respondenternas 

huvudargument, varför de outsourcat sin IT-verksamhet, just att 

mätproblematiken blir mindre och kontrollen mer objektiv. Det blir också 

en hårdare styrning på verksamheten. En grundförutsättning för att kunna 

mäta om IT-verksamheten blir effektivare, genom att outsourca eller inte, 

är att företaget är medvetna om sina IT-kostnaders storlek i dagsläget. De 

svenska bank och försäkringsbolagen har inte full kontroll över detta i 
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dagsläget, vilket gör att det är svårt att uttala sig om företagen skulle 

gynnas prismässigt av att outsourca eller inte. 

 

5.3.1 Affärsmässighet och beställarorganisationen  
  

Affärsmässigheten mellan verksamhetens beställarorganisation och IT-

organisationen bland våra svenska respondenter uppfyller inte kriteriet på 

affärsmässiga villkor. Respondenter uttryckte, som tidigare redovisats, 

bland annat att förhandlingar inte sköts på affärsmässiga villkor och att 

kraven inte är lika hårda mot varandra som om relationen skulle varit med 

en extern leverantör. Dessa krav kan gälla både pris, kvalitet samt 

tidsramar.  

 

När beställarorganisationen handlar med bolagets interna enheter så 

innebär detta att affärsmässigheten är betydligt lägre än vad den hade varit 

om beställarorganisationen handlade från externa leverantörer. I vissa 

företag skrivs det dock professionella interna avtal mellan enheterna, men 

dessa avtal har inte samma påverkan på parterna som om avtalen vore med 

en extern leverantör. Om de interna avtalen inte uppfylls finns det knappast 

några sanktioner som skulle drabba en felande part. I Finland har vi sett att 

affärsmässigheten är bättre på grund av andra organisationsformer. De har 

inte haft några större problem med affärsmässigheten. Många finska banker 

och försäkringsbolag har en beställarorganisation som även handlar 

gentemot externa leverantörer.  

 

Affärsmässigheten blir som bäst då gränserna mellan företagen är tydliga 

och när den externa leverantören också gör affärer med ett flertal andra 

företag. Genom att företagsgränserna är tydliga, blir åtagandena också 
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marknadsmässiga. Utan konkurrens har den interna IT-enheten inga 

incitament att öka affärsmässigheten i förhandlingarna och detta påverkar 

genomförandet samt hämmar effektiviteten.  

 

I referensramen lyfte vi upp några negativa aspekter med interna IT-enheter 

och detta har tydligt styrkts av våra respondenter. Outsourcing kan vara en 

lösning till problemet, men för detta krävs att företaget bygger upp en 

kompetent beställarorganisation som kan handla mot externa leverantörer. 

Det är annorlunda att förhandla med externa leverantörer än med interna 

enheter och därför krävs det att företaget satsar hårt på en bra 

beställarorganisation för att kunna höja affärsmässigheten, då företaget 

handlar med externa leverantörer. Ett annat alternativ är att grunda ett 

separat bolag som också säljer till externa kunder. 

 

5.4 Kärnkompetens 
 

Att marknadsläget för IT-outsourcing skiljer sig mellan Sverige och 

Finland har läsaren av denna studie knappast undgått att upptäcka. 

Skillnaden beror på en rad anledningar vilka  presenteras nedan. Exempel 

på sådana förklaringar är ledarfilosofi, storleksresonemang, förtroende och 

maktfrågor. Den absolut viktigaste orsaken till att det ser ut som det gör 

tror vi dock går att finna i hur de olika ländernas banker och 

försäkringsbolag historiskt behandlat kärnverksamhetsfrågan kontra 

kärnkompetens. När bankerna och försäkringsbolagen började bedriva IT-

verksamhet fanns det inga system att köpa på marknaden som var 

anpassade till deras verksamhet. Affärssystem och dylikt fanns troligen, 

men inte exempelvis system som kunde klara av en banks 

penningtransaktioner. Detta gjorde att bankens ledning troligen ställde sig 
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frågan; ”är IT vår kärnverksamhet”? Svaret på den frågan blev ja och 

eftersom de inte kunde upphandla tjänsten på marknaden blev IT också 

deras kärnkompetens. Vi har alltså en situation i dagsläget där 

kärnverksamheten styr vad som är kärnkompetens istället för det teoretiska 

argumentet att det borde vara tvärtom. Resonemanget påminner en hel del 

om det som Williamson kallade marknadens misslyckande. Bankerna som 

var de potentiella konsumenterna av IT kände inte något förtroende 

gentemot leverantörerna. De trodde inte att leverantörerna skulle klara av 

att leverera IT. De beslöt sig för att bedriva IT själva och blev således 

producenter. 

 

I Finland har framförallt Tieto haft en stark ställning på marknaden sedan 

60-talet. Det ledde till att när de finska bankerna skulle vidareutveckla sina 

system, avknoppades IT-organisationen till ett externt företag, Tieto. Av 

tradition har därför inte synen på kärnkompetens varit likadan i Finland 

som i Sverige. I Finland ses IT som kärnverksamhet, men absolut inte som 

någon kärnkompetens för banken. Frågan man ställer sig är vad de svenska 

bankernas ledning skulle definiera som kärnkompetens om de hypotetiskt 

startade upp sin verksamhet i dag. De skulle inse att IT är kärnverksamhet, 

men i och med att det i princip går att köpa det mesta på marknadens kulle 

de knappast definiera det som sin kärnkompetens. Det kan ju också vara en 

anledning (kostnader nämndes tidigare) till att de nischbanker som nyligen 

startats lägger ut sin IT-verksamhet. 

 

Om vi utgår från våra begrepp huvudaktivitet, kritisk aktivitet och 

basaktivitet blir kopplingen till driften att det inte är en huvudaktivitet för 

banken/försäkringsbolaget, men däremot är det en kritiskt aktivitet. 

Utvecklingsarbete ligger dock definitivt närmare huvudaktiviteten än 
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driftverksamheten. Utvecklingen hänger ihop med integration av systemen, 

att kunna förstå hur dessa system kommer att användas både från kunden 

och personalen. Därför måste utvecklingen anpassas till huvudaktiviteten 

och därför är den, speciellt för banker och försäkringsbolag, nära 

förknippad med huvudaktiviteten.  

 

I nästa stycke tar vi upp faktorerna: storlek, ledarskap, förtroende och makt. 

Detta är inga är faktorer som vi valt att fokusera på, men de har dykt upp 

under studiens gång. Vi ser dock dessa förklaringsvariabler som 

underordnade kärnkompetensresonemanget. 

 

I det här fallet har storleken betydelse, framförallt de svenska bankerna har 

andra möjligheter att komma upp i stordriftsfördelar inom drift än sina 

finska motparter. Storbankernas stordriftsmöjligheter är också på en helt 

annan nivå än för de svenska/finska försäkringsbolagen. 

Ledarskapsfilosofin och ledarstrukturen ser annorlunda ut i Finland än vad 

den gör i Sverige. En hel del av våra respondenter både svenska och finska 

har uttryckt att de tror att ledarskapet skiljer sig länderna emellan. Hur 

ledarskapet skiljer sig förklarar även makt samt förtroendefrågan. Dels är 

det aspekten att de svenska IT-cheferna har mer makt än sina finska 

respektive där styrelsen beslutar det mesta. Det finska ledarskapet beskrivs 

som mer auktoritärt än det svenska. Chefer pekar med hela handen istället 

för att som i många fall i Sverige där beslut går igenom en lång 

demokratisk process. Att de svenska IT-cheferna har mer makt än sina 

finska kollegor har haft påverkan för eventuella outsourcingbeslut. Det var 

tydligt även om de inte var entusiastiska till outsourcing att de svenska 

verksamhetsansvariga var mer positiva till outsourcing än IT-ansvariga. 

Det är som vi ser det uttryck för att de ser om sitt eget hus. Respondenter 
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har även uppgett att i näringslivet i Finland och på den finansiella 

marknaden är makten mer koncentrerad, eller som en svensk kund lite 

skämtsamt utryckte det; 

 

”I Finland ryms makten i en limousin”. 

 

Det han menade var att de högst ansvariga har mycket beslutsmakt och att 

de ofta känner varandra. Utan att på amatörnivå analysera maktstrukturen i 

näringslivet i Finland kontra Sverige kan det tyckas att vi har en liknande 

situation här. Det som dock är intressant gällande maktfrågan och som vi 

också tror på är att det finns en annan typ av förtroende i Finland mellan 

chefer för kunder och leverantörer. Tieto har haft en stark ställning på 

marknaden och deras ansvariga har därför kunnat bygga upp ett förtroende 

hos sina finska kundansvariga.  

 

Efter denna utflykt i alternativa förklaringar återvänder vi till vårt 

huvudtema, kärnkompetensen. För att få djup i resonemanget och 

konkretisera vad det är som exakt utgör bankernas och försäkringsbolagens 

kärnkompetens och hur detta kommer att se ut i framtiden, krävs att vi 

delar upp det på funktioner. En strategidiskussion hör även hemma i 

sammanhanget. 

 

5.4.1 Strategidiskussion 
 

De svenska bankerna och försäkringsbolagen anser som sagt att IT 

(förvaltning och utveckling) är strategiskt viktigt för dessa. Om någonting 

är strategiskt viktigt är grunden till att avgöra hur det bör användas att 

klargöra vad strategin egentligen är. Tanken är inte att på detaljnivå 
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jämföra de olika kundernas mål och strategier med vad IT-verksamheten 

sysslar med, utan snarare att dra några generella slutsatser kring 

huvudinriktningar på olika IT-strategier. Som vi ser det finns det tre olika 

syften ett företag kan ha för att motivera att de sysslar med IT. Dessa är: 

 

1. Att förbättra IT 

2. Att förbättra verksamheten genom IT 

3. Att kunna bli en IT-leverantör 

 

För en bank eller ett försäkringsbolag borde det strategiska målet vara att 

förbättra verksamheten genom IT. De flesta respondenter ansåg också att 

IT skall ses som en stödfunktion för att tillgodose verksamhetens krav. IT-

organisationen har dock relativt stor makt i företagen i stort och det är inte 

helt ovanligt att de driver projekt på egna initiativ. Detta är inte fel i sig då 

IT är den funktion som har kompetensen att se vad som ligger i framtiden 

på IT-marknaden. Problem för företaget uppstår när projekt drivs utan att 

det i slutändan gynnar verksamheten. Det finns ingen anledning att 

utveckla ett komplicerat nytt system om verksamheten inte kan ha 

användning för det. Utan att med några egentliga starka bevis för i vilken 

omfattning projekt drivits utan att verksamheten gynnats av slutresultatet 

tror vi att det skett inom den finansiella marknaden i viss utsträckning. Vi 

påstår inte att alla företag har gjort det eller att ett företag har gjort det 

upprepade gånger, men vi är relativt övertygade om att det har skett. Man 

kan också fråga sig om inte det tredje målet att kunna bli en IT-leverantör 

är mer eller mindre (ofrivilligt) uppfyllt av vissa aktörer på marknaden. 

Mer om detta senare. Problematiken kring strategiska mål är heller 

ingenting som med automatik skulle lösas genom outsourcing. I en sådan 

relation får visserligen IT-organisationen troligen mindre makt, men det 
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kommer att finnas en beställarorganisation från kundens sida som med en 

olycklig sammansättning kan begå exakt samma misstag.   

 

Oavsett denna problematik kring strategiska mål är slutsatsen att IT enligt 

aktörerna själva är strategiskt viktigt. De flesta teoretiker rekommenderar 

kategoriskt att strategiskt viktig verksamhet inte bör outsourcas. Hur 

kommer det sig då att företag som definierat något som strategiskt viktigt 

ändå outsourcar? Exempel på sådana företag är de finska bank och 

försäkringsbolagen. Gällande dessa finns det dock som vi tidigare påtalat 

en mängd andra orsaker att de outsourcar än att det är ett strategiskt val. 

Tradition, storlek, ledarstil osv. En av huvudskälen att outsourca är att 

kunna erhålla stordriftsfördelar. De svenska bankerna är större än de finska 

och kanske är det denna skillnad i möjligheter att uppnå stordrift som gör 

att de handlar olika? Varför outsourcar då ett företag som Swissbank som 

är bra mycket större än de svenska bankerna? Swissbank valde att ingå i en 

joint-venture vilket slutade i att de så småningom blev något utav en IT-

leverantör själva. Poängen är att även om IT är strategiskt viktigt för de 

svenska bankerna och vissa delar av det kärnkompetens finns det anledning 

att argumentera för att de borde undersöka om outsourcing på något sätt 

kan stödja företagets strategi i stort. Hur detta kan/bör ske, för vilka 

funktioner och i vilken form/relation kommer merparten av detta kapitel 

handla om. 

 

5.4.1.1 Drift 

 

Bankens största kostnadspost för IT-verksamhet är driftrelaterade 

kostnader. Enligt våra respondenter är driften inte någon kärnkompetens 

vilket också stämmer med vår uppfattning. Driften är den IT-funktion som 
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ligger längst ifrån bankens/försäkringsbolagets kärnkompetens och kan inte 

förknippas med värdeskapande processer. Driften är dock en funktion som 

måste fungera och därför kallar vi den verksamhetskritisk. Driften utgör så 

att säga en yta mot kund och därför är den kritisk för företagen. Stannar 

systemen stannar företaget och kunderna blir drabbade. Det är en skillnad 

mot tillverkningsindustrin, där om systemen skulle stanna drabbas i första 

hand det egna företaget och inte omedelbart kunden. Kunden ser dock 

effekterna på längre sikt, men det är inte samma typ av akuta problem som 

för bankerna och försäkringsbolagen.  

 

Kunderna i bank och försäkringsbolag förväntar sig att systemen ska 

fungera problemfritt. Att sköta driften problemfritt kan inte vara bankens 

kärnkompetens för processen skapar inget mervärde för kunden eller 

banken/försäkringsbolaget. Att drifta IT-systemen är en affärsverksamhet i 

sig och är i stort sett en standardfunktion som är lätt att outsourca. Driften 

kan likställas med elproduktion i ett kraftverk och är lättare att specificera i 

avtal än utveckling och förvaltning. Driften är också lättare att outsourca 

eftersom leverantören inte behöver ha så pass djup verksamhetskompetens 

som utveckling och förvaltning kräver. Driften kan läggas ut till en extern 

leverantör och outsourcing kan vara en bra lösning om leverantören kan 

erbjuda ett bättre pris och där stordriftsfördelarna kommer fram. 

Driftfunktionen kräver också mindre samarbete med leverantören, vilket 

innebär att det är lättare att byta leverantör om banken/försäkringsbolaget 

kan avtala ett lägre pris från en annan leverantör för att drifta systemen.  

 

De flesta banker i Sverige säger sig har kommit upp i stordriftfördelar, 

vilket innebär att det inte finns något incitament att lägga ut driften. 

Försäkringsbolag har betydligt mindre IT-system, vilket innebär att de inte 
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kan ha uppnått stordriftsfördelar och därför kan försäkringsbolag minska 

sina driftkostnader genom att lägga ut sin IT-drift. De finska bankerna är 

mindre i storlek än de svenska vilket kan vara en förklaring till att de lagt ut 

sin IT-drift. Genom att koppla teorin till kärnkompetens ser vi inget 

egenvärde att bankerna/försäkringsbolag sköter driften internt. Att drifta 

systemen är ingen färdighet som skapar värde eller konkurrensfördelar. 

Drift av systemen är ingen unik funktion för de specifika bankerna och 

försäkringsbolagen. Driften är således av låg asset specificity-karaktär och 

att outsourca den medför därför inga höga transaktionskostnader. 

Stordriftsfördelar och kärnkompetensaspekten talar tydligt emot att 

försäkringsbolag ska sköta IT-driften internt.  

 

Bankernas interna driftverksamhet kräver enorma resurser som skulle 

kunnas användas på ett effektivare sätt och förstärka de områden som är 

bankens/försäkringsbolagets kärnkompetens. Genom att bli av med sådana 

stödfunktioner som inte skapar värde i företaget kan företagsledningen 

avlägsna resurser som inte har med kärnan i bank/försäkringsverksamhet 

att göra. Det finns risker för driftstoppar för bankens/försäkringsbolagets 

IT-system, vilket påverkar företaget negativt. Driftstopp kan dock lika väl 

drabba den interna IT-organisationen som den externa leverantören. Genom 

att outsourca till en extern leverantör kan banken/försäkringsbolaget få 

skadestånd av eventuella driftstopp vilket inte är möjligt då driften sköts 

internt. Det är banken/försäkringsbolagets skyldighet att välja en bra 

leverantör som kan hantera problematiken så att det inte blir några 

driftstopp. 

 

De svenska bankerna anser att de internt uppnår stordriftfördelar och därför 

lönar det sig inte för dem att outsourca om de bara koncentrerar sig på 
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kostnader. Om ledningsfokus blir avgörande i beslutet är outsourcing att 

föredra. De stora affärsbankerna skulle kunna uppnå ytterligare 

stordriftsfördelar om de samarbetade med varandra eller om en extern 

leverantör skötte ett gemensamt driftcenter för alla banker. En annan 

intressant aspekt är att bankerna, i och med att de uppnår stordriftsfördelar 

inom driften, eventuellt skulle kunna göra ett eget affärsområde av detta 

och sälja lösningar även på den externa marknaden.      

 

5.4.1.2 Förvaltning 

 

Frågan gällande huruvida förvaltning är kärnkompetens eller inte och om 

det bör outsourcas är sammanhängande med hur begreppet definierats. 

Enligt vår definition där förvaltning innebär felrättningar och mindre 

justeringar av systemen är frågan som vi ser det oskiljaktig från hur 

utvecklingsfunktionen skall hanteras. Är utveckling kärnkompetens är 

förvaltning det också. Behåller företaget utveckling internt är det inte 

logiskt eller rimligt att lägga ut förvaltning. Praktiskt går det givetvis att 

dela upp förvaltning i mindre delar där exempelvis viss felrättning kan 

anses vara en standardprocedur som företaget kan outsourca medan en 

annan del är mer specifik. Eftersom denna studie är en branschanalys och 

en sådan gemensam uppdelning inte vare sig finns i branschen eller är 

praktiskt genomförbar lämnar vi en sådan analys därhän. Slutsatserna kring 

förvaltning blir därför i vår studie enhetliga med det som gäller för 

utveckling vilket utreds i nästkommande stycke. 
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5.4.1.3 Utveckling 

 

Ursprungligen har utveckling skapat ett värde för bankerna och 

försäkringsbolagen samt utgjort ett konkurrensmedel. Frågan är om det är 

och gör det idag? En liknelse kan göras med människan när denne insåg att 

möjligheten att bygga flygplan fanns. Det avgörande var att komma upp i 

luften. Klarades detta av skulle allt vara vunnet, framgång och rikedom et 

cetera. I dag är det ingen som häpnas över faktumet att vi kan transportera 

oss via flyg. En tidigare unik funktion har i dag blivit standard. En kund åt 

ett flygbolag i dagsläget förutsätter att bolaget har maskiner som kan flyga. 

Det kunden är intresserad av är resmålet och på vilket sätt resan genomförs.  

 

På samma sätt kan det argumenteras för att utveckling av exempelvis 

banksystem idag har blivit standard och inte skapar konkurrensfördelar för 

banken. Det som dock gör denna analogi något haltande är bankernas och 

försäkringsbolagens speciella situation gällande deras historik i systemen. 

De enskilda systemen för de olika bankerna och försäkringsbolagen är så 

pass komplexa och har otaliga beroendeförhållanden sinsemellan att det 

inte går att dra nytta av en annans innovationer fullt ut. Det vill säga bara 

för att en aktör utvecklar ett system som klarar av att sköta anpassningen 

till den nya valutan kan inte en annan rakt av använda samma lösning. De 

behöver alla skräddarsydda lösningar vilket gör att det finns en fördröjning 

i vad som blir standard gällande utveckling. En indirekt slutsats av 

resonemanget ovan är att det är viktigt att kunna förstå systemens 

sambandskopplingar och att kunna se vilka anpassningar som behövs samt 

är kritiska för verksamheten. Det är detta som är bankernas och 

försäkringsbolagen kärnkompetens inom utveckling. Att integrera och 

beställa systemen är färdigheter av hög asset specificty-karaktär och att 
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outsourca detta skulle därför medföra höga transaktionskostnader.  Denna 

förståelse över verksamheten finns inte i dag fullt ut hos leverantörerna på 

marknaden. Det i utvecklingsfunktionen som inte är kärnkompetens för 

bankerna och försäkringsbolagen är funktioner i det dagliga 

utvecklingsarbetet. Att programmera de olika systemen et cetera är inte 

verksamhet som skapar värde för bankerna och försäkringsbolagen. 

 

Vi tror inte heller att bankerna och i synnerhet försäkringsbolagen har de 

resurser som krävs för att bedriva utveckling i den utsträckning som 

framtiden kräver. Systemen måste anpassas till den nya valutan och vem 

vet om ett par år kan vi komma att betala räkningarna via mobiltelefonen. 

Därför tror vi att bankerna och försäkringsbolagen kan behöva hjälp från 

IT-leverantörer. Hur ett sådant samarbete ska se ut, om det är lämpligt med 

”ren” outsourcing eller kanske någon form av delat ägande utreder vi 

vidare i nästa stycke. Det är som vi tidigare poängterat ej bara beroende på 

ovanstående utredning av kärnkompetens (även om vi definierat det som 

det allra viktigaste) utan hänsyn måste även tas till möjligheter, risker och 

osäkerhetsaspekter. 
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5.4.2 Konkretisering av kärnkompetensen 
 

En av modellerna som vi använde i teorin är den nedan gällande 

kärnkompetens och vad det ger för effekter på hur ett företag bör 

organisera sig. Modellen tar inte hänsyn till variabler kring osäkerhet och 

transaktionskostnader. Inledningsvis placerar vi var i modellen de svenska 

bank och försäkringsbolagen ligger i dagsläget, funktionsuppdelat på drift, 

förvaltning och utveckling. Vi jämför sedan hur denna placering stämmer 

överens med vår uppfattning om vad som är kärnkompetens och inte och 

gör vår egen indelning. Sedan inför vi faktorer som osäkerhet och resurser 

(de andra två modellerna från teorin) för att se om detta påverkar hur 

aktörerna bör agera och placeras i en modell som den nedan. Gällande hur 

det ser ut i dagsläget görs generaliseringar. Vi bortser från att enstaka 

aktörer exempelvis har lagt ut sin drift. Funktionerna förkortas med sina 

respektive versaler och tidsdimensionerna benämns N för nuvarande och I 

för framtiden vilket också är vår rekommendation. 
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Figur 10: Kärnkompetens och kontraktsformer för banker och försäkringsbolag (Cox, 1996), egen 

bearbetning 
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I dagsläget sköts alltså samtliga funktioner internt (situation D,F,U=N). 

Utan att ta hänsyn till andra faktorer än kärnkompetensen kan vi konstatera 

att detta inte verkar logiskt. Driften har vi kategoriserat som kritisk, men 

inte som en kärnkompetens och denna borde därför vara föremål för någon 

av ”mittenlösningarna”. Driften är kritisk, men i och med att den är av 

standardkaraktär placerar vi den långt till höger på mittenskalan närmare 

basaktiviteterna. En lämplig lösning för driften är kontraktsoutsourcing 

(situation D.D=I). I en sådan relation skrivs relativt kortsiktiga avtal vilket 

är bra för standardtjänster då det går att byta leverantör och 

konkurrensutsätta relationen. Det behövs inte någon större kontroll över 

driftsfunktionen än det som går att reglera i avtal då tjänsten är relativt 

lättspecificerad.  

 

Gällande utveckling (samt förvaltning) har vi definierat 

kärnkompetensdelen inom detta varande att kunna integrera systemen osv., 

medan själva utvecklingsarbetet ser vi som standard. Därför är ett 

partnerskapsförhållande (situation A. U/F=I) är en bra lösning. I denna 

relation kan leverantören sköta utvecklingsarbetet och programmera medan 

leverantören ändå behåller en stark kontroll över funktionen. Kunden skall 

bygga upp en stark beställarorganisation med kompetenta människor som 

har förståelse för hur både IT-verksamhet samt affärsverksamheten 

fungerar. På detta sätt och i denna typ av relation sköts outsourcingen av IT 

i Finland. Att samarbetet fungerar, relationer, förtroende, kultur, arbetssätt 

är givetvis viktiga faktorer, men själva partnerskapsrelationen står inte i 

fokus i denna studie. 
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Relaterat till diskussionen hur kunderna bör organisera sig måste det tas 

hänsyn till störningsfrekvensen i de potentiella relationerna. 

Störningsfrekvensen innebär här hur pass osäker marknaden är och hur 

pass komplex funktionen i fokus är. Är våra rekommendationer för 

funktionerna fortfarande aktuella om störningsfrekvensen tas i beaktande? 

 

Störningsfrekvensen för driften är låg då det är en standardfunktion. 

Förutom att den inte är komplex finns det även ett antal aktörer som kan 

leverera driftslösningar, så marknaden får anses vara fungerande. Som vi 

tidigare nämnt är driften också relativt lätt att kontraktera och övervaka. På 

skalan gällande asset specificity ligger driften någonstans emellan låg och 

mellan då det trots allt är en kritisk funktion, även om den inte är en 

kärnkompetens för kunderna. Således ger även Williamsons modell en 

rekommendation om att driften bör skötas i en marknadsliknande 

hybridrelation som kontraktsoutsourcingen är ett bra exempel på. 

 

Utveckling däremot är en komplex funktion med en relativt hög 

störningsfrekvens. Vi har gett otaliga exempel på detta där det mest 
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framträdande var avtalssvårigheterna. Utveckling delade vi ju vidare in i 

två delar. Tillsammans bedömer vi att dessa två delar gör att utveckling 

som helhet ligger emellan hög asset specificity och mitten. Enligt modellen 

rekommenderas för en sådan situation en hierarkisk lösning där funktionen 

behålls internt.  

 

Ett strategiskt partnerskap är då en bra hybridlösning där den egna 

kontrollen ändå är relativt hög. Huruvida partnerskapet eller den 

hierarkiska lösningen är att rekommendera för kunderna i framtiden beror 

på hur pass allvarlig störningsfrekvensen upplevs. Som vi ser det är 

osäkerheten hög i dagsläget, men att detta kommer att minskas i framtiden, 

även om det inte sker omedelbart. Avtalen som skrivs har blivit bättre och 

leverantörerna är måna om att få till stånd olika partnerskapslösningar.  

 

Komplexiteten på IT-marknaden kommer även att öka i framtiden vilket är 

ett ytterligare skäl för kunderna att ingå i partnerskap med någon IT-

leverantör. Ett annat skäl förutom kontrollaspekten, till varför partnerskap 

är att föredra framför annan outsourcing, är momsfrågan. Brasklappen är 

att vi inte tror att bankerna och försäkringsbolagen kommer att ändra sin 

syn på outsourcing i den utsträckning att de kommer att föredra ett 

partnerskap. I varje fall inte inom den närmaste framtiden. Vi tror dock att 

osäkerheten kommer att minska och att partnerskapslösningar är att föredra 

för utvecklingsfunktionen på grund av våra tidigare slutsatser gällande 

funktionens koppling till kärnkompetens. Att ha bra relationer med 

leverantören samt en kompetent beställarorganisation blir då istället 

kundens kärnkompetens. 
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En ytterligare aspekt som är intressant att införa i diskussionen är den 

gällande resurser och intern kompetens som nedanstående modell 

behandlar. Påverkar detta våra slutsatser gällande funktionerna? 
 

 

43

21

 Låg 

Hög 

Hög Låg 

Intern kompetens 

Strategisk vikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 144

I denna modell hamnar driftsfunktionen nära situation nummer fyra. Detta 

gäller i första hand för bankerna. Dessa har stora resurser för att bedriva 

driftsverksamhet. I vissa banker är det så mycket som i genomsnitt var 

tionde person som är anställd för att arbeta med driftsnära aktiviteter. 

Bankerna har möjlighet att uppnå stordrift. Därav kommentaren i 

strategidiskussionen om att bankerna eventuellt har en strategi som gör 

dem till en potentiell IT-leverantör. Det är inte orimligt att tänka sig att 

bankerna, om de inte vill outsourca driften, också använder sina resurser 

fullt ut. Det finns en potentiell marknad att sälja driftslösningar till 

nischbanker. Där kan de (även om det är en standardprodukt) också lyfta 

fram sin verksamhetskompetens i en förhandlingssituation med en kund. 

Det är också möjligt att tänka sig någon typ av samarbete bankerna emellan 

gällande driftstjänster. Ett enda stort bolag som kanske samarbetar med en 

leverantör och säljer driftslösningar till marknaden. På detta sätt kommer 

bankerna verkligen upp i stordrift. Försäkringsbolagen däremot är betydligt 

mindre och vi ifrågasätter deras möjligheter att själva uppnå stordrift. 



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

Därför placeras försäkringsbolagen i situation nummer tre och 

rekommenderas således att outsourca driften. 

 

Utveckling har relativt hög strategisk vikt, eventuellt någonstans över 

mittenskalan mellan situation ett och tre. Den interna kompetensen är hög 

och resurser finns i dagsläget. Slutsatsen av detta blir att bankernas och 

försäkringsbolagens utvecklingsfunktion skall inplaceras i närheten av 

situation nummer två. I denna rekommenderas företaget att behålla 

funktionen internt. Det som talar emot denna slutsats är att dels är inte den 

strategiska vikten lika hög som i extremsituationen i modellen samt att vi 

tror att kunderna kommer att lida resursbrist i framtiden. Resursbristen 

kommer att uppstå på grund av den snabba utvecklingshastigheten på 

marknaden. Detta gör att slutsatsen kring att ett partnerskap (situation ett) 

kan vara riktig och att föredra. Anledningen till att vi inte tror på en 

samarbetslösning mellan kunderna och någon leverantör för att skapa 

stordriftsfördelar är att utveckling inte är en standardprodukt i dagsläget 

såsom driften.  

 

Sammanfattningsvis har de tre modellerna gett oss följande insikter och lett 

till dessa slutsatser. Bankerna bör antingen lägga ut driften, bli en 

driftleverantör (profit center som sköter detta) eller skapa någon form av 

samarbete med de andra bankerna och någon leverantör. 

Försäkringsbolagen bör outsourca driften eller ingå i någon typ av 

samarbete av liknande typ som vi argumenterade för gällande bankerna. 

 

Utveckling och förvaltning tror vi inte vare sig bankerna eller 

försäkringsbolagen kommer att outsourca i den närmaste framtiden. Vi tror 

dock på partnerskapslösningar i framtiden när osäkerheten minskas på 
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grund av att marknaden mognar samt att kunderna kommer i behov av 

ökade resurser i och med marknadens ökade komplexitet. 
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6. Slutsatser 
 

IT-outsourcing för banker och försäkringsbolag är en komplex 

frågeställning, vilket vi har försökt framställa i denna studie på ett tydligt 

sätt. I nästa avsnitt görs en kort sammanfattning av studiens resultat. För 

tydlighetens skull återknyter vi till våra problemfrågor. 

 

 Bör bankerna och försäkringsbolagen outsourca sin IT-verksamhet 

samt vilka faktorer påverkar ett sådant beslut? 

 

IT-driften kräver mycket resurser och fokusering av företagsledningen. 

Försäkringsbolagen har betydligt mindre IT-organisationer och IT-

verksamhet än bankerna och försäkringsbolagen kommer därför inte upp i 

samma stordriftsfördelar som bankerna inom driftverksamhet. Driften är 

inte bankernas och försäkringsbolagens kärnkompetens men en funktion 

som måste fungera. Det som enligt vår studie är intressant för bankerna är 

att försöka sänka driftrelaterade IT-kostnader genom att bygga driften till 

ett eget affärsområde och sälja driftrelaterade tjänster till andra företag. Ett 

annat förslag är att samarbeta med andra banker och någon IT-leverantör 

och bygga ett gemensamt driftcenter och genom detta uppnå ytterligare 

stordriftsfördelar. Med andra ord är driften en standartjänst som kan 

outsourcas, men bör inte om det inte finns tillräckligt att vinna kostnads- 

och resursmässigt genom egna stordriftsfördelar. 

 

Vissa delar inom IT-utveckling ligger nära bankens/försäkringsbolagets 

kärnkompetens och skall inte outsourcas. Dessa delar varierar mellan 

företagen och måste från fall till fall undersökas. Det viktigaste är att 

banken/försäkringsbolaget har en beställarorganisation som förstår IT:s 
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möjligheter. Utvecklingsarbete som är konkurrensneutralt hör inte till 

bankens/försäkringsbolagets kärnkompetens och kan outsourcas. På grund 

av den komplexitet och snabba utvecklingstakt som sker inom IT, 

ifrågasätter vi effektiviteten i att utveckla allt internt. Kompetensen är i 

dagsläget hög inom bank och försäkringsföretag, men det kräver resurser 

att behålla och utveckla kompetensen. Total outsourcing kan vara 

problematiskt gällande utveckling eftersom den är i hög grad förknippad 

med höga transaktionskostnader och därför är ett partnerskap att föredra i 

framtiden. I partnerskapet kan parterna dra nytta av varandras olika 

kompetenser. Vi tror att även om det inte sker i den närmaste tidsperioden 

kommer IT-utvecklade tjänster på finansmarknaden bli alltmer standard. 

 

Faktorer som är avgörande inom outsourcing av IT, för de finansiella 

aktörerna, är frågan om kärnkompetens och detta kopplat till företagets 

resurser. Det avgörande är att bestämma vad som är 

bankens/försäkringsbolagets huvudaktivitet och vad som är kritiska eller 

basaktiviteter. Stordriftsfördelar utgör tillsammans med 

kärnkompetensresonemanget de två avgörande faktorerna som bestämmer 

om företag ska outsourca sin IT-verksamhet eller inte. Affärsmässigheten 

är också en viktig faktor kopplat till outsourcing. Affärsmässigheten 

påverkar kostnaderna och kraven i form av kvalitet och tid. Time-to-market 

har blivit en allt viktigare faktor och därför måste IT-projekten vara snabba 

och framgångsrika. Momsen är en speciell belastning för de finansiella 

aktörerna och detta påverkar givetvis formen för outsourcingrelationen. Det 

som också är viktigt att tänka på är hur pass komplex IT-verksamheten är. 

Då komplexiteten ökar är det svårare att avgränsa vad som ska outsourcas 

och hur outsourcingen ska gå till. Om företaget inte funderat eller avgränsat 

funktionen tillräckligt noggrant kan det bli problem vid outsourcing. När 
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företaget har outsourcat är det svårare att ta detta tillbaka. Därför måste 

företagsledningen ha en klar bild av vad det är som de egentligen gör sig av 

med. Komplexiteten i fråga kan dock minskas med en välvald partner som 

företaget ingår en långsiktig relation med. På detta sätt minskas eventuell 

opportunism och osäkerhet i transaktionerna. Ett flexibelt avtal är en annan 

kritisk framgångsfaktor i outsourcingrelationer och därför är det viktigt att 

kunden väljer en leverantör som förstår problematiken och kan hantera den.   

 

 Skiljer sig synen på outsourcing mellan bankerna och 

försäkringsbolagen på den svenska respektive finska marknaden och 

i sådana fall varför? 

 

Outsourcingmarknaden ser helt annorlunda ut i Finland än den gör i 

Sverige. Finska banker och försäkringsbolag är mindre i storlek och i antal 

transaktioner (jämfört med sina svenska motparter), vilket påverkar deras 

möjligheter att själva uppnå stordrift. Den avgörande skillnaden är hur 

företagen ser på kärnkompetens kopplat till IT-verksamhet. I Finland anser 

kunderna att IT (inkl. drift, utveckling) inte är deras kärnkompetens medan 

ansvariga i bankerna och försäkringsbolagen i Sverige anser att utveckling 

(och förvaltning) är kärnkompetens medan de är mer tveksamma gällande 

driften. I Sverige anser sig de svenska aktörerna ha uppnått 

stordriftsfördelar inom drift och därför finns det inga incitament att 

outsourca. I Finland menar respondenterna istället att driften inte är 

bankens/försäkringsbolagets huvudaktivitet och därför kan köpas på 

marknaden. IT-utveckling och förvaltning ligger nära kärnkompetensen för 

bankerna och försäkringsbolag i Finland, men de anser att 

kärnkompetensen ligger i själva beställarorganisationen. I Sverige finns 

inga sådana beställarorganisationer som på samma sätt verkar mot externa 
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parter utan integreringsarbete sköts för det mesta av IT-organisationen. IT-

organisationen har i Sverige stor makt i beslutfattandet även gällande 

strategifrågor medan i Finland tas sådana beslut många gånger av 

företagsledningen allena. En av huvudanledningarna till att synen på 

kärnkompetens skiljer sig är historiken med outsourcing. Förtroendet, hos 

kunderna, för IT-leverantörer är högre i Finland än i Sverige. En förklaring 

till detta är att avtalen mellan kunder och leverantörer varit mer flexibla i 

Finland. De har en historik av långsiktiga relationer, medan det i Sverige 

skrevs en del mindre lyckade avtal i början av nittiotalet, vilket påverkat 

synen på IT-outsourcing.  

 150



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

7. Rekommendationer inför framtida 

studier 
 

Genom att vi studerat många olika aktörer både på den svenska och finska 

marknaden, anser vi att vi fått en bred förståelse för bankernas och 

försäkringsbolagens IT-verksamhet. Vi har dock upptäckt att det finns 

många olika områden som är oklara och outforskade vilka kan vara av 

intresse för framtida studier .  

 

Ett av de största problemen i vår studie har varit att det i princip är omöjligt 

att göra effektivitetsjämförelser gällande IT-kostnaderna för bankerna och 

försäkringsbolagen. För de flesta företagen går det visserligen att ta fram en 

klumpsumma på IT-kostnaderna och sedan jämföra detta exempelvis med 

totala intäkter eller totala kostnader. Sådana jämförelser ger dock inga svar 

på om ett företag som outsourcat är effektivare eller inte, jämfört med ett 

företag som bedriver IT internt. Det går inte att med säkerhet uttala sig om 

ett företag som outsourcat har effektiviserat sin IT-verksamhet eller inte. 

Det är antingen inte känt vad IT-kostnaderna var innan de outsourcade eller 

så går det inte att bryta ned vad en eventuell kostnadssänkning/höjning 

beror på. Det finns heller inga enhetliga bestämmelser eller priser som 

bestämmer vad en IT-tjänst kostar. Det skulle därför vara intressant att göra 

en fallstudie och undersöka på djupet i en bank eller ett försäkringsbolag 

om hur företagets IT-kostnader uppstår. Hur IT-kostnaderna hanteras och 

kontrolleras samt hur de fördelas till olika aktiviteter/kostnadsställen skulle 

kunna vara en intressant infallsvinkel. Det optimala vore om en sådan 

studie kunde genomföras innan och efter en outsourcingprocess för att se 

hur kostnaderna utvecklas. Det vore även att rekommendera att försöka ta 

 151



- IT-outsourcing på den finansiella marknaden - 

fram nyckeltal och standardberäkningar som är tillämpliga för branschen, 

vilket väsentligt skulle underlätta jämförelser. 

 

I denna studie har vi fokuserat på själva valet: outsourcing eller inte. Vi har 

i stort sett bortsett från aspekter som uppstår i och med att en eventuell 

outsourcingrelation/process inleds. Hur processen fortskrider och hur det 

påverkar företaget i stort. Företag som går ifrån att producera IT internt till 

att lägga ut verksamheten påverkas både strukturellt och ekonomiskt. Hur 

ska en beställarorganisation upprättas och hur ska samarbetet hanteras? 

Hurdana styrningsmekanismer ska användas i en sådan 

outsourcingrelation? I outsourcingprocessen kan ett förslag på 

fördjupningsområde vara att studera de problematiker som uppstår i och 

med förberedelser inför en outsourcingrelation. Där blir valet av leverantör 

en viktig fråga. På vilka kriterier ska företag välja samarbetspartner och 

vem som ska väljas är intressanta frågeställningar som de fortsatta 

studierna skulle kunna klargöra.  

 

Selektiv outsourcing är en växande trend, vilket innebär att företag 

outsourcar en funktion av verksamheten. Under våra intervjuer uppkom det 

åsikter om att backoffice- eller insättning/uttag funktioner är tänkbara att 

outsourca. Selektiva outsourcingproblematiker skulle därför också kunna 

vara ett framtida fördjupningsområde. 
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Björn C Andersson, Chef Kapitalförvaltning, Handelsbanken 

Göran Björling, VD Handelsbanken Markets 

 

Svante Ödman, Chef Adminstration och Service SEB-Trygg-Liv 

Ulf Torstensson, IT-ansvarig Merchant Banking, SE-banken 

Kristina Sturesson, Ledningsgrupp Internet och Telefoni, SE-banken 

 

Arne Bärnroth, Regionbankchef Sydsverige, Nordea 

 

Hans Bergenheim, Marknadsdirektör, Alecta 

Birgitta Rolander, Chef avd Hälsa och Välfärd, Alecta 

Mikael Elf, Affärsområdeschef Försäkring, Alecta, 

 

Urban Gren, VD Affärsområde Liv/Spar, Folksam 

Lars Burman, VD Affärsområde Bredd/Marknad, Folksam 

 

Per Davidsson, Ekonomichef, Skandia Fastighet 

Bengt-Åke Karlsson, Marknadschef, Skandia Netline 

Kent Nilsson, IT-ansvarig, Skandibanken 

 

Per Fornander, Chef Privatmarknad, Trygg-Hansa 

Mats Höglund, Chef Företagsmarknad, Trygg-Hansa 
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Banker/försäkringsbolag Finland 

 
Tom Anderzen, VD IT, Aktia 

Eric Nyman, Chef Affärsutveckling Finland, Handelsbanken 

Matti Ylilammi, Vice VD, Sampo 

Timo Laitinen, IT-chef, Sampo 

Markku Järvinen, IT-chef, Osuuspankki 

Heikki Räyhäntausta, Chief architecture officer, Pohjola 

Kalervo Rinne, IT-chef, Tapiola 

 
IT-leverantörer Sverige och Finland 

 
Håkan Bjernhagen, Account Manager, TietoEnator (Sverige) 

Roger Gullqvist, CEO Financial Solutions, WM-Data 

Per Mårtensson, Marknadsansvarig Financial Solutions, WM-Data 

 

Ulla-Maija Keränen, VD Fidenta 

Juhani Strömberg, Senior Vice President Development, TietoEnator (Finland) 
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Bilaga 1 
 

Dessa intervjufrågor har ställts både till svenska och finska respondenter.  

 

Intervjufrågor till IT-ansvariga 
 

Organisationsstruktur 

 
1. Hur ser företagets organisationsstruktur ut och vilka stora avdelningar finns? 

 

2. Hur ser företagets IT-organisation ut med avseende på funktioner och maktstruktur? 

 

3. Hur ser kommunikations- och beslutsmönstret ut? 

 

Dessa tre frågor har anpassats till hur företagets struktur ser ut gällande drift, 

förvaltning och utveckling. 

 

Investeringar och kostnader 

 
4. Hur stora är företagets kostnader för drift, förvaltning och utveckling för IT-

verksamhet? 

 

5. Hur stora är företagets IT-investeringar i drift, förvaltning och utveckling? 

 

6. Vilken typ av applikationer förvaltas och är någon av dessa egenutvecklade? 

 

Strategi 

 
10. Vad har ni för strategi gällande outsourcing? 
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11. Vilka faktorer har styrt eller kommer att styra ett beslut om outsourcing? 
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12. Hur ser ni på outsourcing kopplat till kärnkompetens, kostnadskontroll, nyckeltal, 

risker och relationer? 

 

12b). Vad är det för skillnad på bank och försäkringsverksamhet i jämförelse med till 

exempel tillverkningsindustrin kopplat till IT-outsourcing? 

 

13. Vilka delar (drift, förvaltning och utveckling) av företagets verksamhet är 

tänkbara/icke tänkbara att outsourca? 

 

14. Skiljer sig detta på olika affärsområden? 

 

15. Förekommer det outsourcing i andra länder där företaget har verksamhet?  

 

16. Har/eller tror ni outsourcing påverkar verksamhetens resultat?  

 

17. Hur ser ni på partnerskapsaffärer? 

 

18. Varför bildas samägda bolag? 

 

Intervjufrågor till affärsområdeschefer 
 

Organisationsstrukturfrågor 

 
Inledande fråga 

 
Hur ser organisationen ut gällande affärsområdet och vilken relation har denna till 

bankens IT-verksamhet? 

 
1. Gradera nedanstående aktiviteter mellan 1-5 beroende på hur pass väl ni anser att IT-

organisationen sköter dem; 
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Hur pass väl anser ni driften fungerar med avseende på; 

 

Service, kvalité och snabbhet? 

Leveransprecision och snabbhet? 

Prismässigt? 

 
1b) Hur pass väl anser ni förvaltningen fungerar med avseende på; 

 
Service, kvalité och snabbhet? 

Leveransprecision och snabbhet? 

Prismässigt? 

 
1c) Hur pass väl anser ni utvecklingen fungerar med avseende på; 

 
Service, kvalité och snabbhet? 

Leveransprecision och snabbhet? 

Prismässigt? 

 
1d) vilka av ovanstående faktorer anser ni är viktigast för en IT-organisation att utföra 

på ett bra sätt? 

 

1e) Hur utvärderas IT-verksamheten av affärsområdena? 

 

2. Tror ni IT-verksamheten skulle fungera annorlunda om en outsourcingleverantör 

skötte det hela? Dela upp i drift, förvaltning och utveckling. 

 

Dessa frågor har anpassats till hur den intervjuades organisation såg ut, var de till 

exempel outsourcade ställdes istället frågor om hur detta fungerat och om man trodde 

det skulle fungera bättre internt. 

 

3. När ni beställer IT/uttrycker ett behov, hur pass duktig är er beställarorganisation att 

precisera och kontrollera detta. (Gradera 1-5 och motivera). 
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4. Vad har affärsområdet för del och eventuell befogenhet i olika outsourcingbeslut? 

(eventuellt gradera i %). 

 

a) Drift 

b) Förvaltning 

c) Utveckling 

 

5. Hur pass viktigt är det att nedanstående funktioner sköts internt (gradera 1-5) samt 

motivera. 

 

a) Drift 

b) Förvaltning 

c) Utveckling 

 

Outsourcingstrategi 

 
6. Ser du någon av funktionerna drift, förvaltning och utveckling som kärnkompetens 

eller kärnverksamhet (förklarade skillnaden) för affärsområdet? Motivera. 

 

7. Vad har du för syn på outsourcing av IT? Vad är din syn på: 

 

b) Selektiv outsourcing? 

c) Partnerskap? 

 

8.  Vad är affärsområdets outsourcingstrategi? Vad är strategin gällande: 

 

b) Selektiv outsourcing? 

c) Partnerskap? 

 

9. Hur ser du på dessa nedanstående risker kopplat till outsourcing? (Gradera 1-5). 

 

Avtalssvårigheter? 

Backsourcing? 
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Sekretessfrågan? 

Relationer med avseende på leverantören samt hur personalen påverkas? 

 

10. Varför tror du banker och försäkringsbolag outsourcar relativt lite i Sverige när 

samma bolag outsourcar i Finland? 

 

Kostnader, investeringar och resultat 
 

11. Affärsområdets kostnader består i princip endast av personal och IT-kostnader. 

Eftersom marginalerna på bankmarknaden krymper borde det inte vara intressant att 

försöka sänka IT-kostnaderna genom outsourcing? 

 

b) Kan outsourcing förbättra kostnadskontrollen och nyckeltalen inom ert 

affärsområde? 

 

 

 

Intervjufrågor till IT-leverantörer 
 

Marknad och möjligheter 

 
1. Hur ser den finansiella marknaden ut gällande era outsourcingmöjligheter? 

 

2. Hur pass mycket kunder har ni på den svenska marknaden?  

 

3. Hur skiljer sig bank och försäkring mot andra branscher gällande outsourcing? 

 

4. Hur kan ni erhålla bättre kvalitet på IT-tjänster? 

 

5. Hur kan ni erbjuda lägre pris? (momsaspekten) Samt hur mycket lägre? 
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Kärnverksamhet/kompetens 
 

6. Vad är er respektive bankernas och försäkringsbolagens kärnverksamhet/kompetens? 

 

6b). Vad är det för skillnad på bank och försäkringsverksamhet i jämförelse med till 

exempel tillverkningsindustrin kopplat till IT-outsourcing? 

 

7. Hur pass bra förstår ni bank och försäkringsbolagens arbetssätt och deras 

verksamhetskrav gällande systemen? 

 

8. Hur ser ni på partnerskapslösningar? 

 

Finland 
 

9. Varför tror ni marknaden ser annorlunda ut i Finland? 

 

10. Hur har samarbetet via samägda bolag fungerat? 

 

10b) Varför bildas samägda bolag? 

 

Argument för och emot outsourcing 
 

11. Vad ser ni för för- och nackdelar med outsourcing? 

 

12. Vad för frågor debatteras i en eventuell förhandlingssituation? 

 

13. Vilka är de vanligaste problemen och eventuella klagomålen ni stöter på? 

 

14. Hur ser ni på argumenten kring risker gällande; avtalssvårigheter, backsourcing, 

sekretess och relationer med kunden samt deras personal? 

 

 

 


