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Sammanfattning 
Bakgrund: Det är många företag som har outsourcat sin IT-verksamhet och förhoppningarna om 
vad IT-outsourcing ska medföra för verksamheten är höga. Kostnadsinbesparingar och 
effektiviseringar är dock inte en självklar följd av IT-outsourcing. Många företag som har 
outsourcat sin IT-verksamhet uppfattar det som problematiskt och komplext att utöva ekonomisk 
styrning och uppnå den kostnadskontroll som eftersträvades när IT-verksamheten outsourcades. 
Syfte: Att beskriva och analysera hur ett företags ekonomiska styrning och möjligheter till 
kostnadskontroll påverkas av att IT-verksamheten outsourcas. Vidare vill vi utarbeta ett förslag på 
hur ett beställarföretag kan konstruera sin IT-outsourcing för att underlätta utövandet av 
ekonomisk styrning och kostnadskontroll. 
Metod: Vi har i en fallstudieliknande studie intervjuat IT-chefer, IT- controllers och 
förvaltningsansvariga på fem stora bolag i Sverige som har outsourcat sin IT-verksamhet. 
Resultat: Det är vanligt att beställarföretaget underskattar svårigheterna med omställningen att gå 
från att ha varit utförare till att bli beställare och efter ett tag upptäcker att det saknas tillräcklig 
beställarkompetens. Risken är också stor att beställarföretaget hamnar i en mycket stark 
beroendeställning till sin IT-leverantör. För att beställarföretaget ska hitta den optimala volymen av 
IT-tjänster är det viktigt att beställarföretaget bygger upp en kompetent beställarorganisation. En 
nyckelfaktor för att uppnå en framgångsrik outsourcing där beställarkompetensen är god är att 
behålla arkitekturrollen inom företaget. Vidare är utformningen av kontraktet ett av de viktigaste 
verktygen för att skapa en outsourcinglösning som underlättar utövandet av ekonomisk styrning. 
Exempel på viktiga beståndsdelar i ett bra kontrakt är klausuler som reglerar hur benchmarking 
och en konkurrensutsättning ska gå till samt hur effektiviseringsvinster ska fördelas mellan 
parterna.  
 

Nyckelord: IT-outsourcing, Ekonomisk styrning, Kostnadskontroll, Transaktionskostnadsteorin, 
Benchmarking, Jörgen Dahlgren  
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Abstract 
Background: Many companies have outsourced their IT-operations and their expectations of what 
this IT-outsourcing will contribute to the business are high. Cost cuts are not always a natural 
outcome of IT-outsourcing. Many companies that have outsourced their IT-operations consider it to 
be problematic and complex to exercise management control and reach cost control which was the 
purpose of the IT-outsourcing. 
Purpose: To describe and analyze what affect IT-outsourcing has on a company’s management 
control system and a company’s possibility to exercise cost control. We will also make a suggestion 
on how a company can arrange their IT-outsourcing to facilitate management control. 
Method: We have through a case study like approach interviewed IT-managers, IT- controllers and 
IT-maintenance personnel in five large corporations in Sweden. 
Results: It’s common that a company that decides to outsource their IT- operations underestimates 
the difficulties that occur when the company transforms their operations from producing 
IT-services in house to ordering from a supplier. After a while the company often realizes that it 
lacks sufficient competence to order IT-services. There is also a great risk that the company becomes 
very dependent on its IT-supplier. For the company to reach the optimum order volume of 
IT-services from the IT-supplier it’s very important to create a competent procurement department 
for IT-services. A key factor in reaching a successful IT-outsourcing with good competence to order 
IT-services is to keep the architectural role within the company. Furthermore is the design of the 
IT-contract one of the most important tools in creating a solution for IT-outsourcing that facilitates 
management control. Examples of important ingredients in a good IT-contract are rules how to 
conduct benchmarking and how the company can put competitive pressure on the IT-supplier. 
 

Keyword: IT-outsourcing, Management control, Cost control, Transaction cost theory, 
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1 Inledning 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en bakgrund till varför det är intressant att 
undersöka hur företag kan utöva ekonomisk styrning vid IT-outsourcing. 
Detta gör vi genom att bland annat ge en översiktlig beskrivning av hur 
fenomenet IT-outsourcing har utvecklats. Vidare följer en 
problembeskrivning som mynnar ut i våra problemfrågor och vårt syfte.  

1.1 Bakgrund 

I takt med att konkurrensen mellan företag har hårdnat har betydelsen av att 
vara bättre och effektivare än konkurrenterna ökat. För att uppnå 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter har många företag valt att 
fokusera sin verksamhet till aktiviteter som är relaterade till företagets 
kärnverksamhet. Denna fokusering har medfört att många företag idag inte 
längre själva utför alla aktiviteter som krävs för företagets fortlevande. 
Aktiviteter som inte anses som kritiska för företagets framgång köps in från 
andra företag. (Lacity & Willcocks 2001) Detta fenomen som vanligtvis 
benämns outsourcing har funnits sedan företagssamhetens begynnelse 
(Grauman 2000). Ett exempel på en av de mest omtalade outsourcing-
affärerna den senaste tiden inträffade i början av 2001 när Ericsson 
outsourcade telefontillverkningen till Flextronics (Törnwall 2003). 
 
Fram till 90-talet var det främst delar inom den varuproducerande 
verksamheten som outsourcades. Under 90-talet kunde en kraftig trend 
urskiljas som innebar att även tjänsteproducerande verksamhet inom 
företagen outsourcades. Vanliga exempel på tjänsteverksamheter som 
outsourcades var lunchmatsal, reception, växel, skötsel av fastigheter och 
drift av IT-verksamheter. (Wattin 1994) Outsourcing av IT-tjänster är dock 
förmodligen det mest omskrivna och debatterade området inom outsourcing. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att omfattningen av IT-outsourcingen 
har vuxit i takt med att teknologin har utvecklats mycket de senaste åren 
(Lacity & Hirschheim 1993).  
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En studie av det oberoende undersökningsföretaget Ipsos-Eureka rörande IT-
kostnader i svenska storföretag visar att 55 % av de tillfrågade svenska 
företagen har outsourcat hela eller delar av sin IT-verksamhet. (Cap Gemini 
Ernst & Young 2003) I Sverige har exempelvis företag som SKF, Posten, 
SAAB Automobile och COOP valt att outsourca delar av eller hela sin IT-
verksamhet. (www.eds.se, 2003-03-19) Den globala marknaden för IT-
outsourcing väntas fortsätta att växa och förväntas omsätta ungefär 150 
miljarder dollar år 2004. (Lacity & Willcocks 2001) De vanligaste motiven 
till att outsourca IT-verksamheten är att fokusera på kärnverksamheten, höja 
servicenivån på IT-verksamheten och att reducera IT-kostnader. En stor del 
av företagen anger också att de vill uppnå ökad kontroll över IT-kostnaderna. 
(Cap Gemini Ernst & Young 2003)    

1.2 Problemdiskussion 

IT-verksamhet uppfattas ofta som ett komplext område i företag. Detta till 
stor del beroende på att IT finns utspritt i företaget. Barthélemy (2001) 
menar att det förmodligen är mer komplicerat att outsourca denna 
verksamhet än att outsourca andra verksamheter och kan således ge upphov 
till dolda kostnader. Med dolda kostnader menas kostnader som inte gick att 
förutse vid outsourcingtillfället. Den tidigare nämnda studien utförd av 
undersökningsföretaget Ipsos-Eureka visar att 61% av de undersökta 
svenska företagen inte känner till hur stora de oförutsedda kostnaderna blivit. 
Den mest omfattande dolda kostnaden är kostnader för styrning i relationen 
med IT-leverantören. Dessa kostnader består av kostnader för att kontrollera 
att leverantören uppfyller sina kontraktuella åtaganden och kostnader för 
förhandlingar med leverantören och kostnader för förändringar av kontraktet. 
Att lyckas styra relationen med IT-leverantören verkar alltså vara av högsta 
vikt för att uppnå kostnadskontroll. Dessa dolda kostnader som uppstått i 
anslutning till kontraktet är en direkt följd av outsourcingen. (Barthélemy 
2001) 
 
När ett företag outsourcar sin IT-verksamhet flyttas vanligtvis ett stort antal 
anställda över till IT-leverantören vilket innebär en kompetensförlust för det 
outsourcande företaget.  
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”Under dessa tio år har vi lärt oss att man förlorar viktig kompetens. Men nu 
har vi byggt upp en bra sådan och vi räknar inte med att flytta personal, utan 
leverantörerna som vinner upphandlingarna får klara det med egen 
personal.” 

Magnusson se Byttner (2002) 

Det är tämligen självklart att ett företag förlorar kompetens när de gör sig av 
med en mängd människor. Det kan dock vara svårt att uppskatta och omsätta 
denna förlust i monetära termer. Det borde också föreligga en risk för att den 
förlorade IT-kompetensen kan leda till att beställarföretaget får svårare att 
veta hur mycket och vilka IT-tjänster som företaget är i behov av.  

”Priset man får betala för outsourcing är att IT-organisationen hamnar 
längre från verksamheten” 

Edstedt se Lindström (2002) 

När ett företag outsourcar och förlorar IT-kompetens får IT-leverantören ett 
kunskapsövertag som de skulle kunna utnyttja till sin fördel genom att de 
exempelvis får beställarföretaget att göra fler beställningar än nödvändigt 
och även tar ut högre priser.  
 
Många företag har mycket höga förhoppningar om vad IT-outsourcing ska 
medföra för verksamheten. I praktiken verkar det dock inte som att 
kostnadsinbesparingar och effektiviseringar är en självklar följd av IT-
outsourcing.  

”Det är tyvärr sällan som kunderna har gått på djupet i vad man vill 
åstadkomma. Man vill bara bli av med problem, och hoppas att det ska bli 
bättre och billigare.” 

Grauers se Åslund (2002) 

Många företag förväntar sig att outsourcing av IT-verksamhet ska medföra 
att en rad fasta kostnader för IT-verksamheten ska omvandlas till rörliga 
kostnader. (Lacity & Willcocks 2001) Fasta kostnader i form av 
lönekostnader till de anställda, lokalkostnader och inventarier på IT-
avdelningen torde försvinna då IT-verksamheten outsourcas. Om kontraktet 
med IT-leverantören innefattar en stor fast del tillkommer dock en fast 
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kostnad och det är inte säker att de fasta kostnaderna minskar i så hög 
utsträckning som beställarföretaget räknat med.  
 
IT-outsourcingkontrakt med kontraktslängder på ett antal år består vanligtvis 
av en fast och en rörlig del. Den fasta kostnaden avser ett antal specificerade 
tjänster som leverantören förbinder sig att bistå med under hela 
kontraktstiden. Givet att kunden förbrukar en viss volym är kunden genom 
kontraktet garanterad att IT-kostnaden för de specificerade tjänsterna förblir 
oförändrad under hela kontraktstiden. Utöver de specificerade tjänsterna kan 
kunden göra merbeställningar utöver den fasta delen, dessa utgör då en 
rörlig kostnad för företaget. Merbeställningarna verkar ofta fördelaktiga i 
början men är svåra att utvärdera lönsamhetsmässigt på lång sikt. (Lacity & 
Hirschheim 1993)  
 
Den ovan beskrivna kontraktsstrukturen är en grundmodell som verkar 
väldigt enkel. Då denna modell ger kunden en given kostnad kan man 
förledas att tro att det är enkelt för kunden att kontrollera sina IT-kostnader. 
I verkligheten verkar det dock vara något mer komplicerat. Eftersom den 
fasta delen är bestämd på förhand med ett antal specificerade tjänster kan det 
förefalla som att denna del är ointressant att undersöka ur ett ekonomiskt 
styrningsperspektiv. Vår uppfattning är däremot att det dels är intressant att 
undersöka merbeställningarnas omfattning och dels att undersöka hur den 
fasta delen är uppbyggd. För att kunna bedöma hur ekonomisk styrning kan 
utövas i en outsourcingrelation måste vi undersöka hela IT-
outsourcingavtalet där den fasta kontraktsdelen är en viktig komponent. 
Beroende på hur det fasta kontraktet är utformat ger det förutsättningar för 
hur merbeställningar kan göras. Det som gör den ekonomiska styrningen vid 
IT-outsourcing särskilt intressant att undersöka är att IT-verksamhet ofta 
karaktäriseras som en stödfunktion i företaget. Användandet av 
stödfunktioner som exempelvis IT-verksamhet tenderar att variera direkt 
med företagets affärshändelser som inträffar under året. Då dessa 
affärshändelser vanligtvis är präglade av osäkerhet och därmed är svåra att 
prognostisera kan det vara svårt att utöva ekonomisk styrning vid 
användandet av IT-tjänster.  
 
Ett annat praktiskt problem som finns vid IT-outsourcing är att leverantören 
ofta håller en låg prisnivå på tjänster där beställarföretaget enkelt kan göra 
prisjämförelser med andra leverantörer. För mer svårdefinierade tjänster där 
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det är svårt för beställarföretaget att göra jämförelser och leverantören har en 
rörlig prismodell, kan kostnaderna rusa iväg. (Myren 2002) För att lyckas 
väl med IT-outsourcingen är det viktigt att beställarföretaget jämför IT-
leverantörens prestationer och prissättning med andra leverantörer på 
marknaden (Lear-Olimpi 2002). 
 
Den mesta forskningen kring outsourcing har hittills varit inriktad på själva 
beslutet om outsourcing ska ske eller inte. Hur företag kan utöva ekonomisk 
styrning och kontrollera kostnaderna när ett avtal väl har ingåtts har dock 
inte utforskats närmare. Att kontrakten innehåller en mer eller mindre rörlig 
del är givetvis en osäkerhetsfaktor som får implikationer för den ekonomiska 
styrningen i företag då IT-relaterade kostnader ofta är betydande (Antonucci 
Lederer et al. 1998). Det har också visat sig att många företag är omedvetna 
om de kostnader som uppkommer när de har outsourcat sin verksamhet till 
ett annat företag (Barthélemy 2001). Det verkar alltså vara så att det är 
betydligt mer komplext att outsourca IT-verksamhet än vad företagen 
förväntade sig när de fattade outsourcingbeslutet. 
 
När ett företag outsourcar sin IT-verksamhet till en extern leverantör 
försvinner den direkta kontrollen över aktiviteten. Samtidigt nämner 
Augustson att ett av de vanligaste motiven till IT-outsourcing är möjligheten 
till bättre kontroll över ekonomin och en bättre verksamhetsstyrning 
(Augustson & Bergstedt 1999) Även Willcocks och Lacity nämner 
kostnadsbesparingar och ökad kostnadskontroll som några av de främsta 
anledningarna till outsourcing av IT-verksamhet. (Willcocks & Lacity  
1998) Dessa motiv till IT-outsourcing nämns även i studien IT-kostnader 
2002 (Cap Gemini Ernst & Young 2003). Det finns dock inte mycket skrivet 
om hur företag kan gå till väga för att uppnå kostnadskontroll när de har 
outsourcat IT-verksamheten. Vi uppfattar det som att många företag som har 
outsourcat sin IT-verksamhet verkar uppfatta det som relativt problematiskt 
och komplext att utöva ekonomisk styrning och uppnå den kostnadskontroll 
som eftersträvades när IT-verksamheten outsourcades.  
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1.2.1 Problemfrågor 

Det som vi i denna studie har funnit intressant att undersöka är hur företag 
har konstruerat sin IT-outsourcing och hur detta i sin tur påverkar 
möjligheterna till att utöva ekonomisk styrning för att påverka nivån på IT-
kostnaderna. Vi ser det som viktigt att undersöka konstruktionen av IT-
outsourcingen på både ett organisatoriskt och ett kontraktuellt plan. Med 
organisatoriskt menar vi hur företaget har valt att organisera sin IT-
organisation vad gäller beställare och kontraktsövervakare. Med 
kontraktuellt avser vi hur företaget har utformat sitt kontrakt för att genom 
olika klausuler uppnå flexibilitet och oberoende gentemot sin IT-leverantör. 
De problemfrågor vi kommit fram till är: 
 

•  Vilka implikationer får IT-outsourcing på ett företags ekonomiska 
styrning och möjligheter till kostnadskontroll? 

 
•  Hur kan IT-outsourcingen konstrueras för att underlätta utövandet av 

ekonomisk styrning? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur ett företags 
ekonomiska styrning och möjligheter till kostnadskontroll påverkas av att 
IT-verksamheten outsourcas. Vidare vill vi utarbeta ett förslag på hur ett 
beställarföretag kan konstruera sin IT-outsourcing för att underlätta 
utövandet av ekonomisk styrning och kostnadskontroll. Det övergripande 
syftet med uppsatsen är att bidra med ny kunskap om hur ekonomisk 
styrning kan utövas vid IT-outsourcing. 
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2 Metod 
I metodavsnittet visar vi hur vi har gått tillväga vid genomförandet av vår 
studie. Vi tycker att det är särskilt viktigt att belysa vilka vägval vi har stått 
inför och motivera våra vägval. När vi har skrivit metodavsnittet har vår 
ambition varit att möjliggöra för någon annan att upprepa undersökningen. 
För att detta ska vara möjligt har vi återgett en utförlig beskrivning av vårt 
tillvägagångssätt. Vidare ger vi även beskrivning av våra förkunskaper inom 
de studerade ämnesområdena.  

2.1 Inledning 

Vår ambition med uppsatsen är att kunna bidra med ny kunskap inom 
området ekonomisk styrning vid IT-outsourcing. Vidare är vår målsättning 
att vi ska bidra med generell kunskap som inte enbart är tillämplig i den 
specifika situationen. För att uppfylla vår målsättning har vi försökt använda 
oss av en vetenskaplig metod för att skapa vad Alvesson & Sköldberg 
(2000) benämner sann, objektiv kunskap.  Vi tycker att det är särskilt viktigt 
att visa vilka praktiska vägval vi har stått inför och även motivera våra 
ställningstaganden. Det huvudsakliga syftet med detta kapitel är att ge 
läsaren möjlighet att kunna bedöma om vår studie har validitet, reliabilitet 
och om resultatet är generaliserbart. 

2.1.1 Förkunskaper 

Då vi i hög utsträckning gjort egna tolkningar av verkligheten med hjälp av 
vårt eget intellekt ser vi det som viktigt att övergripligt framföra vilka 
förkunskaper som vi har inom olika områden. Detta för att läsaren ska kunna 
bedöma om våra antaganden och slutsatser har tillförlitlighet. Båda 
författarna läser på Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Detta 
innebär att vi båda har läst en blandning av företagsekonomiska och 
nationalekonomiska kurser samt en del statistik och juridik. Vi har båda läst 
en inriktning mot företagsekonomi, ekonomisk styrning och redovisning.  
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1.Arbetssätt

Induktion
Induktion

eller
deduktion?

Kvalitativ
eller

kvantitativ?

2.Typ av studie

Statistiskt eller
bedömnings-

urval?

Telefonintervju
eller

besöksintervju?

10 företag
kontaktades.
Målet var att
använda 4-6

företag

• Verksamheten?
• IT-avdelning?
• Företagsledning?

Kvalitativ

3.Val av fallföretag

Bedömningsurval
utifrån två kriterier

5 företag valde
att medverka

4.Val av
intervjupersoner

Fastställdes
m.h.a företaget

5.Val av intervjumetod

Besöksintervju

Strukturerad,
semistrukturerad

eller
ostrukturerad?

Semi-
strukturerad

7.Val av intervjufrågor

Diskussion
med IT-expert 

eller testintervju?

6.Val av intervjuteknik

Diskussion med
IT-expert

Anonymitet
eller ej?

8.Hantering av intervjudata

Anonymitet

3.Val av fallföretag

Ingen av författarna har läst några IT-relaterade kurser vilket kan ha 
påverkat resultatet av studien då vi befunnit oss i ett kunskapsunderläge 
beträffande IT-kunskaper när vi genomförde de flesta av intervjuerna.  

2.1.2 Metodmässiga vägval 

Figuren nedan visar övergripligt de vägval vi stått inför under 
uppsatsarbetets gång samt de alternativ som vi har valt. Modellen 
sammanfattar hur vi har genomfört vår studie och fungerar som ett stöd för 
den kommande beskrivningen av vårt tillvägagångssätt.  
 

Figur 1 Metodmässiga vägval (Källa: egen) 
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2.1.3 Undersökningens generella tillämpbarhet 

Vår ambition är att resultatet av vår undersökning inte endast ska vara giltigt 
för de fallföretag som vi har undersökt utan att resultatet ska vara tillämpbart 
även i andra situationer. Vår målsättning är att resultatet ska var tillämpbart 
framför allt på andra stora svenska företag som har outsourcat sin IT-
verksamhet. Lejonparten av resultatet torde även vara tillämpbart på mindre 
svenska företag som har outsourcat sin IT-verksamhet. Vi lämnar dock till 
läsaren att bedöma om resultatet av vår undersökning är tillämpbart i olika 
specifika situationer.  

2.2 Användandet av teori och empiri 

I undersökningen har vi studerat ett antal frågeställningar på fem företag och 
sedan med hjälp av teorier analyserat de data vi samlat in. Vi har alltså utgått 
ifrån verkligheten och sedan analyserat denna med hjälp av teorier i motsats 
till att bevisa en existerande teori. I detta avseende kan man säga att vi har 
arbetat efter ett induktivt arbetssätt. Innan vi påbörjade vår studie ägnade vi 
mycket tid åt att läsa artiklar om IT-outsourcing för att få reda på olika 
anledningar till varför företag har outsourcat sin IT-verksamhet och hur de 
har genomfört outsourcingen. Vi var även intresserade av att identifiera 
eventuella problemområden i samband med IT-outsourcing. Eftersom vi har 
studerat ekonomisk teori i snart fyra år vid Linköpings universitet är det 
svårt att inte relatera till dessa teorier under arbetets gång och även göra 
omedvetna antaganden som bygger på teorier. Med denna teoretiska 
bakgrund och förstudier inom området kan man hävda att vi i detta avseende 
har arbetat efter ett slags deduktivt arbetssätt. 
 
Patel & Davidsson (1994) menar att en forskare som arbetar deduktivt sägs 
följa bevisandets väg. Vid ett deduktivt arbetssätt utgår man utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier för att dra slutsatser om enskilda företeelser. 
Motsatsen till att arbeta deduktivt är att arbeta induktivt vilket innebär att 
forskaren istället följer upptäckandets väg. När forskaren arbetar induktivt 
studeras forskningsobjektet utan att forskaren först har förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Utifrån den insamlade 
informationen formulerar sedan forskaren en ny teori. (Patel & Davidsson 
1994)  
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Vi är dock av uppfattningen att vi snarare följt upptäckandets än bevisandets 
väg då vi beskriver och analyserar ett relativt outforskat område. Merriam 
(1994) menar också att beskrivande studier normalt är induktiva till sin natur.  
 
Vi har även försökt att inte endast dra slutsatser kring de studerade företagen 
utan även bidra med generell kunskap om IT-outsourcing. Ambitionen att 
utifrån ett visst antal studerade fall göra generaliseringar är vanligt vid 
induktiva studier (Merriam 1994).  

2.3 Studiens karaktär 

I vår undersökning har vi valt att studera ett fåtal objekt som vi studerar 
ingående. Vi har inriktat oss på att undersöka respondenternas uppfattningar, 
upplevelser och värderingar kring ekonomisk styrning vid IT-outsourcing. 
Detta tillvägagångssätt har gjort att vår undersökning kan beskrivas som 
kvalitativ. Vid kvalitativt inriktad forskning är forskaren intresserad av att 
klargöra hur människor upplever sin värld (Bell 2000). 
 
Ett alternativ hade varit att göra en kvantitativ undersökning.  Kvantitativt 
inriktad forskning baseras på insamlade fakta där forskaren sedan studerar 
relationen mellan olika uppsättningar av fakta. Genom att använda sig av 
vetenskapliga tekniker ska forskaren arbeta fram slutsatser som är 
kvantifierbara och generaliserbara. (Bell 2000) 
 
I vår studie studerar vi ett fåtal objekt ingående där vi är intresserade av att 
undersöka förutsättningarna för ekonomisk styrning då ett företags IT-
verksamhet har outsourcats. Denna ansats påminner om det som Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1999) beskriver som en fallstudieansats. Vid fallstudier 
ges goda möjligheter för forskaren att koncentrera sig på en viss händelse 
eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i 
fråga. Den tid som funnits till förfogande har inte varit tillräcklig för att 
kunna genomföra en fullständig fallstudie. Vi anser dock att vår studie mer 
påminner om en fallstudie än exempelvis en tvärsnittstudie eller en 
tidsserieansats.   
 
Vid fallstudier är det inte nödvändigt att jämföra med andra fall utan det kan 
finnas generell kunskap, tillgänglig i form av teorier, som kan vara minst 
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lika väsentlig att jämföra med. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999) I vårt 
fall har vi studerat ett fåtal undersökningsenheter som sedan har relaterats till 
tillgängliga teorier. Möjligheterna att göra omfattande jämförelser 
undersökningsenheterna emellan har varit begränsade.  

2.4 Det praktiska tillvägagångssättet  

2.4.1 Val av fallföretag 

När vi skulle välja fallföretag stod vi inför valet att antingen göra ett 
slumpmässigt och mer statistiskt riktigt urval eller att välja 
undersökningsenheter som vi bedömde var intressanta för undersökningen. 
När en forskare är intresserad av att urvalet får en sammansättning som gör 
att vissa frågeställningar blir noggrant belysta kan denne använda sig av ett 
så kallat bedömningsurval. Utifrån vissa kriterier väljer forskaren ut 
undersökningsenheter som på förhand kan bedömas vara intressanta för 
undersökningen. (Lekvall & Wahlbin 2001) Vi ansåg att vi skulle få större 
informationsvärde genom att använda ett bedömningsurval jämfört med att 
göra ett statistiskt urval. I bedömningsurvalet ställde vi upp två kriterier som 
vi ville att undersökningsenheterna skulle uppfylla. Det viktigaste kriteriet 
var att företaget använt sig av IT-outsourcing under tillräckligt lång tid. Vi 
fastställde dock inte någon absolut minimigräns tidsmässigt. Det fallföretag 
som använt IT-outsourcing under kortast tid har haft det i ett år. 
Anledningen till att vi ställde upp detta krav var för att vi ville studera 
företag som samlat på sig omfattande kunskap om hur de har organiserat sin 
IT-outsourcing. Ett annat kriterium som vi kände var relativt viktigt var att 
företaget som outsourcat skulle vara relativt stora omsättnings- och 
verksamhetsmässigt. Vår uppfattning var att ju större ett företag är desto mer 
komplicerat blir det för företaget att hantera den ekonomiska styrningen och 
därmed mer intressant för vår studie.  
 
När vi ställt upp kriterierna för bedömningsurvalet började processen med 
att hitta relevanta och intressanta fallföretag och få dem att vilja medverka i 
vår studie. För att hitta företag fick vi vägledning av en person som arbetar 
med IT-outsourcing på ett av Sveriges största konsultföretag. Vår 
kontaktperson har arbetat med frågor rörande IT-outsourcing under en längre 
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tid och har omfattande kunskaper om den svenska marknaden för IT-
outsourcing. Vår kontaktperson informerade oss om de företag som han 
visste hade outsourcat sin IT-verksamhet. För att komplettera de företag vår 
kontaktperson hade nämnt sökte vi information via Internet om företag som 
outsourcat sin IT-verksamhet. På IT-leverantörerna EDS och IBMs hemsidor 
hittade vi information om ytterligare ett antal företag som outsourcat sin IT-
verksamhet.  
 
Vår kontaktperson på konsultföretaget hade kontakt med ett antal företag 
som han arbetat med i outsourcingfrågor. Med hans tillstånd kontaktade vi 
några av dessa företag och frågade om de var intresserade av att medverka i 
vår studie. Totalt valde vi ut ett tiotal företag som vi ansåg vara relevanta 
fallföretag med hänsyn till vår studie. Innan vi ringde till företagen hade vi 
målsättningen att vi totalt skulle få 4-6 medverkande företag i studien.  
 
När vi ringde till de företag vi valt ut själva bad vi att få prata med antingen 
IT-chefen eller den person som var huvudansvarig för kontakten med IT-
leverantören. När vi skulle kontakta de företag som vår kontaktperson på 
konsultföretaget föreslagit hade vi fått namnet på en person med 
övergripande IT-ansvar som vi kunde kontakta.  
 
Forskare som använder sig av bedömningsurval ska enligt Lekvall & 
Wahlbin (2001) bestämma antalet fallföretag med utgångspunkt ifrån 
undersökningens syfte, inriktning, uppläggning etc. Vid bedömningsurval är 
antalet undersökningsenheter vanligtvis relativt få till antalet.  
 
När vi ringde till de olika företagen stötte vi på två stora problem. Ett 
problem var att flera företag inte ansåg sig ha tid att ställa upp på intervjuer. 
Ett annat problem var att flera av de företag vi kontaktade höll på att 
omförhandla alternativt att bryta det kontrakt som företaget ingått med IT-
leverantören och ansågs sig därför inte ha möjlighet att medverka i intervjuer. 
Det var alltså ett antal företag som inte kunde medverka i studien men till 
slut fick vi klartecken till medverkan från fem av de tillfrågande företagen. 
Eftersom vår målsättning var att ha 4-6 medverkande företag i studien tog vi 
beslutet att inte kontakta några fler företag än det tiotal vi pratat med. Innan 
vi påbörjade studien diskuterade vi möjligheten att göra en 
branschavgränsning vid valet av fallföretag. Detta visade sig dock inte vara 
genomförbart då flera av de företag vi kontaktade inte hade möjlighet att 



Metod 

13 

medverka i studien. Detta innebar att en branschavgränsning skulle ha 
medfört att vi antingen skulle ha haft endast två fallföretag eller att vi skulle 
ha varit tvungna att ändra våra urvalskriterier. Vi övervägde alternativet att 
även titta på mindre företag som ingått outsourcingavtal men vi kom dock 
fram till att vi hellre undersökte flera branscher än att ändra urvalskriterierna. 
Enligt Holme & Solvang (1996) bör forskaren vid ett kvalitativt urval ta med 
så olika undersökningsenheter som möjligt. Om vi hade valt att göra en 
branschavgränsning är det möjligt att skillnaden mellan 
undersökningsenheterna blivit mindre. 
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) menar att det vid insamling av data 
alltid görs en avvägning mellan de tre variablerna tid, kostnad och kvalitet. 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Variabler vid datainsamling (Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999) 

Då det rör sig om en D-uppsats på 20 poäng ser vi det som självklart att 
kvaliteten är den viktigaste variabeln. Det hade självklart gynnat kvaliteten 
på studien om vi hade kunnat studera fler företag och genomföra fler 
intervjuer än de 14 som vi genomförde. Vi hade dock klara begränsningar 
vad gäller tillgång till pengar och tid. Det hade blivit för höga resekostnader 
och även alltför tidskrävande att göra fler intervjuer än de vi genomförde. 
Tabellen nedan visar de medverkande företagen och antalet intervjuade.  
 
ABB Sverige Vattenfall SAAB Auto. SJ AB Topp 50*ftg.
3 intervjuer 3 intervjuer 3 intervjuer 3 intervjuer 2 intervjuer 

* Ett av de 50 största företagen på Stockholmsbörsen 2002 sett till omsättning 

Figur 3 Fallföretag och antal intervjuer (Källa: egen) 

Tid 

Kostnad Kvalitet 
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2.4.2 Val av intervjupersoner på fallföretagen 

När vi lokaliserat fem fallföretag var vi tvungna att ta ställning till vilka 
personer som skulle intervjuas på varje företag. Vår ambition var att 
intervjua en person med övergripande IT-ansvar som exempelvis en IT-chef. 
Vidare ville vi intervjua kontraktsansvariga, IT-controllers och 
förvaltningsansvariga. Beroende på att fallföretagen hade olika 
organisationsstrukturer och outsourcinglösningar var det svårt för oss att 
veta vilka som var lämpliga intervjuobjekt med hänsyn till studiens syfte och 
inriktning. Därför skickade vi ut en del av intervjufrågorna tillsammans med 
en kortfattad uppsatsbeskrivning till våra kontaktpersoner på fallföretagen 
för att de skulle kunna bedöma vilka personer på fallföretagen som kunde 
vara lämpliga att intervjua. Våra kontaktpersoner valde sedan ut 
intervjupersoner som vi sedan godkände.  

2.4.3 Intervjumetod 

Målet med intervjuerna var att vi ville att respondenten skulle beskriva 
outsourcingsituationen och den ekonomiska styrningen i företaget. Då vi har 
gjort en kvalitativ undersökning valde vi att samla in empiri genom att göra 
besöksintervjuer. Vi gjorde bedömningen att besöksintervjuer var den 
intervjuform som skapade bäst förutsättningar för närhet till 
forskningsobjekten. Enligt Holme & Solvang (1996) kännetecknas kvalitativ 
forskning just av närhet till forskningsobjektet. För att uppnå närhet till 
forskningsobjektet ska forskaren och intervjuobjektet enligt Holme & 
Solvang (1996) mötas ansikte mot ansikte. En annan fördel med att 
genomföra besöksintervjuer är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) 
att intervjusituationen är kontrollerad och kan användas för att ställa 
komplicerade frågor med möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelen med 
denna form av intervjuer är att de är dyra att genomföra och att det finns en 
risk för att intervjuareffeekter uppstår. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999)  
 
Ett alternativ till att genomföra besöksintervjuer är telefonintervjuer. Vi har 
försökt att undvika att göra telefonintervjuer i så hög utsträckning som 
möjligt då det inte går att ställa lika komplicerade frågor som vid 
besöksintervjuer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999) Vi har inte behövt 
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genomföra några telefonintervjuer under empiriinsamlingen. När det har 
uppkommit frågor efter intervjutillfället har dessa besvarats via e-mail.  
 
För att vi skulle få en tillfredställande beskrivning av respondenterna kände 
vi att det var nödvändigt för oss att påverka deras uttalanden och tankebanor 
i så liten utsträckning som möjligt. Detta försökte vi göra genom att ta fasta 
på vad Gordon (1978) kallar den första ”gyllene regeln” om att intervjua 
förutsättningslöst. Med detta menar Gordon att intervjuaren ska vara flexibel, 
nyfiken och ha en kritisk hållning.  
 
Vi valde att skicka ut en intervjuguide till våra respondenter innan vi besökte 
dem för att de skulle kunna förbereda sig på vad vi hade tänkt fråga dem om. 
Dessa frågor var relativt övergripande till sin karaktär för att inte leda in 
respondenterna för mycket i någon speciell riktning. Vi ville kunna ändra 
inriktning och på så sätt vara flexibla om vi upptäckte att det fanns ett 
problemområde som vi inte hade förutsett vid formulerandet av frågorna. Vi 
försökte under hela intervjuprocessen vara kritiska till vad respondenten 
svarade och försöka gräva djupare i vissa problemområden. Vi försökte även 
vara kritiska till våra egna frågor. Vi såg inte de ursprungliga 
intervjufrågorna i intervjuguiden som helt fastställda utan mer som ett 
ramverk för våra intervjuer. Denna intervjumetod kan liknas vid en 
semistrukturerad intervju. Dock har det hela inte skett helt förutsättningslöst 
eftersom vi meddelade respondenten vilket syfte vi hade med studien för att 
motivera varför dennes företag var lämpligt att undersöka. Vi använde oss 
också av syftet med studien som någon slags morot för fallföretagen 
eftersom de skulle få ta del av resultatet av studien och detta skulle kunna 
gynna deras verksamhet i framtiden. 
  
Innan varje företagsbesök genomförde vi en kort telefonintervju med vår 
kontaktperson. Detta samtal syftade till att ge oss viss inblick i företagets IT-
outsourcing. En annan viktig fråga som berördes under detta samtal var i 
vilken ordning vi skulle intervjua respondenterna. Vi tyckte att det var 
viktigt att vi först fick intervjua någon med övergripande ansvar för att ha 
bakgrundsinformation och allmän kunskap om företagets IT-outsourcing 
innan vi intervjuade respondenter som hade kunskap inom specifika 
områden.  
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Vid genomförandet av intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide 
som vi sammanställt under tiden som vi läst in oss på området och kommit 
fram till vår problemformulering. Efter att vi sammanställt intervjuguiden 
hade vi ett möte med vår kontaktperson på konsultföretaget och en kollega 
till denne. Syftet med detta möte var att vi ville försäkra oss om att våra 
frågor var relevanta och även för att undersöka om det eventuellt behövdes 
fler frågor. Vi tyckte att vi fick bra feedback under detta möte och gjorde 
därför bedömningen att det inte var nödvändigt att genomföra en testintervju.  
Under intervjuerna har vi inte följt intervjuguiden slaviskt utan det viktigaste 
har varit att få vårt informationsbehov uppfyllt. Vi har dock alltid utgått ifrån 
intervjuguiden. Frågorna har även anpassats efter den intervjuades befattning 
och kunskap om företagets IT-outsourcing.  
 
Intervjuerna genomfördes i samtliga fall anslutning till respondentens 
arbetsplats. Längden för intervjuerna varierade mellan 45 minuter och två 
timmar. De flesta intervjuerna pågick i ungefär en timma. För att inte behöva 
skriva under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. För att försäkra 
oss om att det vi hade fört över till papper stämde överens med vad 
respondenten ville säga, erbjöd vi oss att skicka över en kopia på utskrifterna 
för godkännande så fort som möjligt efter intervjutillfället. Detta var också 
något som de flesta var positiva till. Vi frågade även respondenterna om vi 
fick återkomma med frågor över telefon senare under uppsatsarbetet. Detta 
var det ingen som motsatte sig. Vid det första intervjutillfället hos respektive 
fallföretag medverkade vår kontaktperson från konsultföretaget. Han 
fungerade som ett stort stöd vid tekniska frågor och eftersom han var 
medveten om syftet med studien kunde han även hjälpa oss med att få fram 
intressant information från respondenten.   
 
Flera av företagen ställde krav på anonymitet för att medverka i studien 
varför vi valde att låta alla medverkande företag vara anonyma. Mycket av 
den information vi samlade in hade inte varit tillgänglig för oss om vi inte 
kunnat garantera fallföretagen anonymitet varför det var självklart att vi 
kunde erbjuda detta. Fyra av de fem medverkande företagen, ABB Sverige, 
Vattenfall Försäljning Sverige, SAAB Automobile och SJ AB, ställde sig 
dock positiva till att deras företagsnamn figurerade i uppsatsen. Dessa 
företag ställde dock krav på att ingen information skulle gå att härleda 
specifikt till de olika företagen. Det femte medverkande företaget krävde att 
få vara helt anonymt vilket vi accepterade. Rent praktiskt har vi löst det 
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genom att vi i anslutning till citat i empirin endast skriver vilken befattning 
respondenten har.  

2.5 Metodkritik 

Det skulle vara möjligt att rikta kritik mot vårt tillvägagångssätt vid valet av 
fallföretag då vi har använt oss av vår kontaktperson på konsultföretaget för 
att få tillgång till lämpliga fallföretag. Om konsulten hade någon särskild 
anledning till att göra ett speciellt urval av sina klienter för något eget syfte 
kan detta ha lett till en oönskad störning vid valet av fallföretag. Vi anser 
dock inte detta har påverkat undersökningen i någon större utsträckning 
eftersom vi kritiskt har granskat de fallföretag som vår kontaktperson har 
föreslagit. Dessutom har vi haft möjlighet att inte inkludera de företag vår 
kontaktperson föreslog i undersökningen. Vi anser också att vi fått tillgång 
till intressanta företag till undersökningen vilket kanske inte varit möjligt 
utan samarbetet med vår kontaktperson.  
 
Det går även att rikta viss kritik mot urvalet av intervjupersoner inom 
fallföretagen då våra kontaktpersoner på fallföretagen gjorde detta urval åt 
oss då vi endast lämnade förslag på lämpliga befattningar att intervjua. Det 
finns en viss risk för att våra kontaktpersoner av bekvämlighetsskäl valde 
personer som fanns tillgängliga vid dagen för intervjuerna eller att de valde 
personer som de visste skulle tal i goda ordalag om företaget. Detta problem 
har vi försökt att förebygga genom att definiera tydliga kriterier för vilka 
befattningar vi ville intervjua samt att skicka intervjuguiden till våra 
kontaktpersoner. På ett av fallföretagen fanns det ingen möjlighet att 
intervjua en IT-controller. För att motverka detta problem ställde vi fler 
frågor om ekonomisk styrning till de andra intervjupersonerna på företaget 
än vad vi skulle ha gjort om vi hade haft möjlighet att intervjua en IT-
controller. 
 
En annan kritik som kan riktas mot valet av intervjupersoner är att flera av 
dem har varit med och utformat den IT-outsourcing som vi ställer frågor om 
varför det kan ligga i deras intresse att försvara sina tillvägagångssätt. Detta 
kan ha medfört att dessa intervjupersoner har försökt ge en förskönad bild av 
hur företagets IT-outsourcing fungerar i praktiken. Vi har dock varit 
medvetna om detta problem och försökt vara extra noggranna och 
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ifrågasättande när vi bearbetade information från dessa intervjupersoner. Vi 
tycker inte att det ovan beskrivna problemet har haft särskilt stor inverkan på 
resultatet av undersökningen eftersom vi på varje företag även har intervjuat 
personer som inte har varit med och utformat IT-outsourcingen.  
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3 Vad är IT-outsourcing?  
Vår uppsats behandlar förhållandet mellan beställarföretaget och IT-
leverantören ifrån beställarföretagets perspektiv. I detta kapitel diskuterar vi 
detta förhållande utifrån ett teoretiskt perspektiv. Detta gör vi för att ge 
läsaren en teoretisk förståelse för vårt studerade problem. Först diskuterar vi 
vilken definition av IT-outsourcing som vi finner mest tillämpbar med 
hänsyn till vår undersökning. Vidare beskriver vi hur vi uppfattar 
förhållandet mellan beställarföretaget och IT-leverantören ur en teoretisk 
synvinkel. Detta kapitel och det nästkommande kapitlet om ekonomisk 
styrning vid IT-outsourcing utgör vårt teoretiska ramverk.  

3.1 Definition av IT-outsourcing 

Det finns en rad olika definitioner av begreppet IT-outsourcing. Företag 
använder sig av ett antal olika resurser (sources) för att driva sin verksamhet 
i den riktning som företagsledningen har valt. Den definition av IT-
outsourcing vi tycker passar bäst för vår studie och som används i uppsatsen 
och som våra resonemang byggs kring är Gilley & Rasheeds (2000) 
modifiering av Loh and Venkatramans (1992) definition: 

”the significant contribution by external vendors in the physical and/or 
human resources associated with the entire or specific components of the IT 
infrastructure in the user organization” 

Loh & Venkatraman (1992, sid 9) 

Enligt ovanstående definition rör det sig om outsourcing när ett företag 
väljer att köpa en vara eller tjänst från en utomstående leverantör. Gilley & 
Rasheed (2000) anser dock att denna definition inte är tillräcklig eftersom 
den betraktar outsourcing som en ren inköpsfråga. Att outsourca är ett 
strategiskt beslut eftersom företaget väljer bort möjligheten att producera 
varan eller tjänsten internt vilket kan påverka hela organisationen. För att det 
ska röra sig om outsourcing måste företaget ha gjort en avvägning mellan att 
producera varan eller tjänsten internt och att köpa varan eller tjänsten av en 
extern leverantör. Om ett företag köper in en vara eller en tjänst av en extern 
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leverantör som företaget inte haft möjlighet att producera inom företaget så 
rör det sig alltså inte om IT-outsourcing. (Gilley & Rasheed 2000) 
 
En annan vanlig definition av outsourcing är:  

”Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern 
leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella 
aktiviteten under en avtalad tid.” 

Augustson & Bergstedt Sten (1999) 

Vi anser dock att denna definition är problematisk att använda i praktiken då 
den kräver att företaget tidigare har utfört en viss aktivitet själva för att 
klassificera det som outsourcing. Inom IT-området har det varit mycket 
snabb förändringstakt och utveckling de senaste åren varför det kan vara 
svårt att avgöra om en viss specifik uppgift har utförts internt innan IT-
verksamheten outsourcades. Om Augustson & Bergstedt Stens (1999) 
definition av outsourcing används kan det också vara mycket svårt att avgöra 
huruvida det rör sig om outsourcing eller inte när företaget köper 
utvecklingstjänster från IT-leverantören. Det är vanligt att företag som 
bedriver IT-verksamheten internt väljer att köpa in utvecklingstjänster inom 
IT från en IT-leverantör. Om detta företag sedan väljer att outsourca sin 
övriga IT-verksamhet så skulle köpet av utvecklingstjänster från IT-
leverantören enligt ovanstående definition inte betecknas som outsourcing 
eftersom företaget inte har utfört dessa tjänster internt tidigare.   
 
Möjligtvis skulle Augustson & Bergstedt Stens (1999) definition kunna 
användas om alla de aktiviteter som ingår i ett företags IT-verksamhet 
betraktas som en enda funktion. Vi anser dock att denna förenkling inte är 
möjlig eftersom många företag väljer att endast välja ut vissa delar av IT-
funktionen som de outsourcar.  
 
Outsourcing av IT-verksamhet kan omfatta allt från att lägga ut driften av en 
viss aktivitet såsom helpdesk till att utkontraktera hela IT-avdelningen. För 
att avgöra hur nära en total outsourcing ett företag befinner sig används 
begreppet grad av outsourcing. När mellan 20 och 80 procent av IT-
budgeten ligger på en extern leverantör klassificeras outsourcingen som 
selektiv. Genereras mindre än 20 % av IT-kostnaderna internt rör det sig om 
total outsourcing. (Augustson 1999)  
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Figur 4 Grad av outsourcing (Källa: egen) 

Vår uppfattning är således att företag som köper IT-tjänster, som de kunnat 
producera själva, från en utomstående IT-leverantör som sammanlagt står 
för mer än 20 % av IT-budgeten är involverade i IT-outsourcing. 

3.2 Förhållandet mellan beställarföretag och IT-
leverantör 

Enligt definitionen ovan rör det sig alltså om outsourcing när ett företag har 
haft möjlighet att utföra en tjänst eller tillverka en vara internt men istället 
väljer att köpa varan eller tjänsten från en utomstående leverantör. 
Beställarföretaget och leverantören upprättar ett kontrakt sinsemellan som 
stadgar båda parters rättigheter och förpliktelser. Ett förhållande som 
beskrivs i teorin som vi menar stämmer överens med det undersökta är den 
del av agentteorin som talar om agent och principal (Douma & Schreuder 
1998). Jensen och Meckling definierar förhållandet mellan principalen och 
agenten som ett kontrakt under vilket en eller flera personer (principalen) 
ålägger en person (agenten) att utföra en viss tjänst för egen räkning (Napoli 
1997). Detta innebär att principalen delegerar viss beslutsauktoritet till 
agenten. Vi kommer att tillämpa denna teori i ett outsourcingförhållande 
genom att betrakta beställarföretaget som principalen och leverantören som 
agenten.  Om båda parter i relationen är nyttomaximerare finns det stor 
anledning att tro att agenten inte alltid kommer att agera i principalens bästa 
intresse. Principalen kan begränsa icke önskvärda handlingar från agentens 
sida genom att upprätta lämpliga incitament för agenten samt genom att 
investera i övervakningsåtgärder som syftar till att begränsa agentens icke 
önskvärda agerande. (Napoli 1997) 
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I dessa relationer innehar agenten den kunskap och förmåga som behövs för 
att utföra uppgiften på ett tillfredsställande sätt. Principalen i sin tur saknar 
antingen denna kunskap och förmåga eller är mindre effektiv än agenten på 
att utföra uppgiften. Det kan också vara så att principalen har kunskapen och 
förmågan som krävs för att utföra uppgiften men väljer att spendera sin tid 
på andra mer produktiva uppgifter. Det problem som principalen står inför är 
att välja rätt agent och att sedan hitta ett bra sätt att belöna agenten på. 
(Petersen 1993)  
 
Relationen mellan principalen och agenten blir enligt Petersen (1993) 
intressant då det är svårt att veta på vilket sätt som agentens aktivitet 
omvandlas till output. Detta förhållande kan tänkas föreligga vid IT-
outsourcing eftersom IT-outsourcing ofta karaktäriseras som en stödfunktion 
till beställarföretagets verksamhet. Problemet är särskilt stort när 
principalens och agentens mål är motstridiga i kombination med att det är 
mycket kostsamt eller svårt att övervaka agentens beteende. Relationen blir 
också intressant i situationer som karaktäriseras av asymmetrisk information.  

3.2.1 Leverantörens risktagande och prestation 

Enligt Phelps (1996) rör det centrala i agentteorin hur principalen kan förmå 
agenten att agera på ett sätt som göra att principalen erhåller optimal 
uppoffring och risktagande från agenten. Den grundläggande frågan är hur 
kontraktet dem emellan ska utformas. I vår studie handlar detta om hur 
kontraktet mellan beställarföretaget och leverantören ska utformas. Phelps 
(1996) menar vidare att agentteorin baseras på två grundantaganden; 
agentens motvilja att prestera och motvilja att ta risk. Med motvilja att 
prestera menas att leverantören antas vilja prestera mindre än vad 
beställarföretaget ålägger denne att göra. Leverantören antas också vara mer 
motvillig att ta risker än vad beställarföretaget är. 
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4 Ekonomisk styrning vid IT-
outsourcing 

Efter att i föregående kapitel ha fört ett teoretiskt resonemang kring IT-
outsourcing kommer vi i detta kapitel att diskutera hur vi uppfattar begreppet 
ekonomisk styrning. Detta eftersom vårt syfte med uppsatsen är att beskriva 
och analysera IT-outsourcing utifrån ett ekonomiskt styrningsperspektiv. 
Förutom en generell diskussion om ekonomisk styrning kommer vi bland 
annat att behandla transaktionskostnadsteorin, trust samt diskutera olika 
former av kontroll.   

4.1 Definition av ekonomisk styrning 

När vi studerat styrningslitteratur har vi noterat att antalet definitioner av 
ekonomisk styrning nästan är lika många som antalet böcker som skrivits i 
ämnet. På grund av detta anser vi att det är viktigt att vi förklarar hur vi 
betraktar ekonomisk styrning. Eftersom vi har valt att se IT-outsourcing ur 
ett ekonomiskt styrningsperspektiv kommer uppsatsen även att präglas av 
detta faktum. En konsekvens av styrningsperspektivet är att vi i vårt 
teoretiska ramverk har valt att inkludera väldigt omfattande teoriområden 
men valt ut de delar som är inriktade mot ekonomisk styrning. Den 
definition av ekonomisk styrning som vi har valt att använda oss av i 
uppsatsen är: 

”…ekonomistyrning innefattar det arbete som är inriktat mot att planera, 
genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa företags verksamhet i strävan 
att uppnå ekonomiska mål av såväl finansiell som icke-finansiell karaktär.” 

Ax et al 2002 sid. 15 

Den traditionella ekonomiska styrningen med redovisningsbaserade mått ger 
enligt vårt synsätt en god bild av ekonomisk styrning. Vi vill dock även 
inkludera ledningens försök att påverka beteendet för att uppnå mål som inte 
är av monetär karaktär. Vår beskrivning av ekonomisk styrning är anpassad 
till vår undersökning genom att vi fokuserar på de aspekter av ekonomisk 
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styrning som vi funnit mest intressanta med hänsyn till vårt studerade 
fenomen IT-outsourcing. 
 
Anthony et al (1999) är av uppfattningen att en organisations mål och 
strategier ska tas för givna vid utövandet av ekonomisk styrning. Ekonomisk 
styrning ska fokuseras på att influera organisationens medlemmar att 
implementera organisationens strategier på ett effektivt och produktivt sätt. 
Vi ansluter oss till Anthony’s (1999) syn på strategi och ekonomisk styrning 
och kommer därför inte att diskutera vilken strategi eller vilka mål som 
ligger bakom outsourcingbeslutet utan kommer att betrakta strategier och 
mål som på förhand givna.  
 
Ett företags ekonomiska styrning kan illustreras i form av en cybernetisk 
modell. Det första steget motsvaras av de ekonomiska mål som härletts från 
företagets övergripande strategier. Senare under processen mäts utfallet av 
företagets verksamhet genom olika former av kontroller. Med utgångspunkt 
från kontrollprocessen vidtar företaget handlingar för att åtgärda eventuella 
avvikelser från uppställda ekonomiska mål. (Drury 2000) Det kan dock vara 
svårt att dra en tydlig gräns mellan kontroller och åtgärder. Detta eftersom 
själva kontrollen i sig kan ses som en slags åtgärd för att uppnå önskvärt 
beteende. Ekonomisk styrning i samband med IT-outsourcing kan 
exempelvis vara vilka beställningsprocesser som finns i företaget eller hur 
IT-kostnader fördelas i företaget. Ett annat exempel är hur de anställdas 
agerande kan kontrolleras och påverkas. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figur 5 Den cybernetiska modellen (Källa: Drury 2000 sid. 599, egen bearbetning) 
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4.2 Vad bestämmer storleken på 
beställarföretagets transaktionskostnader? 

Efter att tidigare i vårt teoretiska ramverk ha definierat IT-outsourcing och 
beskrivit förhållandet mellan beställarföretag och IT-leverantör och 
definierat ekonomisk styrning är nästa steg att undersöka hur IT-outsourcing 
påverkar uppkomsten av transaktionskostnader i beställarföretaget. För att 
förklara uppkomsten av dessa kostnader i beställarföretaget har vi valt att 
använda oss av transaktionskostnadsteorin. Det är dock viktigt att betrakta 
transaktionskostnader som en del av beställarföretagets totalkostnad för IT-
outsourcing där priset beställarföretaget betalar till leverantören är den andra 
komponenten. När en förändring av någon av kostnadskomponenterna 
analyseras enskilt är det viktigt att ta hänsyn till vilka implikationer detta ger 
på den totala kostnaden för IT-outsourcing.   
 
Transaktionskostnadssynsättet är till stor del utvecklat av Williamson och 
grundar sig i antagandet att transaktioner kan äga rum antingen på 
marknader eller inom organisationer. Williamson nämner i sina senare 
artiklar en tredje möjlig transaktionslösning, hybridlösningen. (Van der 
Meer-kooistra & Vosselman 2000) Denna hybridform kan se ut på många 
olika sätt men det viktiga är att det sker någon form av samarbete mellan två 
eller flera organisationer. Outsourcing är ett exempel på hybridlösning. Som 
en följd av genomförda transaktioner uppkommer transaktionskostnader 
vilket innefattar både kostnader för marknadstransaktioner och kostnader för 
interna transaktioner.  För transaktioner som genomförs på marknaden 
används priset som samordningsmekanism och för transaktioner som äger 
rum inom en organisation sker samordning genom hierarki. (Douma & 
Schreuder 1998) I transaktionskostnadssynsättet förespråkas att 
transaktioner mellan företag ska samordnas på ett sådant sätt att kostnaderna 
för transaktionen kan minimeras. (Williamson 1991) Storleken på de 
transaktionskostnader som uppstår i anslutning till ett företags verksamhet 
påverkas av hur företaget har konstruerat sin IT-outsourcing. Exempel på 
transaktionskostnader är sök-, kontrakts-, kontroll-, övervaknings- och 
genomförandekostnader. Kontrollkostnader uppkommer som en följd av 
risken för att motparten inte uppfyller sina förpliktelser. (Douma & 
Schreuder 1998) 
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4.2.1 Grundantaganden om människan  

Williamsons transaktionssynsätt utgår ifrån antagandet att människan är 
begränsat rationell och ibland uppvisar opportunistiskt beteende. Med 
begränsad rationalitet avses att människan har begränsad förmåga att 
formulera och lösa komplexa problem. Människan har för avsikt att fatta helt 
rationella beslut men kapaciteten att göra en fullständig utvärdering av alla 
eventuella konsekvenser av alla möjliga beslut är begränsad. (Williamson 
1975) 
 
Enligt Williamson uppvisar människan ibland opportunistiskt beteende 
genom att utnyttja en situation till sin egen fördel. Williamson antar inte att 
alla människor agerar opportunistiskt utan att en del människor agerar så i 
vissa situationer och att det är svårt och kostsamt att i förväg kunna förutse 
vilka som kommer att agera opportunistiskt. Detta medför att Williamson 
gör grundantagandet att alla människor kan agera opportunistiskt. Risken för 
opportunistiskt beteende vid IT-outsourcing beror på hur många potentiella 
IT-leverantörer det finns. Risk för opportunistiskt beteende är mindre om det 
finns flera potentiella leverantörer eftersom leverantören har sitt rykte att ta 
hänsyn till. Om leverantören agerar opportunistiskt på en marknad med 
många potentiella leverantörer kommer beställarföretaget förmodligen att 
vända sig till någon annan leverantör vid nästa transaktion. Om det endast 
finns en säljare behöver denne inte bekymra sig över sitt rykte eftersom 
köparna inte kan vända sig till någon annan. Om det finns få potentiella 
leverantörer föreligger det alltså en risk för opportunistiskt beteende vilket 
medför högre transaktionskostnader. Opportunistiskt beteende kan 
förekomma både innan transaktionen genomförs och under tiden som 
transaktionen genomförs. (Douma & Schreuder 1998) 

4.2.2 Transaktionens dimensioner 

Transaktionskostnaderna för en enskild transaktion och i förlängningen även 
valet av organisationslösning beror av tre kritiska dimensioner i 
transaktionen; transaktionsspecifika investeringar, osäkerhet/komplexitet 
och transaktionsfrekvens. (Douma & Schreuder 1998) Med 
transaktionsspecifika investeringar avses huruvida det måste ske 
transaktionsspecifika investeringar för att transaktionen ska kunna äga rum. 
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En tillgång anses vara transaktionsspecifik om den inte kan användas i ett 
annat sammanhang utan att avsevärt minska i värde. Dessa tillgångar kan 
vara både fysiska tillgångar och människor. I situationer med hög 
tillgångsspecificitet är kostnaden för marknadstransaktioner hög.  
 
En annan viktig dimension i transaktionen är osäkerhet/komplexitet. En 
hierarkisk lösning är ett sätt att hantera osäkerhet. Williamson (1985) 
föreslår också att företag ska använda sig av lämpliga 
övervakningsstrukturer för att hantera osäkerheten.  
 
För att det ska vara lönsamt att bygga upp ett system för kontroll och 
övervakning i en relation mellan två parter så bör transaktionsfrekvensen 
vara hög.  

4.3 Hur kan beställarföretaget utöva ekonomisk 
styrning vid IT-outsourcing? 

Efter att vi nu har diskuterat teoribildningen kring transaktionskostnader och 
vad som bestämmer beställarföretagets kostnadsnivå vid en IT-
outsourcingrelation uppstår en självklar fråga: På vilka sätt kan 
beställarföretaget påverka denna kostnadsnivå? Vi har funnit att det finns ett 
antal olika ekonomiska styrmedel genom vilka beställarföretaget kan 
kontrollera kostnadsnivån. Vi har upptäckt att det finns två varianter. Dels en 
som behandlar vilken relation beställarföretaget har till sin IT-leverantör och 
dels en variant som behandlar kontroll av beställarföretagets anställda. Den 
senare varianten syftar till att kontrollera personalens beställningar. Att 
kunna kontrollera antalet beställningar är av stor vikt eftersom antalet 
beställningar är kostnadsdrivande i en outsourcingrelation. 

4.3.1 Ekonomisk styrning i förhållande till 
transaktionskostnadsteorin 

Enligt Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) är risken hög att någon 
av parterna agerar opportunistiskt i transaktioner där tillgångsspecificiteten 
är hög, osäkerheten är stor och transaktionen inte upprepas ofta. I sådana 
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situationer är parterna nära knutna till varandra. Denna situation är vanlig i 
relationen mellan beställarföretaget och leverantören vid IT-outsourcing.  
 
För att minska risken för opportunistiskt beteende i en outsourcingrelation 
kan parterna dela på riskerna genom att gemensamt investera i 
transaktionsspecifika tillgångar. En annan metod kan vara att koppla 
motpartens avkastning till resultatet av transaktionen. (Van der Meer-
kooistra & Vosselman 2000) 
 
Eftersom transaktionskostnadssynsättet grundar sig på antagandet att 
människor är begränsat rationella och i vissa situationer uppvisar 
opportunistiskt beteende, så ska transaktioner som kräver stora 
transaktionsspecifika investeringar ha en struktur som säkerställer en 
långsiktig relation mellan parterna. Detta är särskilt viktigt när 
transaktionens omgivning präglas av hög osäkerhet. (Van der Meer-kooistra 
& Vosselman 2000) 
 
En nackdel med transaktionskostnadssynsättet är enligt Van der Meer-
kooistra & Vosselman (2000) att Williamson inte anser att förtroende kan 
användas som ett verktyg för att minska risken för opportunistiskt beteende. 
Douma & Schreuder (1998) kritiserar transaktionskostnadssynsättet för att 
det ignorerar betydelsen av sociala relationer och kultur. Detta är en nackdel 
eftersom många relationer mellan människor är baserade på förtroende. Det 
är svårt att få förståelse för hur människor kan samarbeta inom en 
organisation eller hur företag kan bygga hållbara affärsrelationer, utan att 
behandla begreppet trust. Huemer (1998) menar att det finns ett behov av 
trust i en affärsrelation när risken och osäkerheten är hög vilket är vanligt 
vid IT-outsourcing. Behovet av trust i IT-outsourcingrelation är beroende av 
hur IT-outsourcingen är konstruerad.  

4.3.2 Trust som styrmedel  

Trust är ett begrepp som bygger på insikter från ekonomi, sociologi och till 
viss del psykologi och filosofi (Huemer 1998). Som vi har nämnt tidigare 
har vår uppsats en inriktning mot ekonomisk styrning varför vi har valt att 
begränsa oss till att beskriva den del av trust som bygger på ekonomi. 
Utifrån litteraturens åtskilliga definitioner av trust har vi valt att behandla tre 
stycken som vi tycker beskriver trust på ett bra sätt.  
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När det föreligger så kallad Contractual trust föredrar beställarföretaget att 
allting som leverantören förväntas prestera nedtecknas i ett detaljerat 
kontrakt. Beställarföretaget är övertygat om att leverantören inte uppfyller 
sina åtaganden om dessa inte stadgas i ett formellt kontrakt. (Sako 1998) Ju 
högre grad av Contractual trust i relationen desto mindre information känner 
sig beställarföretaget tvunget att samla in för att förhindra opportunistiskt 
beteende (Van der Meer-kooistra & Vosselman 2000). 
 
När förhållandet mellan beställarföretaget och leverantören karaktäriseras av 
Competence trust litar beställarföretaget på att leverantören besitter adekvata 
teknologi- och managementkunskaper för att kunna utföra sin prestation på 
ett tillfredsställande sätt. Vid hög grad av competence trust upplever 
beställarföretaget att behovet av ex post-inspektioner är litet. För att 
leverantören ska uppnå hög Competence trust kan det exempelvis krävas att 
de certifierar sig på olika sätt och förser sig med personal med hög 
utbildning. (Van der Meer-kooistra & Vosselman 2000)  
 
Vid goodwill trust förväntas beställarföretaget och leverantören ha ett öppet 
förhållningssätt till varandra. Beställarföretaget litar på att leverantören 
kommer att göra mer än vad de måste göra enligt kontraktet mellan parterna. 
(Sako 1998). Vid hög grad av goodwill trust är behovet av de explicita regler 
som krävs vid contractual trust litet och det behövs inte heller förutbestämda 
professionella standards som måste uppfyllas vilket behövs vid competence 
trust. Goodwill trust kan också uppstå och utvecklas i etablerade 
kontraktsförhållanden. Närvaron av goodwill trust i ett 
outsourcingförhållande minskar beställarföretagets behov av 
informationsinsamling ex post vilket minskar transaktionskostnaderna. (Van 
der Meer-kooistra & Vosselman 2000) 
 
Enligt Sako (1998) kan närvaron av trust i en relation minska 
transaktionskostnaderna för parterna involverade i en transaktion. Närvaron 
av trust är särskilt stor i relationer där en av parterna har gjort omfattande 
investeringar i början av relationen som gör att de kan åtnjuta lägre 
kostnader i framtiden förutsatt att motparten inte avslutar relationen. En 
relation med hög grad av trust skapar goda möjligheter för att övervaknings- 
och koordineringskostnader ska kunna minimeras. (Sako 1998)  
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I en relation mellan ett beställarföretag och en leverantör som karaktäriseras 
av hög trust är leverantören mer benägen att exploatera tillfällen som är till 
fördel för både beställarföretaget och leverantören. Dessa tillfällen skulle 
förmodligen inte ha utnyttjats vid en lägre grad av trust utan varit beroende 
av att kontraktet varit utformat på ett sätt som tvingar leverantören eller ger 
leverantören incitament att exploatera dylika tillfällen. (Sako 1998) Detta 
kan vid IT-outsourcing till exempel innebära att IT-leverantören försöker 
hjälpa beställarföretaget att genomföra effektiviseringar som medför 
kostnadsinbesparingar för beställarföretaget.  

4.3.3 Benchmarking 

Ofta råder en viss begreppsförvirring beträffande skillnaden mellan rena 
prisjämförelser och benchmarking. Benchmarking är enligt definitionerna 
nedan något mer än att enbart utföra prisjämförelser.  

”Benchmarking kan beskrivas som en teknik som går ut på att jämföra det 
egna företaget med hjälp av nyckeltal eller andra mått med branscher eller 
konkurrenter.”  

www.finansportalen.se, 2003-04-17 

”Benchmarking is the process of identifying, understanding, and adapting 
outstanding practices from organizations anywhere in the world to help your 
organization improve its performance.”  

www.benchnet.com, 2003-04-17 

Benchmarking syftar helt enkelt till att lära sig från andra organisationer 
genom att få tillgång till deras samlade kunskap och erfarenhet. Denna redan 
existerande kunskap kan sedan användas för att effektivisera den egna 
organisationen. (Nath & Mrinalini 2000) 
 
De nackdelar som finns med benchmarking är främst att det är mycket 
tidskrävande att genomföra en benchmarking och att det kan vara svårt att få 
andra organisationer att vilja delta. (Cooper & Kleinschmidt 1996)  
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4.3.4 Informationstransparens som styrmedel 

Informationstransparens beskrivs vanligen som en metod att försöka pressa 
marginalerna nedåt. Lamming et al. (2001) definierar informations-
transparens som att dela med sig av information om kostnadsstrukturen 
mellan kund och leverantör. Detta inkluderar även information som 
vanligtvis hålls hemlig för motparten för att kunna användas vid 
förhandlingar. Syftet med denna process är att minska kostnaderna. 
Lamming hävdar att informationstransparens ska innebära att båda parter 
delar med sig av information för att vara meningsfull. (Lamming et al. 2001) 
Vid IT-outsourcing skulle informationstransparens kunna innebära att IT-
leverantören delger beställarföretaget information om vilken 
kostnadsstruktur och vinstmarginal IT-leverantören har på de tjänster IT-
leverantören förser beställarföretaget med.   
 
En form av informationstransparens är open book accounting som syftar till 
att leverantören ska tvingas till kostnadsreducering genom att köparen har 
insyn i leverantörens kostnadsstruktur. (Lamming et al. 2001) 

4.3.5 Beteendekontroll som styrmedel 

En viktig del av den ekonomiska styrningen är kontrollmekanismen som 
syftar till att influera de anställdas beteenden på ett önskvärt sätt och 
därigenom öka sannolikheten för att organisationens övergripande mål 
uppfylls. (Drury 2000)  
 
Merchant (1998) definierar beteendekontroll som kontroller som används i 
situationer där agerandet i sig självt är i fokus för att uppnå kontroll. Dessa 
kontroller är användbara och effektiva endast då chefer vet vilket agerande 
som är önskvärt och de har förmågan att säkerställa att önskvärt agerande 
utförs. Nedan beskriver vi de olika former av kontroll av agerande som 
Merchant inkluderar i beteendekontroll:  
 

 Beteendehindrande kontroller syftar till att förhindra personer att 
utföra icke önskvärda handlingar. Ett exempel på beteendehindrande 
kontroller är användandet av administrativa begränsningar där 
överordnade måste godkänna inköp som överstiger en viss summa.  
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 Kontroller ex ante agerandet involverar godkännandet av planer för 
agerande innan uppgiften utförs. Ett exempel på detta kan vara att 
beställningen av en datorhårdvara måste godkännas före inköpet för 
att säkerställa att hårdvaran är kompatibel med det befintliga systemet.  

 Ansvar för agerande involverar att definiera vilket agerande som är 
acceptabelt respektive oacceptabelt. Detta görs genom att de anställda 
belönas alternativt bestraffas beroende på om deras agerande varit 
önskvärt eller icke önskvärt. Ett exempel på denna form av kontroll är 
att etablera regler för hur arbetet ska utföras och upprätta 
företagsenhetliga regler för önskvärt uppträdande som de anställda ska 
följa.  

 
Drury (2000) menar att beteendekontroller endast är effektiva då 
överordnade vet vilket agerande som är önskvärt av de underordnade. Med 
andra ord är beteendekontroller endast effektiva då orsak-verkan-samband 
enkelt kan fastställas. Till exempel när en överordnad observerar arbetare 
vid en produktionslinje för att säkerställa att de utför arbetet på det sätt som 
de har blivit tillsagda att utföra arbetet på. Beteendekontrollers användbarhet 
är begränsad när de anställdas arbetsuppgifter är komplexa och osäkra och 
orsak-verkan-samband inte enkelt kan fastsällas. För att agerandekontroller 
ska vara effektiva måste de överordnade också kunna kontrollera att det 
önskvärda agerandet verkligen har utförts. (Drury 2000) 
 
I agentteorin där vi betraktar beställarföretaget som principalen och 
leverantören som agenten menar Phelps (1996) att om agentens beteende är 
programmerbart och observerbart så är beteendebaserad kontroll att föredra. 
Phelps menar vidare att kontroll som baseras på mätbart beteende 
säkerställer att agenten hänger sig med full kraft till de uppgifter som denne 
ålagts av principalen. Agenten behöver inte i detta fall löpa någon risk 
eftersom han bara följer order varför ingen konflikt gällande risktagande 
mellan principalen och agenten uppkommer. 

4.3.6 Resultatbaserad kontroll som styrmedel 

Resultatbaserad kontroll eller kontroll av output som det också kallas 
innefattar enligt Drury (2000) att samla in information om utfallet av en 
arbetsprestation. Den största fördelen med denna typ av kontroll är att de 
överordnade inte behöver bry sig om på vilket sätt uppgiften utförs. Det som 
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är intressant är huruvida det uppställda målet har uppnåtts eller inte. 
Exempel på resultatbaserad kontroll är kontroll genom redovisningsbaserade 
mått såsom intäkts- och kostnadsnivåer samt avkastningsmått. Phelps (1996) 
menar att beteendekontroller inte är passande om agentens beteende inte är 
programmerbart eller observerbart. Istället ska principalen använda 
resultatbaserad kontroll.  

4.3.7 De anställdas självkontroll som styrmedel 

Merchant (1998) beskriver en form av kontroll där de anställdas naturliga 
tendenser till att vilja kontrollera sig själva utnyttjas. För att utöva denna typ 
av kontroll ska företaget försäkra sig om att de anställda är kapabla och har 
resurserna att utföra ett bra arbete. Merchant nämner tre olika metoder för att 
implementera denna typ av kontroll. Den första metoden är att välja ut rätt 
personer för att utföra ett specificerat arbete. Den andra involverar träning av 
de anställda för att de ska veta hur de ska utföra vissa arbetsuppgifter och 
göra dem fullt medvetna om vilket resultat och agerande som förväntas av 
dem. Den tredje metoden är att specificera arbetsuppgifterna så att de 
anställda kan utföra arbetet med tillfredställande resultat. Vid IT-outsourcing 
kan utövande av denna typ av kontroll exempelvis innebära att 
beställarföretaget rekryterar kompetent personal till beställarorganisationen.  

4.3.8 Kulturella kontroller som styrmedel 

Kulturella kontroller representerar en uppsättning värderingar, sociala 
normer och uppfattningar som delas av medlemmar i organisationen och 
som på så sätt påverkar deras agerande (Drury 2000). Merchant (1998) 
menar att ett antal olika metoder kan användas för att skapa en bra kultur i 
företaget och på så sätt skapa kulturella kontroller. Ett sätt är att utforma 
regler för uppförande som består av formella nedskrivna dokument där 
övergripande värderingar och åtaganden som företaget ämnar ha gentemot 
olika intressenter formuleras. Det ska också framgå på vilket sätt högsta 
ledningen vill att organisationen ska fungera. Dessa riktlinjer ska finnas till 
hands för de anställda för att visa på vilket beteende som förväntas av dem 
då klart definierade regler och kontroller saknas. Ett annat sätt är att utforma 
gruppbaserade belöningssystem. I ett sådant system grundas belöning på 
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kollektivt utförda prestationer genom exempelvis gruppbonus eller 
fördelning av resultat bland de anställda.  
 
Om det förväntade resultatet av uppgiften inte är känt menar Phelps (1996) 
att agenten inte kan kontrolleras genom beteende- eller resultatkontroller 
utan istället kan kulturell kontroll vara tillämplig. Exempel på sådana 
situationer är där arbetet består av mer komplicerade uppgifter inom 
exempelvis FoU eller utveckling av informationssystem.  

4.3.9 Ansvarsfördelning som styrmedel 

Oavsett om ett företag har outsourcat sin IT-verksamhet eller inte så ställs 
företaget inför valet hur IT-kostnaderna ska fördelas i organisationen. 
Företag kan antingen välja att alla IT-kostnader tas centralt eller att fördela 
kostnaderna i verksamheten. En viktig fråga är vem som ska ställas ansvarig 
för de IT-kostnader som uppkommer.  
 
För att utöva tillfredsställande kostnadskontroll och för att kunna bedöma 
prestationer i organisationen är det inte är tillräckligt att enbart allokera 
kostnader till produkter. Processen att tillverka en produkt kan bestå av en 
mängd olika moment som utförs av ett flertal olika individer. (Drury 2000) 
Den huvudsakliga avsikten med denna typ av styrmedel är att kostnader ska 
belasta den affärsenhet som är ansvarig för att de uppstått. Vidare ska den 
enhet som frambringat intäkter också kunna tillgodoräkna sig 
intäkterna.(Solomons 1965)  
 
Organisationer är uppbyggda av olika ansvarsenheter som exempelvis 
intäktsenheter, kostnadsenheter, resultatenheter och enheter med 
lönsamhetsansvar. För att ansvarsfördelningen ska vara verkningsfull krävs 
att enheterna endast ställs ansvariga för de kostnader de kan påverka. Detta 
kan vara svårt att tillämpa i praktiken eftersom kostnader normalt sett inte är 
helt påverkbara eller helt opåverkbara. Målet med denna ansvarsfördelning 
är att ackumulera varje ansvarsenhets kostnader och intäkter för att kunna 
göra uppföljningar av avvikelser från budget för att den enhet där avvikelser 
har uppkommit ska kunna ställas ansvarig. (Drury 2000)  
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5 Empiri 
I empirikapitlet presenterar vi en sammanställning av den information som 
vi har samlat in under undersökningens gång. Denna information ligger till 
grund för uppsatsens analys- och slutsatskapitel. Vi presenterar först en 
bakgrund till den IT-outsourcing som fallföretagen har genomfört. Efter 
detta följer en presentation av ett antal problemområden som vi har 
identifierat under datainsamlingen. Dessa problemområden har vi valt 
utifrån uppsatsens syfte. 

5.1 Inledning och disposition 

I detta kapitel ger vi först en bakgrund till varför fallföretagen har valt att 
outsourca hela eller delar av IT-verksamheten. Vidare ges en beskrivning 
över vad företagen har outsourcat samt vilken betydelse IT har för 
företagens verksamhet. Sedan följer en beskrivning av de kontrakt som de 
olika företagen har ingått med IT-leverantörerna. Vi tycker att det är viktigt 
att ge läsaren en bild av hur de olika fallföretagens kontrakt är formulerade 
eftersom kontraktet i hög grad påverkar företagens förutsättningar att utöva 
ekonomisk styrning. Kontraktet påverkar den dagliga IT-verksamheten och 
stadgar vilka rättigheter och skyldigheter som de olika parterna har. Vi 
kommer att beskriva varje kontrakt var för sig för att läsaren ska få en tydlig 
bild av hur de olika kontrakten är formulerade och se de likheter och 
skillnader som finns mellan de olika kontrakten. Efter 
kontraktsbeskrivningen följer ett antal områden som vi uppfattar som 
särskilt intressanta utifrån syftet med uppsatsen. Det första området handlar 
om vilka olika beställningsprocesser som företagen har etablerat. Även i 
detta avsnitt beskrivs varje företag separat för att de olika processerna ska 
kunna beskrivas på ett så tydligt sätt som möjligt. De övriga ämnesområdena 
i empirin är dock mer diskuterande till sin karaktär. Här beskrivs inte varje 
företag var för sig utan vi för en diskussion kring vad som förenar och 
särskiljer företagens hantering av IT-outsourcing. 
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5.2 Bakgrund till företagens IT-outsourcing 

5.2.1 Vilken betydelse har IT för företagens verksamhet? 

Samtliga företag ser IT som något som är integrerat i verksamheten som 
man är mycket beroende av. IT ses inte som värdeskapande i sig självt utan 
som ett stöd för verksamheten. Användningen och omfattningen av IT-stödet 
är helt beroende av verksamhetens utveckling. Företagen betecknar IT som 
antingen kritiskt eller mycket kritiskt för verksamheten.  
 
Vissa respondenter tycker att ledningen inte delar deras uppfattning om IT:s 
betydelse för verksamheten. En respondent tycker att företagsledningen inte 
ser IT som en möjlighet att utveckla verksamheten utan ser endast IT som 
något som kostar pengar där kostnadsbesparingar ska göras. 

”Det ska inte vara IT-systemen som styr individen eller verksamheten utan 
det är verksamheten som styr vilken typ av IT-stöd man ska ha.” 

Contract manager, företag  5 

Gemensamt för företagen är att de har vissa IT-system och applikationer 
som verksamheten är helt beroende av.  

5.2.2 Varför har företagen outsourcat sin IT-verksamhet? 

”Vi stod i en situation där vi faktiskt hade en väl fungerande IT-organisation 
men kostnaderna för samordning var för höga och effektiviteten var för låg.”  

IT-chef, företag  1 

Samtliga företag nämner kostnadsreduktion som en viktig anledning till IT-
outsourcing. Ett företag säger att den interna IT-avdelningen inte hade 
tillräckligt omfattande verksamhet för att komma upp i den kritiska massa 
som krävs för att uppnå stordriftsfördelar. Ett av de andra företagen anger att 
de hade haft skenade kostnader för ett av företagets mest affärskritiska 
system under flera år och därför valde att outsourca detta system.  
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En annan betydande orsak är också organisationsförändringar. T ex var det 
ett företag som just hade fusionerats med ett annat och behövde samordna de 
båda företagens IT-verksamheter. Denna samordning skulle ske genom att 
delar av IT-verksamheten outsourcades. Även tillgång till leverantörernas 
stora IT-kompetens och specialisering inom IT nämns som viktiga 
anledningar.  
 
Ett företag uppger att de hade börjat släpa efter på IT-sidan och att de 
behövde göra omfattande investeringar samtidigt som företaget genomförde 
ett program som innebar att företaget skulle fokusera på sin kärnverksamhet.  

5.2.3 Vilken grad av outsourcing väljer företagen? 

Flera företag nämner att de vill bygga upp en relation med IT-leverantören 
som karaktäriseras av en win-winlösning där båda parter gynnas av 
samarbetet. Ett av företagen har diskuterat att skapa en partnerskapslösning 
med leverantören men de tycker att det är svårt att kombinera de två 
företagens vinstkrav. Detta företag säger dock att det för närvarande inte förs 
diskussioner om att skapa en partnerskapslösning. 
 
Företags IT-verksamhet kan i grova drag sägas bestå av infrastruktur och 
applikationer. Infrastruktur är till exempel nätverk, servrar, stordatordrift och 
helpdesk. Med applikationer menas vanligtvis olika program och system 
som finns i företaget. Applikationer innefattar både egenutvecklade program 
och standardprogram såsom Windows. Inom både infrastruktur och 
applikationer sker sedan drift, förvaltning och ny- och vidareutveckling.  
 
De studerade företagen uppvisar en stor variation vad det gäller vad som har 
outsourcats. Två av företagen har valt att endast outsourca driften av 
företagets infrastruktur.  

”Varför ska vi ha en massa skrot. … Vi behöver inte en massa servrar eller 
kommunikation, det kan ju andra ta hand om. Hela infrastrukturen tycker jag 
att man med lätthet kan lägga ut. Detta gäller även stora delen av driften 
[applikationsdriften]. Till exempel att drifta dom system som vi redan har.” 

IT-chef, företag 2 
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Ett av företagen som outsourcat infrastrukturen handhar dock viss 
infrastruktur själva. Anledningen till detta är att en av företagets 
verksamheter innehåller så mycket känslig information att de inte vill att 
någon utomstående part ska kunna ta del av denna information vilket IT-
leverantören hade kunnat göra om de skött driften av infrastrukturen.  
 
Två av företagen har outsourcat hela sin IT-verksamhet genom att de har 
försålt den interna IT-avdelningen till en extern leverantör och sedan köper 
tillbaka tjänster av framförallt den leverantör som förvärvade företagets IT-
avdelning. Dessa företag har alltså outsourcat både infrastruktur och 
applikationer samt drift, förvaltning och utveckling av dessa funktioner.  

 

I de företag som outsourcat all IT-verksamhet tycker vissa respondenter att 
den IT-outsourcing som har gjorts är för omfattande.  

”Jag skulle aldrig ha lagt ut så mycket av IT-verksamheten.”  

IT-chef, företag 4 

Samtliga företag är överens om att IT-arkitekturrollen aldrig får outsourcas. 
Om arkitekturrollen outsourcas så förlorar företaget bestämmanderätten över 
hur systemen ska utformas och vilken IT-miljö företaget ska ha. Detta kan 
exempelvis vara vilka programvaror och programmeringsspråk som ska 
användas för att olika system i företaget inte ska krocka med varandra. 
Lämnas arkitekturrollen över till en leverantör bestämmer leverantören vilka 
uppgraderingar som ska göras och företaget riskerar att bli helt liveget 
eftersom alla beslut om företagets IT-verksamhet fattas av leverantören. Det 
femte företaget har valt att outsourca ett av företagets mest affärskritiska 
system.  

5.3 Outsourcingkontrakten 

I detta avsnitt ger vi en beskrivning av fallföretagens IT-outsourcingkontrakt 
som är en viktig del av vår studie. Vi har noterat att inget kontrakt är det 
andra likt. Vi ser det som viktigt att ge läsaren en bild av hur de olika 
fallföretagen har valt att formulera sina kontrakt då kontraktet stadgar 
outsourcingförhållandets förutsättningar för ekonomisk styrning. Kontraktet 
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påverkar den dagliga IT-verksamheten och stadgar vilka rättigheter och 
skyldigheter som de olika parterna har. 

5.3.1 Hur är ett outsourcingkontrakt utformat? 

Ett outsourcingkontrakt består av olika komponenter. En vanlig lösning är 
att beställarföretaget betalar en årlig fast del som vanligtvis benämns 
baseline. I ett baseline-åtagande stadgas vilken funktionalitet som IT-
leverantören ska upprätthålla och vilket pris beställarföretaget ska betala för 
detta. Detta ger leverantören en garanterad årlig orderingång. Ett exempel på 
vad som kan stadgas i baseline är SLA (Service level agreement). Ett SLA 
kan reglera vilka öppettider och vilken tillgänglighet helpdesk ska ha och 
vad beställarföretaget ska betala för detta. Ofta delas de IT-tjänster som ett 
företag köper av en leverantör upp i olika service towers. Ett service tower 
kan vara alla tjänster och produkter som varje medarbetare behöver för att 
lösa sina dagliga arbetsuppgifter. Ett annat exempel är drift av helpdesk. För 
dessa olika service towers bestäms ett pris som tillsammans utgör den fasta 
delen av kontraktet. För att inte behöva betala för en alltför stor volym sätts 
baseline-volymen vanligtvis något under det förväntade behovet för 
nästkommande år. De beställningar som görs utöver baseline utgör den 
rörliga delen av kostnaden för IT.  
 
Fallföretagen ger ingen entydig bild huruvida det är bra eller dåligt att ha en 
stor fast del i kontraktet. Företag 1 hävdar bestämt att det bästa för 
beställarföretaget är att använda sig av en linjär prissättning med en så liten 
fast del som möjligt. Företag 3 och 5 är dock av uppfattningen att det bör 
finnas en relativt omfattande fast del som stipulerar ett förutbestämt pris för 
ett antal definierade tjänster. Frågans komplexitet framhävs särskilt tydligt i 
företag 4 där de olika respondenterna har helt olika uppfattningar. En av IT-
cheferna är av uppfattningen att det är bra att ha en liten fast del och en stor 
rörlig för att skapa flexibilitet för företaget. Contract managern och den 
andra IT-chefen i företag 4 tycker dock att det är bra att ha en så stor fast del 
som möjligt. Enligt contract managern är det enklare och innebär mindre 
administration för företaget att använda sig av fastpris vilket även sparar 
pengar åt företaget. Den andra IT-chefen menar att användarna i 
verksamheten tycker att det är bättre med fastpris eftersom det ger en mer 
förutsägbar kostnadsbild.   
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Samtliga respondenter är överens om att ett kontrakt med en IT-leverantör 
bör löpa över minst ett par år. Detta visar sig också i de kontrakt som 
företagen skrivit med IT-leverantörerna. De företag som omfattas i studien 
har ingått kontrakt som löper över 3, 5, 7, 8 respektive 10 år. Vissa har 
förhandlat till sig avstegsmöjligheter efter ett par år av kontraktets löptid. 
Företag 4 är det av fallföretagen som eftersträvar den kortaste 
kontraktslängden. IT-chefen menar att om kontraktslängden överstiger tre år 
så blir det svårt att hålla IT-leverantören spänstig. Flera respondenter uppger 
att leverantören alltid vill ha en kontraktslängd på tio år. De flesta 
respondenterna ger något svävande svar om vilken kontraktslängd som är att 
föredra. Det är dock flera respondenter som uppger att fem år kan vara en 
lagom kontraktstid. Företag 5 påpekar också att det kan var avsevärt 
billigare att välja en kontraktslängd på fem år jämfört med att välja tre år.  

5.3.2 Företag 1 

Detta kontrakt löper över tio år där ett år har avverkats vid tiden för 
intervjuerna. Kontraktet omfattar en fast summa som företaget ska betala för 
att erhålla en viss volym tjänster. Denna volym benämns som baseline. Det 
finns även en rörlig del som reglerar merbeställningar utöver baseline. Om 
behovet är större än vad som stadgas i baseline måste merbeställningar göras 
och företaget får en särskild faktura för dessa tjänster. Årets verkliga behov 
bestämmer sedan nästkommande års baseline. Detta gör att den fasta delen 
förändras varje år. I kontraktet finns ett antal SLA:er som reglerar vad 
leverantören ska prestera. 
 
Inom företaget finns en stark önskan om att leverantören ska tillämpa en 
proportionell linjärprissättning. En fastprissättning upplevs som 
problematisk om exempelvis en verksamhet ska avvecklas eftersom IT-
kostnaden inte minskar proportionerligt. IT-chefen är av uppfattningen att 
det är bättre med en linjär prissättning eftersom det rörliga priset enkelt går 
att fastställa om det finns bra verktyg, register och processer inom företaget.  
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”Så min rekommendation är väldigt tydlig om man går in i en 
outsourcingaffär och vill ha kostnadskontroll. Se till innan att ni har verktyg i 
processer och register på plats som är nästintill perfekta och slåss sedan för 
en unit-prissättning.” 

IT-chef, Företag 1 

Ett stort problem som företaget upplever är att de inte får ta del av 
effektiviseringsåtgärder som de själva har initierat. Fastpriskontraktet gör att 
företaget inte tjänar pengar på att exempelvis minska antalet servrar. 
Kontraktet är formulerat så att leverantören kan få hela vinsten av en sådan 
åtgärd. Företaget arbetar för närvarande mycket med att få fram en modell 
där effektiviseringsvinster delas mellan kund och leverantör. Som 
samarbetet fungerar nu måste företaget förhandla med leverantören vid varje 
tillfälle för att eventuellt få ta del av en effektiviseringsåtgärd. Det är väldigt 
kostsamt att förhandla varje gång vilket kan överstiga vinsten av 
effektiviseringen.  

5.3.3 Företag 2  

Företag 2 är det av de undersökta fallföretagen som har mest erfarenhet av 
IT-outsourcing. Företagets första IT-outsourcing skedde 1991 då ett kontrakt 
som löpte över tio år ingicks. Det innefattade en försäljning av den centrala 
IT-organisationen. Grundprincipen var att leverantören skulle leverera 
samma tjänster som den interna IT-enheten levererade tidigare, men till ett 
lägre pris. Företaget betalade ett fast pris för att IT-leverantören skulle 
leverera denna funktion.  
 
Vid den andra upphandlingen år 2000 ville företaget skriva ett kontrakt som 
skulle möjliggöra att i större utsträckning kunna observera exakt vad de 
köper av leverantören. Detta för att komma ifrån situationen med den ”svarta 
låda” som de upplevde att IT-kostnaden utgjorde i det tidigare kontraktet. 
Företaget ville genom att bryta ner kontraktet till flera fristående kontrakt 
skapa en större finkornighet. Delkontrakten skulle vara uppbyggda så att de 
kunde jämföras med tjänster som är observerbara på marknaden. Vidare ville 
företaget ha kontrakt som inte var beroende av varandra så att en förändring 
i ett kontrakt inte påverkade ett annat. En annan effekt som eftersträvades 
med finkornigheten var att få en bild av vad varje tjänst kostade. Detta för att 
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företaget på ett enkelt sätt skulle kunna bedöma huruvida rätt volym 
förbrukades. 

”… varje kontrakt är fristående, de har i princip inga kopplingar till de 
andra kontrakten.” 

IT-chef, företag 2 

I kontraktet med leverantören finns ett master agreement som innehåller 
spelreglerna om vad som ligger inom ”scope” eller utom ”scope”. Det som 
bestämmer ”scopet” kan vara en viss fastställd volym eller en Service Level 
Agreement. Den beställda volymen bestäms ofta så att den är något lägre än 
medelförbrukningen. Detta för att inte få ledig kapacitet vilket ofta uppstod 
då företaget hade IT-avdelningen inom den egna organisationen.  
 
Under detta master agreement ligger det ett antal delkontrakt där varje 
kontrakt är fristående och i princip inte har några kopplingar till de andra 
delkontrakten. Det finns ett index över vilka delkontrakt som finns vilket 
utgör en slags kontoplan för IT-leverantören då de vill göra en offert. 
Principen är att IT-leverantören endast kan leverera IT-tjänster som omfattas 
av något av delkontrakten. Kontrakten reglerar också olika servicegrader och 
prissättningen av olika tjänster. 
 
IT-chefen menar dock att verkligheten ser ut på ett annat sätt än vad som har 
stadgats i kontraktet. Leverantören har samkostnader som exempelvis 
lokalkostnader som inte försvinner om ett delkontrakt försvinner.  

”Det här uttalandet att det inte finns någon interrelation mellan kontrakten, 
det är ju ett kontraktuellt påstående, det är ju inte verkligheten.” 

IT-chef, företag 2 

Denna kontraktssituation leder enligt respondenten till att det är oundvikligt 
att leverantören får åta sig en kontraktuell risk.  
 
Beroende på hur delkontrakten är formulerade så finns det olika sätt att göra 
beställningar på. Vid exempelvis beställning av en funktion inom ett 
delkontrakt finns det vanligtvis en fast del som inte går att påverka under 
årets gång. För beställningar utöver den fasta delen måste merbeställningar 
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göras när ett behov uppkommer. Dessa merbeställningar kan upphandlas till 
ett fast pris för en viss funktion eller faktureras till ett rörligt pris. 
 
De konsulter som IT-leverantören använder sig av är indelade i fyra olika 
kompetensnivåer.  
 
Om företaget ser en möjlig kostnadseffektivisering och vill ta del av den 
inbesparing som detta skulle innebära så finns det inget standardiserat sätt att 
gå tillväga på. Om det gäller ett fast kontrakt kan detta inte påverkas under 
kontraktstiden då det per definition är fast. Dock kan företaget försöka sänka 
kostnadsnivån nästa gång kontraktet ska omförhandlas. Det ligger dock även 
i leverantörens intresse att hålla en låg kostnadsnivå eftersom de vill kunna 
förlänga kontraktet med företaget. Om leverantören har försökt att 
kortsiktigt maximera sin egen vinst kan företaget göra en ny upphandling för 
att hitta en bättre leverantör. Detta gör att leverantören och företaget kan 
komma överens om att dela på en kostnadsinbesparing redan när den 
uppkommer även om kontraktet är fast.   

5.3.4 Företag 3 

Kontraktet omfattar majoriteten av företagets infrastruktur och löper över sju 
år varav ett år hade löpt vid intervjutillfället. En del av företagets verksamhet 
anses innehålla så känslig information att företaget inte vill släppa in en 
utomstående part för att sköta driften av infrastrukturen. Kontraktet är 
uppbyggt av fyra service towers. Inom varje service tower finns en baseline 
som reglerar den minsta volymen varor och tjänster som företaget åtar sig att 
köpa. Priset för respektive servicetower beror på hur många anslutna klienter 
de har i varje servicetower.  

”Så bygger prismodellen på att vi har ett paket med tjänster som IT-
leverantören ska leverera till en viss kvalitet och vi betalar per anslutna 
klienter, så priset för hela det ”toweret” bygger på hur många klienter vi 
har.”  

IT-chef, Företag 3 

Om företagets behov av IT-tjänster är större än vad som avtalats i baseline 
får företaget betala extra för det. Om behovet istället underskrider den 
avtalade volymen så får företaget tillbaka pengar från leverantören. För att 
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skapa flexibilitet för både leverantören och företaget är det stadgat i 
kontraktet att båda parter har rätt att kräva omförhandling om den verkliga 
beställningsvolymen avviker med mer än 20 % från baseline. Vidare har 
företaget förbundit sig att köpa en tjänst som innebär att företaget ska göra 
ett visst antal förändringar och tillägg. För att utföra dessa tjänster måste 
leverantören göra ett besök hos användaren. Denna typ av tjänst kostar lika 
mycket oavsett hur lång tid det tar för leverantören att utföra uppdraget. 
Detta kan exempelvis innebära att företaget kan få betala en väldigt hög 
kostnad för att leverantören ska leverera ett tangentbord. 
 
Den kontrakterade volymen i baseline ökar under de två första åren av 
kontraktet för att sedan minska fram till år sju. Utöver detta sker även en 
årlig inflationsuppräkning.  
 
IT-chefen tycker att IT-outsourcing är bra men att vissa delar blir väldigt 
svårhanterliga. Ett exempel på detta är när företaget leasar hårdvara som IT-
leverantören har köpt in åt företaget. Från början var det meningen att 
företaget skulle få dra nytta av den prisreduktion som IT-leverantören 
åtnjuter. Företaget upplever dock att prisreduktionen endast ger 
kostnadsinbesparingar för leverantören och vill därför dra sig ur vissa delar 
av outsourcingkontraktet och i framtiden sköta hårdvaruanskaffningen själva.  
 
Ett annat problem är att det pågår omfattande diskussioner om hur olika 
klausuler i kontraktet ska tolkas. Vid kontraktsskrivandet uppfattade 
företaget att de hade specificerat väldigt noggrant vad som skulle omfattas 
av baseline. Konflikten rör huruvida en viss tjänst omfattas av kontraktet 
eller om företaget måste betala extra för tjänsten. Nu ett år in i 
kontraktsperioden har det visat sig att denna formulering kan tolkas på olika 
sätt beroende på vilken part som gör tolkningen. 

”Det har mest varit och är fortfarande gruff om kostnader om vad som ingår 
och inte ingår och så vidare även om har haft ett ’jättetydligt’ kontrakt så går 
det alltid att tyda det på två sätt beroende på vilken hatt man har.” 

IT-chef, Företag 3 

Företaget upplever att de betalar IT-leverantören för en paketlösning och att 
de inte kan lyfta ut en viss del av kontraktet och se vad de betalar just för 
den funktionen eller tjänsten. Om företaget exempelvis kan göra en 
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effektivisering som innebär att en viss tjänst i ett av leverantörens paket 
bortfaller så erhåller företaget ingen kostnadsreducering. Detta eftersom 
leverantören hävdar att deras prismodell visar att den specifika tjänsten inte 
kostar något.  

”Man har använt sin ekonomiska modell förmodar jag hos IT-leverantören 
till att se hela kontraktet, det slår väldigt konstigt om du tittar på en specifik 
del kostnadsmässigt.” 

IT-chef, Företag 3 

5.3.5 Företag 4 

Företaget har skrivit ett kontrakt med en IT-leverantör som löper över tre år. 
Vid tiden för intervjun hade drygt två år av kontraktet löpt och företaget 
förberedde en omförhandling. Kontraktet baseras på de överenskommelser 
som företaget tidigare hade med den interna IT-avdelningen. IT-leverantören 
fungerar som enda motpart till företaget och står för både drift och 
förvaltning av systemen. IT-leverantören har i sin tur en underleverantör 
som sköter förvaltningen av systemen. 
  
Kontraktet anger en volym som företaget ska köpa av IT-leverantören och 
vad detta ska kosta för företaget. Volymen motsvaras av den volym av 
tjänster och produkter som fanns vid outsourcingstillfället. Allt utöver denna 
volym kan företaget köpa från valfri leverantör. Denna volym utgör hälften 
av den totala kostnaden och den andra hälften utgörs av tilläggsbeställningar 
och vidareutveckling som inte omfattas av kontraktet. Det flesta av 
merbeställningarna upphandlas till ett fast pris genom att företaget köper en 
funktion till ett visst pris.  
 
I det ursprungliga kontraktet var de olika tjänsterna väldigt dåligt definierade 
vilket har lett till stora merkostnader för företaget och konflikter med 
leverantören beträffande vad som ska räknas som en merbeställning. Ända 
sedan kontraktet ingicks våren 2001 har den IT-personal som är kvar inom 
företaget ägnat mycket tid åt att specificera vilka olika tjänster som ingår i 
begreppet drift och förvaltning. IT-chefen är mycket missnöjd med hur IT-
kontraktet utformades när IT-enheten outsourcades.  
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” Det var väldigt dåligt gjort, man borde ha gjort ett större arbete kring det 
här när man gjorde affären. Det är ett problem … framför allt att få klart vad 
de ansvarar för, vad de ska göra.” 

IT-chef, företag 4 

5.3.6 Företag 5 

Detta företag har outsourcat ett faktureringssystem till en IT-leverantör. 
Faktureringssystemet utvecklades av företaget för att sedan avyttras till 
leverantören. Syftet med försäljningen var att leverantören skulle sälja det 
till andra företag för att uppnå stordriftsfördelar och därmed kunna sänka 
priset.  Kontraktet löper på åtta år varav tre år har fortlöpt vid tiden för 
intervjun. Företaget köper en funktion som innebär att systemet ska finnas 
tillgängligt 8-17 måndag till fredag. I kontraktet har företaget förbundit sig 
att årligen köpa ett på förhand överenskommet antal timmar 
systemutveckling av leverantören.  
 
Då företaget vill vidareutveckla systemet begär de att få en offert från 
leverantören. Företaget vill att leverantören ska vara aktiv och komma med 
förslag på förändringar som innebär kostnadsinbesparingar. Det finns dock 
ingen modell för hur en eventuell effektiviseringsvinst ska fördelas mellan 
företaget och leverantören utan det förs en dialog om detta varje gång.  

5.4 Beställningsprocessen 

Det är inte något av företagen som uppger att de har problem med att 
beställarkompetensen är för låg. Det bör dock påpekas att majoriteten av 
respondenterna antingen arbetar i beställarorganisationen eller har arbetat 
med att bygga upp företagets beställarorganisation. Detta kan innebära att 
dessa respondenter kanske inte kan bedöma företagets beställarkompetens på 
ett objektivt sätt. Det förefaller dock som att företagen är eniga om att det 
finns en klar risk för att beställarkompetensen urholkas när delar av eller 
hela IT-verksamheten outsourcas. Flera företag betonar vikten av inte 
outsourca arkitekturrollen. De personer som arbetar med företagets IT-
arkitektur anses ha en god uppfattning om vilket behov av IT-tjänster 
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företaget har. Det framstår som att samtliga företag också har etablerat 
tydliga beställningsprocesser för att motverka omotiverade beställningar.  
 
Beställarföretagen kan välja mellan att köpa en funktion av leverantören 
eller att betala ett rörligt pris för det arbete som leverantören utför. 
Skillnaden mellan att köpa funktion och att betala ett rörligt pris för det 
arbete som leverantören utför kan beskrivas med hjälp av ett exempel om 
fönsterputsning. Om ett företag köper tjänsten fönsterputsning som en 
funktion ålägger de fönsterputsaren att putsa rutorna och få dessa skinande 
rena. Företaget lägger sig inte i hur fönsterputsaren går till väga för att få 
rutorna rena. Om företaget istället betalar ett rörligt pris för det arbete som 
fönsterputsaren utför så bestämmer företaget exempelvis vilket 
rengöringsmedel fönsterputsaren ska använda och hur många gånger varje 
fönster ska putsas etc.  

5.4.1 Företag 1 

Det finns i princip tre olika beställningsnivåer inom företaget. Den första 
som gäller enkla rutinbeställningar går via helpdesk och här krävs ingen 
auktorisering. För mer omfattande beställningar som exempelvis inköp av 
datorer krävs det att den som är ansvarig för kostnadsstället godkänner 
beställningen. Om denne godkänner beställningen går den vidare till den 
som är IT-ansvarig på divisionen. Denna person kontrollerar i sin tur att 
beställningen överensstämmer med IT-avdelningens riktlinjer. Den 
ekonomiska bedömningen ska de inte kommentera utan endast undersöka 
hur den önskade tjänsten passar tillsammans med den övriga IT-miljön. Den 
tredje nivån gäller mer komplexa beställningar, vanligtvis större projekt eller 
sådant som inte är reglerat i avtalet med IT-leverantören. Dessa beställningar 
ska godkännas av den centrala IT-avdelningen.  
 
Respondenterna anser att företagets beställarkompetens är relativt hög men 
att det beror väldigt mycket på vad det är som ska beställas.  
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5.4.2 Företag 2 

”IT-leverantören får inte leverera någonting till oss om det inte levereras 
under ett utav de kontrakten.” 

Contract manager, företag 2 

Alla beställningar måste genomföras inom kontraktet. Om leverantören vill 
leverera en tjänst som inte faller in under något kontrakt måste de kontakta 
en contract manager och berätta att det behövs ett nytt kontrakt för att kunna 
leverera den aktuella tjänsten. Vem som får lägga beställningar till 
leverantören regleras i inköpssystemet där personer är auktoriserade att 
beställa olika saker. Beställningen går sedan till kostnadsställesansvarig som 
är första kontrollinstans. Det är endast budgetansvarig som kan tillstyrka en 
beställning. Inom företaget görs en utvärdering huruvida den nya tjänsten 
tillför något värde i affärsprocessen. Företagets ansträngda ekonomiska 
situation gör att auktorisering av extrabeställningar numera är helt 
centraliserad och att det i praktiken endast är en eller två personer som kan 
godkänna en beställning.  
 
IT-chefen tycker att IT-kompetensen för att avgöra behovet av IT inom 
företaget var bättre innan IT-verksamheten outsourcades. Respondenten 
anser dock att beställarkompetensen är acceptabel för närvarande. Det har 
också varit en tidskrävande omställning för företaget att gå från en 
utförarroll till en beställarroll.  

5.4.3 Företag 3 

Vissa ärenden såsom enkla serviceärenden får användarna beställa själva via 
helpdesk. Detta kan t ex vara installation av en viss programvara ute hos 
någon användare. Det finns dock regler som säger att slutanvändare inte får 
beställa vissa saker som inte ligger inom kontraktets ramar. Om 
beställningen inte omfattas av kontraktet går ärendet till service management 
som undersöker om företaget har pengar till beställningen och om det 
verkligen finns ett behov ute i verksamheten. För dessa beställningar som 
kallas new business finns en klar beslutsväg som kan gå ända upp till 
företagets styrelse beroende på vilken typ av system det rör sig om och 
vilken resultatpåverkan det har på företaget som helhet.  
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Företaget anser att de trots outsourcingen har en god beställarkompetens. 
Detta till stor del beroende på att de har kvar arkitekturrollen inom företaget.  

”Även om du inte alla gånger har jättehög inköparkompetens ute i 
verksamheten så slår det stopp någonstans innan du faktiskt har lagt din 
order.” 

IT-chef, företag 3 

Baseline anses vara väl tilltagen vilket innebär att antalet merbeställningar 
utöver baseline som inte gäller nya tjänster är mycket få.  

”Man gör inte beställningar på måfå, det måste finnas en tanke bakom som 
är förankrad.” 

IT-controller, företag 3 

Beställningar som görs utanför kontraktet ska innehålla en 
investeringsprognos och en beskrivning av förväntad nytta för verksamheten. 

5.4.4 Företag 4 

Det finns två olika former av beställningar. Den ena är leverans av 
applikationer som redan är tagna i drift. Den andra formen är leverans av 
tjänster som utvecklar applikationer och ger dem nytt innehåll, tillägg och 
vidareutveckling. När en applikation har tagits i drift ska den drivas inom 
uppsatta ramar och de enda merbeställningar som kan förekomma är om 
antalet användare behöver utökas vilket påverkar licenskostnaden. Det är 
den som är ansvarig för kostnadsstället som godkänner om ytterligare 
medarbetare ska få använda ett visst system. Den som är ägare av systemet 
har en budget för att kunna möta affärsverksamhetens krav på applikationen. 
Det är denna budget som reglerar hur mycket extrabeställningar som kan 
göras inom tillägg och vidareutveckling. Oavsett vad det är för beställning 
och vem det är som godkänt beställningen så ska alla beställningar gå via 
den centrala IT-avdelningen. Detta för att det som beställes ska vara 
kompatibelt med de befintliga systemen. Om det skulle uppstå ett behov av 
att beställa något som inte faller in under någon av de ovan nämnda 
kategorierna så får IT-avdelningen göra ett äskande till VD för att om 
möjligt få igenom dessa beställningar. IT-chefen betonar vikten av att inte 
outsourca arkitekturen över företagets IT-system. Genom att företaget själva 
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har arkitekturrollen får de en övergripande bild över vilket behov av IT-
tjänster företaget har.  
 
Respondenterna gav inget entydigt svar huruvida företagets 
beställarkompetens har förändrats. De betonade dock att det har varit en svår 
omställning att gå från att vara utförare till att vara beställare. För att 
företaget ska bli en bättre beställare har företaget vidtagit åtgärder som bland 
annat innefattar att bygga upp kunskap om företagets tekniska miljö. En 
systemkarta har upprättats där företagets 120 system har dokumenterats och 
kopplingarna dem mellan har lokaliserats. Vidare betonar företaget vikten av 
att ha en mycket kompetent beställarorganisation. För att uppnå högre 
kompetens har företaget rekryterat personal till IT-avdelningen under de 
senaste åren.  

”Nu separeras beställare och utförare, det är en svår transformation.”  

Contract manager, företag 4 

Flera respondenter betonade också vikten av att det inte får uppstå en slags 
kompisrelation mellan beställaren och utföraren när verksamheten har 
outsourcats. Detta upplevs som ett problem eftersom många av dem som 
arbetar för IT-leverantörerna arbetade på företagets IT-avdelning innan 
outsourcingen.  

”Jag tror inte att det är bra om man är kompis med den man köper av om 
man vill kunna förhandla fram bra avtal.” 

IT-chef, företag 4 

5.4.5 Företag 5 

Behovet av en beställning uppkommer i verksamheten som sedan skickar 
beställningen till ett arkitekturråd där den föreslagna beställningen 
utvärderas utifrån ett användar- och lönsamhetsperspektiv. Prioriteringar 
mellan olika beställningar och godkännande av beställningar görs inte av 
arkitekturrådet utan detta gör chefen för IT-avdelningen.  
 
Flera respondenter på företaget betonade vikten av det inte ska vara för lätt 
att beställa och att det är viktigt att alla beställningar utvärderas noggrant. 
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IT-avdelningen ställer också krav på kostnads- och intäktsanalyser innan de 
fattar beslut om en eventuell investering.  
 
När företaget outsourcade IT-verksamheten försvann i princip all IT-
kompetens ifrån företaget. Citaten nedan visar att det uppstod problem när i 
princip hela beställarkompetensen försvann vid outsourcingen. Det sista 
citatet visar dock att det även finns vissa positiva effekter av att bygga upp 
en beställarorganisation från grunden. Samtliga respondenter på företaget 
anser dock att de har lyckats bygga upp en god beställarkompetens idag.  

”Dom i verksamheten tycker att det är krångligt och svårt att göra 
beställningar och så tycker dom att jag är snål så det blir inte så mycket 
beställningar.” 

IT-chef. Företag 5 

”Vi var inte riggade för att fungera som en bra beställarorganisation, en 
kompetent och spänstig motpart till leverantören. Leverantören flyttade fram 
sina positioner och vårat beroende blev väldigt tydligt. Företagets 
begränsade påverkan blev också väldigt tydlig. Ambitionen som fanns i 
kontraktet var att man skulle halvera kostnaderna. Det gick åt precis motsatt 
håll. Detta berodde på en inkompetens på företaget.” 

IT-chef, företag 5 

”Men jag insåg att det här fungerar ju inte och därför började vi bygga upp 
en beställarorganisation.” 

IT-chef, företag 5 

”Med facit i hand kanske man tog bort för mycket av beställarkompetensen. 
Nu försöker man bygga upp en slags nivå igen. Man har ju fått börja om från 
början egentligen vilket är både på gott och på ont. Det som är bra med att 
starta om helt är att man skär bort dödköttet så kanske det kommer in friskt 
kött. Det goda med det är att du upptäcker efteråt vad det är som du 
behövde.” 

Contract manager, företag 5 
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5.5 Budget och kostnadsfördelning 

Fallföretagen har valt att antingen lägga budgeten för IT-kostnaden centralt 
eller att decentralisera IT-budgeten och låta olika kostnadsställen i 
verksamheten upprätta budgeten. Två av företagen har valt att ge den 
centrala IT-funktionen ansvaret för att upprätta IT-budgeten. Denna lösning 
innebär att alla IT-kostnader tas av IT-funktionen och fördelas aldrig ut till 
användare i organisationen.  
 
Företag 5 som har en centraliserad budget uppger att syftet med det är att 
bättre kunna kontrollera företagets IT-kostnader. När företaget hade 
decentraliserat IT-budgeten var IT-kostnaderna väsentligt högre än vad de är 
idag. 
 
IT-chefen menar att nu när företaget befinner sig i en ansträngd ekonomisk 
situation så finns det en risk för att det blir en för stor fokusering på att 
minska IT-kostnaderna. Detta riskerar att medföra att företaget inte tittar på 
vilken verksamhetsnytta IT kan bidra med.  

”Det finns ju en risk att man bygger en kokong bara för att begränsa IT-
budgeten och man inte ser till att den levererar verksamhetsnytta.” 

IT-chef, företag 5 

 
Företag 5 upplever inte att det finns något större problem med 
merbeställningar som en följd av att de som beställer ute i verksamheten inte 
ställs ansvariga för kostnaden. Detta beror enligt företaget på att det ställs 
krav på intäkts- och kostnadsanalyser innan IT-avdelningen tar ett beslut. 
Trots att det inte är något problem med för omfattande tilläggsbeställningar 
tycker contract manager att IT-budgeten borde ligga ute i verksamheten för 
att skapa större ansvarskänsla.  

”Personligen kan jag väl tycka att det vore bättre om budgeten låg ute på 
ansvarsområdena. Det är ju alltid så när man har centrala budgetar att lite 
ansvarsbefriad blir man väl därute. Det blir ju inte lika synligt.” 

Contract manager, företag 5 
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Företag 3 som också har IT-budgeten centralt i organisationen har valt denna 
lösning främst beroende på att den är mer kostnadseffektiv än att ha 
budgeten decentraliserad. En decentraliserad IT-budget upplevs som 
administrativt tungarbetad och fördelarna av att centralisera uppväger vad 
det hade kostat att fördela ner det i verksamheten. En annan anledning till att 
företaget hanterar IT-kostnaderna centralt är att IT-kostnaderna inte är en 
stor del av den totala kostnadsmassan i företaget. 
 
Rent praktiskt upprättas IT-budgeten genom att IT-avdelningen samlar in 
information från de olika kostnadsställena. Varje kostnadsställe gör en 
önskelista över vilka saker som de vill ha gjorda under året tillsammans med 
en uppskattning över hur mycket IT-resurser som kommer att krävas till det.  

”Så det är respektive enhet som gör sin önskelista och vi sätter en peng på 
det och då får vi en budgetvolym som går in i den stora budgeten till hösten.” 

IT-chef, företag 3 

IT-controllern uppger att det inte är så vanligt att budgeten överskrids då 
önskelistan brukar vara så stor att enheten inte hinner med att göra allt som 
de hade avsett att göra under året. Företaget betraktar budgeten som ett 
viktigt styrinstrument, inte minst i dagsläget då företaget befinner sig i en 
ekonomisk svacka och ägarna ställer krav på kostnadsminskningar.   
 
Företag 3 tycker inte heller att det finns något större problem med 
merbeställningar som en följd av att de som beställer ute i verksamheten inte 
ställs ansvariga för kostnaden. Det beror enligt IT-controllern på att det finns 
en stor kostnadsmedvetenhet inom företaget. Ledningen ger direktiv ner i 
organisationen där vikten av att vara återhållsam med beställningar betonas 
vilket enligt IT-controllern fungerar relativt bra i praktiken.  

”Vi förmedlar även det här att ni måste tänka efter lite grann. Man gör inte 
beställningar på måfå, det måste finnas en tanke bakom som är förankrad.” 

IT-controller, företag 3 

Företag 1 är det företag som har den mest decentraliserade IT-budgeten. 
Divisionerna har själva hela ansvaret för att upprätta IT-budgeten. Varje 
kostnadsställe i verksamheten upprättar budget med hjälp av prognoser för 
IT-kostnadernas utveckling som IT-avdelningen har sammanställt. 
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Uppföljning av budgeten görs på varje kostnadsställe. IT-chefen säger dock 
att avvikelserna inte brukar vara så stora, högst ett par procentenheter. Det är 
divisionerna själva som väljer hur noggrant de vill fördela IT-kostnaderna. 
Detta innebär att divisionerna i företaget alltså kan ha olika filosofier för hur 
långt ut i divisionen som IT-kostnaderna ska fördelas. Divisionerna kan välja 
själva om de vill fördela kostnaderna direkt till beställaren eller om 
kostnaden ska fördelas schablonmässigt över hela divisionen. IT-chefen på 
företag 1 uppger att budgeten främst används som ett referensverktyg att 
jämföra med. 
 
Företag 2 har också valt att decentralisera budgeten för IT-kostnader. 
Företagets IT-verksamhet har delats upp i olika aktiviteter. För varje 
aktivitet finns det en aktivitetsansvarig som är ansvarig för att upprätta 
budgeten. Aktivitetens budget bestäms till stor del av verksamhetens behov. 
Budgeten ska fungera som ett riktvärde i företaget och alla ska känna till sin 
budget och förstå hur den har arbetats fram. 

”Budgeten har vi för att malla in rätt härad, vi ska veta ungefär för att då har 
du ett läge där hela företaget är synkat. Det är ju inte bara från IT-
avdelningen, för vi hade säkert kunnat bränna 300 miljoner. Det är ju inga 
problem. Vi kan slänga in hur mycket system som helst.” 

Controller, företag 2 

IT-controllern anser att det är viktigt att det är den avdelning som beställer 
någonting som också belastas för den kostnad som uppkommer. Eftersom 
alla IT-kostnader fördelas ut i verksamheten måste alla beställningar 
kontrolleras av budgetansvarig då det är den budgetansvarige som ställs 
ansvarig för kostnaden.   
 
Även företag 4 har valt att decentralisera budgetansvaret ut i verksamheten. 
IT-chefen tycker att IT-budgeten borde ligga centralt på IT-avdelningen för 
att sedan vidarefaktureras till verksamheten. IT-chefen menar att detta är 
enda sättet att få kontroll över de budgetöverskridningar som sker.  

”Jag tycker att man ska ha en budget centralt på IT, man vidarefakturerar till 
olika delar, men att man på ett ställe svarar för budgeten, det tror jag är det 
enda sättet att få kontroll och ordning på det.” 

IT-chef, företag 4 
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IT-chefen på företag 4 anser att kostnadsmedvetenheten i företaget har varit 
bristfällig men att det håller på att ske en förändring inom företaget. 
Företaget håller för närvarande på att införa ett nytt system med en bättre 
resultatuppföljning. Kostnadskontrollen ska bli omfattande och företaget ska 
kunna se var lönsamheten finns. Respondenterna tycker att det är bra att det 
har börjat ställas hårdare krav.  

”Men tidigare har det inte varit så, alla sprang ut och köpte kors och 
tvärs…” 

”… så fort de har ett problem så tror de att de löser det genom att köpa ett 
nytt IT-system.” 

IT-chef, företag 4 

5.6 Kontroll av IT-leverantörens prestation 

”Har ni någon insyn i leverantörens kostnadsstruktur och vinstmarginal på 
de tjänster som de säljer till er?  

Nej, det har vi inte. Däremot var vi bjudna till dem på en mycket lyxig 
tillställning för att fira att det hade gått så jättebra för dem. Det var inte vi så 
jätteglada för, det var ju vi som hade betalat dem.”  

IT-chef, företag 4 

Ovanstående citat visar att beställarföretaget inte har någon insyn i 
leverantören verksamhet. Det kan även utläsas ett visst missnöje över detta. 
Contract manager misstänker att leverantören har en mycket hög 
vinstmarginal men säger samtidigt att det istället kan vara så att leverantören 
har höga kostnader och inte är effektiv.  
 
Det finns en uppfattning hos företag 4 att IT-leverantörerna tar ut omotiverat 
höga priser på sina tjänster. En uppfattning som delas av flera respondenter 
är att IT-leverantören försöker fakturera företaget så mycket som möjligt. 
För att kontrollera att leverantören verkligen levererar vad som är 
överenskommet och att priserna är acceptabla använder sig företagen av 
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olika metoder. Dock har inget av företagen insyn i leverantörens 
kostnadsstruktur och vinstmarginal på de tjänster som de levererar till 
företagen. Uppfattningen är också att det är mycket att svårt att erhålla 
någon information av detta slag från leverantören. 

”Det finns ingen form av open book accounting i relationen med leverantören 
och det saknar jag.” 

IT-controller, företag 3 

IT-controllern i företag 3 är missnöjd med att företaget inte har insyn i IT-
leverantören prisberäkning. Samma företag hade då kontraktet skrevs för 
avsikt att upprätta en relation som karaktäriseras av partnerskap där parterna 
skulle ha full insyn i motpartens kostnadsstruktur och vinstmarginal. Detta 
blev dock inte resultatet av kontraktsförhandlingen. Contract managern och 
IT-controllern i företag 2 anser dock att ett alternativ till denna insyn är att 
konkurrensutsätta leverantören och därigenom sätta press på leverantören. 
Contract managern i samma företag menar också att det kan vara svårt att 
kombinera open book accounting och konkurrensutsättning. Enligt contract 
managern finns det en klar risk att man bygger upp en stor kontrollapparat 
om man ska kunna räkna fram leverantörens marginaler. 
 
Fallföretagen har olika system för att kunna kontrollera vad IT-leverantören 
har utfört för arbete åt dem. I företag 1 går IT-avdelningen igenom alla 
fakturor utöver baseline och kontrollerar att volym och kostnad är korrekt. 
Företag 2 kontrollerar IT-leverantörens arbete genom att fakturan skickas till 
den person som har beställt tjänsten varpå denna person får bedöma om det 
fakturerade beloppet är rimligt. I företag 3 kontrollerar den centrala IT-
avdelningen att det som levererats överensstämmer med vad som har 
beställts. IT-chefen i detta företag säger att IT-leverantörens fakturor 
kontrolleras noggrant eftersom företaget och IT-leverantören inte alltid är 
överens om vad som ingår i baseline och vad som ska faktureras extra utöver 
baseline. 

”Det är mest gruff om kostnader och om vad som ingår och inte ingår och så 
vidare. Även om vi har haft ett jättetydligt kontrakt så går det alltid att tyda 
det på två sätt beroende på vilken hatt man har.” 

IT-chef, företag 3 
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Respondenterna i företag 3 gav uttryck för att denna kontroll tog mycket 
resurser i anspråk. I företag 4 ger respondenterna en övergripande bild som 
tyder på att företaget har haft mycket begränsade möjligheter att kontrollera 
hur leverantören har utfört sitt arbete och utvärdera leverantörens effektivitet. 
Leverantören redovisar endast det totalbelopp som faktureras. IT-chefen 
upplever att företaget har svårt att kontrollera IT-leverantörens prestation 
med detta system.  

”Det har varit lite Hawaii-IT.” 

IT-chef, företag 4 

Respondenterna på företag 4 ger en samstämmig bild av att det har varit 
alldeles för lite kontroller och uppföljningar av IT-leverantören. Ambitionen 
är dock att det ska bli mycket striktare uppföljningar men det verkar dock 
inte som att företaget har kommit dit ännu. 
 
Vad gäller problematiken med att kontrollera så att IT-leverantören använder 
sig av rätt konsulter för rätt uppdrag upplever inget av företagen att det är 
något större problem. De löser dock kontrollen på olika sätt. Företag 5 
uppger att företaget köper en viss funktionalitet och inte bryr sig om vilka 
resurser leverantören använder sig av för att utföra arbetet. Contract 
managern på företag fyra har en liknande åsikt då denne anser att de inte har 
något problem med att leverantören försöker fakturera för höga konsulttaxor 
eftersom det är arbetet som ska utföras som avgör konsulttaxan och inte 
vilken konsult som utför arbetet. IT-chefen å sin sida på samma företag 
säger att detta kan vara ett problem men att de kan motverka detta genom att 
begära in CV för de konsulter som ska utföra arbetet för att kunna bedöma 
om konsulternas timpris är acceptabla. På företag 2 gör contract managers 
kontinuerliga utvärderingar för att bedöma om leverantörens konsulter är 
placerade i rätt konsultkategori.  
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5.7 Kontroll av leverantörens effektivitet 

Vi har ägnat särskilt intresse åt hur de olika fallföretagen försöker att 
kontrollera att deras IT-leverantörer använder sig av konkurrenskraftiga 
priser och inte gör övervinster. Vi har upptäckt att fallföretagen använder sig 
av olika sätt att försöka kontrollera att de verkligen betalar rätt pris för sina 
IT-tjänster. Ett sätt är att konkurrensutsätta leverantören genom att använda 
sig av flera olika leverantörer eller att göra regelbundna upphandlingar med 
olika leverantörer. Ett annat sätt är att med hjälp av en tredje part utföra en 
benchmarking. Ytterligare ett sätt är att göra regelrätta prisjämförelser 
mellan olika leverantörers tjänster och produkter.  

5.7.1 Benchmarking 

Flera företag ifrågasätter leverantörens prissättning men vet inte riktigt vad 
tjänsterna innefattar. 

”Det är många delar som man kan ifrågasätta i den prissättning som dom 
har, även fast vi inte har något riktigt grepp om vad den innefattar” 

Controller, företag 3 

Alla företag känner en viss misstro mot leverantören och vill vara säkra på 
att de betalar rätt pris. Ett problem är att det ofta är svårt att få fram en så 
kallad end-to-end mätning där en prislapp bestäms för en hel process. I 
avsaknad av en sådan mätning kan leverantören sätta förhållandevis låga 
priser på de tjänster som är observerbara för kunden och sätta högre priser på 
de tjänster som är svåra att urskilja. Respondenterna är överens om att detta 
är ett sätt för leverantören att få in dolda kostnader och göra det dyrare för 
kunden utan att denne egentligen är medveten om det. En respondent menar 
att ett bra sätt att hålla leverantören spänstig och undvika att betala för 
mycket är att använda sig av benchmarking.  
 
Alla fallföretag har klausuler i outsourcingkontraktet som stadgar att någon 
form av prisjämförelse eller benchmarking ska ske med jämna mellanrum. 
Fallföretagen väljer att göra detta på olika sätt beroende på vad de tycker är 
mest passande. En del väljer att göra benchmarking på specifika tjänster 
eller produkter medan andra gör benchmarking på olika servicetower eller 
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hela kontraktet. Det är inte heller alla fallföretag som har genomfört 
benchmarking ännu. Dessa företag har dock för avsikt att  göra det inom en 
snar framtid.  
 
Ett problem som företagen upplever är att det är svårt att kunna särskilja IT-
leverantören olika tjänster från varandra. Det finns önskemål om en 
tjänstespecifikation som visar vad de olika leverantörerna innefattar i en 
specifik tjänst. T ex kan olika leverantörer definiera tjänsten kommunikation 
på vitt skilda sätt.  

”Vi har ju ofta längtat efter att man i den här branschen som levererar IT-
tjänster ska kunna hitta en slags sortimentskarta på olika beståndsdelar som 
bygger upp efterfrågad leverans på IT-tjänster. Men det finns inte.” 

Controller, företag 2 

Ett företag uppger också att det visserligen är stadgat i kontraktet att de ska 
få information från leverantören som ska möjliggöra benchmarking men att 
leverantören är motvilligt inställd till att lämna ifrån sig denna information. 
Företag 5 har outsourcat ett system som är företagsspecifikt vilket försvårar 
benchmarkingen.  
 
Det är flera respondenter som förespråkar att använda sig av en extern 
professionell part vid benchmarking. Flera nämner företaget Gartner som 
exempel på ett sådant företag. En respondent pratar om att konstruera en 
egen benchmarking och tycker inte att det krävs en professionell part. En 
annan respondent upplever att det är mycket kostsamt att genomföra 
benchmarking och beskriver det som att företaget får agera polis vilket är 
mycket kostsamt.  

”För det är väldigt jobbigt för ett företag...  det tar mycket resurser för oss 
att agera den här polisen eller vara den här som är ute och tittar och 
benchmarkar. Det kostar fruktansvärda pengar att genomföra en sådan här 
benchmarking där man ofta vill ha hjälp utav någon professionell som har 
det här som profession.” 

IT-chef företag 3 

En annan respondent tycker att det är förhållandevis billigt att använda sig 
av benchmarking och uppger att företaget gjorde en omfattande 



Empiri 

60 

kostnadsbesparing som en direkt följd av den benchmarking företaget 
genomförde.  

”Det har inte alls varit så dyrt. Jag menar förra gången det gjordes kostade 
det 300 000, men jag fick ner kostnaden med 6 miljoner förra året och 12 
miljoner i år. Man får se vad pengarna ger.”   

IT-chef, företag 4 

IT-chefen från företag 1 tycker att det är viktigt att inte ha överdrivna 
förhoppningar om benchmarking som styrinstrument. Respondenten anser 
att benchmarking mer har karaktären av att vara ett försäkringsinstrument än 
en styrningsmekanism.  
 
En respondent från företag 2 menar att ingenting kan bevisas med hjälp av 
benchmarking om förhållandet mellan kund och leverantör blir för 
komplicerat. Det viktigaste är enligt respondenten att ha en kontraktsstruktur 
som tillåter benchmarking.  

”Det finns massor av företag som har jättefina benchmarkingparagrafer men 
de har ett upplägg som gör att det är en ”papperstiger”. 

IT-chef, företag 2 

En IT-chef tycker att det enda sättet att konkurrensutsätta leverantören är att 
använda sig av benchmarking. Detta fallföretag har en leverantör som har 
exklusivitet. Detta medför att detta företag inte kan konkurrensutsätta 
leverantören. Företaget uppger dock att de i förlängningen alltid har en 
möjlighet att konkurrensutsätta leverantören genom att det finns en 
möjlighet att bryta kontraktet och därigenom byta leverantör.  
 
En IT-chef menar att om det finns ett upplägg som underlättar användandet 
av benchmarking så behöver det inte användas särskilt ofta eftersom båda 
parterna är medveten om möjligheten.  

5.7.2 Konkurrensutsättning av huvudleverantören 

Företagen har relativt olika inställning till att konkurrensutsätta 
huvudleverantören. Fyra av företagen har valt att använda sig av en 
huvudleverantör som de köper de flesta tjänsterna ifrån. Ett av dessa företag 
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har även frånsagt sig möjligheten att köpa tjänster från någon annan 
leverantör än huvudleverantören då denne har exklusivitet. Företag 4 som 
har valt att använda sig av två huvudleverantörer tycker att det är viktigt att 
inte använda sig av för många leverantörer eftersom detta medför höga 
kostnader för integrering och samordning. Företag 2 tycker att den bästa 
lösningen är att använda sig av en leverantör som sedan utsätts för en 
kontinuerlig konkurrensutsättning. Ett problem som kan uppkomma när 
beställarföretaget konkurrensutsätter och använder sig av flera leverantörer 
är att det kan uppkomma en gränsdragningsproblematik när ett fel uppstår. 
Leverantörerna kan då skylla på varandra och vanligtvis hävdar 
huvudleverantören att de inte behöver upprätthålla sina servicenivåer när 
beställarföretaget har konkurrensutsatt dem.  
 
Samtliga företag uppger att de jämför leverantörens priser med andra 
potentiella leverantörer på marknaden. Det verkar dock vara svårt för 
fallföretagen att göra relevanta prisjämförelser mellan olika leverantörer.  

”Det är viktigt att ha en detaljerad diskussion så att man vet vad man jämför 
och inte jämför äpplen och päron.” 

Contract manager, företag 4 

Detta beror enligt contract manager på företag 4 delvis på att leverantören 
försöker hitta skräddarsydda lösningar vilket försvårar en eventuell 
prisjämförelse. IT-chefen på samma företag är som nämnts tidigare kritisk 
till att leverantörerna i branschen inte har en enhetlig prislista där de 
specificerar vilka tjänster de erbjuder och vad dessa tjänster kostar. Flera 
respondenter säger också att det är svårt att dela upp kontraktet med IT-
leverantören i mindre delar för att möjliggöra prisjämförelser på enskilda IT-
aktiviteter.  
 
Till exempel nämner en IT-chef att det är bekymmersamt att det inte går att 
göra prisjämförelser på alla mindre delar av kontraktet. Detta ses som 
problematiskt eftersom leverantörerna enligt flera av företagen sätter låga 
priser på de tjänster som är lätta att jämföra och höga priser på tjänster där 
det är svårt för kunden att göra prisjämförelser. Även IT-chefen på företag 3 
är missnöjd med att kontraktet är utformat på ett sätt som gör det svårt att 
lyfta ut enskilda delar och göra prisjämförelser på dessa. 
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”Kontraktet bygger väldigt mycket på att det du torskar på gungorna det får 
du tillbaks på karusellen. Om du går ut och plockar bit för bit så ser man att 
det är orealistiska kostnader i vissa fall.” 

IT-chef, företag 3 

IT-chefen på företag 4 har åsikter som avviker något från övriga 
respondenter i fråga om konkurrensutsättning. Denna IT-chef menar att det 
viktigaste inte är huruvida företaget i själva verket konkurrensutsätter 
huvudleverantören utan det viktigaste är att huvudleverantören tror att de är 
konkurrensutsatta.  

”Man måste alltid se till att leverantörerna åtminstone tror att dom är 
konkurrensutsatta. Man får aldrig låta en leverantör somna och slå sig till ro 
i sin hörna. Du måste alltid jobba med dina leverantörer.” 

IT-chef, företag 4 

Vidare tycker IT-chefen att det är viktigt att hitta en bra nivå på 
konkurrensutsättningen. IT-chefen på företag 4 tar klart ställning för att 
företaget ska arbeta för att endast ha en leverantör men att se till att denna 
leverantör håller sig spänstig.  

”Jag är mer för att ta hela paketet och konkurrensutsätta efter en viss tid.” 

IT-chef, företag 4 

”Om man har en bra relation så tycker jag att man ska köpa så mycket som 
möjligt från samma leverantör.” 

IT-chef, företag 4 

IT-chefen på företag 2 menar att det bästa sättet för att uppnå 
kostnadskontroll är att konkurrensutsätta huvudleverantören. Genom 
konkurrensutsättning tvingas leverantören att hålla konkurrenskraftiga priser. 
Han är av åsikten att det ska vara helt uppenbart att en annan leverantör är 
mycket bättre för att det ska vara motiverat att vända sig till en annan 
leverantör för enskilda delar av kontraktet. Det finns även en risk att företag 
bara tittar på vilket pris en annan leverantör erbjuder och förbiser kostnaden 
för att genomföra bytet och flytta en del av kontraktet.  
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Företag 2 har försökt att dela upp kontraktet i flera delar för att underlätta en 
eventuell konkurrensutsättning av enskilda delar av kontraktet. Detta företag 
har också på ett aktivt sätt konkurrensutsatt huvudleverantören under den tid 
som kontraktet löpt.  
 
Som vi nämnt tidigare har Företag 5 outsourcat ett unikt system där det inte 
finns något likvärdigt system att jämföra med på marknaden. Detta gör att 
det är mycket svårt för företaget att göra prisjämförelser och i förlängningen 
konkurrensutsätta leverantören. Detta har medfört att företaget i hög grad 
förlitar sig till benchmarking. Det finns förvisso vissa standardsystem på 
marknaden som det går att jämföra med men dessa system uppfyller inte 
företagets krav varför resultatet av en jämförelse har liten relevans. Företag 
5 är det enda företag som inte har möjlighet konkurrensutsätta hela 
kontraktet med huvudleverantören. De andra företagen har alla möjlighet att 
göra prisjämförelser och konkurrensutsätta hela kontraktet. Det är dock 
relativt stora variationer mellan de andra företagen avseende vilka 
möjligheter och ambitioner de har att konkurrensutsätta enskilda delar av 
kontraktet. 

5.8 Beställarföretagets beroendeförhållande till 
leverantören 

”Jag tycker att man säljer själen om man låter leverantören äga designen av 
infrastrukturen, vilket vi är tacksamma för att dom inte gör.” 

 IT-chef, företag 3 

IT-chefen på företag 3 menar att företaget riskerar att hamna i ett mycket 
starkt beroendeförhållande till leverantören om även arkitekturrollen 
outsourcas.  
 
En vanligt återkommande synpunkt är att beställarföretaget hamnar i en 
beroendeställning till IT-leverantören genom att leverantören har byggt upp 
stor kunskap om företagets verksamhet och affärsprocesser. Denna kunskap 
tar lång tid att bygga upp vilket innebär att företaget hamnar i ett 
beroendeförhållande till leverantören. Samtliga företag hävdar dock att det 
går att byta leverantör om de skulle vilja det.  



Empiri 

64 

”Men det är klart att det finns ju alltid andra alternativ. Det finns ju en gräns 
för hur jag vill känna mig som kund gentemot en leverantör. Om leverantören 
maxar priserna konsekvent bara för at de tror att de är säkra då binder de ris 
till egen rygg i förlängningen.” 

Contract manager, företag 5 

Åsikterna om hur svårt, kostsamt och tidskrävande det skulle vara att byta 
leverantör går dock isär. IT-ansvarig på företag 1 säger exempelvis att det 
inte kommer att vara några problem att byta leverantör när kontraktstiden 
löper ut. IT-chefen på samma företag säger å andra sidan att han är rädd att 
företaget kommer att ha en svag ställning i förhållande till leverantören. 
Contract manager på företag 5 uppskattar att det rör sig om en process på 
ungefär två år för att byta leverantör. Företag 2 arbetar för att det ska gå att 
byta leverantör om de vill det. Företag 2 har också haft en betydande del av 
kontraktet outsourcad till en annan leverantör och anser att det går bra att 
byta leverantör men att det är en krävande process.  
 
Nedanstående citat från IT-chefen på företag 4 visar att den övervägande 
delen av det som är outsourcat går att flytta till en annan leverantör om den 
förväntade kostnadsinbesparingen är tillräckligt stor. 

 ”Idag är vi beroende av förvaltningen av de här gamla stordatorsystemen, 
dom kan vi inte flytta till vem som helst. Resten kan vi flytta och byta ut. 
Driften kan vi flytta, men det är ett stort jobb, det tar ett halvår, det är mycket 
besvär. ” 

IT-chef, företag 4 

Uttalandet nedan från IT-chefen på företag 3 speglar på ett bra sätt den 
inställning som alla företag i studien har. Förutsatt att det görs vissa 
ansträngningar inom företaget så går det att byta leverantör. Det stora 
problemet är om företaget bestämmer sig för att själva börja utföra de 
tjänster som de outsourcat till leverantören.  

”Problematiken är att få tag i resurserna för att faktiskt kunna leverera det 
här själva om vi bestämmer oss för att inte gå till en annan leverantör utan 
att göra det här själva i framtiden.” 

IT-chef, företag 3 
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Flera respondenter betecknar det som mycket svårt att kunna rekrytera 
tillräckligt kompetent personal för att kunna utföra de tjänster som de för 
närvarande köper av leverantören.  
 
Contract manager på företag 4 upplever att leverantören gör det svårt för 
företaget att byta leverantör genom att skapa en skräddarsydd IT-lösning för 
företaget.  
 
Att outsourca IT-verksamheten är en är tidskrävande process då det kräver 
långa förhandlingar med IT-leverantören. För det företag som outsourcat 
snabbast tog det tre månader att genomföra förhandlingarna med 
leverantören och flytta över all verksamhet. Detta beskriver företaget som en 
extremt snabb process. Flera av de andra företagen pratar dock om en 
process på över ett år för att genomföra förhandlingar och flytta över all 
verksamhet och komma igång med arbetet. 
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6 Analys 
I detta kapitel kopplar vi samman utvalda områden från empiriavsnittet med 
det teoretiska ramverk som presenterades i kapitel tre och fyra. De olika 
områdena består av sammanfogade delar av empirin som vi uppfattar har 
särskild inverkan på möjligheten till ekonomisk styrning och 
kostnadskontroll för beställarföretaget. I kapitlet analyserar vi inledningsvis 
marknaden för IT-outsourcing ur ett teoretiskt perspektiv följt av en analys 
kring utformningen av kontraktet. Därefter analyserar vi beställningar och 
utformning av beställarorganisationen varpå vi slutligen analyserar 
förhållandet mellan beställarföretaget och IT-leverantören.    

6.1 Inledning 

När ett företags IT-avdelning outsourcas försvinner många människor med 
omfattande IT-kunskaper ifrån företaget. Företaget ska över en natt 
genomföra processen att gå från att vara utförare till att vara beställare vilket 
kan vara mycket problematiskt. Det är vanligt att beställarföretaget 
underskattar svårigheterna med denna omställning och efter ett tag upptäcker 
att de saknar tillräcklig beställarkompetens. Hur mycket IT-kompetens som 
försvinner beror till stor del på hur omfattande outsourcingen är, det vill säga 
graden av outsourcing. Det är naturligt att beställarkompetensen urholkas 
mer om företaget genomför en total outsourcing jämfört med om de 
exempelvis enbart outsourcar infrastrukturen. Det finns en överhängande 
risk att det uppkommer kostnader för att bygga upp och administrera en 
beställarorganisation som företaget inte kunde förutse vid 
outsourcingtillfället. Det är naturligt att den ekonomiska styrningen 
försvåras av att det uppkommer kostnader som beställarföretaget inte hade 
räknat med från början. För att skapa förståelse för storleken på IT-
kostnaderna är det viktigt att inkludera kostnaden för att bygga upp och 
upprätthålla en kompetent beställarorganisation samt kostnaden för att 
kontrollera leverantören. Det kan uppstå många indirekta och oförutsedda 
kostnader efter att IT-verksamheten har outsourcats.  
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IT-kostnaderna blir mer påverkbara när IT-verksamheten är outsourcad 
eftersom andelen rörliga kostnader ökar. Samtidigt är det dock så att IT-
kostnaderna har blivit svårare att överblicka och identifiera efter IT-
outsourcingen. Det kan tyckas något paradoxalt att IT-kostnaderna har blivit 
svårare att identifiera efter IT-outsourcingen då beställarföretaget kan se 
exakt hur mycket de betalar till leverantören. Ett problem som 
beställarföretaget dock tenderar att förbise är att det efter outsourcingen 
uppkommer en rad interna IT-kostnader som kan vara svåra att identifiera. 
Detta kan exempelvis vara kostnader för beställarorganisationen och 
kostnader för att kontrollera leverantören. Det är också så att betydelsen av 
kostnadskontroll och ekonomisk styrning har ökat efter att IT-verksamheten 
har outsourcats. Detta eftersom beställarföretaget vid IT-outsourcing inte har 
samma direkta kontroll över hur IT-verksamheten bedrivs och vad detta 
kostar som de hade när IT bedrevs internt i företaget. När ett företag väljer 
att outsourca sin IT-verksamhet överlåter de till någon annan att fatta beslut 
om hur vissa IT-funktioner ska administreras. Vid IT-outsourcing flyttas IT-
verksamheten utanför organisationen varför det kan tyckas självklart att 
beställarföretaget inte kan använda samma ekonomiska styrning som 
användes tidigare när all IT-verksamhet sköttes internt.  

6.2 Marknaden för IT-outsourcing 

Vi har undersökt stora företag med relativt omfattande IT-outsourcing vilket 
medför att antalet möjliga leverantörer för dessa företag att välja bland är 
mycket begränsat. En viktig anledning till detta skulle kunna vara att den 
svenska marknaden för IT-outsourcing inte är tillräckligt stor för att mer än 
en handfull leverantörer ska kunna uppnå stordriftsfördelar. Om leverantören 
inte uppnår stordriftsfördelar kan de inte hålla tillräckligt låga priser för att 
attrahera några kunder.  
 
I situationer där det finns få potentiella leverantörer är risken enligt 
transaktionskostnadsteorin stor för att leverantören kommer att agera 
opportunistiskt. Beställarföretagen framhäver inte att det finns ett direkt 
missnöje med att leverantören uppvisar ett opportunistiskt beteende och 
försöker maximera sina vinster på kort sikt. Å andra sidan har 
beställarföretagen begränsad tilltro till leverantörerna vilket bland annat 
uttrycker sig i form av mycket omfattande kontroller av leverantörerna. En 
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av de främsta anledningarna till att leverantören kan agera opportunistiskt är 
att beställarföretaget har svårt att definiera vilka olika IT-funktioner som 
finns i företaget. IT-leverantören är inte heller särskilt benägen att tydligt 
definiera vilka olika tjänster som ingår i de funktioner som beställarföretaget 
köper av leverantören. IT-leverantören verkar också försöka skapa en så stor 
informationsasymmetri som möjligt för att skapa en situation där 
beställarföretaget hamnar i ett kunskapsunderläge. Leverantörens avsikt med 
detta torde vara att beställarföretaget inte med lätthet ska kunna avgöra om 
leverantörerna tar ut ett för högt pris.  
 
Det är dock inte säkert att leverantörens skräddarsydda lösningar är ett 
resultat av opportunistiskt beteende utan det skulle kunna vara så att det är 
denna lösning som ger mest affärsnytta åt beställarföretaget. IT-tjänster ska 
fungera som ett stöd för ett företags övriga verksamhet varför det krävs att 
dessa tjänster anpassas och integreras i verksamheten. Även om leverantören 
skulle erbjuda standardiserade tjänster är det alltså inte säkert att 
beställarföretaget skulle kunna använda sig av dessa beroende på att 
leverantören måste anpassa och kombinera sina tjänster efter 
beställarföretagets behov. Beställarföretagets svårigheter att definiera sitt 
behov av IT-tjänster i kombination med att leverantören inte kan erbjuda en 
sortimentskarta med standardiserade tjänster torde leda till att 
beställarföretaget känner stor osäkerhet vid upphandling av IT-tjänster. 
Framför allt det faktum att leverantören inte kan erbjuda en sortimentskarta 
gör att beställarföretaget måste jämföra och analysera hur de olika 
leverantörernas tjänster är uppbyggda och hur dessa skulle kunna anpassas 
till beställarföretagets behov. Beställarföretagets arbete med att hitta en 
leverantör som kan uppfylla beställarföretagets behov torde vara 
resurskrävande vilket borde resultera i höga transaktionskostnader i form av 
sökkostnader.  
 
Det faktum att det finns få potentiella leverantörer och risken för 
opportunistiskt beteende som detta medför kan leda till att beställarföretaget 
får höga transaktionskostnader i form av kontrakts- och kontrollkostnader. 
Om leverantören skulle agera opportunistiskt och maximera sina vinster på 
kort sikt så skulle detta medföra en extra kostnad för beställarföretaget. Det 
torde alltså vara svårare att uppnå kostnadskontroll i situationer då 
leverantören har stora möjligheter att agera opportunistiskt.  
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6.2.1 IT-leverantörens first mover advantage 

När företag outsourcar IT-verksamheten sker detta vanligtvis genom att en 
IT-leverantör köper en del av företaget som omfattar vissa IT-funktioner. 
Detta resulterar ofta i att samma personer fortsätter utföra arbetet med 
skillnaden att dessa personer efter outsourcingen är anställda av IT-
leverantören. Den leverantör som företaget väljer att outsourca till får en 
mycket stark ställning gentemot andra leverantörer. Detta eftersom de är 
med från början och skapar IT-outsourcingen genom att upprätta rutiner och 
kontaktytor mellan beställare och utförare. Den leverantör som är med från 
början köper en IT-funktion med tillhörande personal av beställarföretaget 
och förvärvar därmed också omfattande kunskap om beställarföretaget. Om 
beställarföretaget skulle vilja byta leverantör förlorar beställarföretaget 
denna kunskap och måste bygga upp en helt ny relation vilket är 
resurskrävande. 
 
Det är relativt krångligt och kostsamt för beställarföretaget att byta 
leverantör. Om leverantören är medveten om att beställarföretagen inte 
gärna byter leverantör så kan leverantören utnyttja detta genom att försöka 
maximera sina vinster på kort sikt. Leverantören skulle också på lite längre 
sikt kunna ta ut något högre priser än vad konkurrenterna gör eftersom 
kostnaderna för att byta leverantör är så höga. En viktig aspekt för att kunna 
utöva en framgångsrik ekonomisk styrning är att kunna identifiera alla 
kostnader som är förknippade med att byta leverantör. Detta för att kunna 
avgöra när det skulle vara lönsamt att byta leverantör.  

6.2.2 Marknadslösning för vissa IT-tjänster 

IT-outsourcing kan betraktas som en hybridlösning enligt 
transaktionskostnadsresonemanget. Eftersom transaktionerna inte äger rum 
inom företaget rör det sig inte om en hierarkisk lösning men det kan inte 
heller sägas vara en ren marknadslösning eftersom det vanligtvis existerar ett 
nära samarbete mellan beställarföretaget och leverantören. Ett exempel på 
ett sådant samarbete är när beställarföretaget och leverantören gör 
gemensamma investeringar i transaktionsspecifika tillgångar. Under 
uppsatsens gång har frågan väckts huruvida en hybridlösning verkligen är 
den bästa lösningen för alla IT-tjänster som normalt omfattas av kontraktet 
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mellan beställarföretaget och IT-leverantören. Vissa tjänster är relativt 
homogena och enkla till sin karaktär varför beställarföretaget kanske skulle 
kunna köpa dessa tjänster på en marknad. Detta eftersom det för vissa 
tjänster finns väl fungerande marknader med många köpare och säljare. Ett 
exempel på sådana tjänster kan vara vissa enklare tjänster inom infrastruktur. 
Om dessa tjänster inte köps på en marknad utan innefattas i ett stort 
långfristigt kontrakt tillsammans med andra IT-tjänster så ökar risken för att 
leverantören ska agera opportunistiskt vilket medför ökade 
transaktionskostnader. Rent praktiskt skulle detta kunna betyda att en enhet 
av beställarföretaget använder sig av en lokal leverantör istället för den 
globala leverantören som handhar beställarföretagets huvudkontrakt. Om 
beställarföretaget kan köpa tjänster på en väl fungerande marknad borde 
risken för opportunistiskt beteende minimeras eftersom leverantören måste 
tänka på sitt rykte då de har många konkurrenter. Beställarföretaget köper ett 
flertal av dessa enklare tjänster relativt frekvent varför 
transaktionskostnaderna borde minska då risken för opportunistiskt beteende 
minskar.  
 
En möjlig anledning till att beställarföretaget inte väljer att dela upp 
kontraktet med leverantören för att möjliggöra att vissa tjänster köps på en 
marknad kan vara att beställarföretaget tycker att det är enklare att endast ha 
en motpart som de alltid kan vända sig till. En teoretisk förklaring till detta 
kan vara att transaktionskostnaderna är högre när beställarföretaget använder 
sig av flera leverantörer. Vinsten av att konkurrensutsätta och köpa av flera 
leverantörer kan understiga kostnaderna för att administrera relationerna 
med leverantörerna. Det kan också vara så att det gynnar samarbetet mellan 
beställarföretaget och leverantören om alla tjänster omfattas av ett och 
samma kontrakt. Samtidigt är det också så att när vissa tjänster köps på en 
marknad så minskar leverantörens garanterade orderingång. Denna 
osäkerhet för leverantören skulle kunna avspeglas i att de tar ut ett högre pris 
som beställarföretaget ska betala.  

6.3 Kontraktet 

De IT-outsourcingkontrakt som skrivs verkar vara mycket invecklade och 
kontraktsupphandlingen tar vanligtvis mycket lång tid vilket torde resultera i 
höga kontraktskostnader. Beställarföretaget verkar vara av uppfattningen att 
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alla förutsebara situationer ska vara kontraktsreglerade. En förklaring till att 
beställarföretaget förordar detaljerade kontrakt kan vara att det vill 
säkerställa att leverantören gör det som denne är ålagd att göra. Enligt 
agentteorin är IT-leverantören ovillig att ta risker och prestera. Detta kan 
regleras genom att skriva ett detaljerat kontrakt som tvingar IT-leverantören 
att mot betalning ta risker och prestera. När ett företag outsourcar sin IT-
verksamhet går de från att ha haft en organisationslösning till att de får en 
marknadslösning där de upphandlar IT-tjänster på en marknad. IT-
outsourcingrelationer definieras dock som nämnts tidigare som en 
hybridlösning mellan marknad och organisation. För att hantera den 
osäkerhet som råder på en marknad kan beställarföretaget upprätta 
detaljerade kontrakt som stadgar formen för samarbetet med IT-leverantören.  

6.3.1 Kontraktets utformning 

En av anledningarna till att beställarföretaget köper IT-tjänster av 
leverantören är att leverantören har större kunskap om vissa IT-tjänster än 
vad beställarföretaget har. Genom att beställarföretaget har valt att outsourca 
vissa IT-funktioner har de även valt att delegera ett visst beslutsfattande till 
leverantören. Detta tyder på att beställarföretaget litar på att leverantören har 
högre kompetens att utföra IT-tjänster än vad beställarföretaget har. Detta 
skulle kunna beskrivas som en situation med relativt hög competence trust. 
Detta medför att beställarföretaget inte behöver kontrollera att leverantören 
har förmågan att prestera utan kan fokusera kontrollen till att säkerställa att 
leverantören har ambitionen och viljan att prestera maximalt.   
 
De strikta kontrakten och den misstro som råder mot leverantören skulle 
kunna vara en effekt av att beställarföretaget uppfattar att leverantören inte 
är beredda att göra något som de inte är tvingade att göra enligt kontraktet. 
Så länge denna misstro finns ifrån beställarföretagets sida kommer ett 
detaljerat kontrakt förmodligen att vara en nödvändighet.  
 
I en outsourcingrelation har IT-leverantören gjort stora transaktionsspecifika 
investeringar bland annat genom att de ofta köper en del av 
beställarföretagets IT-verksamhet. Detta innefattar vanligtvis köp av 
byggnader, personal och utrustning från beställarföretaget. Dessa tillgångar 
får anses vara relativt företagsspecifika och om leverantören skulle använda 
dessa tillgångar i en annan affärsrelation torde de minska i värde. Ofta är de 
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tjänster som leverantören levererar skräddarsydda och integrerade i 
beställarföretagets verksamhet. Detta medför också att leverantören har svårt 
att flytta dessa funktioner och tjänster till ett annat beställarföretag utan en 
avsevärd värdeminskning.  Ovanstående faktorer tyder på att IT-leverantören 
har gjort stora transaktionsspecifika investeringar. Detta avspeglas i 
kontraktsskrivandet då leverantören vill skriva ett kontrakt som säkerställer 
deras avkastning på investeringarna. Ett sätt för leverantören att erhålla 
avkastning är att skriva kontrakt med lång löptid och med en fast komponent 
i kontraktet som garanterar en årlig orderingång. En fördel för 
beställarföretaget med att skriva ett sådant kontrakt är att IT-kostnaderna blir 
mycket förutsebara eftersom beställarföretaget garanterar leverantören en 
årlig orderingång. Nackdelen är att den ekonomiska styrningen blir statisk 
eftersom IT-kostnaderna till viss del är opåverkbara. Beställarföretaget står 
inför valet att antingen skriva ett kontrakt med en stor fast del som ger 
enkelhet och förutsebarhet eller att skriva ett kontrakt med en stor rörlig del 
som ger påverkbarhet och flexibilitet.  
 
En vanlig kontraktslösning är att stadga kontraktet på ett sätt som garanterar 
leverantören en årlig intäkt. Beställarföretaget vill dock inte binda upp sig 
över en för lång tidsperiod och inte heller förbinda sig att köpa en stor årlig 
volym. Beställarföretagets behov av flexibilitet och leverantörens behov av 
säkerhet står i konflikt till varandra vilket torde avspeglas i 
kontraktsskrivandet genom att kontraktsförhandlingarna tar mycket lång tid 
vilket medför höga transaktionskostnader i form av kontraktskostnader. Ofta 
skriver dock beställarföretaget kontrakt med längre löptid och med större 
fast komponent än vad som varit optimalt med hänsyn till beställarföretagets 
önskan om en flexibel outsourcinglösning. Detta eftersom leverantören med 
denna lösning får avkastning på sina omfattande initiala investeringar och 
därmed kan erbjuda beställarföretaget bättre pris. Det kan alltså vara 
kostsamt för beställarföretaget att skriva ett flexibelt kontrakt som ska 
underlätta för företaget att påverka storleken på IT-kostnaderna. Den höga 
tekniska förändringstakten talar också mot att skriva alltför långfristiga 
kontrakt.  
 
Ett annat sätt som leverantören kan försäkra sig om att de ska få avkastning 
på sin investering är att det är inskrivet i kontraktet att beställarföretaget 
måste satsa en viss årlig summa på nyutveckling och vidareutveckling. Detta 
skulle medföra att beställarföretaget och leverantören gör gemensamma 
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investeringar i transaktionsspecifika tillgångar. Detta ger leverantören en 
form av säkerhet vilket borde utveckla relationen mellan beställarföretaget 
och leverantören samt även borga för att IT-systemen inte blir föråldrade.  
 
Ett problem för beställarföretaget är att det kan vara mycket svårt och 
kostsamt att dels mäta resultatet av leverantörens arbete och dels mäta 
relationen mellan leverantörens arbetsinsats och resultatet av denna 
arbetsinsats. Det verkar inte heller som att beställarföretaget till fullo litar på 
att leverantören gör det som leverantören i kontraktet förbundit sig att göra. 
Exempel på att beställarföretaget inte litar på att leverantören uppfyller sina 
åtaganden är de olika uppföljningsmöten och kontroller av leverantören som 
beställarföretaget utför. Det är dock inte säkert att dessa uppföljningar och 
kontroller av leverantörens arbete enbart är en följd av att beställarföretaget 
misstror leverantören. Dessa åtgärder från beställarföretagets sida skulle 
kunna vara ett sätt för beställarföretaget att hålla leverantören spänstig och 
förhindra att denne agerar opportunistiskt.  
 
Ett sätt för beställarföretaget att lösa ovanstående problem och erhålla 
optimal uppoffring och risktagande från leverantören är att stadga olika 
SLA:er i kontraktet. En SLA kan fungera som en utmärkt måttstock för 
leverantörens prestation. SLA:er är mycket användbara eftersom dessa 
tydligt visar vad beställarföretaget förväntar sig att leverantören ska prestera. 
Om beställarföretaget gör noggranna uppföljningar av SLA:erna erhåller de 
ett relevant mått på leverantörens prestation. För att SLA:erna ska vara 
verkningsfulla bör det i kontraktet även stadgas vad som händer om 
leverantören inte når upp till SLA:erna.  

6.3.2 Tvister om tolkning av kontraktet 

Trots att kontrakten är väldigt noggrant utformade för att reglera alla 
förutsebara situationer är det mycket vanligt att det uppstår konflikter mellan 
beställarföretag och leverantör om vad kontraktet egentligen stadgar och 
reglerar. Båda sidor tenderar att tolka kontraktet till sin egen fördel. Det 
stora problemet vid kontraktsskrivandet är att det är svårt att förutse vad som 
händer i framtiden varför lösningen på många problem som uppkommer när 
kontraktet har löpt ett tag inte står att finna i kontraktet. Det finns dock en 
risk att beställarföretaget kan bli låsta på grund av att kontraktet är alltför 
statiskt om de skriver ett mycket detaljerat kontrakt.  
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Beställarföretaget skriver vanligtvis långfristiga kontrakt som omfattar stora 
summor pengar. Vid kontraktsupphandlingen har beställarföretaget därför 
satsat mycket tid och pengar på att utforma ett heltäckande och mycket 
detaljerat kontrakt som ska vara tydligt och tillämpbart i varje situation som 
kan uppstå. I praktiken är det dock så att när det uppstår problem så måste 
beställarföretaget först, med hjälp av jurister, försöka förstå vad kontraktet 
stadgar och sedan undersöka om kontraktet är tillämpbart i det specifika 
fallet. Om så inte är fallet krävs nya förhandlingar med leverantören. Hela 
denna process är mycket tidskrävande och kostsam för beställarföretaget. 
För att underlätta denna process och minimera kostnaderna krävs det att 
beställarföretaget upprättar tillfredsställande rutiner i den ekonomiska 
styrningen.  

6.3.3 Effektiviseringsåtgärder 

Ett problem som ofta uppstår efter en tid av kontraktsförhållandet är vilken 
av parterna som ska få ta del av en effektiviseringsåtgärd. Förekomsten av 
detta problem illustrerar hur svårt det är att skriva ett kontrakt som båda 
parter är nöjda med och som avspeglar verkligheten. För att inte en av 
parterna ska känna sig alltför missnöjd bör det finnas möjlighet till att 
förhandla om hur en eventuell vinst av en effektiviseringsåtgärd ska delas 
mellan leverantör och beställarföretag. Det är viktigt att båda parter är 
medgörliga i liknande frågor eftersom relationen mellan beställarföretag och 
leverantör annars blir lidande.  
 
Om beställarföretaget inte får ta del av effektiviseringsåtgärder så har de 
anställda inget incitament att leta efter sådana. Därmed blir ekonomisk 
styrning som syftar till att göra de anställda mer kostnadsmedvetna till viss 
del verkningslös. IT-kostnaderna riskerar att bli väldigt statiska om det inte 
finns möjlighet för beställarföretaget att ta del av effektiviseringsvinster som 
företaget självt har initierat.  

6.4 Beställningar 

Vikten av att hitta den optimala volymen av IT-tjänster har blivit större efter 
att IT-verksamheten har outsourcats. När IT-verksamheten bedrevs internt 
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och det fanns ledig kapacitet var marginalkostnaden för att utnyttja 
ytterligare en IT-tjänst mycket låg eftersom nästan alla IT-kostnader var 
fasta. När IT-verksamheten är outsourcad är det däremot så att 
marginalkostnaden för att göra ytterligare en beställning är hög eftersom 
tilläggsbeställningar utgör en rörlig kostnad. Detta visar vikten av att ha en 
kompetent beställarorganisation som kan uppskatta vilken affärsnytta IT-
tjänster tillför företaget. Den centrala frågan i utformningen av den 
ekonomiska styrningen avseende beställningar torde vara att hitta den 
beställningsvolym som skapar mest affärsnytta i förhållandet till de 
kostnader som beställningarna föranleder. För att uppnå denna 
beställningsvolym är det av yttersta vikt att beställarföretaget har en 
kompetent beställarorganisation.   
 
Om det inte finns en kompetent beställarorganisation som kan avgöra vilket 
behov som finns i företaget och samordna beställningar riskerar kostnaderna 
för tilläggsbeställningar att rusa i höjden. En nyckelfaktor för att uppnå en 
framgångsrik outsourcing är att behålla arkitekturrollen inom företaget. När 
beställarföretaget övergår till att vara beställare ålägger företaget 
leverantören att utföra en viss uppgift. Detta innebär som nämnts tidigare att 
det uppstår ett principal- och agentförhållande mellan beställarföretaget och 
leverantören. Beställarföretaget torde dock ha stärkt sin roll som principal 
genom att det inte har delegerat beslutsauktoritet i arkitekturfrågor till 
leverantören. När beställarföretaget övergår till att vara beställare är det 
viktigt att de gamla informella beställningsvägarna bryts och att 
beställningarna handhas av den beställarorganisation som upprättas. Detta 
kan ofta vara problematiskt eftersom IT-leverantören i många fall köper 
beställarföretagets IT-avdelning och även efter IT-outsourcingen finns det 
möjlighet att ringa och göra beställningar av samma person som tidigare. 
Risken med att de informella beställningsvägarna finns kvar är att relationen 
mellan beställare och utförare blir mindre affärsmässig.       

6.4.1 Beställarorganisationens placering  

En beställarorganisation är ofta en centraliserad funktion vilket kan vara 
problematiskt eftersom det kan vara svårt för dem som arbetar centralt att se 
vilket behov som finns ute i verksamheten. Att använda sig av en starkt 
centraliserad beställarorganisation som sköter alla beställningar kan vara 
effektivt när beställarföretaget vill utöva en strikt kostnadskontroll och 
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minimera antalet beställningar. Det finns dock en risk att en alltför hård 
kostnadskontroll leder till att verksamheten inte får det IT-stöd som den är i 
behov av. När beställarföretaget å andra sidan har decentraliserat 
beställarfunktionen torde verksamhetens behov bättre avspeglas i de 
beställningar som görs. Nackdelen med denna decentralisering är dock att 
beställningarna inte samordnas vilket leder till att beställarföretaget har 
många kontaktytor med leverantören. När beställarföretaget har många som 
får beställa av leverantören torde risken för merbeställningar öka samtidigt 
som beställarföretagets kontroll över beställningarna minskar.  

6.4.2 Kontroller för att hindra överkonsumtion 

Ett sätt att minska risken för att det görs onödiga beställningar i 
beställarföretaget är att upprätta olika former av kontroller. För att det ska 
vara möjligt att skapa effektiva kontrollmekanismer krävs det dock att 
beställarföretaget vet vad som ska kontrolleras och vad som är önskvärt 
beteende. IT:s funktion är att stödja verksamheten och det kan vara svårt att 
se vad varje IT-tjänst skapar för affärsnytta för beställarföretaget. Det kan 
alltså vara svårt för beställarföretaget att avgöra vad som är den optimala 
volymen av IT-tjänster. En risk med att fokusera för mycket på att minimera 
IT-kostnaden och hårt reglera tilläggsbeställningar är att verksamhetens 
behov av IT inte uppfylls. En av beställarorganisationens viktigaste 
uppgifter torde därför vara att foga samman verksamhetens behov av IT med 
företagsledningens önskan om en hård kostnadskontroll.  
 
För att skapa en kompetent beställarorganisation bör den bestå av personer 
från olika delar av verksamheten. Det är viktigt att beställarorganisationen 
inte enbart består av personer med utförarkompetens från den interna IT-
avdelningen utan att det också finns personer med kunskap om 
verksamhetens behov. Det är också vanligt att beställarföretaget gör en 
extern rekrytering av personer med stor IT-kunskap för att skapa en 
beställarorganisation med bred kompetens.  
 
Ett annat sätt att utöva kontroll kan vara att utbilda personalen så att de gör 
mindre fel som måste åtgärdas och antalet samtal till helpdesk kan reduceras.  
 
För att förhindra onödiga beställningar kan beställarföretaget använda sig av 
olika beteendekontroller. Beställarföretaget kan exempelvis använda sig av 
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ett beställningssystem med tydliga beslutsvägar där beställningar som inte 
godkänts stoppas innan de når leverantören. Detta beställningssystem måste 
ta både den ekonomiska aspekten och den IT-tekniska aspekten i beaktande. 
Ett annat sätt att försöka kontrollera beställningarna är att försöka skapa en 
förståelse för betydelsen av att hålla kostnaderna i beställarföretaget nere. 
Detta ska skapa en större ansvarskänsla och kostnadsmedvetenhet bland de 
anställda.  
 
När det finns beloppsgränser och andra restriktioner för att reglera vilka som 
är berättigade att godkänna beställningar ägnas mycket tid åt att granska 
beställningar som innefattar stora belopp. Risken med detta system är att 
tilläggsbeställningar som omfattar mindre belopp inte kommer att granskas 
och ifrågasättas. Dessa mindre beställningar kan vara många till antalet 
varför den totala kostnaden för dessa beställningar kan vara betydande för 
beställarföretaget. Förmodligen är det dock inte motiverat av 
kostnadsmässiga skäl att kontrollera varje beställning. Det är dock viktigt att 
beställarföretaget är medvetet om problemet och inte endast kontrollerar 
beställningar av förhållandevis dyra tjänster.  

6.4.3 Fördelning av IT-kostnader 

Som en följd av gjorda beställningar uppkommer kostnader som måste 
fördelas i företaget. När beställarorganisationen är en central funktion är IT-
budgeten vanligtvis också centraliserad. Om beställarorganisationen är 
centraliserad kan företaget antingen ta alla IT-kostnader centralt eller 
schablonmässigt fördela dem till olika delar i organisationen. Anledningen 
till att inte fördela IT-kostnaderna kan dels vara att det skulle medföra för 
mycket administrativt arbete och dels att IT-kostnaden utgör en 
förhållandevis liten kostnadspost för beställarföretaget. En nackdel med att 
ha budgeten centraliserad är att de som beställer IT-tjänster inte får bära sina 
egna kostnader och därför inte känner kostnadsansvar. Detta kan leda till att 
de som arbetar ute i verksamheten gör onödiga beställningar eftersom alla i 
verksamheten får vara med och dela på kostnaden. Detta problem finns även 
om IT-verksamheten bedrivs internt. Kostnaden för de onödiga 
beställningarna är dock högre för ett beställarföretag som har outsourcat IT-
verksamheten jämfört med ett företag som beställer IT-tjänster från en intern 
IT-avdelning med ledig kapacitet. Om IT-budgeten istället ligger 
decentraliserad ute på kostnadsställen i verksamheten är det enklare att se till 
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att de som beställer IT-tjänster också får bära den kostnad som beställningen 
medför. Detta leder till en högre kostnadsmedvetenhet och borde även leda 
till att färre onödiga beställningar genomförs.  

6.5 Förhållandet mellan beställarföretaget och 
leverantören 

”Jag litar inte på IT-konsulterna” 

IT-chef, företag 5 

Rent generellt verkar förhållandet mellan beställarföretaget och IT-
leverantören präglas av beställarföretagets misstro och låga tillit till IT-
leverantören. Den låga tilliten till leverantören avspeglas i strikta kontrakt, 
täta uppföljningsmöten och omfattande kontrollmekanismer vilket medför 
höga transaktionskostnader. 
 
När beställarföretaget köper en viss funktion av leverantören minskar 
behovet av att kontrollera hur leverantören utför sina arbetsuppgifter. 
Beställarföretaget betalar för slutprodukten och bryr sig inte om vilka 
resurser som leverantören använder sig av för att uppfylla sina förpliktelser. 
Detta medför att kontrollkostnaderna minskar givet att det går att kontrollera 
att leverantören har uppfyllt sina åtaganden. Ett sätt att kontrollera detta är 
att upprätta olika SLA:er.  
 
Om beställarföretaget istället betalar ett rörligt pris för det arbete som 
leverantören utför är risken stor för att beställarföretaget kommer att 
ifrågasätta på vilket sätt leverantören utför sina tjänster. Detta kan 
exempelvis ta uttryck i omfattande diskussioner om vilken timtaxa som ska 
gälla för de konsulter som utför arbetet. Kontrollkostnaderna tenderar också 
att bli höga eftersom beställarföretaget måste använda sig av omfattande 
kontroller för att dels säkerställa att leverantören är så effektiv som möjligt 
och dels för att kontrollera att leverantören inte agerar opportunistiskt. 
Fördelen med att betala för det arbete som leverantören har utfört är att 
beställarföretaget i högre grad kan påverka hur leverantören utför arbetet och 
därmed också kan påverka kostnadsnivån.  
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6.5.1 Benchmarking och konkurrensutsättning 

En metod för att kontrollera IT-leverantören är att vid kontraktsskrivandet 
upprätta klausuler som tillåter benchmarking av leverantörens tjänster. Detta 
torde minska risken för att leverantören ska agera opportunistiskt.  
Benchmarking borde kunna fylla en funktion för både beställarföretaget och 
leverantören. Normalt sett är benchmarking ett sätt för beställarföretaget att 
kontrollera och säkerställa att leverantören upprätthåller en god standard vad 
gäller tjänsternas kvalitet i förhållande till det pris beställarföretaget betalar. 
Det kan vara så att det inte enbart är resultatet av benchmarkingen som är 
viktig utan beställarföretagets möjlighet att benchmarka kan också användas 
som ett styrmedel och påtryckningsmedel gentemot leverantören för att hålla 
denne spänstig. För att benchmarkingen ska vara effektiv och objektiv ska 
den utföras av en tredje part som inte är inblandad i outsourcingrelationen. 
För att benchmarkingen ska vara verkningsfull måste beställarföretaget ha en 
klar bild av vad det är som ska benchmarkas. Antingen kan hela kontraktet 
benchmarkas eller så kan enskilda tjänster lyftas ut. Som vi har nämnt 
tidigare kan det dock vara mycket svårt att lyfta ut enskilda delar av den 
funktion beställarföretaget köper av leverantören. Det är av högsta vikt att 
det finns något relevant att benchmarka mot så att man inte jämför päron 
med äpplen. För att lyckas väl med benchmarkingen måste beställarföretaget 
hitta ett sätt att särskilja olika tjänster från varandra.  
 
Ett problem som kan uppstå vid benchmarking av enskilda delar av 
kontraktet är att leverantören sätter förhållandevis låga priser på dessa 
tjänster och högre priser på tjänster som inte är möjliga att benchmarka. Om 
beställarföretaget vill ha en mer uttömmande bild av leverantörens 
prissättning och effektivitet kan de genomföra en benchmarking av enskilda 
delar av kontraktet i kombination med att de också benchmarkar kontraktet i 
sin helhet. Ett praktiskt problem är att leverantören agerar opportunistiskt då 
de försvårar genomförandet av en benchmarking bland annat genom att 
integrera olika tjänster med varandra och skapa skräddarsydda lösningar. En 
lösning på detta problem är att konstruera kontraktet på ett sätt som tvingar 
leverantören att leverera tjänster som är möjliga att särskilja från varandra. 
Som vi nämner i kapitel 6.2 är det dock inte säkert att integrerade och 
skräddarsydda lösningar är en följd av opportunistiskt beteende från 
leverantörens sida utan det skulle kunna vara så att det är denna lösning som 
ger mest affärsnytta åt beställarföretaget 
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Benchmarking kan även föra med sig positiva effekter för leverantören 
genom att säkerställa att de utför tjänsterna på ett tillräckligt effektivt sätt 
jämfört med andra leverantörer. Leverantören kan genom benchmarking 
identifiera områden där denne är förhållandevis ineffektiv. Förutsatt att 
leverantören effektiviserar dessa områden så borde detta kunna stärka 
relationen mellan beställarföretag och leverantör eftersom beställarföretaget 
då känner sig nöjdare med leverantören. Dessa åtgärder som leverantören 
kan genomföra borde leda till att beställarföretagets competence trust till 
leverantören ökar. Detta eftersom beställarföretaget genom benchmarkingen 
kan få ett kvitto på att leverantören utför sina arbetsuppgifter på ett effektivt 
sätt.  
 
Benchmarking är inte det enda verktyget som beställarföretaget har för att 
sätta press på leverantören utan beställarföretaget har också möjlighet att 
konkurrensutsätta IT-leverantören. Genom att konkurrensutsätta kan 
beställarföretaget tvinga leverantören att sänka priset på vissa tjänster 
alternativt kan beställarföretaget anlita ytterligare en leverantör. Om 
beställarföretaget väljer att anlita mer än en leverantör är det dock viktigt att 
det är metvetet om de problem som detta för med sig. Ett problem är att 
leverantören kan hävda att denne inte kan garantera de servicenivåer som 
avtalats eftersom leverantören menar att den nya leverantören påverkar 
servicenivån. Ett annat problem är att det kan vara svårt och kostsamt att 
administrera och samordna flera olika motparter. Det finns också en risk för 
att den ursprunglige IT-leverantören på grund av den minskade orderingång 
som är en följd av konkurrensutsättningen inte kan garantera lika låga priser 
som tidigare. Det är inte säkert att den lösning där beställarföretaget får 
betala lägst kostnad till IT-leverantörerna blir billigast beroende på att denna 
lösning kan medföra högre transaktionskostnader och därmed ge en högre 
totalkostnad.   

6.5.2 Informationstransparens 

IT-leverantören delar vanligtvis med sig av information rörande hur mycket 
tid deras konsulter har lagt ned för beställarföretagets räkning. Genom att 
kontrollera att denna information överensstämmer med dels leverantörens 
fakturor och dels med faktisk tidsåtgång borde beställarföretaget kunna öka 
sin tillit till IT-leverantören.  
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IT-leverantören är dock mycket ovillig att dela med sig information till 
beställarföretaget om vilken kostnadsstruktur och vinstmarginal som 
leverantören har. Open book accounting skulle kunna vara ett sätt för 
beställarföretaget att utöva ekonomisk styrning och bygga en långsiktig 
relation mellan leverantören och beställarföretaget. Open book accounting 
skulle också kunna var ett sätt att öka beställarföretagets tillit till 
leverantören. Användandet av open book accounting ska också leda till 
sänkta kostnader genom att behovet av olika kontrollmekanismer minskar 
vilket leder till lägre kontrollkostnader. Om beställarföretaget kan 
implementera open book accounting i relationen med leverantören så borde 
behovet av att med hjälp av ekonomisk styrning motverka opportunistiskt 
beteende minska. Användandet av open book accounting skulle förmodligen 
skapa större förståelse för leverantörens prissättning och räta ut en del av de 
frågetecken som finns angående leverantörens prissättning. Det är viktigt att 
inte endast titta på den information som erhålls vid open book accounting 
utan också göra en jämförelse med marknadspriset. Om denna jämförelse 
inte genomförs finns det en risk att beställarföretaget får betala ett högre pris 
när de använder sig av open book accounting.  
 
Om beställarföretaget lyckas etablera någon form av open book accounting i 
relationen är det viktigt att hitta en bra nivå på vilken information som ska 
utbytas mellan leverantören och beställarföretaget. Om beställarföretaget 
skulle få tillgång till alltför mycket information om leverantörens 
kostnadsstruktur är det stor risk för att det skulle vara för tidskrävande och 
därmed för kostsamt för beställarföretaget att systematisera och analysera 
informationen på ett sätt som gör att beställarföretaget har någon nytta av 
informationen.



Slutsatser 

82 

7 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att svara på de problemfrågor som presenterades i 
inledningen och som hela uppsatsen syftar till att besvara. Slutsatserna 
bygger på de resonemang som förs i analysen. I detta kapitel finns även ett 
avslutande stycke där vi resonerar kring huruvida det är bra eller dåligt att 
för företag att outsourca sin IT-verksamhet. Vi vill påpeka att detta stycke 
inte syftar till att besvara problemfrågan utan är våra egna personliga 
reflektioner och tankar som växt fram under uppsatsens gång. Vidare ges 
även förslag på framtida forskning inom IT-outsourcing.  

7.1 Vilka implikationer får IT-outsourcing på ett 
företags ekonomiska styrning och möjligheter 

till kostnadskontroll? 

En vanlig orsak till att beställarföretag outsourcar sin IT-verksamhet är att 
det vill omvandla fasta kostnader till rörliga för att kunna anpassa IT-
kostnaderna efter verksamhetens behov av IT. Vår åsikt är att IT-outsourcing 
skapar goda förutsättningar för beställarföretaget att öka volymen IT-tjänster 
om verksamhetens behov ökar. IT-leverantören är dock inte alls lika 
tillmötesgående om beställarföretaget vill minska volymen av IT-tjänster 
varför IT-outsourcing medför att det kan vara svårt för beställarföretaget att 
minska IT-kostnaderna om verksamhetens behov av IT minskar. 
Beställarföretaget måste vara medvetet om att det inte går att skapa en helt 
rörlig IT-kostnad då IT-leverantören måste garanteras en viss årlig 
orderingång för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser.  
 
När ett företag genomför en IT-outsourcing förändras företagets roll från att 
ha varit utförare till att bli beställare. Det är vanligt att beställarföretaget 
underskattar svårigheterna med denna omställning och efter ett tag upptäcker 
att det saknas tillräcklig beställarkompetens. Före IT-outsourcingen kunde 
beställarföretaget hantera osäkerhet genom en hierarkisk lösning men efter 
IT-outsourcingen förändrades detta genom att IT numera upphandlas på en 
marknad eller i en hybridlösning mellan marknad och hierarki. Hur nära en 
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Hierarki Marknad 

Före IT-outsourcing 

Hierarki Marknad 

Efter IT-outsourcing 

IT-tjänster IT-tjänster

ren marknadslösning beställarföretaget befinner sig beror på vilken grad av 
samarbete det har med IT-leverantören.   
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 6 IT-outsourcing: hierarki eller marknad? (Källa: egen) 

När beställarföretaget har genomfört IT-outsourcingen och blivit beställare 
krävs det att företaget bygger upp en beställarorganisation vilket inte var 
nödvändigt när IT-verksamheten bedrevs internt. Vår uppfattning är att det 
är en tidskrävande och kostsam process att bygga upp en kompetent 
beställarorganisation. En anledning till detta är att beställarföretaget måste 
bryta gamla inrotade beställningsvägar och arbetssätt. Det har också blivit 
viktigare att hitta den optimala volymen av IT-tjänster efter IT-
outsourcingen. Detta eftersom marginalkostnaden för att göra ytterligare en 
beställning har förändrats från att var i princip obefintlig före IT-
outsourcingen till att vara mycket hög efter IT-outsourcingen.  
 
När ett företag outsourcar IT-verksamheten förlorar det den direkta 
kontrollen över hur IT-verksamheten bedrivs och beställarföretaget avhänder 
sig beslutsfattande i många frågor rörande IT. Beställarföretagets förlorade 
kontroll är särskilt problematiskt i situationer då risken är stor för att IT-
leverantören ska agera opportunistiskt.  
 
Efter att ett företag har outsourcat sin IT-verksamhet är risken stor för att det 
hamnar i en mycket stark beroendeställning till sin IT-leverantör. Detta 
medför att risken för att leverantören agerar opportunistiskt ökar vilket 
försvårar den ekonomiska styrningen och möjligheterna till kostnadskontroll.  
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7.2 Hur kan IT-outsourcingen konstrueras för att 
underlätta utövandet av ekonomisk styrning? 

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa en outsourcinglösning som 
underlättar utövandet av ekonomisk styrning är utformningen av kontraktet. 
Kontraktet sätter ramarna för den ekonomiska styrningen i en IT-
outsourcingrelation. Vår uppfattning är att det lönar sig att satsa mycket 
pengar i upphandlingsfasen för att skriva ett kontrakt som skapar goda 
förutsättningar för låga transaktionskostnader i form av kontroll- och 
övervakningskostnader när transaktionen genomförs. Det är dock viktigt att 
inte endast titta på omfattningen av transaktionskostnaderna utan också 
beakta den kostnad som leverantören fakturerar beställarföretaget. Det är 
alltid totalkostnaden som är mest intressant. Det är alltså inte säkert att den 
lösning där leverantören erbjuder lägst pris är den lösning som innebär lägst 
totalkostnad för beställarföretaget. Det är mycket krångligt och dyrt att byta 
leverantör varför det är av yttersta vikt att göra en noggrann jämförelse 
mellan leverantörerna innan företaget bestämmer sig för vilken leverantör 
det ska outsourca till.  
 
Det vi har kommit fram till i vår undersökning angående utformningen av 
kontraktet är följande: 
 

 Vi tycker att en femårig löptid på kontraktet är att föredra för stora 
svenska företag som ingår omfattande IT-outsourcingkontrakt. 
Kontraktstiden får inte vara alltför kort eftersom det tar ett par år 
innan beställarföretag och leverantör lär känna varandra och lär sig 
kontraktets praktiska innebörd och tillämpbarhet. Vid kortare löptid 
på kontraktet finns det även en betydande risk för att leverantören 
måste ta ut ett högre pris. Det är dock inte bra med en alltför lång 
löptid på kontraktet eftersom detta ökar risken för att leverantören 
agerar opportunistiskt. Vidare tenderar ett kontrakt med en lång löptid 
att skapa ett starkt beroendeförhållande mellan beställarföretaget och 
leverantören. 

 
 Vi tycker att beställarföretaget ska köpa funktionalitet av leverantören 
och inte bry sig om vilka olika tjänster som leverantören använder sig 
av för att uppnå denna funktionalitet. En av de viktigaste 
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anledningarna till att beställarföretaget ska köpa funktionalitet är att 
det är mycket svårt och kostsamt att mäta de enskilda tjänsternas 
bidrag till en viss funktionalitet. Det är även viktigt att tydligt 
definiera olika SLA:er i kontraktet som definierar vilken servicenivå 
leverantören ska upprätthålla för olika IT-funktioner.  

 
 För att ge flexibilitet och skapa kontrollmöjligheter för 
beställarföretaget bör kontraktet innehålla klausuler som stadgar när 
och hur en benchmarking ska gå till. Det är också viktigt att kontraktet 
möjliggör konkurrensutsättning av huvudleverantören. 

 
 För att främja samarbetet mellan beställarföretaget och leverantören 
samt att förebygga att IT-systemen blir föråldrade bör det stadgas i 
kontraktet att beställarföretaget och leverantören ska göra vissa 
gemensamma investeringar avseende utveckling. 

 
 Vi tycker att kontraktet bör stadgas på ett sätt som ger 
beställarföretaget rätt att omförhandla kontraktet om behovet av IT-
tjänster avsevärt ökar eller minskar. Detta för att kunna anpassa 
kontraktet till verksamheten. Detta är särkskilt viktigt när kontrakt 
med lång löptid ingås eftersom det är mycket svårt att förutse 
verksamhetens framtida IT-behov. 

  
 Det är viktigt att det är kontraktsreglerat hur en eventuell 
effektiviseringsvinst ska fördelas mellan beställarföretaget och 
leverantören. Detta för att förebygga omfattande förhandlingar och för 
att ge beställarföretaget incitament att försöka hitta 
effektiviseringsåtgärder.  

 
När kontraktet väl är skrivet är det viktigt att beställarföretaget anpassar sig 
till den nya situationen då företaget har gått från att vara utförare till att vara 
beställare. Varje tilläggsbeställning utöver det som stadgas i kontraktet ökar 
IT-kostnaden varför det är av stor vikt att upprätta en väl anpassad 
beställarorganisation som har förmågan att hantera dessa beställningar.  
 
En nyckelfaktor för att uppnå en framgångsrik outsourcing där 
beställarkompetensen är god är att behålla arkitekturrollen inom företaget.  
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Om beställarföretaget vill utöva en strikt kostnadskontroll och minimera 
antalet beställningar är det lämpligt att använda sig av en starkt centraliserad 
beställarorganisation som sköter alla beställningar. När beställarföretaget har 
många personer ute i verksamheten som får beställa av leverantören torde 
risken för merbeställningar öka samtidigt som beställarföretagets kontroll 
över beställningarna minskar.  
 
Beställarföretaget måste bedöma hur viktigt IT är för verksamheten. Om 
verksamhetsnytta är viktigast så är en decentraliserad placering av 
beställarorganisation och decentraliserad kostnadsfördelning att föredra. Om 
fokus ligger på att hålla kostnaderna för IT på en låg nivå så bör 
beställarorganisationen och kostnadsfördelningen vara centraliserad.  
 
Om beställarorganisationen är centraliserad och IT-kostnader inte fördelas 
utan tas centralt är det viktigt att beställarföretaget använder sig av kontroller 
för att motverka onödiga beställningar. Detta problem uppkommer när IT-
kostnaderna inte fördelas då de som arbetar ute i verksamheten kommer med 
många önskemål om beställningar eftersom de inte får bära kostnaden för 
den efterfrågade tjänsten.  
 
Det effektivaste sättet att kontrollera att kostnaderna för tilläggsbeställningar 
inte blir alltför stora är enligt vår mening att använda sig av ett tydligt 
beställningssystem. I detta system bör det finnas olika auktoriseringsnivåer 
med beloppsgränser inom vilka olika anställda är berättigade att lägga 
beställningar.   
 
För att säkerställa att leverantören är effektiv och prismässigt 
konkurrenskraftig bör beställarföretaget använda sig av benchmarking samt 
konkurrensutsätta huvudleverantören. För att lyckas väl med 
benchmarkingen måste beställarföretaget hitta ett sätt att särskilja olika 
tjänster från varandra. För att det ska vara möjligt att göra en verkningsfull 
benchmarking är det också viktigt att de tjänster som beställarföretaget 
köper av leverantören är relativt standardiserade. När beställarföretaget väl 
bestämmer sig för att leverantören ska benchmarkas ska själva 
benchmarkingen utföras av en professionell tredje part. För att 
benchmarkingen ska resultera i relevant information måste både enskilda 
delar av kontraktet och kontraktet i sin helhet benchmarkas.  
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Om beställarföretaget har genomfört benchmarkingen och resultatet visar att 
andra leverantörer är effektivare på att utföra vissa tjänster bör detta 
användas som påtryckningsmedel för att leverantören ska effektivisera sin 
verksamhet och sänka priserna. Om leverantören inte är beredd eller kapabel 
att göra detta är det ett naturligt nästa steg för beställarföretaget att 
konkurrensutsätta leverantören och se vad andra leverantörer på marknaden 
erbjuder. Det förefaller nödvändigt att ge leverantören en viss säkerhet i 
form av en garanterad orderingång. Beställarföretaget måste vara medvetet 
om att huvudleverantören tar ut ett högre pris när de blir konkurrensutsätta. 
Detta eftersom leverantören tar en större risk när deras totala intäkt blir 
svårare att uppskatta vilket leverantören vill ha ersättning för i form av högre 
priser på andra tjänster.  
 
Det är viktigt att det inte skapas en alltför komplex outsourcingsituation när 
beställarföretaget konkurrensutsätter huvudleverantören. Vår 
rekommendation är att ge huvudleverantören en relativt omfattande 
garanterad årlig orderingång men att konkurrensutsätta leverantören genom 
att lyfta ut vissa delar av kontraktet med jämna mellanrum. Om 
beställarföretaget använder sig av mer än två stora leverantörer blir IT-
outsourcingen mycket komplex. Det är framförallt problematiskt att göra 
tydliga gränsdragningar mellan de olika leverantörerna.  
 
Även om beställarföretaget inte går så långt som att konkurrensutsätta och 
köpa IT-tjänster av andra leverantörer så är beställarföretagets möjlighet att 
konkurrensutsätta ett påtryckningsmedel som håller leverantören spänstig.  
 
Open book accounting kan vara ett sätt öka tilliten mellan beställarföretaget 
och leverantören och skapa ett närmare samarbete. Den ökade tilliten bör 
medföra att behovet av att kontrollera leverantören minskar vilket innebär en 
kostnadsinbesparing. För att open book accounting ska vara verkningsfull 
måste den information som erhålls jämföras med rådande marknadspris.  
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7.3 Framtida forskning 

Under vår insamling och bearbetning av empiri har vi noterat att det finns en 
stor osäkerhet huruvida IT-outsourcing har medfört kostnadsinbesparingar 
för företagen. Därför tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka hur 
ett företags kostnadsstruktur har förändrats efter att IT-verksamheten har 
outsourcats. Vi efterlyser en undersökning av om IT verkligen har blivit 
billigare för företag efter IT-outsourcingen. Detta skulle exempelvis kunna 
genomföras genom en kvantitativ studie av företag som har outsourcat sin 
IT-verksamhet.  

7.4 Avslutande diskussion 

Som vi nämnde i inledningskapitlet har 55 % av de svenska storföretagen 
valt att outsourca sin IT-verksamhet. (Cap Gemini Ernst & Young 2003) 
Under uppsatsens gång har frågan väckts huruvida det är lämpligt för företag 
att outsourca sin IT-verksamhet. Det finns ett flertal svenska företag som har 
så pass omfattande IT-verksamhet att de på egen hand kan uppnå 
stordriftsfördelar. Därför menar vi att det är tveksamt om dessa företag 
verkligen bör outsourca av kostnadsskäl. Vi tycker också att det kan tyckas 
lite underligt när företag outsourcar sin IT-verksamhet och fortsätter med 
samma maskiner och människor och det enda som har hänt är att företaget 
har förlorat den hierarkiska kontrollen över verksamheten. Vi tycker att det 
borde vara mer värt för företag att behålla kontrollen över verksamheten än 
att minska storleken på balansräkningen.  
 
Vi har märkt att många företag efter IT-outsourcingen anser sig ha rätt till 
samma insyn i hur IT-verksamheten bedrivs som de hade före IT-
outsourcingen. Det är också vanligt att företag vill ha samma 
kontrollmöjligheter över leverantören som de hade över den interna IT-
avdelningen. Vi menar dock att om beställarföretaget inte är beredda att 
avhända sig en del av det beslutsfattande och de kontrollmöjligheter som en 
outsourcing innebär bör företaget inte outsourca sin IT-verksamhet.
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Intervjuformulär 
 
Nedan följer en kort beskrivning på inriktningen av vår studie, detta för att 
ni som respondent ska se intervjufrågorna från vårt perspektiv och på sätt 
bidra till en kvalitativ och avgränsad studie.  
 
Vi avser att undersöka hur företag använder ekonomisk styrning för att 
kontrollera sin IT-outsourcing. Detta intervjuformulär syftar till att ge oss en 
bra beskrivning av hur ert företag använder er av ekonomisk styrning i 
samband med användning av IT-tjänster som har outsourcats. Enligt vår 
definition av IT-outsourcing omfattar IT-outsourcing alla IT-tjänster som ni 
väljer att köpa av någon utomstående leverantör istället för att producera den 
själv.   
 

Bakgrund 
 

Fråga nr. 1 – Strategi 
  

- Varför har ni valt att använda er av IT-outsourcing? 
 

 Hur ser ni på IT? Vilken betydelse har det för er verksamhet? 
(Kärnverksamhet, ”commodity”, kritisk för verksamheten) 

 Hur länge har ni använt er av IT-outsourcing? 
 
Fråga nr. 2 – IT-verksamheten 
 

- Vilken/vilka delar av IT-verksamheten har ni valt att outsourca? 
 

 Hur stor del av er IT-verksamhet är outsourcad? I monetära termer i 
procent helst. 

 Vilka delar är outsourcade? Vilka områden rörande IT har ni 
outsourcat? (Ex. App. Förvaltning, App. Nyutveckling, helpdesk, 
telefoni, drift, kommunikation, IT-tekniker) 

 Hur stora är era IT-kostnader i förhållande till den totala 
kostnadsmassan? 

 Hur lång tid tog det att upphandla kontraktet, tycker du att det var 
tillräckligt med tid? Ser du några nackdelar i hur det upphandlades? 



Intervjuformulär 

 

 Hur långt är det nuvarande kontraktet med huvudleverantören, hur 
lång tid av kontraktslängden har fortlöpt tills idag? 

 Hur ser ert kontrakt ut, hur mycket är reglerat som fast och hur 
mycket är rörligt? (i aktiviteter inte nödvändigtvis i siffror) 

 Har ni förbundit er till att köpa en viss nivå? Är leverantören 
garanterad en viss orderingång? 

 Tycker du att dagens kontrakt på ett bra sätt speglar användandet av 
IT-tjänster? 

 
Beställningar 
 

Fråga nr.3 – Beställningsbefogenheter 
 

- Vilka får göra beställningar och hur kontrolleras detta? 
(Beställarloopen) 

 
 Vilka får beställa (rörlig kostnadsdel)? Finns olika nivåer som man får 
beställa upp till utan beslut från högre ort?  

 Vad får man beställa, vilka tjänster och produkter?  
 Är det bara vissa personer som får beställa vissa speciella och mer 
komplexa tjänster? 

 Finns det reglerat vilka leverantörer de anställda får beställa från?  
 Finns kontroller innan IT-tjänster beställs? 
 Vilken attityd har de anställda till att beställa IT-tjänster, tycker de att 
det är dyrt, billigt, enkelt eller krångligt? 

 Vilka åtgärder vidtas idag för att påverka attityden till beställandet av 
IT-tjänster? 

 
Uppföljning 

 
Fråga nr. 4 – Ansvarsredovisning för IT-kostnader 
 

- Används någon form av ansvarsredovisning vid fördelning av IT-
kostnader?  

 
 Hur noggrann är ansvarsredovisningen? (Divisioner – individer)  
 Hur ser ansvarsstrukturen ut i företaget? (profitcenter, 
Investmentcenter, Revenuecenter) 

 Vilken roll har IT-avdelningen? (Resultatenhet?) 
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 Vilka nackdelar respektive fördelar upplever ni med att ha 
ansvarsredovisning för IT-kostnader?   

 
Fråga nr. 5  – Budgetens användning 

 
- Hur upprättas budget för IT-kostnader?  

 
 Hur är företagets kompetens att upprätta budget för IT-kostnader? 
 Vad omfattas i budgeten för IT-kostnader? 
 Är det vanligt att IT-budgeten överskrids? 
 Använder ni er av någon form av variansanalys?  
 Hur viktigt verktyg är budgeten för att uppnå kostnadskontroll? 
 Vad händer om budgeten för IT-kostnader överskrids? 
 Har IT-leverantören information om hur stor er budget är för IT-
tjänster? Sker något samarbete här för att inte överskrida budgeten? 

 
Fråga nr. 6 – Leverantörens timredovisning 
 

- Hur redovisar leverantören antalet fakturerade timmar och övriga 
kostnader som leverantören debiterat? 

 
 Hur kontrollerar ni att IT-leverantören levererar det som är 
överenskommet? 

 Hur kontrollerar ni att det är konsulter med rätt kompetens för 
uppgiften som utför uppdraget, så att timprissättningen blir rätt? 

 Vilken form av redovisningssystem finns det? För timmar beställda, 
för konsulttimmar, för användning av olika applikationer?  

 Hur noggrant specificerade är leverantörens fakturor? 
 Hur upplever ni att fakturor överensstämmer med tidsredovisning och 
hur överensstämmer denna i sin tur med det arbete som leverantören 
har utfört? 

 
IT – leverantörerna 
 
Fråga nr. 7 – IT-leverantörerna 
 

- Hur många olika IT-leverantörer använder ni er av? 
 

 Hur ser ni på att konkurrensutsätta huvudleverantören? 



Intervjuformulär 

 

 Hur har ni konkurrensutsatt er huvudleverantör, i så fall på vilket sätt? 
 Tror du att leverantören sätter billiga priser på de tjänster som du kan 
konkurrensutsätta och högre priser på det som inte är möjligt att 
konkurrensutsätta?  

 Har ni möjlighet till att benchmarka er IT-leverantör och i så fall på 
vilket sätt? 

 Hur stor del av den outsourcade kostnadsmassan står andra 
leverantörer än huvudleverantören för? 

 
Fråga nr. 8 – Förhållandet till leverantörerna 
 

- Vilket förhållande upplever ni att ni har till er IT-leverantör? 
- Känner ni er särskilt bundna till en IT-leverantör? 

 
 Har ni insyn i leverantörernas kostnadsstruktur? VM etc. på utnyttjade 
tjänster.  

 Vilken insyn och vilka påverkansmöjligheter har ni på leverantörens 
val av konsultkategori vid olika tjänster? 

 Upplever ni att ni är särskilt bundna till en leverantör? 
 Flyttade en del av den tidigare IT-avdelningen över till 
huvudleverantören då ni outsourcade verksamheten?  

 Hur många är det som arbetar på IT-avdelningen idag (arbetsbörda)? 
 Hur säkerställs att personalen lär sig de nya produkter som IT-
leverantören har utvecklat? 

 Hur försöker ni undvika att hamna i ett starkt beroendeförhållande till 
IT-leverantören? 

 Hur har beroendeförhållandet förändrats under kontraktets löptid? Hur 
tror du att det kommer att se ut vid kontraktets slut? 

 
 

Avslutande frågor 
 

 Hur tycker du att en optimal IT-outsourcings lösning ska se ut? 
(Lång/kort kontrakt; Fast/rörligt; En/flera leverantörer; 
Beställningsstruktur) 

 Vilken part får ta del av kostnadsinbesparingar som är en följd av en 
effektiviseringsåtgärd? (Kund/Leverantör) Finns det incitament till 
kostnadsinbesparingar? 

 


