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Abstract  

Många företag väljer idag att outsourca och informationsteknologi (IT) är en av de mest 

outsourcade funktionerna som finns. Det finns både fördelar/möjligheter och nackdelar/risker 

med fenomenet, företag behöver därför väga dessa faktorer mot varandra för att se om 

outsourcing är den rätta lösningen. I uppsatsen kommer det att undersökas hur väl litteraturens 

fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer överens med empirins och vi kommer även 

att söka en större förståelse för begreppet outsourcing.  

I litteraturen förekommer tre olika huvudtolkningar inom outsourcing: outsourcing som 

externalisering av befintliga aktiviteter, outsourcing som inköp och outsourcing som relation. 

I uppsatsen kommer dessa att vara en central punkt då syftet även är att försöka finna om 

vissa fördelar/möjligheter och nackdelar/risker stämmer bättre in på en viss huvudtolkning. 

Tre expertintervjuer med företag som outsourcar någon del inom IT är gjorda. 

Respondenterna har exemplifierat många faktorer som kan vara både till fördel och till 

nackdel för ett företag. När litteratur och empiri jämförts har det framkommit att de största 

fördelarna/möjligheterna med outsourcing är att företag kan lägga tid på rätt uppgifter och att 

de kan kostnadsbespara. Den största nackdelen/risken som hittats är att de anställda på 

företaget som outsourcar påverkas negativt. Ingen av respondenterna har inkluderat samma 

fördelar/möjligheter och nackdelar/risker som de andra, som passar in på de olika 

huvudtolkningarna. Det här har medfört att inga slutsatser gällande om dessa stämmer bättre 

in på en viss huvudtolkning har kunnat dras. Däremot har det framkommit att outsourcing är 

ett väldigt brett begrepp vilket gör att det är svårt att definiera eller beskriva det på endast ett 

sätt.  
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1 Inledning 

Augustson & Bergstedt Sten (1999) skriver att outsourcing av informationsteknologi (IT) har 

funnits sedan 1960-talet, så det är inget nytt fenomen. Leverantörerna fanns i form av 

servicebyråer, vilka med tiden kom att tillhandahålla driften av företagens datorer. Ville 

företaget att servicebyråerna skulle göra något förutom det som stod i kontraktet fick de betala 

en summa utöver det överenskomna priset. Summan var ofta väldigt stor vilket resulterade i 

att leverantörerna ofta tjänade bra på sina affärer medan många företag som valde att 

outsourca var missnöjda över kontrakten. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) 

Heywood (2001) skriver att den ökade globaliseringen tillsammans med de förbättrade 

kommunikationsmöjligheterna och de ökade kundkraven innebär allt hårdare konkurrens för 

de flesta företag. I och med den ökade konkurrensen är företagen tvungna att följa upp och 

utvärdera hela sin verksamhet på ett helt annat sätt än förut för att kunna bedöma sin 

konkurrenskraft. Längre bak i tiden var situationen något annorlunda, då kunde företaget 

istället fokusera på interna nyckelfunktioner och till viss del ignorera externa förändringar 

som påverkade deras marknadsposition. Heywood (2001) förklarar även att företagen blev 

tvungna att vara mer flexibla och det har inneburit att fler företag under de senaste tio åren 

börjat med outsourcing. Det är dock svårt att undersöka i vilken omfattning outsourcing ökar 

då alla undersökningar inkluderar olika typer av outsourcing. En sak som är säker är i alla fall 

att det ökar (Sparrow, 2003). 

Precis som Sparrow (2003) tar upp finns det olika typer av outsourcing. Augustson och 

Bergstedt Sten (1999) beskriver tre olika huvudtolkningar gällande vad outsourcing kan 

innebära: 

 Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, vilket innebär att ett företag 

flyttar ut en aktivitet som finns internt till en extern leverantör.  

 Outsourcing som inköp, vilket innebär att aktiviteten inte behöver ha varit intern från 

början utan företaget köper in en aktivitet som antingen tidigare varit intern eller som 

nu är ny för företaget.  

 Outsourcing som relation, vilket är en sammanslagning av de två andra tolkningarna. 

Aktiviteten har till en början funnits internt och ett samarbete mellan företaget och 

leverantören har etablerats. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999)  

Prashant (1995) skriver att outsourcing av informationssystem (IS) är något som ökat de 

senaste åren. Anledningen till att företag väljer att outsourca just IS är för att kostnaderna 

kring det ofta är väldigt höga. Även Oates (1998) skriver att IT är något som många anser 

vara dyrt. Han tillägger även att det tar lång tid att lära sig hur IT verkligen fungerar, därför 

anser företag ofta att det är lättare att outsourca det till ett företag som har expertis inom 

området. Av bland annat de här anledningarna berättar Oates (1998) att IT är en av de 

funktioner som ofta outsourcas. Frågan har därmed blivit ytterst viktig för chefer inom IS och 

teknologi (Gupta & Gupta, 1992). Författarna skriver att det finns många olika anledningar till 

http://www.google.com/url?sa=D&q=
http://www.google.com/url?sa=D&q=
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varför: konkurrensen mellan företagen är större, det globala trycket ökar och produkternas 

livscykel blir allt kortare. Dessutom verkar bristen på kvalificerad IS-personal öka vilket gör 

att pressen på IS-chefer blir allt större då kraven på att allt ska göras billigare, snabbare och 

bättre växer (Gupta & Gupta, 1992).  

Ett specifikt exempel som gjort outsourcing till den modefluga den är idag inträffade 1989 

och innebar att Kodak kontrakterade delar av sin verksamhet (Augustson & Bergstedt Sten, 

1999; Sparrow, 2003; Gupta och Gupta, 1992). Kodak outsourcade då sitt datacenter till IBM, 

samtidigt som Digital Equipment Corporation fick ansvara för Kodaks kommunikation och 

Businessland hanterade deras mikrodatorbaserade nätverk (Gupta & Gupta, 1992). Affären 

var värd ungefär £500 miljoner (Sparrow, 2003). Augustson och Bergstedt Sten (1999) 

skriver att det medförde att trehundra anställda på Kodak istället började arbeta på IBM och 

Kodak sparade därmed femtio procent av sina IT-kostnader. Författarna skriver att det trots 

denna affär fortfarande var många företag som kände sig osäkra inför outsourcing av IT-

tjänster. 1994 kom dock ett tillkännagivande från det framstående företaget Rank Xerox: att 

deras outsourcing-affär var värd 3,2 miljarder dollar, och detta gjorde att outsourcing av IT 

fick sitt stora genombrott (Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  
 

Power, Desouza & Bonifazi (2006) skriver att många företag väljer att outsourca för att kunna 

fokusera på viktigare saker inom organisationen. De ger därmed bort vissa arbetsuppgifter för 

att det finns någon annan som kan utföra dessa bättre eller billigare och därmed behöver 

företaget inte längre tänka på dessa uppgifter. Författarna ger ett enkelt exempel där de 

nämner att det blir väldigt kostsamt om en chef lägger ner sin arbetstid på att boka flyg, hotell 

och hyrbil om han/hon ska åka på affärsresa. Istället kan chefen ge dessa arbetsuppgifter till 

en medarbetare och därmed kunna fokusera på sina ”riktiga” uppgifter, som ofta är viktigare. 

Kostnad är därmed en viktig faktor när en organisation ska välja om de ska outsourca, både 

kostnad som löner och även kostnad relaterad till tid och ansträngning. (Power, et al., 2006) 

Weidenbaum (2005) skriver att vissa företag som väljer att outsourca till andra länder gör 

detta för att de vill få tillgång till kunderna i det landet. Om de inte kan få kunderna att 

komma dit där de har sin befintliga verksamhet, bygger de istället en ny verksamhet där 

kunderna finns. På så sätt kan de öka sin marknad, vilket leder till att företaget växer 

(Weidenbaum, 2005). Det finns även exempel på att företag inte tycker att de själva besitter 

den kompetens de behöver och därmed outsourcar de istället till en extern part som har 

expertkunskap inom området (Power, et al., 2006). Due (1992) skriver att detta kan vara en 

bra lösning då det finns många leverantörer som erbjuder företagen sin expertis inom IT, 

vilket gör att företaget kan kostnadsspara med upp till femtio procent. Författaren förklarar att 

de på så sätt kan använda pengarna som blir över till annat inom företaget. 

Det finns såklart inte bara positiva aspekter med outsourcing, utan även nackdelar/risker. 

Dessa kan exempelvis vara förlorande av kontroll genom att leverantören övertar ansvar eller 

att viktig information kan läcka ut eftersom en utomstående part får tillgång till företagets 

system (Van Weele, 1994; Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Bragg, 2006). En annan risk är 

att företag börjar med outsourcing utan att ha tänkt igenom det ordentligt (Greaver, 1999; 

Weidenbaum, 2005; Bragg, 2006). Flera författare tar även upp att företagets personal kan 

påverkas på ett negativt sätt (Due, 1992; Huber, 1993; Earl, 1996; Augustson & Bergstedt 

Sten, 1999; Greaver, 1999; Bragg, 2006). Så medan vissa tycker att outsourcing ökar ett 

företags konkurrenskraft och gör dem ännu starkare, anser andra att det är en negativ trend 

som gör att många förlorar sitt arbete (Weidenbaum, 2005). Därför kan det vara viktigt att ha i 
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åtanke att problem i företaget inte försvinner över en dag bara för att outsourcing används, det 

måste ses som en långsiktig lösning (Sparrow, 2003). 

 

Som beskrivet ovan finns det många olika fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med 

outsourcing. Dock finns det ingen koppling mellan dessa och de tre huvudtolkningarna av 

outsourcing i litteraturen. Det går inte att se om en huvudtolkning skulle innebära avsevärt fler 

fördelar än någon annan eller om det är någon av de tre som inte lämpar sig då ett företag 

exempelvis enbart vill kostnadsspara med sin outsourcing. 

1.1 Syfte 

I och med att outsourcing är ett väldigt brett begrepp vill vi med uppsatsen skapa en större 

förståelse för vad outsourcing av IT innebär, genom att nyansera begreppet. Utifrån tidigare 

studier har vi funnit att outsourcing av IT medför både fördelar/möjligheter och 

nackdelar/risker. Vi vill även med denna uppsats granska om dessa stämmer överens med 

våra informanters uppfattningar. Då litteraturen inte har dragit några paralleller mellan 

fördelar/möjligheter och nackdelar/risker och huvudtolkningarna vill vi därmed göra detta, 

med stöd från det empiriska resultatet.  

Huvudfråga: 

 Finns det någon/några fördelar/möjligheter eller nackdelar/risker som går att härleda 

till någon av de tre huvudtolkningarna? 

Underfråga: 

 Går det att fastställa begreppet outsourcing?  

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla hur själva outsourcing-processen ser ut, utan istället 

fokusera på hur organisationen upplever att den påverkas. Då vi främst kommer att fokusera 

på fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med outsourcing av IT faller inte själva 

outsourcing-processen inom ramarna för syftet med uppsatsen. Därmed blir detta irrelevant 

information för oss. Uppsatsen kommer inte heller att ta upp någon annan form av 

outsourcing än outsourcing av IT, detta för att den här formen är en av de vanligaste just nu. 

Fokus kommer att ligga på organisationen som väljer att outsourca (beställare), snarare än 

leverantören av aktiviteterna/tjänsterna.  

http://www.google.com/url?sa=D&q=
http://www.google.com/url?sa=D&q=
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1.3 Undersökningens bas 

Figur 1 nedan är illustrerad av Rienecker och Stray Jørgensen (2006) med kompletteringar 

från oss. Den skildrar hur arbetet med den här uppsatsen har gått till. Vi har utgått ifrån den 

modell som Rienecker och Stray Jørgensen (2006) illustrerar, och sedan fyllt hörnstenarna 

med egna tillämpningar och data gällande den här uppsatsen.  

 

 

 

 

 

2. Undersökningens syfte: I 

och med att outsourcing är ett 

väldigt brett begrepp vill vi 

med uppsatsen skapa en större 

förståelse för vad outsourcing 

av IT innebär, genom att 
nyansera begreppet. Utifrån 

tidigare studier har vi funnit att 

outsourcing av IT medför både 

fördelar/möjligheter och 

nackdelar/risker. Vi vill även 

med denna uppsats granska om 

dessa stämmer överens med 

våra informanters 

uppfattningar. Då litteraturen 

inte har dragit några paralleller 

mellan fördelar/möjligheter 
och nackdelar/risker och 

huvudtolkningarna vill vi 

därmed göra detta, med stöd 

från det empiriska resultatet.  

 

 

 

3. Undersökningens empiri: 

Intervjuer med respondenter på tre 

stora globala företag. De tre 

respondenterna på företagen är alla 

aktiva inom outsourcing-projekt 

4. Undersökningens redskap: 

Litteratur om fördelar/möjligheter 

och nackdelar/risker med outsourcing 
av IT. Även litteratur om begreppet 

outsourcing och om dess tre olika 

huvudtolkningar används.   

5. Undersökningsmetod/tillväga-

gångssätt:  

 Inledning 

 Litteraturgenomgång 

 Metod 

 Resultat 

 Analys och diskussion 

 Slutsats 

 

1. Undersökningens frågeställning:  
Huvudfrågan: 

 Finns det någon/några fördelar/möjligheter 

eller nackdelar/risker som går att härleda 

till någon av de tre huvudtolkningarna? 

Underfråga: 

 Går det att fastställa begreppet 

outsourcing?  

 
 

Figur 1.1 Undersökningens bas. Källa: Rienecker & Stray Jørgensen (2006, s.23) med komplettering med egna kommentarer 
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2 Genomgång av litteratur  

Nedan presenteras litteratur som vi finner relevant för vår undersökning. Utifrån funnen 

litteratur har sedan en modell utformats för att ge en överskådlig bild av vald litteratur. 

Litteraturen kommer sedan att ligga till grund för vår analys och diskussion. Vi har valt att ta 

med de fördelar/möjligheter och nackdelar/risker som förekommer hos minst två olika källor. 

 

Idag är outsourcing av IT ett brett fenomen, utspritt över hela världen och innefattar inte bara 

driften av kundens datorer utan inkluderar många aktiviteter (Augustson & Bergstedt Sten, 

1999). Det finns många olika uppfattningar om vad outsourcing innebär, vi har valt några 

beskrivningar för att ge ett smakprov på dess betydelse:  

 “Outsourcing is the transfer of part or all of an organization‟s existing data 

processing hardware, software, communications network, and systems personnel to a 

third party. These third parties include hardware vendors, consulting firms, and 

system contractors”. (Due, 1992, s.79)  

 ”Outsourcing refers to the concept of hiring outside professional services to meet the 

in-house needs of an organization or an agency. The needs may be in areas as diverse 

as human resources, facilities management, or environmental regulations”. (Gupta & 

Gupta, 1992, s.45) 

 ”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, s.15) 

 “Outsourcing is the act of transferring some of an organization‟s recurring internal 

activities and decision rights to outside providers, as set forth in a contract”. 

(Greaver, 1999, s.3) 

 “…the practice of handing over the planning, management and operation of certain 

functions to an independent third party, under the terms of a formalized service level 

agreement”. (Sparrow, 2003, s.1-2) 

 “A broad definition – sourcing activities that an organisation has internal capability 

to perform – requires examination of the literature on vertical integration, vertical 

disintegration and „make or buy‟”. (Harland, Knight, Lamming, & Walker, 2005, 

s.833) 

 “Outsourcing is the act of transferring the work to an external party”. (Power et al., 

2006, s.3) 
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Det finns alltså många beskrivningar på vad som menas med outsourcing, eller 

utkontraktering som det heter på svenska (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Vi har valt att 

utgå ifrån Augustson och Bergstedt Stens (1999) beskrivning, då vi finner den vara både 

väldigt tydlig och omfattande. Den är även lättförstålig och inte krångligt utformad vilket 

minimerar risken för misstolkningar. Författarna tar även upp tre olika huvudtolkningar på 

vad outsourcing kan innebära. 

2.1 De tre huvudtolkningarna av outsourcing 

Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter 

Detta innebär att ett företag låter en extern leverantör ta hand om en eller flera aktiviteter, 

exempelvis tillverkningen av en komponent. Aktiviteten utfördes tidigare inom företaget men 

flyttas nu ut, eller externaliseras, vilket gör att dess verksamhet blir mindre. (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999) 

 

 

 

Figur 2.1: Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter. Källa: Augustson & Bergstedt Sten (1999, 

s.13) 

Outsourcing som inköp 

Detta innebär att företaget väljer externt producerade varor och tjänster istället för att 

producera dem själv. Det omfattar både de aktiviteter som tidigare sköttes internt och nya 

aktiviteter. Om det gäller nya aktiviteter betyder det att företaget får tillgång till nya varor och 

tjänster utan att storleken på företaget påverkas. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) 

 

 

 

Figur2.2: Outsourcing som inköp. Källa: Augustson & Bergstedt Sten (1999, s.14) 
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Outsourcing som relation 

Detta innebär en kombination mellan de tidigare nämnda tolkningarna. Företaget outsourcar 

en aktivitet till en extern leverantör som mot betalning utför aktiviteten. Aktiviteten ska 

tidigare ha varit intern och ett samarbete mellan företaget och leverantören ska bildas. Denna 

tolkning ses ofta som en långsiktig plan. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) 

 

Figur 2.3: Outsourcing som relation. Källa: Augustson & Bergstedt Sten (1999, s.15) 

2.2 Fördelar/möjligheter med outsourcing 

När outsourcing av IT var nytt handlade det om drift av stordatorer, idag gäller det så mycket 

mer. Motiven till att företag väljer att outsourca har med tiden blivit mer inriktade på 

långsiktiga mål. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Nedan följer fördelar och möjligheter 

som ett företag kan få med outsourcing. Fortsättningsvis kommer dessa enbart att benämnas 

som antingen fördelar eller möjligheter, trots att båda inkluderas, beroende på vad som passar 

bäst in i sammanhanget.  

2.2.1 Kostnadsbesparing 

Hirschheim och Lacity (2000) skriver att en av de största anledningarna, som de fick fram i 

sin undersökning, var att företag väljer outsourcing för att minska sina kostnader. Därmed är 

en fördel att ett företag kan kostnadsbespara med hjälp av outsourcing (Gupta & Gupta, 1992; 

Huber, 1993; Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Harland et al., 2005; Power 

et al., 2006). Framförallt betonar Gupta & Gupta (1992), Huber (1993) och Power et al. 

(2006) att företag kan tjäna pengar för att de inte längre har sina fasta kostnader, utan att de 

övergår till rörliga. Power et al. (2006) tar upp ett exempel för att lättare förstå vad som menas 

med det här: Om du köper en bil har du vissa fasta kostnader som exempelvis parkering och 

underhåll av bilen. Rörliga kostnader är då t.ex. bensin, vilket är en kostnad som ändras 

beroende på hur mycket du kör. Författarna nämner även att företag med hjälp av outsourcing 

kan sänka sina kostnader genom att de inte behöver betala ut lika höga löner som de 

möjligtvis hade blivit tvungna till om de behållit tjänsten in-house.  

Antonucci, Lordi & Tucker (1998) tar upp ett antal förslag till hur leverantören kan tjäna 

pengar åt företaget, exempelvis genom: striktare löneförmåner och billigare arbetskraft, att 

använda mer effektiva leasingavtal och att ha bättre kontroll över programvarulicenser. Precis 

som Antonucci et al. (1998) och Power et al. (2006) tar Due (1992) upp att ett företag kan 

tjäna finansiellt på att outsourca genom att personalen hos leverantören har lägre löner än vad 

personalen på ursprungsföretaget har. Due (1992) menar även att personal som har blivit lite 

äldre kanske är mindre produktiva och väldigt dyra.  

Kund
 Kund  
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Gupta och Gupta (1992) skriver om att outsourcing kan vara ett bra sätt för en organisation att 

minska sina overheadkostnader och de kostnader som är associerade med underhållet av 

mjukvara och hårdvara. Möjligheten till att leverantören kan minska företagets kostnader ökar 

om leverantören kan utföra arbete till flera kunder på samma gång (Augustson & Bergstedt 

Sten, 1999; Bragg, 2006). Författarna skriver också att leverantören exempelvis kan köpa 

billigare material om de köper i stora mängder. Sparrow (2003) vill dock höja ett varningens 

finger, författaren menar att det blir mindre troligt med en lyckad outsourcing om ett företag 

har kostnadsbesparing som ensam eller största orsak till outsourcing. 

2.2.2 Lägga tid på rätt uppgifter  

En anledning till att företag väljer outsourcing är för att de vill att företaget ska ägna sig åt sin 

kärnverksamhet. Det här kan ses som en fördel för företagen som låter en leverantör ta hand 

om någon del eller hela företagets IT verksamhet, så att företaget kan ägna sig åt det de kan 

bäst. (Van Weele, 1994; Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Hirschheim & 

Lacity, 2000; Sparrow, 2003; Harland et al., 2005; Weidenbaum, 2005; Bragg, 2006; Power et 

al., 2006) Power et al., (2006) tillägger även att när ett företag får möjligheten att koncentrera 

sig på sina kärnkompetenser kan det leda till att de får tillfälle att utveckla sin 

organisationsstruktur.  

I en artikel av Harland et al. (2005) skriver författarna att med den tidsbesparing som görs i 

och med att man outsourcar delar av sin verksamhet så kan företag använda denna tid till att 

fokusera mer på sina kunder eller att möta marknadens förändringar. När tid läggs ner på 

färre, och mer lätthanterliga uppgifter, från företagets sida sett, kan även kostnaderna minska 

(Harland et al., 2005). Ett exempel som Prashant (1995) ger är att ett företag kan låta en av 

sina experter inom informationssystem arbeta med viktiga och strategiska IT-tillämpningar 

istället för att han/hon ska ta hand om den vardagliga och löpande verksamheten. 

2.2.3 Ny teknik 

När ett företag vill få tillgång till den senaste teknologin men inte vill att det ska ta lång tid att 

införskaffa sig den, bygga system från början eller att utbilda personal är outsourcing ett bra 

alternativ (Gupta & Gupta, 1992; Huber, 1993; Prashant, 1995). Om ett företag ska bygga ett 

informationscenter helt från början kan outsourcing hjälpa företaget att minska på kostnaderna 

gällande investering av ny hårdvara och anställningskostnader (Burg, 1992; refererad i 

Prashant, 1995). Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver att företaget kan få tillgång till 

ny teknik genom att outsourca och låta leverantörerna göra investeringarna inom området.  

Sparrow (2003) anser att det kan vara bra att outsourca för att få tillgång till ny teknik till 

exempel om företaget är i ett behov av att på ett snabbt sätt introducera e-business. 

2.2.4 Tillgång till expertis 

Ett företag kan med hjälp av outsourcing få tillgång till kunskap och kompetens inom olika 

områden som de annars inte besitter internt (Van Weele 1994, Augustson & Bergstedt Sten, 

1999; Greaver, 1999; Bragg, 2006; Power et al., 2006). Om företag outsourcar sin IT till en 

leverantör som är specialiserad inom IT får de ofta expertishjälp i form av personal, metoder 
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och teknik (Sparrow, 2003). Augustson och Bergstedt Sten (1999) menar på att företag ofta 

outsourcar av den här anledningen om företaget planerar att byta till en ny teknisk plattform 

eller om företaget anser att IT har ett högt strategiskt värde. I det sistnämnda fallet ses IT som 

faktorn som gör att företaget förblir konkurrenskraftigt, och ses därför som en långsiktig plan. 

2.2.5 Ökad flexibilitet 

Harland et al. (2005) fick i sin undersökning fram att ett av de vanligaste skälen till att företag 

väljer outsourcing är att de vill öka sin flexibilitet för att kunna möta den ständigt förändrade 

marknadens krav. Anledningen till att de ökar sin flexibilitet är för att ha möjligheten att möta 

nya arbetsförhållanden, krav på produkter och service, samt teknologi (Van Weele, 1994; 

Greaver, 1999). Sparrow (2003) instämmer också med att köp av IT-tjänster kan det leda till 

större flexibilitet för företaget som då själva kan bestämma vilken kapacitet de vill lägga på 

IT-utveckling och underhåll.  

Augustson och Bergstedt Sten (1999) tar även de upp ämnet flexibilitet. De anser att om ett 

företag själva investerar stora belopp i ny teknik kan det bli kostsamt då IT har en tendens att 

snabbt förändras. Genom att låta leverantören göra investeringar, kan företaget få tillgång till 

den teknik de vill ha och på så sätt få möjligheten till att öka sin flexibilitet. (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999) Företag kan även öka sin flexibilitet genom att dra nytta av 

leverantörens personal som ofta är specialiserade inom outsourcing-området (Antonucci et al., 

1998; Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  

2.2.6 Ökad marknad 

Men hjälp av leverantörens nätverk kan företaget som outsourcar få en ökad marknad och nya 

affärsmöjligheter (Greaver, 1999). Weidenbaum (2005) anser att en vanlig företeelse bland 

företag är att de vill komma in på arbetsmarknaden i ett annat land, därför lägger de ut delar 

av sin verksamhet i det landet. På detta sätt får de tillgång till kunderna i landet och slipper 

försöka få dem att handla i deras länder där de har sin nuvarande verksamhet. Gupta och 

Gupta (1992) argumenterar även för att en anledning till att outsourca, som har med 

marknaden att göra, kan vara att företagets befintliga marknad har krympt samtidigt som den 

globala pressen har ökat. Hittar företaget en extern leverantör som kan ta hand om en aktivitet 

bättre kan det vara en bra idé att outsourca för att behålla sin konkurrenskraft. 

2.3 Nackdelar/risker 

Det finns många olika nackdelar/risker som bör beaktas innan ett outsourcing-projekt sätts i 

verket. Större medvetenhet om dessa leder till att det blir lättare att väga nackdelar/risker mot 

fördelarna med outsourcing och därmed besluta om det är den rätta lösningen. (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999) Nedan följer faktorer som i litteraturen antingen anges som nackdelar 

eller risker. Vi kommer hädanefter i uppsatsen att enbart referera till dessa som antingen 

nackdelar eller risker, trots att båda inkluderas, beroende på vad som passar bäst in i 

sammanhanget. 
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2.3.1 Svagt kontrakt/avtal 

Det är väldigt viktigt att företaget skriver ett bra kontrakt med sin leverantör. Detta för att 

båda ska veta vad som krävs av varandra, vilket pris som ska betalas samt vilka resurser som 

ska läggas på uppgiften/projektet. Båda parterna måste vara överens och förstå detta kontrakt 

(Huber, 1993; Zhu, Hsu & Lillie, 2001). Det kan därför vara en fördel för parterna att reda ut 

eventuella frågetecken så tidigt som möjligt, så att inte komplikationer och missförstånd 

uppstår senare i projektet. Det är av stor vikt att klargöra vad det är parterna verkligen avser 

med projektet då det är det som ligger till grund för hela avtalet. (Augustson & Bergstedt 

Sten, 1999). Författarna tar även upp att företag som skriver tydliga kontrakt kan minska 

risken för att dolda kostnader uppkommer genom att båda parter är medvetna om vad som 

förväntas. 

Ett väl utformat kontrakt kan leda till att parterna får ett samarbete utan några problem över 

huvud taget, medan ett dåligt utformat kontrakt kan leda till stora förluster för beställaren. 

Hirschheim och Lacity (2000) tar i sin artikel upp en outsourcing-affär där ett företag fick 

högre IT-kostnader och lägre service på grund av ett dåligt utformat kontrakt. Företaget i 

studien skrev ett sjuårigt kontrakt med den leverantör de ansåg hade bäst kunskap i att ta hand 

om deras IT, till ett fast pris. Den första månaden tog leverantören betalt för många olika 

tjänster som företagets chefer trodde ingick i kontraktet. Hade cheferna varit bättre på att 

utforma kontraktet och haft bättre kontroll över vad som skulle vara inkluderat hade troligtvis 

inte den här incidenten uppstått. (Hirschheim & Lacity, 2000) 

2.3.2 Beroende av leverantör ökar 

Beroendet av leverantören ökar för ett företag som väljer att outsourca (Van Weele, 1994; 

Augustson & Bergstedt Sten, 1999). I början av outsourcing-eran var en av de vanligaste 

riskerna med outsourcing att leverantören kunde utnyttja företagen (Augustson och Bergstedt 

Sten, 1999). Leverantören skrev sina avtal på så sätt att de själva tjänade stora belopp genom 

att utelämna aktiviteter i avtalet mellan parterna så att företagen istället fick betala höga 

engångssummor om de ville att detta skulle bli gjort. Leverantören behövde inte heller vara 

rädd för att företagen skulle byta till en annan leverantör då det kunde innebära otroligt höga 

kostnader. (Augustson och Bergstedt Sten, 1999) Författarna skriver dock att marknaden ser 

bättre ut idag då leverantörerna ofta är seriösa, men det är fortfarande väldigt dyrt för ett 

företag att byta leverantör. Samma författare skriver även att det i vissa fall kan bli ett 

problem inom outsourcing gällande att företaget outsourcar sin egen kärnverksamhet eller 

någon del som ligger nära kärnverksamheten, företaget kan då förlora kontroll. Augustson och 

Bergstedt Sten (1999) poängterar att företaget då måste ha i åtanke frågor som: "Vad händer 

om vi vill byta leverantör? Finns det någon leverantör som kan ersätta vår förra, och har vi råd 

med det?". För att ha ett så välfungerande samarbete som möjligt är det därför viktigt att 

leverantören passar företaget både kulturellt och personligt. (Augustson och Bergstedt Sten, 

1999) Earl (1996) skriver att om leverantören gör ändringar inom sin organisation, 

exempelvis att de byter plattform måste företaget lära sig om detta. Det kan nämligen vara ett 

problem om företaget vill byta leverantör om kunskap om plattformen inte finns internt. 
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2.3.3 Minskad organisatorisk inlärning  

Det är ofta så att organisationer lär genom att uträtta en uppgift, med andra ord ”learn by 

doing”. När ett företag väljer att outsourca sin IT blir det väldigt svårt för nya anställda som 

inte har arbetat med IT-projekt tidigare att veta hur de ska agera som köpare av teknologi. 

(Earl, 1996) Harland et al. (2005) menar att den här faktorn är en av de största riskerna med 

outsourcing. Den inträffar alltså när nya anställda ska läras upp, när kompetens inom 

organisationen förloras kan det vara svårt att återfå den. Författarna skriver att om en väldigt 

stor eller kanske till och med en hel del av en organisation outsourcas finns risken att 

företaget inte vet hur arbetet hos leverantören går till. När de inte själva vet hur exempelvis en 

beslutsprocess går till kan det vara svårt, nästan omöjligt, att lära någon annan (Harland et al., 

2005).  Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver att när outsourcing-projekt avslutas och 

leverantören därmed lämnar kan det leda till att företaget tappar den kompetens och erfarenhet 

som har vunnits under projektets gång. Därför måste företaget se till att ta tillvara på den 

kunskap projektet givit för att de anställa hela tiden ska lära sig nya saker (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999). 

2.3.4 Kommunikations- och organisationsproblem 

När ett nytt samarbete ska inledas är det viktigt att se till att båda parterna är helt införstådda 

med vad som förväntas av dem (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Företaget som 

outsourcar måste veta vad de verkligen vill ha och sedan kunna förmedla det till leverantören. 

Det är också viktigt att kunna ha en öppen dialog om det är något som någon av parterna är 

missnöjda med, kommunikation är därmed otroligt betydelsefullt. (Augustson & Bergstedt 

Sten, 1999) Van Weele (1994) anser att ett företag som väljer outsourcing kan få 

kommunikations- och organisationsproblem när aktiviteter flyttas mellan leverantör och 

beställare. 

Earl (1996) tar upp ett exempel på hur kommunikation mellan företag kan skapa förvirring. 

Författaren skriver att för några år sedan insågs det att IT-specialister och vanliga användare 

hade svårt att förstå varandra, IT-specialisterna använde ofta ett för avancerat språk för 

användaren. För att minimera språkbarriärerna infördes en tredje person, en person som 

förstod och översatte mellan parterna. Med detta införande skulle kommunikationen fungera 

bättre, trodde företagen, men så blev inte fallet skriver Earl (1996). Utfallet blev snarare mer 

förvirrande, men de lyckades i alla fall med att användaren och IT-specialisten inte längre 

behövde kommunicera. Författaren drar sedan paralleller till outsourcing, att det blir 

kommunikationssvårigheter då två olika företag med olika kompetenser ska kommunicera och 

förstå varandra. (Earl, 1996) 

2.3.5 Kulturella skillnader 

Power, Bonifazi och Desouza (2004) skriver att en av de största riskerna med outsourcing är 

att företaget som outsourcar inte förstår hur stor inverkan kulturella skillnader har på 

outsourcing-projektet. Många företag som vill outsourca en aktivitet tror att deras blivande 

leverantör har samma värderingar och etik som de själva har, trots att leverantören kanske 

finns i ett annat land. Författarna skriver dock att skillnaderna kan vara mycket stora, vilket 

kan uppdagas när projektet redan dragit igång. (Power et al., 2004) 
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Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver om företagskulturella skillnader, där de 

argumenterar för att om företaget och leverantören inte har liknande företagskulturer har de 

oftast inte samma värderingar. Det här kan leda till att samarbetet mellan dem bli svårare, 

därför är det väldigt viktigt att vara öppen för att det finns kulturskillnader. (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999) 

Weidenbaum (2005) visar på hur kulturella skillnader kan påverka ett outsourcing-projekt. 

Det handlar om ett företag som outsourcat sitt call center för affärssupport till Indien. På 

grund av att företaget fick klagomål från kunder som inte förstod vad personalen sa, eftersom 

de inte hade engelska som modersmål, blev de tvungna att ta tillbaka verksamheten till sitt 

eget land igen (Weidenbaum, 2005). Det här är ett problem som även Power et al. (2004) 

skriver om, leverantören kanske pratar engelska men med en främmande dialekt mot företaget 

vilket kan leda till förvirring. Författarna tar också upp Indien som leverantör i outsourcing-

projekt. Författarna påstår att personalen i Indien inte säger till om de inte tror att de kan klara 

av en uppgift, istället hoppas personalen att det ska lösa sig längre fram i projektet. Detta kan 

resultera i att företaget som outsourcar inte får reda på att projektet inte fortlöper enligt 

planerna (Power et al., 2004). Det är med andra ord av stor vikt att ett företag som vill börja 

med outsourcing tar kulturella skillnader på allvar och försöker att förstå hur leverantören 

tycker och tänker. Görs inte det här finns det stor risk för att företaget inte når förväntade 

resultat och blir missnöjt (Power et al., 2004). 

2.3.6 Oro bland anställda 

Huber (1993) skriver att det finns en stor risk för att de anställda på företaget som väljer att 

outsourca kan reagera negativt på konceptet. Många blir oroliga då rykten ofta startas, samt 

att arbetsmoralen kan försämras. Det här kan uppstå om de anställda inte blir underrättade om 

vad som kommer att hända. (Huber, 1993; Greaver, 1999) Det här med arbetsmoral är 

någonting Due (1992) också tar upp: Författaren beskriver att det ofta förekommer i projekt 

som innehåller förhandlingar som tar flera månader eller involverar flera leverantörer. 

Författaren håller även med Huber (1993) om att ryktesspridning skapas, ofta handlar dessa 

om att nedskärningar ska göras eller om indragna förmåner. Det här är någonting som 

Augustson och Bergstedt Sten (1999) också tar upp då de menar att många anställda kan gå 

och oroa sig för att det är deras tur att bli bortplockade nästa gång företaget väljer att 

outsourca. Förr förmodades det att produktiviteten skulle öka hos de anställda för att de ville 

bevisa att de gjorde ett tillfredställande arbete, men det har visat sig att oron istället kan leda 

till minskad produktivitet och moral hos de anställda (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 

Inom vissa outsourcing-projekt, där anledningen till outsourcing är att företaget behöver ny 

kompetens, kan företagets IT-personal få börja arbeta hos leverantören. Om den personalen 

inte är speciellt kunnig inom IT leder det till att de bara byter arbetsplats och därför får 

företaget inte bättre expertis. (Earl, 1996) Bragg (2006) skrivet att det också kan vara så att 

den person eller de personer som initierar att företaget behöver outsourca och sätter igång hela 

processen kan förlora sitt arbete om projektet inte går som det är tänkt. I och med att 

outsourcing är en så pass stor förändring för ett företag kan det ha stora konsekvenser om det 

inte lyckas, därför kan de ansvariga personerna bli tvungna att sluta (Bragg, 2006). 

Weidenbaum (2005) tar upp att många också kan förlora sina arbeten eller få en sämre 

position inom företaget i och med outsourcing.  



L. Bergström & E. Jönsson Outsourcing av IT  

17 

 

Due (1992) tar upp ett scenario då författaren menar att den vanligaste orsaken till missnöje 

bland anställda har att göra med att de inte känner sig behövda, vilket kan leda till att vissa 

söker arbete på andra företag. Författaren tar även upp ett exempel som kan vara 

problematiskt. Det handlar om ett företag som hade bestämt sig för att outsourca där det 

visade sig att leverantören hade nekat en av företagets anställda jobb, några år tidigare. En 

annan anställd hade sagt upp sig från samma leverantör. (Due, 1992)  

De anställda på ett företag har förstås olika uppfattningar och åsikter om outsourcing, en del 

är för och en del är emot. Vissa anser att outsourcing kan ge nya möjligheter till att avancera 

inom företaget och ser positivt på förändringarna företaget måste göra gällande 

arbetsuppgifterna. (Due, 1992; Greaver, 1999) Weidenbaum (2005) skriver om att många 

anställda väljer att stanna kvar på företaget efter att de börjat med outsourcing för att företaget 

kanske har blivit konkurrenskraftigt. Författaren håller med Due (1992) och Greaver (1999) 

om att outsourcing kan öppna upp avancemang för de anställda på företaget eftersom det 

blivit konkurrenskraftigt och därmed ökat sin finansiella styrka (Weidenbaum, 2005).  

2.3.7 Förlust av innovativ kapacitet  

Företag försöker alltid sträva efter att behålla och upprätthålla innovativ kapacitet inom IT, 

eftersom det alltid kommer att skapas nya sätt att tillhandahålla IT (Earl, 1996). När företag 

outsourcar detta och minskar sin personal inom området kan deras innovativa kapacitet 

försämras. Det är inte säkert att företaget får kapaciteten från sin leverantör heller då de 

kanske har fokus på annat, exempelvis kostnad. (Earl, 1996) Augustson och Bergstedt Sten 

(1999) tar upp att det ur den här aspekten även vara viktigt att företag inte tappar all kontakt 

med systemet de outsourcar till en leverantör. Det kan nämligen också leda till att det blir 

svårt att komma på nya innovativa idéer inom företaget (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 

2.3.8 Kopierad framgång 

Ibland är det så att ett företag ser att andra företag börjar med outsourcing och tror därför att 

det kan vara en bra strategi och bestämmer sig för att också testa på det. Det kan ses som en 

trend som företag väljer att följa när de upptäcker att det gått bra för liknande företag. 

(Weidenbaum, 2005; Bragg, 2006) Bragg (2006) tar upp vad som kan tänkas vara en 

anledning till att outsourcing blir en trend, det är nämligen lättare att få tag i information 

gällande outsourcing-projekt som varit lyckade. Information om outsourcing brukar oftast 

enbart ta upp framgångshistorierna. Det finns då en risk att ledningen på företagen ser den 

missledande informationen och hoppar på trenden. Bragg (2006) berättar även att det i själva 

verket är färre lyckade outsourcing-projekt än vad som rapporteras. Det beror på att många 

företag rapporterar i början av projektet, då företaget ännu inte stött på några problem.  

2.3.9 Svagt ledarskap 

Earl (1996) anser att outsourcing kan vara en utväg vid kostnads- och kvalitetsproblem. 

Vilken orsaken än är till outsourcing är det viktigt att företaget har chefer som kan handskas 

med IT-aktiviteter så att de vet vad de kan få ut av projektet som kunder. Det är även viktigt 

att cheferna vet hur de ska gå tillväga gällande kontrakt och relationer mellan företaget och 
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leverantören. Författaren betonar att om outsourcing sker på grund av att företaget inte klarar 

av att handskas med IT-aktiviteter finns det en risk att IT-cheferna inte heller kan handskas 

med en extern leverantör. Det är med andra ord viktigt att företaget har en ledning som kan 

hantera IT-projekt. Det kan vara så att om ett företag har en svag IT-ledning, resulterar det i 

att leverantörer inte vill arbeta med dem då de inte ser någon vinst i projektet utan bara 

konflikter. (Earl, 1996) 

Greaver (1999) anser att ett av de viktigaste stegen inom outsourcing är att välja 

projektledare, då denne måste kunna hantera allt från hur själva projektet ska utföras till 

projektets gruppmedlemmar. Augustson och Bergstedt Sten (1999) argumenterar också för att 

ledarskap är väldigt viktigt när ett företag ska outsourca. Författarna menar att en av de största 

uppgifterna ledarna har i ett outsourcing-projekt är att minska oron bland de anställda. Lyckas 

de inte med detta kan organisationen skadas i form av att personal sjukskriver sig eller att 

vissa slutar på företaget (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Power et al. (2004) skriver att 

många chefer tror att företagets problem kommer att lösas så fort de börjar med outsourcing. 

Ledningen är inte medveten om det omfattande arbete outsourcing medför, vilket kan leda till 

konflikter mellan företaget och leverantören och att kontrakt inte blir tillräckligt tydliga. 

Författarna nämner också att det är viktigt att cheferna tar på sig ledarrollen inom 

outsourcing-projekt och vågar beakta svåra frågor, som exempelvis om företaget är medvetna 

om vilka deras kärnkompetenser är och om företagets strategi är den rätta för att behålla sin 

konkurrenskraft. De svåra frågorna måste frågas och besvaras av ledningen, annars är det stor 

risk för att projektet misslyckas (Power et al, 2004). Due (1992) förklarar att det också är 

vanligt att svagt ledarskap leder till att dåliga beslut fattas gällande outsourcing. De företag 

som har starkt ledarskap innan outsourcingen kommer att fortsätta leva upp till de satta 

förväntningarna (Due, 1992). 

2.3.10 Dolda kostnader  

Ytterligare en nackdel är att företaget kan få dolda kostnader. Augustson och Bergstedt Sten 

(1999) skriver att med dolda kostnader menas oförutsedda kostnader som först uppdagas i 

efterhand. Dessa kan förekomma i exempelvis investeringar, inom både infrastruktur och 

medarbetarnas kompetensutveckling. Det är då ofta oklart vem av parterna som ska betala 

dessa utgifter. Författarna skriver dock att det går att undvika detta genom att skriva klara och 

tydliga avtal så att alla inblandade vet vad som gäller. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) 

Hirschheim och Lacity (2000) tar också upp något som kan tolkas som dolda kostnader. Det 

gäller kostnader som ledningen förmodar täcks av kontraktet men inte gör det. Författarna tar 

upp ett exempel på att en leverantör tog betalt för olika servicear som ledningen i företaget 

som outsourcade trodde var inkluderat i det överenskomna kontraktet.  

Som nämnts tidigare i uppsatsen är det väldigt vanligt att företag som väljer att outsourca gör 

det för att de vill minska sina kostnader (Hirschheim & Lacity, 2000). Earl (1996) skriver att 

det då är vanligt att företag tidigt vill se kassaflöde och att de vill ha ett långsiktigt sparande. 

Författaren skriver dock att det kan vara svårt att förutse hur mycket företaget kommer att 

spara i framtiden och teknikens diskontinuitet. Företag måste ha med i beräkningarna hur 

kostsamt själva installationen av projektet kommer att vara, exempelvis flyttkostnad. Det får 

inte heller glömmas bort att ledningens resurser och tid medför kostnader (Earl, 1996). En 

annan anledning till att företag kan förlora pengar de inte hade räknat med är att de inte förstår 

vilka roller och ansvar anställda ska ha inom outsourcing-projektet (Due, 1992). 
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Weidenbaum (2005) höjer dock ett varningens finger för de företag som outsourcar för att de 

sett att andra företag gör det. Dessa företag brukar inte vara medvetna om vilka alla utgifter 

inom outsourcing kan tänkas vara och därför stöter de ofta på dolda kostnader och andra 

problem. Ytterligare en dold kostnad kan vara att företaget som outsourcar måste kontrollera 

att leverantören lever upp till deras krav. Detta kan leda till att fler resor ner till landet dit 

outsourcingen finns kan bli tvunget och därmed räknas som en dold kostnad. (Weidenbaum, 

2005) 

2.3.11 Förlorad kontroll 

Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver att när ett företag beslutar sig för att outsourca 

till en extern leverantör finns risken att de får minskad kontroll på företaget. Hur mycket 

kontroll som går förlorad beror på hur outsourcing-projektet ser ut och i vilken omfattning 

företaget har valt att outsourca. Gäller det outsourcing av vanliga stödfunktioner som 

exempelvis help-desk blir kontrollförlusten inte lika stor som för affärskritiska system. 

Företaget kan även få minskad kontroll om leverantörens system går ner, då blir förlusten i 

form av en leveransstörning. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Författarna argumenterar 

även för att det kan vara väldigt riskabelt om företaget förlorar kontrollen över sina 

kärnkompetenser, det är nämligen dessa som gör företaget konkurrenskraftigt. Det kan därför 

vara extra viktigt att tänka efter innan beslutet tas att outsourca en del av företagets 

kärnkompetens (Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  

Bragg (2006) skriver om att leverantörens situation kan förändras under projektets gång. Den 

kanske går i konkurs eller förändrar sin strategi. Det kan även vara så att företaget som 

outsourcar behöver tillgång till ny teknik som leverantören inte har möjlighet att införskaffa, 

det här kan resultera i problem parterna emellan. (Bragg, 2006) Gupta och Gupta (1992) tar 

också upp minskad kontroll som en risk när de skriver om outsourcing. Om ett företag 

outsourcar till en leverantör som har många olika projekt igång med andra klienter kan risken 

att företaget inte blir prioriterat öka. Det kan därmed bli svårt för företaget att kontrollera att 

aktivitetens kvalitet och lämplighet lever upp till företagets krav. Författarna skriver att ett 

företag också kan förlora kontroll vid outsourcing av strategiska applikationer till en 

leverantör som inte är kvalificerad för jobbet. Detta kan leda till att företaget kan få dåligt 

rykte eller att deras kunder blir missnöjda. Det är därför viktigt för en organisation som 

funderar på att outsourca någon del av sin IS-funktion att undersöka noga innan vilka olika 

möjligheter som finns (Gupta & Gupta, 1992). 
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2.3.12 Information läcker ut 

När ett företag väljer att outsourca leder det ofta till att en extern part får tillgång till 

företagets system. I värsta fall kan detta resultera i att viktig information läcker ut eller att 

någon från leverantören använder informationen på ett sätt som kan skada företaget. (Van 

Weele, 1994; Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Bragg, 2006) Inom vissa 

affärsorganisationer kan detta vara katastrofalt. Därför är det viktigt att göra leverantören 

medveten om vilken information som är konfidentiell och hur den ska hanteras, det är därmed 

till fördel att ha med den biten i avtalet (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Bragg (2006) 

anser att konfidentiell information kan handla om allt ifrån personal till datortjänster och att 

risken att informationen läcker ut är större när lågavlönad personal hos leverantören får 

tillgång till den. 

2.4 Utformning av teoretisk referensram 

Vi kommer med hjälp av Augustson och Bergstedt Stens (1999) definition av outsourcing 

utvärdera vad våra informanter har för egen definition av outsourcing. Definitionen är som 

tidigare nämnts: ”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, s.15)  

Författarna tar även upp tre huvudtolkningar av outsourcing som uppsatsen har som central 

punkt att försöka dra paralleller till. Tolkningarna är: 

 Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter 

 Outsourcing som inköp  

 Outsourcing som relation 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  

Nedan presenteras en översikt, i tabellform, av de fördelar samt nackdelar som finns i 

litteraturen. De författare som har tagit upp något av ämnena presenterade i cellerna högst upp 

markeras med ett X i motsvarande cell vid författarens namn. 

http://www.google.com/url?sa=D&q=
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2.4.1 Fördelar 

Nedan visar vi en översiktlig sammanfattning av alla de fördelar vi funnit i använd litteratur. 

De författare som angivit en specifik fördel har markerats med ett X i respektive cell.   

Tabell 2.1 Litteraturens fördelar med outsourcing 
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2.4.2 Nackdelar 

Nedan visar vi en översiktlig sammanfattning av alla de nackdelar vi funnit i använd litteratur. 

De författare som angivit en specifik fördel har markerats med ett X i respektive cell.   
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        X X               

Kopierad 

framgång 

                      X X 

Svagt ledarskap X       X X X     X       

Dolda kostnader X       X X   X       X   

Förlorad kontroll   X       X             X 

Info. läcker ut       X   X X           X 

 

Tabell 2.2 Litteraturens nackdelar med outsourcing 
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2.4.3 Översikt av fördelar och nackdelar 

Utifrån tabellerna ovan (tabell 2.1 och tabell 2.2) har en modell (Figur 2.4) utformats för att 

tydligt visa hur och vad uppsatsen undersöker. Figuren visar även en överblick av vilka 

fördelar och nackdelar som vi funnit i litteraturen. Paralleller mellan de olika 

huvudtolkningarna och fördelar och nackdelar med outsourcing kommer även att försöka dras 

i analys och diskussion med stöd från empiri. 

 

Figur 2.4: Undersökningsmodell. 
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för tillvägagångssättet med denna uppsats. Utifrån 

referensramen har en intervjuguide formulerats som täcker de variabler som anses vara 

fördelar och nackdelar med outsourcing. Syftet med de intervjuer som genomförts var, som 

tidigare nämnts, att ta reda på om litteraturen stämmer överens med informanternas 

uppfattning och försöka dra paralleller till de olika huvudtolkningarna av outsourcing.  

3.1 Val av metod 

För att undersöka vårt problemområde har vi valt att göra små-N-studier med hjälp av tre 

expertintervjuer i form av respondenter på olika företag. Vid små-N-studier väljs det ut ett 

fåtal enheter, ofta inte fler än 5 eller 10 stycken (Jacobsen, 2002). Då ett fåtal enheter väljs, 

som i den här tekniken, får forskaren ofta större möjlighet att gå mer in på djupet med varje 

enskild enhet. Små-N-studier lämpar sig i studier där forskaren vill ha så många olika nyanser 

som möjligt – när vi vill belysa flera tänkbara sidor – av ett fenomen (Jacobsen, 2002). 

Anledningen till att göra små-N-studier var för att vi ville belysa vissa delar inom fenomenet 

outsourcing från flera olika håll. Vi var intresserade av vad flera personer tycker och tänker 

om dessa delar, inte en enda persons åsikter om hela begreppet outsourcing. Vi anser inte att 

det med en fallstudie lämpar sig att göra den här typen av undersökning. Det hade istället 

behövt göras flera, och med tanke på den tid och de resurser som krävs uteslöts fallstudier. Vi 

ansåg inte heller att undersökningar med hjälp av enkäter passade oss, då vi inte ville 

begränsa respondenterna med svarsalternativ.  

Jacobsen (2002) skriver att när kvalitativ data ska samlas in finns tre olika sätt att göra det på: 

den individuella och öppna intervjun, gruppintervjun samt dokumentundersökning. I vårt fall 

valde vi att göra individuella och öppna intervjuer med våra respondenter. Anledningen till att 

ha individuella intervjuer var för att vi enbart är intresserade av vad våra respondenter har för 

olika erfarenheter samt åsikter om fenomenet outsourcing. Vi ville inte att denne skulle 

påverkas av andra personers åsikter i ämnet, därför togs alternativet om att göra en 

gruppintervju bort. Att göra den här typen av forskning med hjälp av 

dokumentundersökningar verkade inte vara möjligt, då företag tenderar att inte ha den här 

typen av information, som vi behövde, nedskriver och tillgänglig för allmänheten. En annan 

anledning till valet av öppna individuella intervjuer var för att respondenten skulle ha 

möjligheten att känna sig fri att uttrycka sig. Data kommer då in i ord, meningar och 

berättelser som gör att respondenterna lättare kan beskriva sin syn på fenomenet. Den här 

metoden lämpar sig bäst bland annat om det är intressant vad den enskilde individen har att 

säga eller när det är angeläget hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen 

(Jacobsen, 2002). Denscombe (2009) skriver även han att metoden lämpar sig när en forskare 

vill få insikt i en människas erfarenheter, uppfattning samt åsikter. Vilket är precis det som är 

tanken med denna studie: att ta reda på den enskildes åsikter i ämnet outsourcing utifrån 

dennes eget perspektiv och sedan jämföra samt koppla dem med litteraturen. Vi anser även att 

våra intervjuer är någon form av expertintervjuer då alla våra respondenter har så pass stor 

http://www.google.com/url?sa=D&q=
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erfarenhet av outsourcing att vi därmed betraktar dem som experter. Bogner, Littig & Menz 

(2009) skriver att det är forskarna själva som bestämmer vilka som anses vara och inte vara 

experter i expertintervjuer. 

Outsourcing kan ses som ett känsligt ämne, när frågor uppkommer rörande hur det har gått för 

företaget rent finansiellt, vad de har vunnit samt förlorat med det här fenomenet. Vissa av 

frågorna i intervjuguiden kan anses vara känsliga och därför lämpar det sig att göra en intervju 

ansikte mot ansikte. Jacobsen (2002) skriver att personer tycks ha lättare att diskutera eller 

prata om känsliga ämnen ansikte mot ansikte jämfört med en telefonintervju, som är ett annat 

angreppssätt. Att även ha möjlighet till att observera respondenten var också ett av kriterierna 

till att välja en ansikte mot ansikte intervju. (Jacobsen, 2002) 

Vi bestämde även att vår intervju skulle vara ganska strukturerad, det fanns frågor som vi 

ville ha svar på för att få ut något av intervjun. Vi skickade även ut vår intervjuguide till 

respondenterna i förväg, vilket också pekat på att det var en strukturerad intervju vi gjorde 

(Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Denscombe (2009) beskriver den här typen av 

strukturerade intervjuer som semistrukturerade intervjuer. För att strukturera upp intervjun 

fanns ett antal fasta frågor, som låg i tre olika teman, bakgrund, outsourcing och avrundning. 

Frågorna ställdes inte alltid i den ordning som stod i intervjuguiden, men var inom samma 

tema, det här är något som den semistrukturerade intervjun tillåter (Bryman, 2002). Under 

själva intervjun dök det även upp följdfrågor på sådant som respondenten precis berättat, 

vilket gjorde att de fördjupade sig lite mer i svaret på frågan. Vi vill även notera att det dök 

upp ytterligare några frågor som vi ville ha respondenternas svar på. Eftersom två av våra tre 

intervjuer redan var gjorda skickades dessa följdfrågor i efterhand ut till respondenterna per e-

post. Vi såg vår intervjuguide mer som riktlinjer snarare än som en mall för hur intervjun 

skulle gå till. Jacobsen (2002) tar upp ett antal minnesregler vid utformning av frågor till 

enkäter. Några av dessa regler kan även appliceras på en intervju som görs ansikte mot 

ansikte, till exempel som att den ska inledas med ofarliga frågor, därför öppnas intervjun med 

temat bakgrund. En annan minnesregel som författaren tar upp, i utformning av enkäter, är att 

testa frågorna, vilket vi gjorde. Det gjordes fem stycken testintervjuer på olika personer i vår 

omgivning. Personerna fick säga till om frågorna var enkelt utformade, förklara om de tyckte 

att frågorna var relevanta utifrån vår problemformulering sett, samt komma med förslag på 

ytterligare frågor.  

3.2 Urval 

Urval av informanter till intervjuerna baserades på vilken kunskap de besitter och i vilken 

grad de kunde bidra till uppsatsen. Informanterna är personer som på ett eller annat sätt har 

varit med i outsourcing-projekt inom IT under flera år, två av informanterna leder själva 

projekt på sina företag. Den tredje informanten har inte själv lett något outsourcing-projekt, 

men denne var med i ett projekt som startades när outsourcing var ett relativt nytt fenomen, 

samt att informanten efter det varit med i flera olika outsourcing-projekt. Informanterna har 

varit med i både mot- och medgångar, vilket innebär att de kan belysa frågan från flera olika 

synvinklar.  
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Vi har valt att genomföra våra undersökningar med informanter från tre olika företag som 

outsourcar någon del av sin verksamhet inom IT. Företagen är stora och globala, de har även 

gemensamt att outsourcing inte är någon nytt fenomen i organisationen, utan att det har 

funnits där i minst tre år. För att kunna genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte var det ett 

kriterium att informanterna befann sig nere i Skåne. Detta för att ha möjlighet att besöka dem 

på deras kontor, eller att de kunde besöka oss. Då vi endast undersökt tre personers syn på 

outsourcing är vi väl medvetna om att det inte kan dras några generella slutsatser utifrån 

empirin (Bryman, 2002).  

3.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden innehöll frågor som var utformade utifrån det vi ville belysa från litteraturen. 

Här togs även upp vilken definition av outsourcing som var tänkt att användas i uppsatsen och 

en beskrivning av huvudtolkningarna så att informanterna skulle förstå dess innebörd. Vi kom 

fram till frågorna genom att studera funnen litteratur. För att inte påverka våra informanter allt 

för mycket valde vi att fråga generellt om fördelar och nackdelar. Vi kompletterade med 

frågor om de fördelar och nackdelar vi funnit i litteraturen, men som de inte tagit upp under 

intervjun. Det tillkom efter intervjuernas genomförande ytterligare några frågor som vi gärna 

ville ha informanternas svar på, och dessa frågor fanns enbart med i den sista intervjun. De 

två första informanterna fick ett e-postmeddelande från oss med de kompletterande frågorna. 

Den slutgiltiga versionen av intervjuguiden finns i Bilaga 2. 

3.4 Intervju, transkribering och analys 

Innan varje intervju hölls presenterade vi oss vid namn och förklarade hur intervjun skulle gå 

till. Vi skickade per e-post ut en mer ingående presentation av vilka vi var, vad vårt syfte med 

intervjun var samt frågade om personerna i fråga var intresserade av att deltaga. (se Bilaga 1) 

Intervjuerna hölls i den mån det gick på respondenternas arbetsplatser, då arbetsplatsen ses 

som en naturlig plats och gör att respondenten känner sig mer bekväm i situationen. 

Anledningen till att då göra intervjuerna på respondentens arbetsplats och inte i hemmet var 

för att i största möjliga mån undvika de störande moment som Jacobsen (2002) tar upp, 

exempelvis make/maka som kommer hem, barn som skriker. Tanken med platsen var med 

andra ord att den intervjuade personen skulle känna sig bekväm i miljön, vilket de oftast gör i 

högre grad på sin arbetsplats än på något främmande ställe.  

Alla intervjuer spelades in, detta för att ha möjlighet till att lyssna på den flera gånger, och 

inte missa något av det som personerna berättade. Om det endast görs anteckningar finns det 

framförallt tre stora risker: Risken att inte få med precis allt av det respondenten säger är 

otroligt stor. Det går inte heller spola tillbaka tiden för att se om svaret uppfattades rätt 

(Bryman, 2002). Vidare finns även risken att om anteckningar görs så måste det antecknas 

väldigt mycket för att minimera risken att information går förlorad (Denscombe, 2009). Det 

leder i sin tur till att intervjuaren inte kan ha ögonkontakt med respondenten och att denne då 

tappar flyt i sin berättelse (Jacobsen, 2002). Under intervjuernas gång gjordes även små 

anteckningar av hur respondenten svarade på frågorna, som ett komplement till inspelningen 

(Denscombe, 2009). Det finns även nackdelar med metoden som valdes, Jacobsen (2002) 
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belyser problemet med att många reagerar negativt på att bli inspelade och att vissa kan bli 

helt stumma. Detta problem var något vi tog med i beräkningen innan vi tillsammans med 

respondenterna beslutade om att intervjuerna skulle spelas in. Som tur var hade våra 

respondenter inga som helst problem med det valda tillvägagångssättet. Respondenterna 

garanterades dessutom att namn eller något annat som kunde härledas till personen eller 

företagsnamnet inte skulle presenteras i uppsatsen, vilket möjliggjorde att respondenterna 

kunde vara relativt öppna med sina beskrivningar (Jacobsen, 2002).  

Efter varje intervju valde vi att börja transkribera direkt, detta för att inte känna att uppgiften 

blev för stor och ohanterlig (Bryman, 2002). Genom att göra på det här sättet fick vi även 

granska våra egna insatser som intervjuare, irrelevanta följdfrågor uteslöts på de senare 

intervjuerna. Genom att ha intervjuerna nedskrivna på papper blev det lättare att strukturera 

upp och plocka ut relevant information (Jacobsen, 2002). På vissa ställen i intervjun där det 

inte gick att höra vad respondenten sade har det markerats med [ohörbart] i transkriberingen. 

Vi delade upp respondentens erfarenheter av outsourcing-projekt i fördelar och nackdelar med 

outsourcing. När sedan analysen av data skulle göras jämfördes respondenternas erfarenheter 

med litteraturen, som presenterats i kapitel 2. Efter det sammanställdes en tabell med både 

litteraturen och empirin för att på ett överskådligt sätt se samband. 

3.5 Validitet & reliabilitet 

Med validitet menas att undersökningen mäter det som den verkligen ska mäta (Thurén, 1991; 

Jacobsen, 2002; Denscombe, 2009). För att få så hög validitet som möjligt i resultatet har vi 

valt att utforma vår intervjuguide på ett sådant sätt att frågorna har direkt anknytning till 

litteratur. Under intervjuerna har vi varit väl medvetna om vad det finns för information i 

litteraturen och sedan försökt att utforma våra följdfrågor för att få svar på om det kan dras 

paralleller mellan litteratur och empiri. Med intervjuguiden som stöd anser vi att våra 

intervjuer har undersökt det vi verkligen ville undersöka. I litteraturgenomgången har vi 

enbart tagit med fördelar och nackdelar som förekommit hos minst två olika källor. Detta har 

vi gjort för att höja validiteten och att få med så relevanta faktorer som möjligt. 

För att en undersökning ska ha hög reliabilitet måste den vara genomförd på ett sätt som går 

att lita på, alltså vara korrekt utförd (Thurén, 1991). Det får inte finnas några uppenbara 

mätfel som påverkat resultatet. (Jacobsen, 2002) För att öka reliabiliteten i uppsatsen har 

samtliga intervjuer på företagen spelats in. Det har möjliggjort att vi kunnat lyssna på 

inspelningarna flera gånger och på så sätt minskat risken för att något utelämnats eller att 

misstolkningar blivit gjorda. En annan faktor vi tänkt på för att få så noggranna svar på 

frågorna som möjligt och därmed minska misstolkningar är att intervjuerna har hållits i 

diskussionsform och att följdfrågor därmed har uppstått. Efter intervjuerna har materialet 

transkriberats och skickats till respondenterna för deras godkännande. 



L. Bergström & E. Jönsson Outsourcing av IT  

28 

 

3.6 Etiska aspekter 

Våra respondenter fick god information innan själva intervjun ägde rum om vilka vi var, 

varför vi önskade deras deltagande, hur lång tid intervjun planerades att ta och så vidare. Alla 

våra respondenter svarade med att de gärna ville ställa upp, men att de kanske inte kunde 

prata om vissa frågor på grund av sekretess. Respondenterna fick även några dagar efter deras 

accept ett exemplar av vår intervjuguide, detta för att personerna i fråga skulle få möjligheten 

till att förbereda sig om så önskades. I intervjuguiden vi skickade ut per e-post stod det att 

respondenten skulle observera att frågor kunde tänkas tillkomma, ändras eller tas bort. 

Jacobsen (2002) beskriver detta som informerat samtycke, att personerna ställer upp helt 

frivilligt, får full information och de förstår vad som kommer att göras.  

Ingen av våra respondenter ville att deras företag skulle bli kopplade till den här uppsatsen, 

därför valde vi att anonymisera dem genom att döpa om företagen till Företag A, Företag B 

och Företag C. Vi förklarade för respondenterna att vi inte kunde garantera full anonymitet, 

men att vi garanterade konfidentialitet. Alltså att personuppgifter inte skulle spridas och att 

vissa åtgärder skulle göras för att minimera risken att informationen kunde kopplas till dem 

eller deras företag. Åtgärder så som att viss information doldes och därför inte längre kan 

tydas gjordes. (Jacobsen, 2002)  

3.7 Källkritik 

I en intervjusituation kan någon form av samspel uppstå mellan intervjuaren och respondenten 

som sedan visas i resultaten på ett icke önskvärt sätt (Hultén et al., 2007). Vi kan inte avgöra 

om detta fenomen uppstått, men vill dock varna för att det kan förekomma i strukturerade 

intervjuer. Hultén et al. (2007) tar även upp ett annat fenomen som kan appliceras på de 

gjorda intervjuerna: centraltendensen. Det här fenomenet innebär att många undviker 

extremvärden i sina uttalanden. Detta är något som vi känner igen från alla de gjorda 

intervjuerna. Respondenterna uttryckte sig väldigt försiktigt till exempel i hur betalningen för 

tjänsterna går till, om företagen betalar en fast eller rörlig kostnad. Ett annat exempel är att 

respondenterna hade svårt att ge konkreta svar på frågan: ”vilka nackdelar och risker anser Ni 

att företaget fått med outsourcing?”. Dock kom det fram flera nackdelar och risker under 

intervjuns gång.  

Som tidigare har beskrivits skickades kompletterande frågor ut per e-post till respondenterna, 

som vi ansåg var formulerade på ett sådant sätt att de var lätta att förstå. De här frågorna 

testades inte på några personer innan de skickades ut, och behöver därför inte ha varit 

lättförståliga sett från någon annans synvinkel. Det ställs otroligt höga krav på frågorna, när 

de skickas ut och inte frågas ansikte mot ansikte, då det inte finns någon chans att förtydliga 

vad som menas med frågan (Hultén et al., 2007). Den här felkällan minskande vi med 

intervjuguiden genom att testa frågorna på flera olika personer innan de skickades iväg. Det 

kan alltså finnas en risk att respondenterna inte förstod följdfrågorna eller tolkade dem 

annorlunda än vad som menats, vilket leder till att de kompletterande frågorna inte har lika 

hög validitet som frågorna i intervjuguiden.  
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4 Resultat 

Nedan följer en sammanställning av det relevanta som sagts under intervjuerna. Företagen har 

valt att vara anonyma och har därför fått namnen Företag A, Företag B och Företag C. 

Transkribering av intervjuerna finns i bilagorna: Bilaga 3 – Företag A, Bilaga 4 – Företag B 

och Bilaga 5 – Företag C. 

4.1 Företag A 

Företag A är ett stort globalt företag i en genre som inte kan nämnas. De har strategiskt 

arbetat med outsourcing i många år, det handlar oftast bara om bitar av verksamheten som 

outsourcas. Outsourcing finns i de flesta delarna, exempelvis utveckling och IT/IS, av 

företaget men respondenten, som är sektionschef, arbetar med outsourcing inom verifiering. 

Ofta outsourcas förlängningar av den befintliga verksamheten i form av personal, det kan vara 

inom delar som de vill tillägga något värde till. Respondenten tar upp ett exempel där han 

förklarar att ett team kanske består av fem personer, så tillför han två till tre stycken från 

leverantören som blir en integrerad del av teamen. Det kan handla om olika profiler för olika 

team och resulterar i att teamen får mer kapacitet. Respondenten har arbetat på företaget i 

fyra/fem år och under den tiden har Företag A varit aktiva inom outsourcing. De har inte färre 

än femtio leverantörer i alla möjliga länder. På respondentens avdelning involverar 

kärnverksamheten verifiering och eftersom de outsourcar förlängningar av sina egna team 

anser respondenten att viss kärnverksamhet outsourcas. Dock outsourcas inte 

kärnverksamheten helt och hållet.  

4.1.1 Definition av outsourcing 

Respondenten anser att Augustson och Bergstedts Stens (1999) beskrivning av outsourcing 

stämmer ganska väl överens med hans uppfattning men vill lägga till att företaget inte 

behöver ha utfört aktivitet som ska outsourcas in-house innan. Företaget kanske varken har tid 

eller ork att utföra aktiviteten. Respondenten anser att det är ganska vanligt att en organisation 

kommer på en idé men sedan inte har kapacitet att utföra den, en lösning på detta kan då vara 

outsourcing. Respondenten förklarar också att outsourcing-projekt per definition blir 

tidsbegränsade eftersom kontrakt alltid används inom projekten. Därmed blir deras definition: 

Utkontraktering av en aktivitet, till en extern leverantör som sedan mot betalning förser 

organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad tid. 

4.1.2 De tre huvudtolkningarna av outsourcing 

Företag A har den första huvudtolkningen av outsourcing, outsourcing som externalisering av 

befintliga aktiviteter, med tillägget att det kan vara en ny aktivitet det handlar om. Men för att 

få ett så lyckat samarbete som möjligt förklarar respondenten att den tredje tolkningen är bäst, 

http://www.google.com/url?sa=D&q=
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outsourcing som relation. Respondenten beskriver: ”I grund och botten är det den första typen 

men för ett riktigt bra och lyckat samarbete så glider man ju över efter ett tag in i den sista.” 

(Bilaga 3, s.64) Han anser att den tredje tolkningen är en vinna-vinnasituation för alla 

inblandade. Respondenten anser dock att huvudtolkningarna beror lite på vilket fokus 

företaget har. Är företaget ute efter kostnadsbesparingar är den första tolkningen bäst, men 

handlar det om att outsourca för att få kompetens stämmer den tredje tolkningen bättre in. 

Tolkning nummer två, outsourcing som inköp, är inget som Företag A sysslar med. 

Respondenten är noga med att betona att inom hans projekt strävar de alltid efter att nå den 

tredje huvudtolkningen. Avdelningen har ofta visioner som måste specificeras noggrant men 

lyssnar förstås även på leverantören för att se om de har några andra idéer.  

4.1.3 Fördelar och nackdelar med huvudtolkningarna  

Med den första huvudtolkningen anser respondenten att företaget i stort sett kan få mer av allt. 

Tolkningen gör det möjligt för beställaren att få tillgång till kompetens som inte finns in-

house på företaget. Detta kan handla både om teknisk kompetens och exempelvis kulturell 

kompetens, och även få tillgång till leverantörens branscherfarenhet. Respondenten anser 

även att första tolkningen gör att företaget kan få ner sina kostnader och addera flexibilitet och 

öka volymen hos team-medlemmarna, vilken kompetens de har. Med tredje huvudtolkningen 

anser Företag A att stora besparingar kan erhållas om hela bitar av en verksamheten 

outsourcas, dock inte om det gäller kärnkompetensen. En annan fördel är att det är lättare att 

göra kravställningar på leverantören om hela bitar outsourcas. 

 

Nackdelar med första huvudtolkningen anser respondenten kan vara att beroendet av 

leverantören ökar. Företaget riskerar att öppna upp sig för potentiella säkerhetshål. En annan 

nackdel kan enligt respondenten vara att overheadkostnaderna ökar. Med overheadkostnader 

menar respondenten kostnader gällande att projekt arrangeras, följs upp och koordineras. 

Respondenten tar upp ett exempel från sitt perspektiv: leverantören kan behöva tillgång till 

exempelvis företagets verktyg och deras testmiljöer. De måste vara en del av projektet och 

därför koordineras i när aktiviteter ska utföras och när de ska följas upp. Allt detta kräver 

mycket resurser och kan bli kostsamt om Företag A inte har en stor utväxling i outsourcing-

landet. När det gäller tredje huvudtolkningen menar respondenten att ett företag blir helt 

beroende av leverantören. Han anser också att det kan vara en risk att företaget inte har 

kunskapen själva att styra. Detta leder då till att företaget inte kan bedöma vilken kvalitet det 

är på leveranserna och om ledtider och kostnader är rimliga.  

4.1.4 Generella fördelar med outsourcing av IT  

Respondenten anser att om det handlar om ett stort företag som växer kan det vara 

fördelaktigt med outsourcing då det finns ett begränsat antal ingenjörer i Sverige och därmed 

blir det svårt att få tag på folk. Det finns många duktiga ingenjörer i andra länder som är 

mycket billigare än i Sverige, så kostnad är förstås en stor faktor.  
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Respondenten förklarar också att det även kan vara så att ett företag behöver få närvaro i ett 

annat land och kan då vara i behov av någon som kan den lokala kulturen: 

 

”Det är inte alltid så lätt kulturellt och infrastrukturellt och de här bitarna hur man jobbar i ett 

land. Man kan också köpa sig fördelar genom att skaffa sig en partner i ett land som redan kan 

det man gör där i det landet, som kan kulturen och sen hur man jobbar så det kan gå snabbare om 

man gör så.” (Bilaga 3, s.63) 

 

Det här är alltså något som företaget kan få genom outsourcing. Respondenten poängterar att 

företaget dock måste ha stor volym i landet som väljs att outsourca till då 

overheadkostnaderna ofta är väldigt stora. Använder företaget samma leverantör flera gånger 

finns redan upparbetade kanaler till dem vilket leder till att företaget redan har saker på plats 

vid nästa outsourcing-affär. Det resulterar i att overheadkostnaderna minskar.  

 

En annan fördel med outsourcing kan vara att företaget behöver tillgång till resurser som de 

inte besitter för tillfället. Eller att de behöver ny kompetens och inte vill bygga upp den i 

företaget för tillfället. Respondenten nämner även att Företag A har fått kortare ledtider till en 

mindre kostnad med samma kvalitet. Respondenten tvivlar på att hans avdelning hade klarat 

sig idag om de inte valt outsourcing som en lösning. Han uttrycker sig såhär: ”Men alltså jag 

tror inte att vi hade klarat av vår verksamhet idag om vi inte hade haft outsourcing. Det är en 

del av vår strategi, som vi jobbar med. Men sen kan man göra på andra sätt, men det är ett 

väldigt smidigt sätt att göra på.” (Bilaga 3, s.67) Han understryker att de kan kostnadsbespara 

tack vare outsourcing och att de får möjlighet att lägga fokus på det de tycker är absolut 

viktigast inom sin avdelning, alltså hur de ska sköta verifieringen. Dock kan inte respondenten 

svara på om Företag A har kommit ut mer på marknaden med outsourcing, men gissar på att 

marknadsandelarna endast ökat väldigt lite. 

4.1.5 Generella nackdelar med outsourcing av IT 

Respondenten berättar att risker kan handla om exempelvis säkerhetsfrågor och legala frågor. 

Legala frågor kan röra enkla saker som hur varor skeppas till ett annat land, tull och andra 

småprocesser som administration runt omkring. Den största nackdelen som respondenten ser 

med outsourcing är att det är så mycket arbete gällande IT-säkerheten. Eftersom respondenten 

arbetar med integrerade team har personalen hos leverantören tillgång till Företag A:s interna 

system och dess information, vilket har resulterat i att Företag A har fått öka sin säkerhet. När 

de började med outsourcing hade de inte med i beräkningarna att de var tvungna att lägga ner 

så mycket jobb på all IT-säkerhet, legala aspekter, overheadkostnader och kulturella problem. 

Respondenten förklarar att det blir svårt om ett företag inte har planerat kring aspekterna, och 

inte är införstådda i att de är viktiga. 

 

Respondenten anser även att det kan vara en risk att outsourca en hel del av en verksamhet, då 

det leder till att företaget lätt tappar kontrollen. Han beskriver det på det här sättet: ”Då tappar 

man kontrollen ganska bra och det som händer då är liksom er definition att ni hade att det var 

tidsbegränsat, kör du ut en hel verksamhet så är det knappast tidsbegränsat längre. Då har du 

inte den möjligheten att kontrollera. Så det är ganska farligt.” (Bilaga 3, s.64) Företaget kan 

lätt hamna i klorna på leverantören vilket respondenten anser borde försöka undvikas. Därför 

har respondenten valt att inte outsourca en hel del utan behålla nyckelkompetensen själv, så 

att de inte ska hamna i den situationen att de ”sitter i leverantörens knä”. 
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Respondenten tar upp att om ett företag inte, innan de väljer att outsourca, tar i beräkning 

vilka overheadkostnader som finns riskerar outsourcing-projektet att misslyckas. Företag är 

ofta inte medvetna om hur mycket arbete som ligger bakom outsourcing och många tror att 

bara för att företaget väljer att outsourca löser sig deras problem, och riktigt så enkelt är det 

inte, menar respondenten. Ytterligare en aspekt att tänka på i början av en outsourcing-affär är 

att det ska skrivas in i kontraktet hur parterna ska arbeta tillsammans och hur governance-

strukturen ska se ut. Ett exempel på detta kan vara vad personalen ska göra om de stöter på 

problem. Respondenten anser att detta är någonting som många glömmer bort när det gäller 

outsourcing, hur governance-strukturen ska se ut. Om företaget kommer på något som borde 

ha varit inkluderat i kontraktet kan det kosta en extra summa för att det ska utföras, men 

respondenten har en fungerande relation med sin leverantör så oftast löser det sig i alla fall.  

 

Företag A har även stött på vissa kulturella skillnader som hur personalen uttrycker sig, 

punktlighet och vilka saker en person anser vara viktiga. Respondenten menar att skillnaderna 

är stora och att det därför är viktigt att ta dessa i beaktning och investera i att resa dit och 

träffas. Respondenten betraktar sig ha ganska stor erfarenhet av detta men förklarar att många 

andra inte inser att de måste besöka leverantörens land, så det kan bli en dold kostnad. 

Företagskulturella skillnader är också någonting som kan bli ett problem, respondenten anser 

att företag som har ungefär samma inställning arbetar bäst tillsammans. 
 

Respondenten förklarar att ytterligare en nackdel med outsourcing är att inte ha alla personer 

samlade på ett och samma ställe: 
 

”Nackdelen är ju att det är ju alltid mycket lättare att ha all personalen här sittandes tillsammans 

i ett grupprum, givetvis. Hade jag kunnat få ha det gänget här, hade det varit mycket bättre. För 

det är ju det att då hade all overhead försvunnit. Kommunikationen hade blivit bättre, det är 

bättre när man sitter bredvid varandra och jobbar. Ledtiden hade ju blivit kortare.” (Bilaga 3, 

s.66) 

 

Att effektiviteten på företaget ökat är någonting respondenten inte anser då han menar att 

effektivitet innebär att företaget gör mer med färre personer. I och med outsourcing har 

Företag A fått använda mer personal, för att uträtta samma arbete som tidigare, vilket 

respondenten betraktar som mindre effektivt. Tyvärr har vissa anställda påverkats negativt av 

outsourcingen då ett antal konsulter har fått sluta. Det har skapat en oro, som företaget måste 

hantera, lokalt bland de anställda. Över lag anser respondenten att personalen tycker att 

outsourcingen fungerar väl, men inte bättre än så. 

4.1.6 Övrigt 

Respondenten berättar att det är väldigt tufft att arbeta upp nya affärsrelationer, och att det tar 

tid. På Företag A har det inte uppstått några problem gällande dokumentation, system eller 

dylikt som behövts översättas från svenska till engelska. Företaget är globalt och deras 

företagsspråk är engelska så detta har inte varit något problem. För tillfället finns det inga 

anställda på respondentens avdelning som börjat arbeta borta hos leverantören, dock kan han 

inte svara på om detta har förekommit på Företag A.  
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4.2 Företag B 

Företag B är ett stort, svenskt företag som är verksamma världen över. Respondenten arbetar 

på företagets IT-avdelning inom service och information management, just nu har han ett 

uppdrag som sourcing coordinator. Som sourcing coordinator är det dennes uppdrag att stötta 

ledningen, team-cheferna och de som är ansvariga för all service. Han belyser att det inte är 

driften han arbetar på utan att det är utveckling och underhåll av applikationer som används 

på Företag B. På respondentens avdelning är deras huvudområde supply chain-delen, alltså 

varuflödet från Företag B:s leverantörer till varuhusen där de säljer företagets produkter.  

 

För tillfället har respondentens avdelning, applikationssupporten, åtta/nio servicear som är 

outsourcade. Främst är det applikationssupport, second-level-support och utveckling av 

system. De outsourcar inte drift eller helpdesk, de delarna finns kvar i Sverige. Outsourcing 

har förekommit på Företag B under flera år, men under de senaste fyra åren har den ökat i 

skala. Företaget har inte bytt leverantör sedan de först började med outsourcing. 

Respondentens avdelning har som kärnkompetens att ha kontroll över att kraven som kommer 

från deras användarorganisation är förståeliga. Se till att de kan omsätta dem till lättolkade 

utvecklingsuppdrag och att sedan också verifiera att Företag B har fått tillbaka den utveckling 

som de förväntade sig att få. Respondentens avdelning har fokus på att bli bättre på de 

aktiviteterna och att ha möjlighet till att verkligen fokusera på dem. Företaget outsourcar inte 

någon del av sin kärnverksamhet, men respondenten anser att det kan vara både positivt och 

negativt att göra det. 

4.2.1 Definition av outsourcing 

Respondenten på Företag B berättar att det finns många olika definitioner av outsourcing, 

men istället för att definiera outsourcing ur ett generellt perspektiv preciseras det från hans 

fokusområde sett. I definitionen kommer inte outsourcing av personal eller affärsprocesser att 

ingå utan det är enbart maintenance och support. Respondenten anser att Augustson och 

Bergstedt Stens (1999) beskrivning av outsourcing är lik hans egen, men skulle vilja lägga till 

ett par saker så som att outsourcing sker med bestämd kvalitet samt att vilka servicenivåer 

som ska uppnås bestäms. Outsourcing är även något som läggs utanför företagets väggar, och 

sedan ges uppdraget till leverantören. Därmed lyder hans definition så här: Utkontraktering av 

en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern leverantör utanför företagets väggar 

som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad 

tid, med bestämd kvalitet och definierade servicenivåer. 

4.2.2 De tre huvudtolkningarna av outsourcing 

Här förklarar respondenten att de från början hade det första alternativet på hans avdelning, 

outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter. Detta har sedan ändrats och 

efterhand som samarbetet löpt utvecklats till alternativ tre, outsourcing som relation. 

Respondenten berättar: ”Från början var det den första, att vi beskrev vad vi ville ha, det var 

utgångsläget. Men efter hand som samarbetet har utvecklats blir det mer mot trean. Vi för en 
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konstant dialog med dem om hur vi tillsammans kan effektivisera vår service och göra den 

billigare.” (Bilaga 4, s.73) 

 

Han förklarar att på detta sätt kan justeringar göras på både leverantörens och Företag B:s 

sida. Respondenten tar upp ett exempel på hur relationen har utvecklats från alternativ ett till 

alternativ tre. Från början köpte Företag B endast en liten del av servicen, men allt eftersom 

tiden gick köpte de mer. De gjorde så här för att inte riskera att outsourca för mycket till en 

början, utan väntade till företaget kände sig helt redo. Rent konkret gick det till så att Företag 

B först outsourcade små bitar, hade kvar en viss styrmekanism tillsammans med en del 

funktionalitet och kunskap samt att de utförde en del aktiviteter initialt innan de såg att 

samarbetet fungerade och därmed kunde outsourca mer. De byggde alltså långsamt upp 

relationen från det första alternativet till det tredje. 

4.2.3 Fördelar och nackdelar med huvudtolkningarna  

Respondenten ser inga fördelar med den första huvudtolkningen av outsourcing. Vi antar att 

han menar att han inte ser några unika fördelar med tolkningen. Däremot menar han att den 

tredje huvudtolkningen ger ett klimat som främjar samarbete. Det resulterar i att personerna 

involverade i projektet trivs och stannar längre inom en och samma service. Det ger stabilitet i 

service-leveransen. Respondenten gör detta uttalande baserat på egen erfarenhet.  

 

Med den första huvudtolkningen ser respondenten att det kan vara problematiskt för 

leverantören att verkligen förstå vad beställaren vill ha. Utveckling av IT-system är mycket 

mer än att bara göra en ritning och sedan göra tillverkningen efter den. Interaktionen med 

användarna är viktig och det är ofta inte förrän de kan ”känna” på lösningen i en prototyp eller 

liknande som de verkligt avgörande intrycken kommer fram, som kan göra skillnad mellan 

succé eller fiasko. När ett företag bara skickar över en beställning, som kan ske med alternativ 

ett, då leverantören inte ifrågasätter beställaren, finns det en risk att leverantören inte kan 

tolka ritningarna och utfallet blir fel. Med det tredje alternativet av huvudtolkningarna varnar 

respondenten för att det kan bli ett ”kompisförhållande” istället för en strikt affärsmässig 

relation. Det är något som båda parterna måste ha i bakhuvudet under hela samarbetet. Risken 

är att beställaren inte alltid ifrågasätter kostnadsnivån som högsta prioritet.  

4.2.4 Generella fördelar med outsourcing av IT 

Respondenten menar att hans avdelning har fått mer tid att fokusera på kärnverksamheten, 

eller att lägga tid på rätt uppgifter. Personalen ska vara duktig på att beställa och kontrollera 

det som någon annan gör i den mer tekniska delen. Anledningen till att de valde outsourcing 

var för att avdelningen behövde utveckla sin kapacitet till en rimlig kostnad. Med detta menar 

respondenten att de ville leverera den funktionalitet som deras affärssida efterfrågar, som de 

inte kunde lösa genom att anställa mer folk eller outsourca västerländska bolag till en rimlig 

peng. På respondentens avdelning anser de att outsourcingen levt upp till förväntningarna, och 

att de nått just det målet. Målen förändras ständigt och de är redo att ta nästa etapp nu och 

förbättra kapaciteten ännu mer.  
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Respondenten anser inte att företaget har vunnit någon specifik kompetens, mer att de har 

utvecklat sina medarbetare till att bli mer styrande istället för operativa och mer taktiska i det 

läget. Att företaget inte har vunnit någon kunskap är inget som oroar respondenten, det var 

ingenting som de hade räknat med från början, för de har inte köpt in någon 

specialistkunskap. Respondenten förklarar att de personer i organisationen som jobbar 

närmast teamet hos leverantören har lyft sig själva, och det är något som han ser väldigt 

positivt på. De kan ha gått från att vara utvecklare till att vara någon form av arkitekt, och lär 

sig hur det är att arbeta med folk från andra kulturer. Respondenten beskriver: ”Det är 

personutvecklande även om man inte ser det direkt, men om man tittar tillbaka ser man det 

som positiva effekter som ingen hade tänkt på från början”. (Bilaga 4, s.80) Han understryker 

även att det är otroligt roligt att arbeta med folk från andra kulturer, han lär sig nya saker varje 

dag.  

 

Om företaget skulle byta leverantör har de gjort upp i sitt avtal att leverantören ska hjälpa till 

att lära upp företagets nya leverantör. Leverantören måste alltså ställa upp med 

kunskapsöverföring. Tillsammans kommer företaget och leverantören att göra upp en plan på 

x antal månader. Avtalet med leverantören tar inte slut förrän kunskapen är överförd och då 

får leverantören betalt. På det här sättet har Företag B löst problemet med att föra över 

kunskap vid eventuellt byte av leverantör. Företaget har alltså tänkt på det faktum vad som 

händer om de vill byta leverantör, hur de gör för att inte vara alltför beroende av en speciell 

leverantör. Respondenten menar dock att ett problem ändå kan uppstå, det är viktigt att 

behålla de som har kunskapen även hos den existerande leverantören, samt att dessa är villiga 

att stanna kvar och göra kunskapsöverföringen.  

 

Outsourcing har medfört att företaget har fått lägre kostnader. Respondenten berättar att 

kostnaden för en utvecklare i Sverige eller västvärlden kontra en utvecklare som sitter i Indien 

är väldigt stor prismässigt. Genom att ha utvecklingen i Indien har företaget kunnat kapa 

kostnaderna men samtidigt leverera mycket mer till sina användare. 

4.2.5 Generella nackdelar med outsourcing av IT 

Om man tittar på organisationen som den var förut när företaget hade egna utvecklare både 

som anställda på företaget och konsulter, så har den gruppen av människor blivit påverkade 

negativt. Många av dem har blivit av med sina uppdrag, dock har många av företagets 

anställda fått arbete på någon av företagets andra avdelningar. Några av de utvecklare som 

fanns på respondentens avdelning har fått ersätta konsulter på andra avdelningar också. 

Respondenten förklarar att det är klart att det kan förekomma en viss oro bland de anställda, 

det blir ju en viss osäkerhet för dem. För att minska den här oron valde respondentens 

avdelning att portionera ut små bitar i början för att ge de anställda möjligheterna att vänja 

och lära sig under tiden. Respondenten hävdar att sett ur ledningens och respondentens ögon 

har outsourcingen bara varit positivt, än så länge, och de har inga som helst tankar på att byta 

strategi. Respondenten berättar dock att de har förlorat viss kompetens, i form av några 

utvecklare som fanns på företaget tidigare. Det här är endast på respondentens avdelning, då 

många av de andra avdelningarna inte kommit lika långt i outsourcingen. De andra 

avdelningarna har fortfarande viss utveckling kvar.  
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Några dolda kostnader anser inte respondenten att outsourcingen har medfört, dock har fler 

resor ner till Indien gjorts än vad de från början trodde att de skulle göra. När något dyker upp 

som Företag B känner att de behöver från leverantören får de kontrollera om det går att ersätta 

någon av de gamla uppgifterna med den nya. Då får de gå in i avtalet, för att se om det är 

möjligt rent finansiellt. Har leverantören inte ens börjat göra de andra uppgifterna som står i 

avtalet är det ofta möjligt att lägga till den nya uppgiften och fastprisavtalet omförhandlas. 

Alternativt får de köpa den nya uppgiften som ett tillägg. En annan kostnad som företaget inte 

helt hade räknat med från början var kostnaderna gällande IT-säkerhet. Från början var det ett 

frågetecken, men nu har Företag B löst problemet genom att etablera system som är säkra och 

de har inte heller någon utveckling utanför sina egna system. Det blir mer kompatibelt då 

också. De som arbetar mot systemen sitter antingen på företaget eller är uppkopplade mot 

dem med säkra linjer. Respondenten berättar att det har varit en investering, men att det var 

ett policybeslut att de inte skulle ha någon kod utanför sina egna kontrollsystem och att all 

kod skulle checkas in i företagets verktyg som de använder för exempelvis versionshantering. 

 

Det finns även kulturella skillnader, respondenten berättar:  

 

”Ett ja betyder inte alltid ett ja, att jag levererar. Det kan betyda att ‟ja jag har förstått vad du 

önskar‟, men det är inte ett commitment på samma sätt. Kulturella skillnader gör att det kan 

vara svårt att säga nej, det ingår inte i kulturen där, men vi tar ett ja för att det är en 

handskakning i stort sett.” (Bilaga 4, s.74)  

 

Respondenten förklarar att det här var något som var lite problematiskt i början, när parterna 

inte riktigt kände varandra och förstod den andre. Det tar tid att utveckla ett fungerande 

förhållande mellan parterna, men respondenten anser att de nu har detta under kontroll och att 

de ständigt arbetar med de kulturella frågorna. Respondenten berättar att vi i västvärlden har 

ganska platta organisationer där var och en tar ansvar för sig och vad som skall göras, medan 

den österländska kulturen har väldigt höga pyramider och stark hierarkisk ledning. Det är hela 

tiden någon som talar om för de anställda vilka arbetsuppgifter som ska göras och hur de ska 

utföras. Respondenten tar upp ett exempel med att om de frågar en indisk utvecklare om 

han/hon kan utföra en viss uppgift, så gör denne det och resultatet blir jättebra, men personen 

gör ingenting utöver det som står i beskrivningen. Personen i fråga frågar inte om beställaren 

vill ha något mer utöver det som står beskrivet, utan gör sin uppgift och lämnar den sedan. 

Skulle samma uppgift ges till exempelvis en svensk utvecklare tänker denne utanför lådan och 

gör även det som finns utanför beskrivningens gränser efter att ha diskuterat med beställaren. 

Det kan vara frustrerande för företag i västvärlden att som beställare förvänta sig lite mer än 

vad som står i beskrivningen men enbart få det som konkret är nedskrivet. Det är även så att 

det ofta med outsourcing finns en risk för personalomflyttning, något som är känt inom bland 

annat indiska bolag. Där ska en anställd flytta på sig vart annat år, annars har de inget bra 

track record i sitt CV. Det här är en risk, men respondenten anser att de har klarat sig bra, de 

ligger på en till två procent i personalomflyttning och det är inte mycket. Kulturella skillnader 

är något som ofta underskattas berättar respondenten. 

 

Det största problem som Företag B har stött på förklarar respondenten så här: ”Den största är 

väl att vi var för dåligt på fötterna på några större utvecklingsprojekt i början. Vi var för tidigt 

ute, vi var inte tillräckligt kunniga själva.” (Bilaga 4, s.79)  Han berättar att företaget inte var 

helt klara med vad de förväntade sig, vad de egentligen ville ha. I och med att företaget inte 
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riktigt visste vad de sökte, var det extra svårt att skriva ner och precisera detta för 

leverantören.  

Respondenten sa även att det finns en viss ovana och okunskap att arbeta med en leverans 

långt bortifrån som gör att det kan bli lite problematiskt ibland. 

 

Avtal är något som respondenten påpekar som väldigt viktigt. Det är inte samma person hos 

leverantören som företaget tecknar avtalet med som sedan blir kontakten på företaget. 

Avtalsmässigt skriver någon person högre upp i hierarkin på avtalet, trots att kontakten inte 

hålls med samma person. I avtalet försöker de täcka alla de problem som tidigare funnits. Till 

exempel om de vid ett tidigare avtal inte kommit överens om vilka tider leverantören ska vara 

tillgänglig på och det uppstått ett problem av just den orsaken, är de noga med att specificera 

detta i ett senare avtal.  

4.2.6 Övrigt 

Respondenten säger att det både finns för- och nackdelar med att outsourca en stor del, men 

går inte in på vilka dessa är. Själva har de fortfarande kvar driften i Sverige, dock kan han inte 

svara på varför de tagit beslutet att hålla kvar driften här. På frågan om det blivit någon 

skillnad på effektiviteten på företaget svarar respondenten att det inte var deras mål, att öka 

effektiviteten. Därför har de inte heller infört några primära mättal för att mäta sin egen 

effektivitetsförbättring. 

 

Respondenten tycker sig inte se någon skillnad på marknaden sedan de började med 

outsourcing. Företaget har inte heller haft några legala problem, till exempel med tullar 

mellan länderna, detta för att företaget inte skickar något eller att någon kod lämnar deras 

system. Annars säger respondenten att han är väl medveten om diskussionerna kring det här. 

För att lösa hela kommunikationsbiten har företaget valt att ha en av leverantörens anställda 

på sitt kontor i Sverige. Denne är ett så kallat språkrör ner till leverantören, och projektledaren 

där. Om företaget skulle vilja diskutera någonting görs det med leverantörens representant på 

kontoret, sedan skickar denne ner uppgifterna till sitt team i Indien. Tyvärr är det som nämnts 

tidigare en väldigt stark hierarki i Indien, allt måste nå toppen av hierarkin. Det kan ta väldigt 

lång tid och bli mycket fram och tillbaka om små frågor som egentligen är oviktiga. Enligt 

respondenten är det inte den mest optimala vägen, det försvinner mycket information och det 

blir inte heller några följdfrågor. Ibland kan respondenten ringa ner till leverantören, det blir 

två frågor och sen är det klart. Dock anser han att kommunikationen fungerar bra i dagsläget. 

4.3 Företag C 

Företag C är ett globalt verksamt IT-företag, med sina rötter i hårdvarubranschen. 

Affärsområdet har vidgats till att omfatta i stort sett allt idag. Respondenten är operation 

manager, vilket är en slags operativ chef, på den nordiska mjukvaruavdelningen. Företag C 

har varit engagerade i outsourcing under många år, men nätverket har outsourcats i ungefär 

fem till sex år. De använder sig av outsourcing inom många olika delar av företaget men i IT-

driften outsourcas ungefär femton till tjugo procent av dem som arbetade med den typen av 

administration och IT-drift. Företag C har kärnkompetens i stort sett allt, allt från 

materialforskning till affärskonsulter. De outsourcar ingen del av kärnverksamheten. 
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4.3.1 Definition av outsourcing 

Respondenten anser att Augustson och Bergstedt Stens (1999) beskrivning av outsourcing 

stämmer väl överens med hans uppfattning, med tillägget att på större företag kan det vara 

fråga om att olika divisioner köper tjänster av varandra. Respondenten förklarar att om 

företaget är väldigt stort kan de olika avdelningarna vara främmande för varandra. Samma 

principer som gäller för extern outsourcing kan även gälla för intern outsourcing. 

Respondentens definition blir därmed: Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes 

internt, till en intern eller extern leverantör som sedan mot betalning förser organisationen 

med den aktuella aktiviteten under en avtalad tid.  

4.3.2 De tre huvudtolkningarna av outsourcing 

Den första huvudtolkningen, outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, är den 

som passar bäst in på Företag C. När de behöver ha någonting gjort sätts ofta ett projekt upp, 

och då handlar det vanligtvis om någonting som ska flyttas, läggas till eller tas bort. 

Nätverksdelen ingår i ett större projekt och initieras i stort sett alltid av Företag C. 

Respondenten berättar att huvudtolkning tre, outsourcing som relation, stämmer in så till vida 

att när Företag C har levererat det de vill ha utfört kan leverantören ge förslag tillbaka. Oftast 

handlar förslagen bara om huruvida det går att utföra uppdraget, på det sättet beställaren vill, 

eller ej. Då blir det en diskussion mellan parterna hur de ska komma framåt i projektet och 

undvika att problem uppstår.  

4.3.3 Fördelar och nackdelar med huvudtolkningarna 

Respondenten anser att företag strävar efter att ha den tredje huvudtolkningen för att den 

diskussionen i sig ofta leder till en kvalitetshöjning i den slutgiltiga lösningen. Fördelen med 

den första huvudtolkningen är att den från beställarens håll är kontrollerad, om beställaren 

uttrycker sig väl får de oftast det de beställt. Respondenten förklarar även att om outsourcing 

förekommer i form av den andra huvudtolkningen, outsourcing som inköp, blir det 

fördelaktigt finansiellt för leverantören. De kan nämligen skriva ett avtal som är till deras 

favör och är beställaren relativt svag blir det enkelt att övertala dem.
 
För beställaren kan det 

vara en fördel då de kan få en kvalitetshöjning. 

 

Respondenten anser att risken att tappa personal är större hos leverantören i den första 

huvudtolkningen då personalen kanske inte anser att det är optimalt att bara sitta och göra det 

som de blir tillsagda.  
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Med den tredje huvudtolkningen anser respondenten att risken för att få ett rörigt avtal eller en 

rörig struktur är större. Han menar att om information kommer från båda håll är det lätt att 

prata i munnen på varandra. Respondenten har själv varit med om detta på flera ställen och 

förklarar:  

 

”Den ena parten säger något på ett möte som den andra parten hänger upp sig på och säger, 

ja men ni lovade ju.” medan ”Den andra parten säger något annat på ett annat möte som de 

hänger upp sig på och säger, ja men ni lovade ju.”. Och då blir det ju att, det är klart att 

båda sidor hänger upp sig på de sidor som är mest fördelaktiga för dem. Varpå allmänt kaos 

utbryter och man får ägna ett år åt att sopa upp efteråt.” (Bilaga 5, s.89) 

 

Även om Företag C inte har den andra huvudtolkningen tror respondenten att en risk som kan 

uppstå i det fallet gällande beställaren kan vara att de inte riktigt vet vad det är de vill ha. De 

litar på att leverantören vet vad som är bäst för dem vilket kan resultera i att de får någonting 

som de egentligen inte behöver. Respondenten förklarar att det här var ett större problem förr 

då det inte fanns någon konkurrens bland leverantörerna.  

4.3.4 Generella fördelar med outsourcing av IT 

Respondenten anser att de fått ökad effektivitet på företaget, dock inte i hur stor grad men 

beskriver att de har kunnat lägga större energi på kärnverksamheterna, vilket leder till att de 

har kunnat öka effektiviteten inom de områdena. Företag C har lagt ner mycket tid, pengar 

och energi på infrastrukturen, vilket kan innefatta allt från kontorslokaler till nätverk och att 

IT-driften fungerar smidigare. Detta har resulterat i att den enskilde affärskonsulten, forskaren 

eller programmeraren inte behöver lägga ner tid på de sakerna utan kan istället fokusera på 

andra saker. Respondenten betonar att outsourcing är en fördel för att företaget får renodling 

av sina kärnverksamheter och anser att det är värt mycket. Även att de får mycket tydligare 

beställar- och leverantörsroller. Respondenten tar upp ett exempel från när han arbetade på en 

statlig institution: 

 

”På den statliga institutionen, hände något inom det området att något gick fel som drabbade 

alla, en sådan här infrastrukturfråga. Då fick man spendera 75 % av tiden med att svara i 

telefon, eller bli påhoppad i dörren eller när man hämtade kaffe, eller när som helst. ‟Vad 

händer, vad händer, vad händer?‟ Nu sitter de alltså i ett annat land, så att de kommer undan 

mycket lättare och kan fokusera på att lösa problemet. Så att rent… vad ska jag säga… den 

rent yrkesmässiga fördelen är ganska stor på det viset.” (Bilaga 5, s.87) 

  

Respondenten är inte säker på om Företag C betalar rörliga eller fasta kostnader för sina 

outsourcing-projekt men förmodar att de i alla fall betalar mindre än innan. En av 

anledningarna till att de valde att outsourca var pris och i och med outsourcing får företaget en 

bättre bild av vad en viss del av verksamheten kostar. En annan anledning till att de valde att 

outsourca var att de hade en hel del personal som ”sprang omkring” och var involverad i 

driften. Respondenten anser att det blir mycket mer oklart när företaget har detta internt då det 

inte finns någon tydlig beställare och leverantör. Dessutom beskriver han att de på den statliga 

institutionen var i behov av outsourcing för att de inte kunde bredda sin kompetens. De hade 

en del personal som var äldre och ganska inkörda på sina bitar vilket gjorde att det var väldigt 

svårt att motivera dem att vidga sin kompetens. 
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Ytterligare en fördel med outsourcing betraktar respondenten är att företaget får möjlighet att 

rekrytera specialister på en helt annan nivå än vad som görs till en vanlig avdelning. 

Respondenten förklarar att ett kontor inte har behov av att någon endast kan sköta nätverket 

eller back up:erna, det är en för liten del för att innefatta en hel tjänst. Kontoret måste istället 

ha en mångsysslare som har någorlunda kunskap inom många områden men inte full kunskap 

om ett visst område. Genom specialister får företaget även möjlighet till en kvalitetshöjning. 

Det här kan innebära en fördel i att leverantörerna har en möjlighet att behålla personalen på 

ett helt annat sätt än vad beställaren hade gjort, vilket innebär att beställaren får en bättre 

kontinuitet i verksamheten. Han anser även att de med outsourcing har fått fler vana beställare 

på Företag C. Dock anser respondenten inte att Företag C har fått tillgång till nyare teknologi 

med outsourcing men förklarar att de fått en enhetligare teknologi.  

4.3.5 Generella nackdelar med outsourcing av IT 

Respondenten berättar att de på Företag C använt sig av samma leverantör sen de började med 

outsourcing. Det har funnits diskussioner om att byta men det finns inte så många som kan 

leverera globalt och att byta i en stor affär är väldigt svårt. Respondenten tar åter upp ett 

exempel från när han arbetade på den statliga institutionen. Då arbetade de med en leverantör 

som vid den tiden var en mindre aktör, problem som då uppstod var att de inte hade erfarenhet 

av att bedriva outsourcing. De kunde fråga leverantören vad de skulle göra om ett visst 

scenario uppstod och fick då svaret att de skulle lösa det då. Respondenten förklarar: 

 

”Den här typen av verksamhet var relativ ny vid den tidpunkten. Det började så smått att bli 

modernt, men det var precis i början.  Och det innebar att många som gav sig in där inte 

hade till exempel lämpliga standardkontrakt att utgå ifrån. Vilket i sin tur ledde till att hela 

situationen inte var inkluderat kontraktsmässigt.” (Bilaga 5, s.84) 

 

Det här resulterade i sin tur i ganska många problem, inte förrän ungefär ett år senare började 

de förhandla om att inkludera svarstider i kontraktet. 

 

En annan nackdel med outsourcing kan vara att en del kompetens försvinner från företaget. 

Respondenten säger dock att detta inte behöver vara så allvarligt men att det kan vara det. Om 

ett företag outsourcar en för stor del kan det leda till att de tappar kunskapen om en väldigt 

komplex del inom verksamheten internt. Har företaget inte duktiga beställare kan det leda till 

ännu större problem då respondenten anser är detta är den viktigaste rollen i en outsourcing-

affär. En beställare måste kunna strukturera upp saker och förstå vad företaget beställer, sedan 

även kunna förklara det för leverantören. Det är även viktigt att beställaren och leverantörens 

förhandlare fungerar ihop, respondenten menar på att om det inte fungerar är det den största 

nackdelen han stött på. Hamnar företaget i den här situationen är det svårt att räta upp sig igen 

och personliga känslor börjar spela in. Det är vanligt att både beställaren och leverantören får 

tryck på sig från olika håll, exempelvis varför saker inte fungerar. Respondenten berättar att 

de här problemen är ganska vanliga och att företag oftast inte vill prata högt om dem, han har 

själv varit med om att det hänt. 
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Ytterligare exempel, som respondenten varit med om, på när outsourcing inte fungerat är att 

företaget inte har tillräckligt med erfarenhet för ett outsourcing-projekt, eller att de inte har 

alla processer på plats. Respondenten understryker att ju mer ett företag skalar ner en 

outsourcing-affär desto känsligare blir företaget för störningar. Respondenten förklarar ett 

exempel:  

”Till exempel så hade vi en situation där en kille blev sjuk i en månad, en av leverantörernas 

konsulter, och allting bara stannade för det var ingen som var insatt i var han hade gjort. Det 

går inte på en ganska liten firma att hela tiden dubblera och ta med någon extra på mötet och 

så vidare. Då får man den här sortens problem.” (Bilaga 5, s.86) 

 Han menar på att antingen finns ett överflöd på folk eller så finns det inget erfaret folk alls 

och de som finns tillgängliga är jättesvåra att behålla. På den statliga institutionen fungerade 

inte outsourcingen så bra för det var oklart vem som skulle göra vad, det fanns inga 

gränsdragningar. Det var ingen som ansvarade för den grundläggande infrastrukturen, 

problem fick lösas när de uppstod. 

Kulturella skillnader är ingenting respondenten stött på med den leverantör han arbetar med 

idag. Men däremot anser han att det är stora företagskulturella skillnader mellan statliga och 

privata företag i Sverige. Om en jämförelse dras mellan olika geografiska kulturer i Företag C 

beskriver respondenten att det även där är väldigt stora skillnader i hur människor tänker och 

fungerar yrkesmässigt. De leverantörer som Företag C har mest interaktion med sitter i 

Skandinavien, England och Schweiz och där anser respondenten att företagskulturerna är 

ganska lika Företag C:s.   

Respondenten betraktar att kommunikationen med leverantören fungerar sådär. Det största 

problem de har är att både Företag C och leverantören är stora amerikanska organisationer 

som arbetar efter principen att om de lovat att leverera något så gör de det, annars får det 

konsekvenser. Det här kan medföra att anställda blir tveksamma till att lova saker så det är ett 

av de större problemen, för mindre saker finns procedurer uppbyggda. På större projekt kan 

kommunikationen bli sämre då det inte alltid är klart vem en anställd ska prata med om den 

får problem. Respondenten förklarar att det oftast fungerar men när det börjar bli problem blir 

det oftast jobbigt.  

Respondenten anser att ett företag kan råka ut för dolda kostnader om kontraktet inte 

innefattar allt. Han förklarar att dolda kostnader att kan uppkomma i form av konsulttimmar, 

ibland är leverantören inte intresserad av att släppa in utomstående konsulter så då 

uppkommer kostnaden för att leverantören måste använda sina egna istället. Det kan i sin tur 

bli dyrare då leverantörens konsulter kanske måste jobba övertid eller arbeta på flera projekt 

samtidigt. En annan merkostnad kan vara om företagets behov ändras, exempelvis att 

företaget måste utvidgas. Detta kan leda till att företagets leverantör får stora 

rekryteringskostnader eller att de måste köpa in ny utrustning. Därmed måste kanske företaget 

betala för kostnaderna i slutändan.  

Ytterligare en aspekt som kan tolkas som en nackdel har med de anställda att göra. 

Respondenten berättar att den personalmässiga biten kan bli jobbig. Den personal på företaget 

som blir anställda av leverantören istället är inte alltid så positiva över det, men de flesta som 

råkat ut för det, anser respondenten, är ganska nöjda med den uppdelning som gjorts. En risk 
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är att företaget inte tänker på den här biten, det kan vara så att de anställda kanske inte får 

tillräckligt med information och helt plötsligt bara ställs inför ett fullbordat faktum. 

Respondenten anser att människor som inte känner att de fått sin röst hörd ofta brukar bli 

missnöjda. 

Som nämnts tidigare tar respondenten även upp att det är viktigt att skriva ett fördelaktigt 

kontrakt. Det finns alltid en risk att ett företag gör en finansiell missbedömning, att avtalet 

utformas svagt. En faktor som Företag C inte hade räknat med när de började med 

outsourcing var att ledtiderna blev längre än vad de hade förväntat sig. Men respondenten 

förklarar att ett företag får det de har betalat för, men bara för att ett företag betalar mer 

behöver det inte betyda att de automatiskt får bättre service. 

En stor nackdel som respondenten varit med om på flera olika arbetsplatser har med IT-

säkerhet att göra. På Företag C har de inte det här problemet för de har exempelvis flera 

interna policies för hur säkerheten ska bedrivas. Han förklarar att många företag har dålig 

struktur på IT-säkerheten, åtminstone de flesta små till medelstora arbetsplatser, det är inte 

tillräckligt strukturerat att det ska ske då och då. Respondenten anser att detta kan leda till 

dolda kostnader då risken för att någonting ska hända ökar, speciellt om det är två parter 

inblandade som var och en styr tekniken utifrån sin agenda.  

Sista nackdelen respondenten ser med outsourcing är att ett företag kan förlora kontroll om de 

outsourcar för stor del av företaget. Han anser att företaget behöver ha en viss andel av sin 

verksamhet in-house för att företagets identitet och dess kultur ska vara livskraftiga. Risken 

att företaget blir identitetslöst kan även öka om de byter mycket personal på kort tid och 

respondenten anser att sådana företag blir svaga beställare. 

4.3.6 Övrigt 

För att behålla kompetens på företaget som senare ska föras över till nya medarbetare eller 

leverantörer anser respondenten att det är viktigt att ha en organisation runt omkring som 

förstår verksamheten. Han menar då på att alla anställda ska vara insatta i vad verksamheten 

håller på med, deras styrkor och hur de flesta processer går till. I den här frågan finns ett annat 

problem som kan uppstå, och det är gällande den interna företagskulturen. På en arbetsplats 

där de anställda byter roller väldigt ofta uppstår ett problem då kompetens ska överföras. 

Lösningen blir då dokumentation, finns något inte dokumenterat så finns det inte alls, berättar 

respondenten.  

Att behålla sin innovativa kapacitet på företaget är något som Företag C anser vara väldigt 

viktigt. Det handlar ju om att den som har innovativ kapacitet klarar av att bryta ny mark. 

Företaget vill fortsätta att leda, driva utvecklingen framåt istället för att vara någon som 

försöker kopiera andras mjukvara utan att det syns. På frågan om det kan vara en risk att 

förlora innovativ kapacitet när ett företag outsourcar svarar respondenten att det beror på vad 

som outsourcas. För Företag C:s del så är det enbart nätverksdelen och han anser inte att just 

den delen innehåller några innovativa element. 

Respondenten betraktar att det både kan vara en fördel och nackdel om företag outsourcar för 

att de har sett att andra gör det. Han anser att det kan vara bra ur den aspekten att företaget får 

möjlighet att se om någon annan lyckats i samma bransch. Men respondenten ser det som en 
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nackdel ur den synpunkten att alla företag inte har samma förutsättningar. Det ena företaget 

kanske har anställda som har erfarenhet av outsourcing medan det andra företaget inte har det 

och därmed inte har någon vetskap om hur komplicerat det kan vara. 

Respondenten anser inte att Företag C har blivit större på marknaden i och med 

outsourcingen. Han anser att läget är ganska oförändrat. När det kommer till förlorad 

kompetens berättar respondenten att de har förlorat sina renodlade nätverksspecialister. Det är 

emellertid inget som företaget lider av, då de tidigare köpte kompetensen från partners när 

kunder ville ha exempelvis nätverksutrustning.   

Respondenten anser inte att det är speciellt skrämmande att vara beroende av en leverantör. 

Han tar upp ett exempel gällande deras nätverk som outsourcades för ett antal år sedan. De vet 

inte längre hur nätverket är uppbyggt och är därför väldigt beroende av leverantörens 

kompetens. Respondenten anser att det går ganska snabbt att bygga upp samma sak internt 

igen om de skulle vilja. Företag C är en stor kund hos leverantören som tog över mycket av 

deras personal så skulle Företag C vilja sluta att vara deras kund är leverantören inte 

intresserad av att sitta med så mycket överkapacitet. Respondenten ger ett exempel:  

”Det skulle inte vara frågan om att vi skulle sluta köpa och då säger de: ”Jaha, men då 

slänger vi de grejerna.” Utan då skulle de säkert vilja bli av med all den utrustningen som de 

har satt upp till oss, och skulle säkert då vilja sälja tillbaka den. Så det där är alltid en 

förhandlingsfråga, det är inte skrämmande ur det perspektivet.” (Bilaga 5, s.86) 

Han anser inte att det är skrämmande ur ett kompetensmässigt perspektiv heller eftersom 

Företag C arbetar med många olika saker.  

Dokumentationen på Företag C är på engelska då det är företagets koncernspråk. Men 

respondenten berättar att lokala dokument ibland skrivs på svenska och så ska de helt plötsligt 

bli en internationellt gångbar manual. Detta är inte något som respondenten tänker på alls, han 

anser inte att det blir några problem att ändra om det skulle behövas. 
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4.4 Översikt  

Här nedan presenteras en översikt av respondenternas åsikter gällande fördelar och nackdelar 

med outsourcing. Attributen i tabellerna (tabell 4.1 och tabell 4.3) är hämtade från litteraturen, 

så här dras alltså paralleller mellan litteratur och empiri. De övriga tabellöverskrifterna i 

tabellerna (tabell 4.2 och tabell 4.4) är hämtade från empirin. I de celler där respondenterna 

anser att något av attributen stämmer överens med någon av de tre huvudtolkningarna belyses 

detta med: alt 1 – outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter, alt 2 – outsourcing 

som inköp eller alt 3 – outsourcing som relation.  

 

Tabell 4.1 Empirins fördelar med outsourcing, attribut hämtade från litteraturen 

  Respondent A Respondent B Respondent C 

Kostnadsbesparingar X, alt 1 & 3 X X 

Tid på rätt uppgift X X X 

Ny teknik       

Tillgång till expertis X, alt 1   X 

Ökad flexibilitet X, alt 1     

Ökad marknad X     

 

Tabell 4.2 Empirins fördelar med outsourcing 

  Respondent A Respondent B Respondent C 

Lättare att göra kravställningar X, alt 3     

Bredda kompetens X, alt 1   X 

Närvaro i ett land  X     

Stabilitet i serviceleveransen   X, alt 3   

Främjar samarbete   X, alt 3   

Tydligare roller      X 

Utvecklat medarbetare   X X 

Ökad kapacitet   X   

Enhetligare teknologi     X 

Beställarkontroll     X, alt 1 

Kvalitetshöjning     X, alt 2 & 3 
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  Respondent A Respondent B Respondent C 

Svagt kontrakt/avtal X X X, alt 3 

Beroende av leverantör ökar X, alt 1 & 3   X 

Minskad org. Inlärning X     

Kommunikations- och org.problem X X, alt 1 X, alt 3 

Kulturella skillnader X X X 

Oro bland anställda X X X, alt 1 

Förlust av innovativ kapacitet     X 

Kopierad framgång       

Svagt ledarskap       

Dolda kostnader X, alt 3   X 

Förlorad kontroll X   X 

Information läcker ut X, alt 1 X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tabell 4.3 Empirins nackdelar med outsourcing, attribut hämtade från litteraturen 

Tabell 4.4 Empirins nackdelar med outsourcing 

  Respondent A Respondent B Respondent C 

Overheadkostnader ökar X, alt 1 X   

Ineffektivt X     

Legala aspekter X     

Ovana/okunskap X X X, alt 2 

Förlorad kompetens   X X 

"Kompisförhållande"   X, alt 3   

Ökade ledtider     X 

Infrastruktur     X 

Rörig struktur     X, alt 3 
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5 Analys & Diskussion 

I detta kapitel diskuteras det utifrån litteraturen och data av den insamlade empirin. Vi har valt 

att göra upplägget på så sätt att först diskuteras begreppet outsourcing sedan fördelar och 

nackdelar. Eftersom vi valt att endast ta med de fördelar och nackdelar som förekommit hos 

minst två källor i litteraturen har vi valt att fortsätta på det spåret och endast diskutera kring 

det som sagts av minst två respondenter. Sist i detta kapitel kommer vi att diskutera kring de 

tre huvudtolkningarna. Respondenterna på företagen kommer att refereras som respondent A, 

respondent B och respondent C, beroende på vilket företag de arbetar på.  

5.1 Outsourcing 

Begreppet outsourcing verkar vara ganska svårdefinierat, vi har som tidigare nämnts i 

litteraturen hittat många olika definitioner på vad outsourcing kan innebära. Dessa innehåller 

lite olika saker och allt från korta definitioner till längre och mer omfattande. Det blir därmed 

svårt att veta vad som verkligen menas när ett företag säger att de outsourcar då det kan 

betyda så många olika saker. Att outsourcing är ett brett begrepp var även någonting som våra 

respondenter stärkte, eftersom de alla hade olika definitioner på vad de ansåg att outsourcing 

innebar. Då alla respondenter hade tillägg de ville göra på Augustson och Bergstedt Stens 

(1999) beskrivning av outsourcing var det enda de kom överens om att leverantören mot 

betalning utför aktiviteten och att den inträffar under en avtalad tid. Det här är någonting som 

vi inte anser är tillräckligt med gemensamma nämnare för att bli en fulländad definition. Då 

respondenterna arbetar på företag som alla outsourcar IT och som anses vara stora och 

globala, ansåg vi att de kanske skulle ha någorlunda lika åsikter om vad begreppet innebär. Så 

var inte fallet, alla hade sin egen definition. Det här kan tyda på att det är väldigt svårt att 

komma överens om vad som egentligen menas med outsourcing. Begreppet skulle kanske inte 

definieras utan snarare användas som ett samlingsord som inkluderar många olika saker. 

5.2 Fördelar 

Nedan kommer vi att diskurera kring de fördelar som tas upp antingen i litteraturen eller i 

empirin.  

5.2.1 Kostnadsbespara, lägga tid på rätt uppgift och Ny teknik 

Möjligheten med att företaget kan göra kostnadsbesparingar är något som både litteraturen 

och empirin tar upp flitigt. Det är tio av femton referenser i litteraturen som tar upp detta, och 

därmed är det en av de två mest förekommande fördelarna vi har funnit. Då alla våra 

respondenter också tar upp detta som en av orsakerna till att de valde outsourcing anser vi att 

http://www.google.com/url?sa=D&q=
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fördelen finner stöd även hos empirin. Det går därför att urskilja vilken fördel som förmodas 

vara den främsta anledning till att företag väljer att outsourca. Vi anser att företag som noga 

har tänkt igenom hur processen ska gå till och även räknat med de dolda kostnaderna som kan 

finnas kan göra stora vinster finansiellt med outsourcing. Då arbetskraften enligt respondent B 

är mycket billigare hos österländska företag. Det är även otroligt viktigt att företagen gör 

uppföljningar för att se hur det gått rent finansiellt för att se om några ändringar behövs göras 

och så vidare. Men det här är inget unikt för outsourcing-affärer utan det gäller för alla typer 

av affärer.  

Det finns en författare, Sparrow (2003), som skriver att om företaget enbart outsourcar för att 

göra finansiella kostnadsbesparingar kommer det antagligen inte resultera i en lyckad affär. Vi 

håller med om detta och anser att företag som inte har speciellt mycket kunskap och ovana 

med outsourcing tenderar att outsourca för att kostnadsbespara. Företagen har då inte vetskap 

om att det faktiskt kan vara dyrt i början av en outsourcing-affär då det finns 

overheadkostnader, som respondent A tar upp. Det är möjligt att ett företag inte får några 

finansiella vinster de första åren, utan att det tar tid innan de utvecklat ett bra samarbete och 

avtal med sin leverantör. Det här är något som både respondent A och B bekräftar, att det är 

tufft att starta upp nya arbetsrelationer och att det tar tid. Respondent A menar på att den här 

fördelen är kopplad till den första huvudtolkningen av outsourcing, outsourcing som 

externalisering av befintliga aktiviteter, och den tredje, outsourcing som relation. Vi tror att 

detta kan bero på något som respondent C berättade för oss. Han menade att den andra 

huvudtolkningen, outsourcing som inköp, gynnar leverantören och att beställaren därmed kan 

bli lurade att köpa något de inte behöver. Han styrker alltså att outsourcing som inköp inte 

behöver vara kostnadsbesparande för beställaren.  

Den andra fördelen som förekommer mest i både litteratur och empiri är att företag i och med 

outsourcing får mer tid att lägga på, enligt dem, viktiga uppgifter eller sin kärnkompetens. Då 

ett företag har färre saker att fokusera på kan det innebära att kvaliteten blir bättre. Det är en 

fördel för båda parter, beställaren och leverantören, då de kan fokusera på vad de gör bäst 

(Van Weele, 1994; Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Hirschheim & Lacity, 

2000; Sparrow, 2003; Harland et al., 2005; Weidenbaum, 2005; Bragg, 2006; Power et al., 

2006), samt att resultatet förmodas bli bättre då experter inom området utför arbetet. Vi tolkar 

det som att företag enbart får den här fördelen då de inte outsourcar sin kärnkompetens. För 

att en risk som förekommer med outsourcing är att företag kan tappa kontroll över det de 

outsourcar. Tappar ett företag kontroll över sin kärnverksamhet, kan de ju omöjligt fokusera 

mer på den. Även respondent A varnar för att outsourca hela sin kärnkompetens, av just 

samma anledning, att företag tappar kontrollen.  

En fördel som förekommer ofta i litteraturen men som däremot inte en enda av våra 

respondenter pratar om är ny teknik. Det här kanske kan vara något som respondenterna hade 

svårt att reflektera över då de, som respondent C säger, inte har någon insikt i vilken teknik 

leverantören använder. När de inte har den insikten kan det vara rent ut sagt omöjligt att 

bedöma om de hade haft nyare teknik ifall området skötts in-house. Trots att våra 

respondenter inte tog upp ny teknik som en fördel anser vi att detta borde vara en enorm 

tillgång för företag som outsourcar. Precis som referenserna Prashant (1995), Gupta & Gupta 

(1992) och Huber (1993) anser vi att det är dyrt att införskaffa den senaste teknologin för ett 

företag som inte vill investera i ett område som inte anses vara deras kärnkompetens eller 

något annat som är viktigt för dem. Varför kosta på sitt företag en sådan onödig kostnad när 

det blir billigare att outsourca till ett annat företag som redan har den nya teknologin som 
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behövs? Ett företag som specialiserar sig på exempelvis affärssystem, och har flera olika 

kunder borde ha tillgång till en riktigt säker och ny teknologi. Därför anser vi att det är 

konstigt att inte någon från empirin har tagit upp detta. 

5.2.2 Tillgång till expertis 

Det är lätt att tro att företag väljer outsourcing för att få tillgång till expertis som företaget inte 

har internt. Det här är något som vi finner stöd för i litteraturen, dock inte lika starkt som för 

exempel kostnadsbesparing och att lägga tid på rätt saker. Även i empirin finner vi stöd för 

detta, men inte heller där lika stark som för kostnadsbesparing eller lägga tid på rätt saker. Vi 

förmodade att den här fördelen skulle vara mycket mer vanligt förekommande, i både 

litteratur och empiri. Detta för att vi anser att det kan vara till stor fördel för ett företag att 

outsourca de delar av IT som de inte är specialiserade inom. Dels för att arbetet borde bli 

bättre utfört av någon som har expertis av området och dels för att företaget inte längre 

behöver bry sig om de arbetsuppgifterna utan kan fokusera på annat. 

5.2.3 Ökad flexibilitet och marknad 

Ökad flexibilitet är även något som flera referenser har tagit upp, men enbart en av våra 

respondenter. I litteraturen sägs det att företag med outsourcing kan få ökad flexibilitet och 

därmed möta den ständigt förändrande marknadens krav. Respondent A ansåg att det här med 

ökad flexibilitet är något ett företag får vid den första huvudtolkningen. Vi anser att 

respondent A genom att fylla på sina team med leverantörens anställda ökar flexibiliteten på 

ett annat sätt, än om han skulle ha tagit kompetens in-house. De ingenjörer han får från 

leverantören har en helt annan bakgrund och utbildning, och därmed tänker det inte likadant 

som de ingenjörer som finns in-house. Genom att ha team-medlemmar som tänker på flera 

olika saker gör att företaget kanske även får en större marknad. Att de numera har en 

kompetens som de tidigare inte haft, och det då lockar fler nya kunder till företaget. 

Som precis nämnts berättar respondent A att han har genom sin leverantör ökat flexibiliteten i 

sitt team, dock anser han inte att Företag A:s marknad har påverkats speciellt mycket, men att 

företaget ändå kommit ut lite mer på marknaden. Det här är inget som går direkt att härleda 

till outsourcingen och vi anser att då alla våra respondenter redan är globala företag, kan vara 

svårt för dem att se om de kommit ut mer på marknaden i och med outsourcingen. Men att 

företag som outsourcar av IT skulle få större marknad är något som vi inte håller med 

litteraturen om. Vi anser inte att de syns utåt i landet där leverantören finns, och därmed inte 

påverkar deras marknad. 

5.2.4 Fördelar som främst tas upp i empirin 

I litteraturen tas det främst upp att företagets anställda påverkas negativt av outsourcing, men 

några författare tar upp att det även kan vara något positivt för personalen (Due, 1992; 

Greaver, 1999; Weidenbaum, 2005). Anställda kan exempelvis få möjlighet att avancera inom 

företaget. Det här är någonting som två av respondenterna tar upp. Respondent B anser att de 

med outsourcing har fått chansen att utveckla sina medarbetare. Han anser även att han själv 

har utvecklats genom att arbeta med människor från andra kulturer och lärt sig otroligt mycket 
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på det här. Respondent C tar även upp att företagets anställda har utvecklats mer. Han tar upp 

ett exempel på att företaget har fått fler vana beställare, de anställda har alltså utvecklats i sina 

roller. Den här fördelen är något som vi verkligen värderar högt, att företag fokuserar på 

individen. Det är människorna som gör jobbet och vi menar att människor arbetar bättre på en 

trivsam och utvecklande arbetsplats. Det här är något som vi anser att mer litteratur borde ta 

upp då de mest verkar fokusera på de negativa aspekterna gällande de anställdas påverkan. En 

anledning till att fokus mestadels ligger på de negativa aspekterna kan vara att de anställda 

överlag påverkas negativt. Som tidigare nämnts tar två av respondenterna upp att de anställda 

påverkas positivt, men alla tre respondenter tar upp att de påverkas negativt. Med tanke på 

detta och att litteraturen också mer frekvent tar upp det negativa framför det positiva anser vi 

att detta är någon som företag verkligen borde fundera över innan de väljer att outsourca. 

Det finns även en fördel som endast respondenterna själva tar upp, och inte finner stöd för i 

litteraturen. Både respondent A och C ser att outsourcing ger företag möjligheten till att 

bredda sin kompetens. Respondent A anser att detta är en fördel som förekommer vid den 

första huvudtolkningen, dock är detta inte något som styrks från någon av de andra 

respondenterna. Att den här fördelen är något som enbart förekommer i den första 

huvudtolkningen håller vi inte med respondent A om. Vi anser att det är en av outsourcingens 

största fördelar, att ett företag med hjälp av outsourcing kan få kompetens inom flera områden 

som de inte har internt, vilken huvudtolkning det än handlar om. Ett alternativ kan vara att 

hyra in konsulter. Men efter att ha hört våra respondenter prata om att arbetskraften är 

billigare i exempelvis Indien så förstår vi att företag väljer att bredda företagets kapacitet med 

kunskap där nerifrån, då de är minst lika duktiga som i Sverige.  

De övriga fördelarna, enhetligare teknologi, ökad kapacitet och beställarkontroll, är det endast 

en av respondenterna som tar upp och därför anser vi inte att det är värt att titta närmre på 

dessa.  

5.3 Nackdelar 

Nedan kommer vi att diskurera kring de nackdelar som tas upp antingen i litteraturen eller i 

empirin.  

5.3.1 Kontrakt, beroende av leverantör, förlorad kontroll och minskad 
organisatorisk inlärning 

Fyra av tretton författare tog upp att en nackdel är att kontrakt som skrivs mellan två parter 

inte är tillräckligt tydliga (Huber, 1993; Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Hirschheim & 

Lacity, 2000; Zhu et al., 2001). Alla våra respondenter håller med om att avtal är något som är 

otroligt viktigt. Dock hävdar alla att de idag har välutformade kontrakt som de anser passa 

dem och deras behov. Respondent B berättar att de har lärt sig av sina misstag, det som 

tidigare inte täckts av kontraktet men som blev problem inkluderas numera så att samma 

misstag inte skall upprepas. Även respondent C berättar att de har utvecklat olika 

standardkontrakt som bland annat täcker de vanligaste missförstånden. Värt att tillägga är att 

det tar otroligt lång tid att utveckla ett bra samarbete med sin leverantör, och att alla våra 

respondenter har haft samma leverantör sedan de började med outsourcing. Därför kan det 
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vara svårt att verkligen veta om risken med avtalen minskar vid välutformade 

standardkontrakt eller om det beror på ett långvarigt samarbete med samma leverantör. Det är 

ingen av våra referenser som tar upp avtal som en nackdel efter år 2001, det här anser vi kan 

bero på att man numera ofta har lämpliga standardavtal att utgå ifrån, och att detta inte längre 

är ett lika stort problem. Respondent C anser dock att risken för att få ett rörigt avtal och rörig 

struktur ökar med den tredje huvudtolkningen. Respondenten tar upp att om information 

kommer från två olika håll kan det resultera i att parterna pratar i munnen på varandra och 

därmed hänger upp sig på det de själva anser är fördelaktigt för dem. Vi anser att i och med 

att standardavtal finns borde detta inte vara något större problem eftersom det förmodligen 

bara är specifika saker de måste besluta om. Eftersom tredje huvudtolkningen handlar om 

outsourcing som relation anser vi att det kanske är ett litet problem i början men ju längre 

samarbetet pågår desto bättre relation. 

Det finns även en nackdel med att inte ha bytt leverantör på flera år, och det är att företaget 

kan bli väldigt beroende av denne. Respondent A anser att det är otroligt viktigt att inte 

outsourca en hel del av sin verksamhet, utan att företag bör behålla nyckelkompetensen själv. 

Respondenten bedömer att det kan vara farligt om en beställare är för beroende av sin 

leverantör och att risken att detta uppstår är stor med den första och den tredje 

huvudtolkningen. Företag C däremot säger sig själva vara enormt beroende av sin leverantör, i 

och med att det enligt respondent C inte finns så många andra leverantörer att välja på. Han 

anser inte att detta är något problem för dem om de skulle vilja byta, utan att problemet i så 

fall skulle uppstå hos leverantören. Det blir leverantören som måste få sålt den inköpta 

tekniken som är anpassad åt företaget och står med överkapacitet i personal. Det här är tvärt 

emot vad Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver, de menar att det istället blir dyrt för 

beställaren att byta leverantör. Earl (1996) skriver i sin tur att det är en fördel om beställaren 

har någon kännedom om vad leverantören använder för system, ifall företaget bestämmer sig 

för att byta leverantör. Vi anser att Företag B har använt sig av en bra lösning gällande byte av 

leverantör, och det är kunskapsöverföring från den nuvarande leverantören till den nya. De 

har skrivit in i sitt kontrakt hur en sådan här situation ska lösas, och leverantören får inte 

betalt förrän kontraktet är uppfyllt. Det finns dock en tydlig risk även med Företag B:s lösning 

på problemet angående beroende av leverantör. Risken är att leverantörens situation förändras 

(Bragg, 2006), och att kunskapen inte längre kan överföras till den nya leverantören. Det vi 

syftar på främst här är att företag i östvärlden tenderar att ha väldigt hög personalomsättning, 

något som bekräftas av respondent B. När kunskapen ska överföras mellan leverantörerna 

finns det därför en risk att personalen som varit ansvarig för arbetet och kan till exempel 

systemen bäst inte längre finns kvar. Beställaren förlorar kontrollen och kan inte göra något åt 

saken och då spelar det ingen roll hur bra kontrakt det än finns, kunskapen finns inte längre 

kvar. Något som både litteraturen och empirin är överens om är att inte outsourca sin 

kärnverksamhet, och anledningen till detta kan vara att företagen inte vill förlora kontroll över 

det som gör dem konkurrenskraftiga.  

En annan nackdel med att outsourca olika avdelningar eller delar av avdelningar är att företag 

lätt tappar kunskap om just den delen. Det är tre referenser, Earl (1996), Augustson & 

Bergstedt Sten (1999) och Harland et al. (2005), som tar upp detta som ett väldigt stort 

problem, då information förloras kan det vara svårt att återfå den. Om vi tar Företag C som 

exempel, de har outsourcat nätverksdelen på sitt företag, och respondent C säger själv att de 

inte har någon aning om hur leverantören sköter den delen. Han anser dock att detta är bra då 

de själva kan lägga energi på aktiviteter som är viktigare för dem. Vi ser ett klart problem som 
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uppstår då Företag C inte har någon aning om hur nätverksdelen fungerar. När de inte själva 

vet hur saker och ting fungerar är det omöjligt att lära upp någon ny i organisationen om hur 

det fungerar och det här i sin tur kan försvåra inköpsprocessen (Earl, 1996). Exempelvis, den 

nya beställaren på företaget vet inte riktigt hur mycket arbete leverantören har med 

underhållet eller hur dyra system som måste köpas in, och detta i sin tur påverkar priset på 

tjänsten. Enligt respondent C är beställarrollen en av de viktigaste rollerna i en outsourcing-

affär. Vi anser att företag oavsett om de bara outsourcar en liten del eller en hel avdelning bör 

ha en viss förståelse för området de outsourcar inom.  

5.3.2 Kommunikations- och organisationsproblem och kulturella skillnader 

En risk som vi förmodade skulle vara mycket vanligare i litteraturen var kommunikations- 

och organisationsproblem. Endast tre referenser, Van Weele (1994), Earl (1996) och 

Augustson & Bergstedt Sten (1999), tog upp denna nackdel, vilket vi själva blev lite 

överraskade över. Dock var detta något som alla respondenter tog upp, och ansåg vara en 

relativt stor risk. Respondent A svarade att han gärna hade haft hela teamet samlat på sitt 

kontor, då hade kommunikationen mellan parterna blivit bättre. Respondent B berättade att 

det kan ta lång tid innan en fråga besvaras från leverantören. Det här inträffar då de har en 

mycket starkare hierarki, frågan måste högst upp i pyramiden innan den kan besvaras. Han 

anser även att den här risken är större med den första huvudtolkningen då det kan vara svårt 

för leverantören att förstå beställaren. Respondenten menar att leverantören kan misstolka vad 

det är företaget vill ha om de endast skickar över en beställning. Vi förstår att detta kan 

innebära problem och förmodar att det kanske är därför som både Företag A och B strävar 

efter att nå den tredje huvudtolkningen. Respondent C anser att kommunikationen kan bli 

sämre i större projekt, då det är oklart vem som är ansvarig för vad. Han förklarar även att 

risken för att ett företag ska få kommunikations- och organisationsproblem är större med det 

tredje huvudtolkningen. Det blir rörig kommunikation när ett avtal ska skrivas mellan två 

parter, detta är något vi redan tagit upp. Trots att alla respondenter har tagit upp något 

problem med kommunikation gentemot sina leverantörer så anser de att kommunikationen 

fungerar bra. Vi antar att respondenterna i själva verket menar att kommunikationen fungerar 

bra utifrån de förutsättningar som outsourcing innebär. Annars verkar inte kommunikationen 

fungera speciellt bra utifrån vad respondenterna berättat för oss. 

En anledning till att det uppstår kommunikationsproblem kan vara att man i olika kulturer 

kommunicerar på olika sätt. I vår studie fann vi att alla respondenter ansåg att kulturella 

skillnader var en stor risk för företag som outsourcar men att få verkligen tar med detta i 

beräkningarna då valet om outsourcing görs. Detta kan bero på att litteraturen är tunn gällande 

det här, vi fann endast tre referenser som tog upp detta ämne (Power et al., 2004; Augustson 

& Bergstedt Sten, 1999; Weidenbaum, 2005). Vi anser att det är väldigt märkligt att inte fler 

författare har tagit upp ämnet, som enligt referenserna är en stor risk och något som ett företag 

måste ha kunskap om. Dock var det så att de författarna som tog upp ämnet förhåller sig 

ganska likt till det vi fann i empirin. Författarna skrev en hel del om kulturella skillnader 

länder emellan, men det var enbart Augustson och Bergstedt Sten (1999) som tog upp 

företagskulturella skillnader. Det här var något som belystes av både respondenten på Företag 

A och Företag C. Så att oavsett om ett företag outsourcar till andra sida jordklotet eller till 

byggnaden bredvid går det inte att helt gardera sig från de kulturella skillnaderna. Det är ännu 

en anledning till att vi anser att det borde finnas mer litteratur om de kulturella skillnaderna 

som finns mellan olika företag och att det är otroligt viktigt att vara medveten om dessa. 
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5.3.3 Oro bland anställda och förlust av innovativ kapacitet 

Då ett företag väljer att outsourca en del eller flera delar till något annat företag påverkar detta 

i hög grad de anställda. I litteraturen fann vi att sju av de tretton referenserna hade skrivit 

något om hur beställarens anställda påverkas i och med outsourcing. Det var den nackdel som 

hade mest stöd i litteraturen, samt att detta är något som kontinuerligt tagits upp sedan 1992 

fram till den senaste referensen år 2006. Det här tyder på att det inte går att påverka 

människors känslor kring outsourcing, utan att det alltid finns en risk att de anställda påverkas 

negativt. Om vi jämför med avtal, så har företagen med åren utvecklat nya standardavtal som 

minimerar risken att samma misstag upprepas. Men med åren verkar det inte som om något 

specifikt framsteg gjorts för att hantera oron bland de anställda på ett företag som valt att 

outsourca, då det fortfarande förekommer som en nackdel i litteraturen. Även respondenterna 

ansåg att det finns risk för oro bland de anställda då ett företag väljer outsourcing. Denna oro 

verkar uppkomma då företagen säger upp en del personal för att inte sitta med överkapacitet 

in-house. Alla respondenter tillägger att de anställda på deras avdelningar anser att 

outsourcingen nu fungerar ganska väl. Det har gått en tid sedan respondenternas företag 

började med outsourcing, minst tre år, därför kan det vara värt att fråga sig vad de anställda 

tyckte i början. Vi anser att ganska väl inte är ett speciellt bra betyg, och antagligen var det 

ännu sämre när företaget började med outsourcing då det förmodligen spreds oro när vissa 

anställda eller konsulter fick sluta. Vi tar även här i beräkning att två av respondenterna leder 

outsourcing-projekt och därmed kanske inte riktigt vill eller kan erkänna att de anställda 

påverkas negativt. 

När ett företag tvingas att säga upp ett antal anställda för att sedan börja med outsourcing 

finns det en nackdel i att innovativ kapacitet försvinner. Det behöver inte vara de anställda 

som tvingas lämna företaget som är den innovativa kapaciteten utan det kan vara personer 

som självmant slutar då de inte längre trivs med tillvaron. Det här verkar generellt inte vara 

något stort problem, då vi endast hittat två källor i litteraturen samt en av respondenterna som 

ansåg att förlust av innovativ kapacitet är en nackdel med outsourcing. Vi anser ändå att det 

här är något som företag måste se upp med, då IT är ett område som hela tiden utvecklas. Ett 

företag måste ta till vara på sin kompetens och vårda den, detta gäller inte enbart underhåll av 

maskiner utan även de anställda. 

5.3.4 Kopierad framgång och svagt ledarskap 

En annan nackdel som endast få författare har angivit är kopierad framgång. I litteraturen är 

det endast två av författarna som skriver om att företag börjar med outsourcing bara för att de 

har sett andra lyckade outsourcing-affärer. Den enda som diskuterade detta begrepp var 

respondent C, men han anser inte att det behövde vara en nackdel. En anledning till att våra 

respondenter inte tog upp kopierad framgång kan vara för att det inte är något som det pratas 

högt om, eller att de kanske aldrig ens tänkt tanken på det. Det kanske till och med kan vara 

ett fenomen som tillkommit under de senaste åren, då det enbart var de senaste publicerade 

referenserna som tog upp detta. Det är möjligt att företag förr i tiden valde att verkligen 

granska outsourcing som metod, för att få använde outsourcing. Medan företag numera har 

sett för många framgångssagor och därför anser att de inte behöver göra närmre 

undersökningar. Vi håller med författarna Weidenbaum (2005) och Bragg (2006) om att 

kopierad framgång kan vara en nackdel. Det går inte att förlita sig på de synliga variabler som 

gör att företag får lyckade outsourcing-affärer, de kanske enbart är toppen på isberget. Det 
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kan finnas så mycket mer under ytan som utomstående aldrig får veta, till exempel att det 

företag som blir kopierat tidigare har testat outsourcing men misslyckats och sedan lärt av 

misstagen.  

Förutom kopierad framgång fanns det en nackdel som ingen av respondenterna tog upp, och 

detta var svagt ledarskap. I litteraturen stödjer fem stycken författare att svagt ledarskap kan 

bli en nackdel vid outsourcing, Augustson och Bergstedt Sten (1999), Power et al. (2004), 

Earl (1996), Due (1992) och Greaver (1999). Två av respondenterna är själva ledare och 

kanske därför inte anser att detta är något problem, då det kan vara svårt att rannsaka sig själv. 

När en person själv sitter i ledningen kan det vara otroligt svårt att se vad som inte fungerar. 

Det är nästan alltid lättare för någon utomstående att peka ut felen. Vi anser annars att 

ledningen har en stor och viktig roll att fylla i en outsourcing-affär. Precis som Earl (1996) 

skriver; sker outsourcingen för att ledningen inte kan hantera IT finns det en risk att de inte 

heller kan hantera en extern leverantör. Det är viktigt att ha en förståelse för vad leverantören 

gör, inte minst för att senare underlätta vid ett eventuellt byte av leverantör. Om ett företag 

inte kan reda ut sin egen röra, varför skulle då en extern leverantör ha möjligheten att göra 

det?  

5.3.5 Dolda kostnader 

Fem av våra referenser anser att företag kan stöta på så kallade dolda kostnader i och med 

outsourcing-affärer. Dolda kostnader är sådana som företaget inte hade räknat med från 

början, eller kostnader som blir högre än vad företaget väntat. Respondent A anser att risken 

för dolda kostnader ökar med den tredje huvudtolkningen. Han anser att företaget blir helt 

beroende av leverantören och på så vis inte kan bedöma kvaliteten på ledtiderna och om 

kostnaderna är rimliga. Vi anser att detta inte borde vara ett större problem då vi tolkar det 

som att den tredje huvudtolkningen borde främja samarbete. Respondent A tar även upp ett 

exempel på dolda kostnader, med outsourcing kommer overheadkostnader och att de ibland 

kan överstiga budgeten. Han tar även upp ett exempel på att det ibland kan behöva göras fler 

resor till leverantören än vad företaget räknat med, och det i sig är en dold kostnad. Till 

skillnad från respondent A anser inte respondent B att de resor som gjorts till leverantören 

utöver vad som var beräknat är en dold kostnad. Vi anser däremot att det i allra högsta grad är 

en dold kostnad, då kostnaden inte finns med i beräkningen och antagligen inte heller i 

budgeten. Respondent C menar att IT-säkerhet kan leda till en dold kostnad men detta är inte 

heller något som respondent B håller med om, trots att de fick lägga extra kostnader på IT-

säkerheten. Nu kan man tänka sig att företag har en viss summa, som de räknar med i 

budgeten, som ska täcka kostnader som företaget ej räknat med. På så sätt kanske de inte 

anser att de har några dolda kostnader. Det är möjligt att de anser att de har räknat med de 

dolda kostnaderna, men ej specificerat vart beloppen ska betalas. 
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5.3.6 Information läcker ut 

Då ett företag arbetar med en annan part som ska ha tillgång till företagets interna system 

finns alltid en säkerhetsrisk, att konfidentiell information läcker ut (Van Weele, 1994; 

Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Bragg, 2006). Den här nackdelen har 

förkommit hos fyra olika referenser, och den nackdel som förekommit mest har sju referenser 

bakom sig. Vi anser därmed att den är ganska vanligt förekommande i litteraturen, det 

förmodar vi beror på att nackdelen är relativt vanlig och att litteraturen vill varna företag om 

att det är viktigt att ha säkerhet i åtanke. Både företag A och B berättar att de på deras företag 

har fått högre kostnader och lagt ner mer tid på att få IT-säkerheten att fungera än de hade 

förväntat sig. Respondent A anser även att IT-säkerheten är den absolut största risk med 

outsourcing. Han berättar att det blir så otroligt mycket mer jobb än väntat, och att det kan bli 

svårt för företag då de inte haft IT-säkerhet med i tankarna från början. Respondenten 

förklarar även att ett företag med den första huvudtolkningen riskerar att öppna upp sig för 

potentiella säkerhetshål. Vi betraktar att risken kan uppstå för att företaget och leverantören 

inte hunnit arbeta ihop ett bra samarbete då respondent A själv menar att de alltid strävar efter 

att nå tredje huvudtolkningen. 

5.3.7 Nackdelar enbart i empirin 

Det finns några nackdelar som respondenterna tagit upp i intervjuerna men som inte 

förekommit i litteraturen. En som alla respondenter diskuterade är ovana/okunskap. 

Respondent B anser att det största problem de stött på med outsourcingen har att göra med att 

de inte riktigt visste vad det var de ville ha ut av affären. Det här gjorde det ännu svårare att 

kunna förklara för leverantören vad de ville ha. Vi anser att det här kan vara ett stort problem 

då kontrakten blir svårare att skriva om beställaren inte vet vad de vill ha, det kan nog bli 

väldigt rörigt och i vissa fall leda till dolda kostnader då inte allt inkluderas i kontrakten. 

Respondent A förklarar att de i början inte visste att så mycket arbete behövde läggas ner på 

outsourcingen. Båda de här anledningarna anser vi kan vara vanligt bland de företag som 

outsourcar endast för att andra gör det, de vill hoppa på trenden med outsourcing men vet inte 

riktigt vad de ska förvänta sig. Respondent C tar upp något som kan inträffa med den andra 

huvudtolkningen. Det handlar om att om ett företag inte riktigt vet vad de vill ha ut av 

outsourcingen kanske de istället litar på att leverantören ska veta vad som är bäst för dem. Det 

här kan resultera i att de får något som de egentligen inte behöver. Vi anser att det här kan 

vara en risk då leverantören verkligen kan utnyttja en beställare som är ovan och inte riktigt 

vet vad de kan kräva och förvänta sig av outsourcing. 

Både respondent B och respondent C anser att de förlorat kompetens i form av de anställda 

som tvingats lämna företaget. Respondent C hävdar dock inte att det här är något som 

företaget far illa av. Respondent A har inte tagit upp att de förlorat någon kompetens på 

företaget men han berättar att vissa konsulter har fått sluta i och med att de började med 

outsourcing. Det här kan vi tycka är en kompetens som företaget har förlorat då konsulterna 

förmodligen uträttade något arbete och besatt någon kompetens innan de fick sluta. Detta 

anser vi leder till att frågor uppstår gällande om de anställda inte är tillräckligt mycket värda 

för att ett företag ska vilja behålla dem och inte byta ut dem mot billigare arbetskraft?   
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5.4 Huvudtolkningarna 

Av de tre huvudtolkningarna av outsourcing: outsourcing som externalisering av befintliga 

aktiviteter, outsourcing som inköp och outsourcing som relation, var det den första och sista 

som stämde bäst in på respondenternas företag. Den andra huvudtolkningen var det ingen av 

våra respondenter som hade på sina respektive företag. Det här tror vi kan bero på att alla de 

företag vi intervjuade är stora och globala, det är möjligt att alternativ två kanske passar bättre 

för små organisationer som bara vill köpa in en specifik aktivitet/tjänst. Det faktum att två av 

de undersökta företagen strävar efter att nå huvudtolkning tre anser vi ligger till grund för att 

de vill ha ett samarbete med leverantören. Vi tillsammans med respondenterna anser att en 

outsourcing-affär går bättre då båda parter har gemensamma mål att sträva efter och på så sätt 

blir nöjda. Om bara beställaren är den som sätter upp målen och dikterar förutsättningarna blir 

nog inte resultatet tillfredställande i slutändan.   

Alla respondenter har på frågan, vilka fördelar och nackdelar som förekommer inom de olika 

huvudtolkningarna, angett olika. Det här har resulterat i att vi inte har kunnat dra några 

paralleller mellan dessa. Något som kan vara svårt att avgöra är ifall de faktorerna 

respondenterna angett som generella fördelar och nackdelar också stämmer in på någon av 

huvudtolkningarna. Respondenterna fick ange specifika faktorer som stämmer in på 

tolkningarna, men vi vet inte om dessa var menade utöver de fördelar och nackdelar de redan 

angivit. Vi har därför gjort antagandet att de fördelar och nackdelar som respondenterna 

angivit som generella inte stämmer överens med någon specifik huvudtolkning. Utifrån det 

antagandet vi gjort finns det alltså inga fördelar och nackdelar med en specifik huvudtolkning. 

Det finns bara generella faktorer som ett företag kan väga mot varandra för att komma fram 

till om outsourcing är den rätta lösningen. 

Vi anser att det därför är onödigt att dela in outsourcing i olika huvudtolkningar när det inte 

går att påvisa vilka fördelar och nackdelar ett företag får med en viss tolkning. Det kanske till 

och med är onödigt att dela upp outsourcing i huvudtolkningar eftersom det är så spritt vad 

som anses med begreppet outsourcing. De fördelar och nackdelar som både finns i litteraturen 

och empirin verkar inte ha något samband med vad ett företag får med outsourcing. En annan 

aspekt är dock att det måste finnas olika huvudtolkningar av outsourcing just för att det är så 

brett, oavsett om några fördelar eller nackdelar kan dras till en specifik huvudtolkning.  
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Nedan visas hur litteraturens fördelar och nackdelar stämmer överens med empirins. Då vi 

inte med uppsatsen har kunnat påvisa om vissa av faktorerna förekommer med en specifik 

huvudtolkning har detta inte kunnat illustreras. 

      

 

 

Figur 5.1 Undersökningsmodellens utfall  
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6 Slutsatser och sammanfattning 

Här nedan kommer vi att presentera det vi kommit fram till i analys och diskussion kopplat 

till vår inledande frågeställning. Vi kommer även att ge en kort sammanfattning av uppsatsen. 

 

Vi valde att undersöka outsourcing av IT då det är en av de mest outsourcade delarna hos 

företag. Samt att företag outsourcar hela eller delar av IT-avdelning för att få tillgång till 

expertis, då IT anses vara ett område som tar lång tid att lära sig och kostnaderna kring det 

ofta är väldigt höga. 

Som nämnts tidigare i uppsatsen ville vi nyansera begreppet outsourcing och undersöka 

vilken av de tre huvudtolkningarna av outsourcing företagen som vi valt att intervjua har. Vi 

ville göra detta för att skapa oss en större uppfattning om vad outsourcing kan innebära då 

förhoppningen var att vi skulle kunna sätta vissa eller alla tolkningarna i ett empiriskt 

sammanhang och även koppla dessa till vissa fördelar och nackdelar. Vi har kommit fram till 

att outsourcing är ett så pass brett begrepp att det är svårt att tyda vad det innebär om ett 

företag säger att de använder sig av outsourcing. Det kan innefatta många olika saker och det 

verkar som om varje företag tillämpar sin egen definition. Därmed har vi kommit fram till att 

det är svårt, nästan rent av omöjligt, att fastställa endast en beskrivning som täcker allt som 

outsourcing innefattar. 

Ett par fördelar som majoriteten av referenserna tagit upp i litteraturen har även varit starkt 

förekommande hos informanterna, alla tre har samtyckt med detta. Den första är att företag 

outsourcar för att de vill kunna lägga tid på rätt uppgift. De vill kunna fokusera på sin 

kärnkompetens eller annat de tycker är viktigt i organisationen. Det här är något som blir 

möjligt då ett företag outsourcar delar av sin IT, dock inte företagets kärnkompetens. En lika 

frekvent fördel är att företagen kan kostnadsbespara med sin outsourcing. De kan få tillgång 

till billigare arbetskraft i länder där lönerna inte är lika höga som i västländer. Har företaget 

ovana gällande outsourcing kan det dock leda till att vissa dolda kostnader uppstår då allt inte 

är taget i beräkning. Vi anser därmed att detta pekar på att dessa två är de fördelar som är 

vanligast att företag kan vinna med outsourcing.  

En fördel som många referenser tagit upp men som inte någon av våra respondenter hållit med 

om är ny teknik. När ett företag outsourcar kan de få tillgång till ny teknik då det är dyrt att 

införskaffa den senaste tekniken för ett företag som inte specialiserar sig inom just det 

området. Vi menar att det är svårt för företag att avgöra om de faktiskt fått tillgång till nyare 

teknik och därför inte själva ser ny teknik som en fördel. Något som litteraturen inte alls tar 

upp men som två av respondenterna anser är att företaget i och med outsourcing har kunnat 

bredda sin kompetens. När det handlar om att bredda kompetensen får ett företag möjlighet 

till kompetens som de inte har internt. Trots att ingen referens sagt detta anser vi att det kan 

vara lönsamt att få tillgång till kompetens från ett land där de anställdas löner är lägre än i 

västvärlden och kompetensen är densamma. En annan fördel som två av respondenterna tar 

upp och som litteraturen bara nämner vagt är att ett företag med hjälp av outsourcing kan 

http://www.google.com/url?sa=D&q=
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utveckla sina medarbetare. Endast några få referenser tar alltså upp att anställda påverkas 

positiv medan desto fler referenser, samt alla respondenter tar upp att de påverkas negativt. 

Därmed anser vi att det är vanligare att anställda påverkas negativt än positivt. 

Det vi har kommit fram till gällande nackdelar är att den klart största nackdelen med 

outsourcing, både som många referenser och alla respondenter tagit upp, är som precis nämnts 

att de anställda påverkas negativt. Då företaget avskedar anställda för att sedan outsourca 

deras arbete till andra länder med billigare arbetskraft är det förståeligt att en oro uppstår 

bland de anställda som finns kvar. Vi menar därför att många företag som väljer outsourcing 

för att kostnadsbespara gör det på de anställdas bekostnad. Något som alla respondenter anser, 

och ganska många referenser är att risken för att information läcker ut hos beställaren är stor. 

Det är viktigt att företag alltid har säkerheten i bakhuvudet, annars kan dolda kostnader 

uppstå. För att undvika dolda kostnader väljer företag att skriva kontrakt som täcker in det 

mesta misstolkningar som kan ske mellan parterna. Numera har många företag väl utformade 

standardkontrakt att utgå ifrån, vilket innebär att risken för att skriva ett illa utformat kontrakt 

minskar. Svagt utformade kontrakt är annars någonting vi kommit fram till kan vara en stor 

risk, stärkt av både många referenser och alla respondenter. Men att denna risk var större förr 

i tiden. 

I litteraturen är det ganska många referenser som skriver att det är viktigt att ha en stark 

ledning i ett outsourcing-projekt. Det här är någonting som ingen av respondenterna sade 

något om. Vi anser, trots att ingen respondent tog upp det, att det är väldigt viktigt att 

ledningen har en central roll i projektet och kan leda de andra till en lyckad affär. Samt att det 

kan vara svårt för ledare att själva veta om de har ett starkt ledarskap eller ej. En annan faktor 

som många i litteraturen diskuterar kring är att det med outsourcing kan uppkomma många 

dolda kostnader, det här är något som två av respondenterna håller med om. Det här handlar 

om kostnader som inte har tagits med i beräkningen när outsourcing-affären initierades. 

Följaktligen, om ett företag har kostnadsbesparing som anledning till outsourcing är det 

därmed viktigt att alla aspekter är medräknade så att inte dolda kostnader tillkommer som blir 

större än kostnadsbesparingen.  

Några nackdelar som alla respondenter anser vara högst väsentliga gällande outsourcing är 

kulturella skillnader och kommunikations- och organisationsproblem. Det är endast några 

referenser som tagit upp detta i litteraturen. Respondenterna menar att kulturella skillnader 

kan handla om både kulturskillnader länder emellan och företag emellan. Litteraturen borde ta 

upp mer om den här risken så att företag kan öka sin medvetenhet om ämnet. Respondenterna 

anser sig ha bra kommunikation med sina leverantörer men alla tar ändå upp att de haft 

problem gällande kommunikations- och organisationsproblem. Eftersom endast få referenser 

diskuterar detta och att respondenterna tar upp nackdelen men sen inte påstår sig ha den på 

sina företag anser vi därmed att detta kanske är lite av en dold nackdel som borde 

uppmärksammas mer. En nackdel som alla våra respondenter tagit upp men ingen i 

litteraturen är ovana/okunskap av outsourcing-projekt. Det vi kommit fram till gällande detta 

är att det kan vara vanligt förekommande bland företag som hoppar på outsourcing-trenden 

för att de har sett att andra har lyckats. 

Vi har inte kunnat visa att vissa fördelar och nackdelar är mer frekventa än andra inom en viss 

huvudtolkning. Alla respondenter anser olika saker och därmed har inte paralleller mellan 

dessa kunnat dras.  
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Bilaga 1  

Introduktionsbrev 

Hej [Personens namn],  

Vi är två tjejer, Emily Jönsson och Louise Bergström, på institutionen för informatik på Lunds Universitet som 

håller på att skriva vår kandidatuppsats. För någon vecka sedan letade vi runt efter personer att intervjua till 

uppsatsen och vände oss därför till våra kontakter. [Kontaktens namn] tipsade om att du kunde vara rätt person 

att prata med. Vi kommer att skriva om "Hur outsourcing av IT påverkar en organisation", främst kommer vi att 

fokusera på fördelar och nackdelar samt förväntningar på outsourcing. Vi har valt att skriva om det här ämnet för 

att den ökade globaliseringen tillsammans med de förbättrade kommunikationsmöjligheterna och de ökade 

kundkraven har inneburit allt hårdare konkurrens för de flesta företag. Detta har lett till att fler företag under de 
senaste tio åren börjat med ”Outsourcing”. Därför tycker vi att det vore intressant att undersöka vilka fördelar 

och nackdelar företag i Sverige anser att outsourcing har. 

För tillfället håller vi på att samla fakta och formulera en intervjuguide, men skulle vilja boka in våra intervjuer 

redan nu. Vi undrar därför om ni är intresserad av att ställa upp som intervjuperson, för det vore väldigt 

intressant att se er relation till outsourcing på [Företagets namn]. Vi vill verkligen poängtera att om ni inte vill 

behöver vi ej avslöja vem ni är eller vilket företag det är som vi skriver om i uppsatsen. Vi kommer att göra 

intervjuer med minst tre företag. Intervjuerna kommer att gå till på följande sätt: vi träffas för en personlig 

intervju på plats som ni själv väljer, vi är anpassningsbara, där kommer vi att ställa frågor om er relation till 

outsourcing. Ni kommer att få tillgång till ett intervjuprotokoll några dagar innan vårt möte äger rum. Intervjun 

kommer att ta ca 1 - 1,5 h, och vi skulle väldigt gärna vilja spela in den för att senare ha möjlighet till att lyssna 

på den igen så att vi inte missar något viktigt. 

Väljer ni att ställa upp som intervjuperson kommer ni att hjälpa oss otroligt mycket i vårt arbete. Vill ni så får ni 

självklart en kopia av vår uppsats, det kanske kan vara intressant för er att se andra företags relationer till 

outsourcing. 

Vi skulle vilja genomföra alla våra intervjuer under v. 18 (3maj - 7maj). Vi har möjlighet till att ha vår intervju 

med er på måndag, tisdag och onsdag efter kl. 10.00 eller torsdag, fredag innan kl. 16.00. Vi skulle vara väldigt 

tacksamma om ni kunde höra av er till oss så fort som möjligt om ni är intresserade eller ej. 

MVH 

Emily & Louise 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  
Intervjun består av en beskrivande del, här kommer vi att ge X antal frågor som respondenten får beskriva 

väldigt utförligt. Vi vill hålla intervjun i en ”diskussionsform”, vi kommer därför att försöka ha öppen dialog 

med respondenten där följdfrågor uppstår och det finns plats för diskussion. Vi vill uppmärksamma respondenten 

om att vissa frågor kan komma att ändras/läggas till eller tas bort.  

 
Vår definition av outsourcing (Hämtad av Augustson & Bergstedt Sten, 1999):  
”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”.  

 

Bakgrund:  
 

 Berätta gärna lite kort om Ert företag, vad företaget gör och vilken befattning Ni har.  

 

 Vad är Er definition av outsourcing?  

 

 Hur kom Ni i kontakt med outsourcing första gången?  

 

 Varför valde Ert företag outsourcing?  

 

 Under hur lång tid har Ni outsourcat?  

 

 Vilken del av Er verksamhet inom IT är det som Ni outsourcar? Samt hur stor del?  

 

Outsourcing:  
 

 Det finns olika huvudtolkningar av vad outsourcing är. Vilken av dessa stämmer bäst hur företaget 

outsourcar samt varför?  

 

1.) Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter  

Detta innebär att ett företag låter en extern leverantör ta hand om en eller flera aktiviteter, exempelvis 

tillverkningen av en komponent. Aktiviteten utfördes tidigare inom företaget men flyttas nu ut, vilket gör att 

dess verksamhet blir mindre.  
 

2.) Outsourcing som inköp  

Detta innebär att företaget väljer externt producerade varor och tjänster istället för att producera dem själv. 

Det omfattar både de aktiviteter som tidigare sköttes internt och nya aktiviteter. Om det gäller nya aktiviteter 

betyder det att företaget får tillgång till nya varor och tjänster utan att storleken på företaget påverkas.  

 

3.) Outsourcing som relation  

Detta innebär att man kombinerar de tidigare nämnda tolkningarna. Företaget outsourcar en tidigare intern 

aktivitet till en extern leverantör och att leverantören utför aktiviteten mot betalning för kundens räkning. 

Aktiviteten ska alltså tidigare ha varit intern och att ett samarbete mellan företaget och leverantören bildas. 

Denna tolkning ses ofta som en långsiktig plan.  
 

 

 Ser ni några specifika fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med den huvudtolkningen Ni anser att 

Ert företag har? 
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 Har ”Outsourcingen” levt upp till de förväntningar som företaget hade från början. Alltså de kriterier 

som gjorde att ni valde att outsourca? Vilka var dessa kriterier?  

 

Om Nej: Förklara på vilket sätt förväntningarna ej uppfylldes.  

 

 Vilka fördelar/möjligheter och nackdelar/risker anser Ni att företaget fått med outsourcing?  

 

 Vilka är företagets kärnkompetenser och känner Ni att företaget har fått mer tid att fokusera på dessa?  
 

 Outsourcas någon del av kärnverksamheten?  

 

 Har företaget använt samma leverantör sedan ni började och hur skulle Ni beskriva att samarbetet med 

leverantören fungerar? (Kommunikation, Deadlines, )  

 

 Hur anser företagets anställda som arbetar mot leverantören att samarbetet fungerar?  

 

 Finns det några kulturella skillnader mellan företaget och leverantör, i sådana fall vilka? 

(Företagskulturella samt kulturskillnader mellan länder)  

 
Om Ja: Hur har ni fått göra för att kunna hantera dessa?  

 

 Vilket upplägg har företaget gällande era utgifter av outsourcing, betalar ni en fast eller rörlig kostnad?  

 

 Vilka skillnader har Ni märkt gällande era utgifter efter att företaget började med outsourcing?  

 

 Har Ni märkt av ökad effektivitet på företaget sedan ni började med outsourcing, i sådana fall på vilket 

sätt?  

 

 Hur har företagets marknad påverkats sedan ni började med outsourcing?  

 

 Anser ni att dolda kostnader är en nackdel/risk med outsourcing, och är detta något ni stött på? 

 

 Vilken kompetens som ni tidigare hade internt anser ni att ni har förlorat och vilken typ av kompetens 

har ni vunnit? (Kan vara personer men även viss teknologi)  

 

 Har någon i er personal börjat arbeta hos leverantören? 

 

 Hur behåller man tillräcklig kunskap inom företaget för att t.ex. kunna överföra verksamheten till en 

annan leverantör? (Om all hantering överförs till en extern leverantör hur skall företaget kunna träna 

upp nya personer att leda verksamheten?)  

 

 Vilka är de största problemen ni stött på och hur har ni löst dem?  

 

 

Avrundning: 

 

 Har man fått anpassa systemen (inklusive dokumentation) t.ex. översättning från svenska?  

 

 Hur har ni följt upp resultaten av er outsourcing? 

 

 Hur har resultatet blivit i förhållande till era målsättningar, ekonomiskt och verksamhetsmässigt (t.ex. 

om man har outsourcing av support, har man tittat på kringkostnader, serviceprecision och t.ex. 
kundnöjdhet?)  

 

 Har outsourcing givit några positiva/negativa effekter ni inte hade räknat med?  
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Bilaga 3 

Intervju med Företag A (4/5-2010), samt följdfrågor 

E&L: Då tänkte vi börja lite kort att beskriva det vi tänkte göra här. Vi har då en intervju med dig och det är en 

beskrivande del. Vi vill gärna ha den i diskussionsform så att vi ställer lite frågor och du svarar på frågorna, sen 

kan följdfrågor uppstå så att det blir lite diskussion utav det hela så att det inte blir som en enkät. Vi tänkte börja 

med att berätta vad vår definition av outsourcing är som vi har fått fram, och det är: Utkontraktering av en 

aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern leverantör som mot betalning förser organisationen med den 

aktuella aktiviteten under en avtalad tid.  
Det är väldigt stort och brett, men det är vår definition. 

 

Respondent: Japp det kan väl vara bra. Ni behöver ju inte avgränsa den så mycket. Outsourcing behöver ju 

egentligen inte vara något som faktiskt har gjorts in-house först. Det kan ju vara en aktivitet som man vill göra 

men inte har tid och ork att göra 

 

E&L: Ja, vi har tre olika tolkningar som kommer lite längre ner som handlar om det. 

 

Respondent: Ja, ni kan ju tolka det som ni vill. 

 

E&L: Ja men det är jättebra att vi får lite tips. 

 

Respondent: Det kan nog vara en sådan sak som är rätt så springande bland många företag att man har en idé, 

en tanke som man vill göra men man har kanske inte kapaciteten rent personmässigt just nu att göra det. Då kan 

ju outsourcing vara en lösning. 

 

E&L: Ja precis. Då har vi första frågan här då: Skulle du vilja berätta lite kort om ditt företag, vad ni gör för 

någonting och vilken befattning du har. 

 

Respondent: Ja, jag jobbar på ”Företag A” och vi tillverkar i princip ***** och lite tillbehör till det. Jag jobbar 

på en avdelning som heter ”*****” och det är lite ur det perspektivet vi pratar om outsourcing. Jag är 

sektionschef på en verifieringsstation och jag är ansvarig för vår avdelnings outsourcing. 

 

E&L: Ok, då kommer vi till den här frågan igen, som du redan besvarat lite. Vad din definition av outsourcing 

är? 

 

Respondent: Ja, jag tycker att er definition är bra om man lägger till det där att för mig behöver inte outsourcing 

vara någonting, man behöver inte ha aktiviteten in-house, utan det kan faktiskt vara en aktivitet som man vill 

göra. Och den aktiviteten kan man begränsa den och lägga ut den så tycker jag också att det är outsourcing. Och 

samma sak att i slutet av er definition så har ni att den är tidsbegränsad och i praktiken blir de alltid 

tidsbegränsade eftersom man skriver ju kontrakt. Exempelvis för ett år, och så får projektet förlängning med 2 

månader. Man skriver ju en tid så per definition så blir den ju tidsbegränsad. Jag tror att många som jobbar med 

outsourcing ser det som ett strategiskt val som man då försöker ha någonting [ohörbart] så att man inte har den 

här snäva definitionen som man har till ett projekt. Projekt är ju verkligen avgränsat. Men outsourcing kan ju 
också vara förlängning av min verksamhet och då ser jag ju samma tidsperspektiv på den som jag gör på andra 

delar, men det är ju bara hur man definierar det. 

 

E&L: Det är bra att du har en egen definition. 

 

Respondent: Egentligen så reflekterar jag bara, jag har inte skrivit ner det. 

 

E&L: haha! Hur kom du i kontakt med outsourcing för första gången? 
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Respondent: Det vet jag inte riktigt... På ”Företag A” kan vi säga, det är väl någonting vi strategiskt har jobbat 

med nästan sedan början. Företaget är väldigt ungt, det är många som inte tänker på det, men ”Företag A” är 

jätteungt. 

 

E&L: Hur gammalt är företaget? 

 

Respondent: ***** bildades vi. 

 
E&L: Oj, det var yngre än jag trodde.  

 

Respondent: Ja, det är många som inte tänker på det. Så att vi är ett jätteungt företag. ***** vi har strategiskt 

jobbat med outsourcing hela tiden. 

 

E&L: Hur länge har du själv jobbat på ”Företag A”? 

 

Respondent: 4-5 år. 

 

E&L: Ok, varför valde ert företag att outsourca? 

 
Respondent: Det finns många anledningar till att man outsourcar. Om man ser det ur ”Företag A:s” perspektiv 

så finns det många fördelar. Är man ett företag som växer, ganska stora företag, i Sverige finns det ju väldigt 

begränsat antal ingenjörer. Det är ju en flaskhals i Sverige, det finns ganska lite ingenjörer. Så vill man 

expandera snabbt inom ett område så är det svårt att få tag på folk. Det kan vara en anledning, en annan 

anledning kan ju vara att täcka pikar och [ohörbart]. En annan anledning kan vara att man behöver få närvaro i 

ett land. Närvaro någonstans, och som kan lokala kulturen. 

 

E&L: Så man vill expandera marknaden på flera olika ställen? 

 

Respondent: Ja det kan ju vara så att om man tar t.ex. Indien. Indien är ett väldigt speciellt land. Det är inte 

alltid så lätt kulturellt och infrastrukturellt och de här bitarna hur man jobbar i ett land. Man kan också köpa sig 
fördelar genom att skaffa sig en partner i ett land som redan kan det man gör där i det landet, som kan kulturen 

och sen hur man jobbar så det kan gå snabbare om man gör så. Sen kan man ju växla tillbaka, en outsourcing är 

ju inte permanent. Man kan ju använda det som hävstång för att komma in där på olika ställen. Sen kan det också 

vara ren resurs, man har inte de resurserna just nu, så man behöver resursförstärkning. Och det kan också vara 

kompetensförstärkning, att man kanske för tillfället inte har kompetensen eller så känner man att man kanske 

inte vill bygga upp den kompetensen för tillfället. Så det finns rätt många olika på ”Företag A”. Sen om man då 

tittar på där jag jobbar. Sen är det också givetvis en kostnadsfråga. I många länder så har de väldigt duktiga 

ingenjörer och många ingenjörer som är mycket mycket mycket billigare än i Sverige. Och man ändå vill vara 

där så kan det vara ekonomiskt ganska bra, men då måste man ha volym, för det är alltid rätt stora 

overheadkostnader på en outsourcing. De flesta outsourcingarna som går åt skogen är folk som inte har funderat 

på alla de här overheadkostnaderna och de är ganska stora. 

 
E&L: Vad är det för overheadkostnader? 

 

Respondent: Det blir väldigt dyrt, man måste arrangera dem, man måste följa upp dem, man måste ge dem 

infrastruktur, man måste koordinera allt arbete. Så om man inte kan begränsa det och man har dem som en liten 

del av ens egen länk så måste de hela tiden in i våra projekt, in i vår verksamhet. Så ur mitt perspektiv, de 

behöver tillgång till våra verktyg, de som är testare måste kunna hantera defekter, de måste kunna se våra tester 

de måste kunna använda våra testmiljöer, de måste vara med i projekten så de måste koordineras i projekten när 

aktiviteter ska ske, deadline, uppföljning. De måste ha som sagt hela miljöbitarna [ohörbart]. Allt det här arbetet 

runt omkring kräver ju mycket resurser. Har jag inte en stor utväxling där nere så är hela den här biten väldigt 

kostsam. 

 
E&L: Men tar man det i beräkning då att man har den kostnaden också när man väljer att man outsourcar och 

tänker att det blir billigare ändå? 
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Respondent: Alltså, gör man inte det går det åt stöpet och jag skulle tro att väldigt väldigt väldigt många 

outsourcingar går åt stöpet pga. att folk inte inser hur mycket jobb det är med outsourcing. 

 

E&L: De tror att man bara kan skicka över någonting så löser det sig själv? 

 

Respondent: Ja, det är det de flesta tror. Så enkelt är det inte, då går det ofta ganska hemskt. 

 

E&L: Ja, då ska vi se, nästa fråga: Vilken del av er verksamhet är det som vi outsourcar till Indien eller till något 

annat land också för den delen? 
 

Respondent: Låt oss säga alla möjliga länder. Givetvis för tillfället har vi även i Indien men det är inte bara i 

Indien. 

 

E&L: Vilka länder har ni? 

 

Respondent: Vi är ganska globala, vi finns i princip överallt. Jag vet inte om vi har någon outsourcing i Afrika, 

det har jag inte koll på. Jag har inte det i alla fall Men annars så finns vi ganska globalt. Frågan en gång till? 

 

E&L: Vilken del av er verksamhet inom IT är det som ni outsourcar? 

 
Respondent: Om vi ta ”Företag A”, så är det inom de flesta bitar, så finns det någon form av outsourcing. Tar vi 

ur mitt perspektiv då eftersom jag bara jobbat med verifiering, så är det verifiering vi outsourcar, en del eller 

biter av. Men det finns för ren utvecklingsbitar, IS/IT-bitar. Men ofta gör vi nog så att det är en förlängning vår 

verksamhet vill ha som vi vill addera något värde till. Som de sakerna jag tog upp från början. Det kanske är 

kostnadsfrågan eller av kompetensskäl eller att vi behöver närvaro någonstans. Jag tror att de flesta bitar har vi 

nog någon outsourcing som hänger på. 

 

E&L: Men ni har inte renodlad, att ni outsourcar en hel del av verksamheten, utan det är bara bitar av? 

 

Respondent: Ur mitt perspektiv, nej då gör vi inte det. Det kanske finns något sånt hos ”Företag A” men det 

vågar jag inte svara på. Jag tror inte att vi fullt ut gör det. Då tappar man kontrollen ganska bra och det som 
händer då är liksom er definition att ni hade att det var tidsbegränsat, kör du ut en hel verksamhet så är det 

knappast tidsbegränsat längre. Då har du inte den möjligheten att kontrollera. Så det är ganska farligt. 

 

E&L: Det är vad vi har läst också. 

 

Respondent: Då sitter man i klorna, så det ska man nog akta sig lite för. 

 

E&L: Ja, vi har tre olika huvudtolkningar av outsourcing och vi skulle vilja veta vilken som du tycker stämmer 

bäst överens med hur ert företag jobbar. En liten fin bild här: (1) [visar på bild, referens Figur 2] Företaget ber 

leverantören göra någonting åt dem och de levererar då. Sen har vi (2) [visar på bild, referens Figur 3] 

leverantören kommer med en idé till företaget, att vi kan leverera det här. Och den sista (3) [visar på bild, 

referens Figur 4] att det är ett samarbete, företaget ber om någonting, leverantören levererar men kommer även 
med egna förslag så att det blir ett samarbete. Vilken av typerna tycker du stämmer bäst in? 

 

Respondent: I grund och botten är det den första typen men för ett riktigt bra och lyckat samarbete så glider 

man ju över efter ett tag in i den sista. Då har man ju en win-win situation för alla och det är ju oftast det... Det 

beror ju lite på vilket fokus man har just på den outsourcingen. Är det bara en ren kostnadsbesparing då är det 

nog den första men är det mer kompetensbitar man vill åt då blir det ju mer in i den sista. Jag skulle säga att den i 

mitten är inte mycket vi sysslar med, tror jag inte. För min del så är det nog mer åt.. Mitt mål har hela tiden varit 

den sista och det har jag ju diskuterat med mina partners, men det blir lite [ohörbart] att det är jag som står för 

idéerna och tankarna. Det är ju jag som måste ha min vision och måste vara väldigt glasklar med den, vart jag 

vill komma med mina mål. Sen är jag ju inte dummare än att det finns väldigt mycket duktiga människor ute i 

världen och givetvis lyssnar jag på dem och har de bra idéer så är det jättebra.  Som till exempel, ett enkelt 
exempel kan vara vissa [ohörbart] som jag har verifieringen i kanske jag bara har manuella testare och så kanske 

jag säger ”ok de här vill jag ha exekverade men jag skulle gärna vilja att ni automatiserar dem också, kom 

tillbaka till mig med hur ni tänker göra”. Så det kan man göra efter ett tag om man har en bra partner eller så kan 

jag skriva in det när jag går ut efter en outsourcing, om det var det som var syftet. När jag då hade gått ut och 
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bett om och gjort ett uppköp så hade jag skrivit det redan i det som vi kallar RFQ (Request for quotation). Då 

hade jag skrivit det så hade jag bett de komma med förslag redan från början och då hade vi kunnat bygga in det 

i affären. Men huvudsakligen 1 och en bra glider in i 3. 

 

E&L: Ok, nu kommer vi mer in på renodlade outsourcing frågor här: De förväntningar som ni hade på 

outsourcingen, känner du att förväntningarna har levts upp från företagets sida? 

 

Respondent: Om man ser på mina outsourcingar så, japp. 

 
E&L: Och vilka förväntningar var det du hade? 

 

Respondent: De jag har i huvudsak, som är min viktigaste, är en förlängning av mina team i *****. Och det har 

fungerat jättebra! 

 

E&L: Vad menar du med förlängning, är det att man skaffar mer kompetens till eller? 

 

Respondent: Om man säger så här, om man har 5 gubbar i teamet, gubbar och gummor, hehe, så kanske man 

tillför 2-3 stycken där borta. Då blir de alltså en integrerad del av det teamet så då har det teamet mer kapacitet. 

Och för de olika teamen så har det varit lite olika profiler som har varit med så då jobbar de som virtuella team, i 

detta fall är det Indien. 
 

E&L: Ok, hade du fler förväntningar eller det var din absolut högsta förväntning, eller det finns mindre? 

 

Respondent: Många av de här aspekterna, givetvis är det kostnad, effektivisering, sedan också i vissa fall 

kompetens. 

 

E&L: Vad bra. Nu säger du att ni arbetar väldigt globalt och nästa fråga är ifall ni har använt samma leverantör? 

 

Respondent: ”Företag A” använder säkert, jag vet inte riktigt men definitivt inte under 40-50 stycken. Jag vet 

inte hur många. 

 
E&L: Är det alltid samma leverantör eller letar man nya hela tiden? 

 

Respondent: I huvudsak så är det nog samma leverantörer. Vi skriver stora ramavtal med stora leverantörer och 

konsulter för ”Företag A:s” del. Det är samma sak där med overhead, jag kommer tillbaka till det. Den är ju ofta 

väldigt tung, ska man börja arbeta upp en ny affärsrelation så är det ganska tufft. Det handlar ju om 

säkerhetsfrågor, legala frågor, det handlar om legala frågor i landet dit man ska, det handlar om sådana enkla 

saker som hur man skeppar saker, tull och alla sådana småprocesser. Så bara för mig att skicka ***** som de ska 

jobba med, bara det är en stor process, få det genom tullen och i vissa länder får man inte ha ***** med nätverk 

som inte har hållit en viss nivå, det är väldigt många sådana saker, administration runt omkring. Och har man då 

upparbetade kanaler med ett antal fåtal så har man sakerna på plats redan från början, då är det lättare. Då skär 

man overheadkostnaderna. Så vi har rätt så många partners men det betyder ju inte att vi inte kan ta in en till. Så 

att hela förfarandet när man sätter upp en ny outsourcing är att vi skriver helt enkelt det vi kallar en RFQ, så 
skriver jag vad jag vill ha, mina krav och vad det är jag är intresserad av så skickar vi ut det till alla bolag som vi 

tror kan vara intresserade, så sätter vi deadline, jag vill ha svar det datumet. Så kommer de in med svar som 

innehåller prisbild, setup och hur vi ska jobba och alla de här sakerna. Så får vi in det så går vi igenom det, så 

sållar man ganska snabbt så får man kanske 3-5 kandidater som man går vidare med. Sedan får man göra ett 

urval bland dem. Och givetvis de upparbetade kanalerna är jättebra att fortsätta med men det är ju inte stängt för 

andra. 

 

E&L: Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan dig och leverantören? 

 

Respondent: Det funkar väldigt bra med den leverantören jag har. Det är också sånt man skriver in i hur man 

ska jobba tillsammans. Governance-strukturer, hur man ska styra sådana här saker och om man hittar fel, hur ska 
man eskalera felen eller om man har problem med någonting, hur eskalerar man det.   Så att jag har personlig 

kontakt med honom som är näst högst på det bolaget. Det är ett ganska stort och globalt bolag. Dagligen pratar 

jag med den lokala chefen där nere och så har jag veckomöten men min chef, min planchef, och hennes chef där 

nere. Så om jag inte är nöjd med något ringer jag bara han som är näst högsta chefen och de är väl 20 000 – 



L. Bergström & E. Jönsson Outsourcing av IT  

66 

 

30 000 anställda. Så jag har direkt kanal dit, jag bara lyfter luren och säger det här fungerar inte det får ni fixa, 

och så gör de det. Och det fungerar bra. Men det är också viktigt som många glömmer bort när det gäller sån här 

outsourcing, just hur governance-strukturen ska se ut.  

 

E&L: Så man skriver in allting i avtal hur det ska fungera och så? 

 

Respondent: Ja, det gör man. 

 

E&L: Vad händer om ni kommer på en extra grej som ni behöver? Om det inte finns i kontraktet.  
 

Respondent: Ja, så ofta ringer jag bara [ohörbart]. Det är ju oftast så att man vill ju göra affärer tillsammans, och 

man vill göra bra affärer tillsammans. Och man vill ju se saker och ting [ohörbart].  Man försöker alltid hitta en 

win-win situation. Är det något litet extra kan jag oftast bara ringa och säga snälla gör det, så gör de det. Men är 

det något större som kostar dem mycket pengar så kanske vi får lägga till lite kostnader. 

 

E&L: Du pratade lite om kulturella skillnader. Vi undrar vad det finns för kulturella skillnader och vad ni har 

gjort för att kunna hantera skillnaderna. 

 

Respondent: Där finns väldigt stora kulturella skillnader och man måste vara medveten om detta. Sen så är 

”Företag A” ett väldigt globalt företag, vi har jobbat ganska mycket med olika länder. Det är väldigt viktigt att vi 
jobbar på den här biten om att det finns kulturella skillnader och man måste tänka på dem när man jobbar med 

dem. Men sen så är ju alla människor till sist, så tar man bara hand om människor så är människor glada. Det 

finns saker om hur man uttrycker sig, punktlighet, vilka saker som är viktig för en. Det finns mycket sådana här 

små saker som man måste känna till. Eftersom jag har ganska stor erfarenhet av detta så pratar man givetvis med 

de andra innan och diskuterar detta. Sen får man lägga pengar på att träffas. Det är också en sådan sak som folk 

inte tänker på. Flyga ner, vara där och prata. Det är också en sådan extra kostnad som kommer till. 

 

E&L: Var ni medvetna om det innan ni började outsourca till dem. Eller blev det ”Oj, ni gör så och vi tänker 

så”. 

 

Respondent: Nej, vi är väldigt medvetna om. Det är något som vi försöker jobba väldigt mycket med. 
 

E&L: Det finns även kulturskillnader mellan olika företag, är det något ni också känner av?  

 

Respondent: Ja, det är också viktigt. Det är ju väldigt viktigt när man väljer en partner. Att man hittar ett företag 

som man har ungefär samma [ohörbart] inställning som. Då gör ju det mycket lättare att jobba tillsammans. Så 

ja, man har ju favorit företag. Det är stor skillnad. 

 

E&L: Vilka för- och nackdelar ser du att företaget har fått med outsourcing? Du har pratat väldigt mycket om 

olika fördelar, finns det några nackdelar också? 

 

Respondent: Nackdelen är ju att det är ju alltid mycket lättare att ha all personalen här sittandes tillsammans i 

ett grupprum, givetvis. Hade jag kunnat få ha det gänget här, hade det varit mycket bättre. För det är ju det att då 
hade all overhead försvunnit. Kommunikationen hade blivit bättre, det är bättre när man sitter bredvid varandra 

och jobbar. Ledtiden hade ju blivit kortare. Det är väl de sakerna i huvudsak. Så givetvis hade jag fått välja hade 

jag givetvis, om man hade tagit bort alla de andra faktorerna, så givetvis är det lättare att ha alla människor på 

samma ställe. 

 

E&L: Vilket upplägg har företaget gällande utgifterna av outsourcing, betalar ni en fast kostnad eller betalar ni 

en rörlig kostnad? 

 

Respondent: Här kan jag nog inte svara för ”Företag A”, men jag kan nog svara för mig. Men eftersom det 

bandas så är det lite… hehe…  Jag kan inte svara för ”Företag A” där, men jag tror att det finns alla varianter. 

Min är, hur ska jag säga… någonting mittemellan.  Jag har förhandlat fram ett snittpris per individ som jag 
betalar för. Sen betalar jag per timmar, faktiskt, som de jobbar för. Så är de på semester eller borta så betalar jag 

inte. 

 

E&L: Ok.  



L. Bergström & E. Jönsson Outsourcing av IT  

67 

 

 

Respondent: Så det skulle kanske kunna vara så att vissa människor säger att det inte är outsourcing. Det är 

många som pratar om att en outsourcing ska vara ett fixed pris på en fixed aktivitet. Och så ska man strunta i 

antal resurser man får ha. För mig fungerar inte det lika bra. I det här fallet vill jag se individerna, vill veta vem 

de är. Jag vill se dem som en förlängning av mina team. Och då är det svårt att köpa en avgränsad aktivitet som 

man bara lägger ut till dem och får tillbaka.  

 

E&L: Har ni märkt några skillnader gällande utgifterna på företaget? 

 
Respondent: Det blir billigare. [lång tystnad] 

 

E&L: Vilka är företagets kärnkompetenser, och känner ni att företaget har fått mer tid att fokusera på dessa? För 

att vi har läst att många företag väljer att outsourca för att kunna fokusera mer på företagets kärnkompetens. 

 

Respondent: Det kan man väl säga att vi har fått. Vi får mer tid till att fokusera på det som är absolut viktigast, 

det får vi.  

 

E&L: Och vad är det som är absolut viktigast? 

 

Respondent: Bland mina gubbar, inte ”Företag A” då, utan bland mina gubbar så är det vi kallar 
verifieringsarkitekter. Egentligen fokusera på hur ska vi verifiera vissa saker, både approach och metod och 

”scopet” [Scop = omfattning. Hur stort arbetet är och hur mycket som behövs göras. Vad de ska ta med i sin 

riskbedömning, så att de inte fokuserar på fel saker]. Jobba på riskbedömning och scopet för de, vad vi sak göra. 

Istället för att fokusera på själva exekveringen av den. Så det har vi ju kunnat fokusera mer på. Så de här 

nyckelresurserna har fått mer tid att fokusera på de bitarna. Det är också en styrka.  

 

E&L: Outsourcar ni någon del av kärnverksamheten?  

 

Respondent: Ja, det gör vi ju kan man säga, eftersom de är förlängningar av teamen. Så lite av all 

kärnverksamheten kan man ju säga, på sätt och vis. Men inte helt och hållet någonting. … delvis… 

 
E&L: Har ni märkt någon ökad effektivitet på företaget sen ni började med outsourcing? 

 

Respondent: Vad menar du med effektivitet? 

 

E&L: Det kan vara effektivitet, att det går snabbare att leverera, att göra produkten… 

 

Respondent: Om man säger så här, om jag inte hade haft det hade ledtiden blivit förlängda. Det var en 

nödvändighet att behålla de ledtiderna som vi behövde.  Men sen är jag inte säkert på att det är effektivitet. För 

mig är effektivitet att göra mer med mindre. Om man ser antalet gubbar och gummor så är det ju mindre effektivt 

att outsourca. I och med att vi får hela overheadbiten och kommunikationsbiten. Så att jag tror att man behöver 

fler antal individer för att göra samma jobb, så egentligen är det ineffektivare. Men vi kan ändå kapa ledtider och 

göra det billigare med samma kvalitet. Så det är lite hur man lägger in det ordet ”effektivitet”. Men det blir ju 
ineffektivare på det viset. Men och andra sidan om man tar många av de här länderna så är ingenjörerna mycket 

billigare.. Men ja, det är ineffektivare skulle jag säga.  

 

E&L: Hur har företagets marknad påverkats av outsourcing. Har det blivit större, att ni kommit ut mer globalt, 

det är ingen skillnad eller mindre kanske? 

 

Respondent: Om ”Företag A” säljer mer *****  på grund av outsourcingen? Men alltså jag tror inte att vi hade 

klarat av vår verksamhet idag om vi inte hade haft outsourcing. Det är en del av vår strategi , som vi jobbar med. 

Men sen kan man göra på andra sätt, men det är ett väldigt smidigt sätt att göra på.  

 

E&L: Men har ni fått ut ert varumärke, om vi säger att ni outsourcar till, om vi tar *****. Har ni känt att 
”Företag A” har kommit ut mer på marknaden i och med outsourcingen, eller ni växer mer här hemma?  

 

Respondent: Alltså ***** är ju en av våra viktigaste marknader, och vi är väldigt stora i *****. Sen har man en 

helt annan syn på sådant i *****. Där är ju inte ”Företag A:s” märke utan det är ju via ***** i ***** som vi 
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säljer. Vi gör  *****, och istället för att det står ”Företag A” på *****, så står ***** på dem. Jag vet inte, jag 

kan faktiskt inte svara på den frågan. Jag kan bara gissa, men pyttelite skulle jag säga. Men jag kan bara gissa, 

jag vet faktiskt inte.  

 

E&L: Vilken kompetens som ni tidigare hade internt anser ni att ni har förlorat och vilken kompetens har ni 

vunnit? [lång tystnad…] Nu behöver det ju inte vara kompetens som ni tidigare hade internt… 

 

Respondent: Jaaa, jag funderar lite på det… [lång tystnad] Nu är det här för min avdelning, egentligen hade vi 

nog all den kompetensen, men vi behövde göra mer av allting. Så skulle jag nog vilja uttrycka mig. Vi hade den 
kompetensen, denna gång var det att vi inte hade tillräckligt av den. Så att, jag behövde mer av allt. Lite så var 

det. Och det fick jag. 

 

E&L: Ja, men det är ju bra. Det finns också exempel på att personal har börjat arbeta för leverantören. Är det 

någonting som har hänt i ert fall? 

 

Respondent: Nä, det tror jag inte. Kanske att det har hänt någonstans på ”Företag A”, men inte hos mig. Jag tror 

faktiskt att vi bara gör åt andra hållet.  

 

E&L: Men vi tänkte att om man outsourcar en del, så finns kanske inte de anställda som jobbade med den delen 

innan då finns inte det kvar som de ska göra. Då har vi läst att de börjar jobba med samma grej fast hos 
leverantören.  

 

Respondent: Ja, jag tror att det är vanligt om man tar hela bitar precis så som du säger. Någonting som är rätt 

vanligt på stora företag är att man tar IS/IT-avdelningar och sen så outsourcar man hela IS/IT-avdelningen, och 

då är det stor chans att någon hänger med där för att man ska ha bort det från sin verksamhet. Men så jobbar inte 

vi på ”Företag A”, vi skär inte bort en hel bit, alltså stöter bort en hel bit och outsourcar. Utan vi behåller 

kärnkompetensen själva och styrningen av det själva också. I och med att vi gör det så de som är bäst stannar 

kvar. Men i så fall också om man ska gå, så måste man nästan ha med det landet och göra.  

 

E&L: Ja, då har vi en lite krånglig fråga här. Hur behåller man tillräcklig kunskap inom företaget för att t.ex. 

kunna överföra verksamheten till en annan leverantör? Om all hantering överförs till en extern leverantör hur ska 
då företaget kunna träna upp nya personer att leda verksamheten?  

 

Respondent: Ja, det är en jättebra frågor och det är precis det jag har varit inne lite på tidigare. Det är därför jag 

inte lägger en hel klump utan jag behåller nyckelkompetensen själv. Som mina arkitekter då, de sitter ju i *****. 

Och det är de som styr dem, [ohörbart]. 

Jag tror att det är den stora faran, för då sätter man sig i leverantörens knä helt och hållet.  Och det vill inte jag 

göra, för det är farligt. Det man också gör då som är lite farligt är att man sätter sig i den leverantörens knä. Om 

jag inte är nöjd med den leverantören kan jag inte bara rycka upp och lägga det hos en annan leverantör. Så, jag 

tror att det är på det sättet… Men det har inte jag gjort.  

 

E&L: Och det verkar ha funkat så som du har gjort. 

 
Respondent: Ja, hittills gör det de. Hehe. 

 

E&L: Har resultatet blivit i förhållande till era målsättningar, ekonomiskt, verksamhetsmässigt.  

 

Respondent: Jadå 

 

E&L: Har man kollat upp detta, tittat på kringkostnader, serviceprecision och kundnöjdhet? 

 

Respondent: Ja, alltså vi har ganska strängbudgetuppföljning, och detta hamnar på min budget då. Så att alla de 

kostnaderna hamnar hos mig. Så att kostnaderna har vi bra koll på. Sen mäter ja ju teamet på ett antal KPI (Keep 

preformance indicator). Så jag har väl 10-15 st som jag mäter dem på hela tiden. Så vi diskuterar dem och har 
möte en gång i veckan och följer upp de olika KPI:en.  Och det ser väl ok ut nu.  

 

E&L: Så, tycker dina anställda att det fungerar ”ok” med outsourcingen? 
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Respondent: Ja, de tycker att det fungerar ok, men givetvis så är det ju en verklighet vi lever i. Men givetvis är 

det är ju inte kul för anställda att höra: ”Vi ska starta upp en outsourcing där borta”. Och resultatet blev ju i 

***** att vi sa upp ett antal konsulter. Och det skapar ju en oro lokalt vilket man måste hantera. Det är också en 

sådan sak man måste tänka på.  

 

E&L: Vilka är de största problemen som ni stött på och hur har ni löst dem?  

 

Respondent: IT-säkerhet är väl det som jag har haft mest meck med. För att ska kunna jobba som integrerade 

team så måste de ju jobba mycket med våra interna system och ha tillgång till mycket av vår interna information. 
Det har nog varit den största biten för mig. Legala aspekter och IT-bitarna.  

 

E&L: Hur gjorde ni för att lösa det? 

 

Respondent: Dels så kör ja en PCP och en VPN tunnel dit. Med lite säkerhet på det… 

 

E&L: I och med att ni outsourcar överallt i hela världen, hur gör ni då med dokumentation och sådana grejer? Är 

det på engelska alltihopa eller finns det på svenska?  

 

Respondent: Alltihopa är på engelska. 

 
E&L: Var det någonting som fanns på svenska innan som man var tvungen att översätta till engelska? 

 

Respondent: Nej, allting på ”Företag A” är på engelska.  

 

E&L: Har det varit så från början? 

 

Respondent: Ja i och med att vi är globala så är det vårt arbetsspråk. Jag vet inte hur mycket ni vet om ”Företag 

A”. När det kommer till mjukvara så har vi ett stort utvecklingscentrum i *****, ett i *****, ett i här och nu ett i 

*****. Det är våra fyra stora utvecklingscentrum. Och för att det ska fungera så måste alltig vara på engelska.  

 

E&L: Har outsourcingen givit några positiva eller negativa effekter som ni inte hade räknat med när ni började 
med outsourcingen?  

 

Respondent: Egentligen inte, vi har gjort det så många gånger. Så jag tror inte att det är något nytt som har dykt 

upp just denna gång. Men när man började med detta får några år sedan så var det ju mycket av det här att man 

inte inser hur vilket jättejobb det är med all säkerhet, IT, legala aspekter, overhead:er, kulturella problem. Har 

man inte planerat allt det och inte är införstådd i allt så blir det väldigt svårt. Men i och med att vi har gjort det 

några gånger nu så är det bara att köra på.  

 

E&L: Då har vi den sista frågan här. Hur har ni följt upp resultaten av outsourcingen? 

 

Respondent: Jag följer upp det veckovis. Som sagt har jag 10-15 KPI som jag följer upp dem på. Och de mäter 

vi ju varje vecka, eller ja hela tiden.  Sen sätter vi oss ner en gång i veckan och diskuterar dem, jag och min 
lokala chef här. Så ser vi att alltig är på plats, och sen så åker jag ner en gång i kvartalet och gör en lokal 

uppföljning på plats.  

 

E&L : Det finns vissa exempel på att man har någon som jobbar på företaget dit man outsourcar. Har ni någon 

som är där nere? 

 

Respondent: Nej, det har vi inte.  

 

E&L: Har ni någon gång haft det? 

 

Respondent: Inte just detta, men ja det har vi haft. Men om vi pratar om på andra ställen har vi haft folk nära 
våra egna kontor i världen. Och det är en annan koppling till det.  Men just nu har vi inte det.  

 

E&L: Då har vi fått svar på alla våra frågor, fått svar på hela bunten men papper. 
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Respondent: Hoppas det gav någonting.  Jag vet inte om jag har varit för luddig i mina svar.  

E&L: Nej då, det ska nog gå. 

 

 

Efter detta möte tackade vi för oss, respondenten sa att om några ytterligare frågor uppstod var vi välkomna att 

kontakta honom igen.  

 

Följdfrågor till ”Företag A” 

 
Under intervjun frågade vi dig om vilken av dessa huvudtolkningar av outsourcing som bäst stämde överens med 

företagets. Du sade: ” I grund och botten är det den första typen men för ett riktigt bra och lyckat samarbete så 

glider man ju över efter ett tag in i den sista.”  

På sidan 2 får du se samma bilder som på intervjun samt beskrivning av tolkningarna.  Svara gärna så grundligt 

som möjligt, då detta kommer ligga till grund för vår uppsats. 

 

Svara både utifrån ditt företag och din personliga uppfattning. 

 

Fråga 1: Kvarstår Er uppfattning om vilken av tolkningarna som stämmer överens på företaget? 

Svar: Håller inte helt med någon av era modeller men mest med 1. Med tilläget att jag outsoursar inte hela 

aktiviteter 

 

Om Nej: På vilket sätt har uppfattningen ändrats och vad anser Ni nu? (Svara sedan på frågorna nedan men ur 

Ert nya perspektiv) 
 

Fråga 2: Vilka fördelar anser Ni att man får med Alternativ 1?  

Svar: 1.      Kan få mer av allt 

2.      Kan addera specialist kompetens (både teknisk och mjukare kompetens som kulturell) som jag 

saknar 

3.      Få in erfarenhet från bransch standard  

4.      Få ner kostnaderna 

5.      Adderar flexibilitet i volym och team medlemmar (vilken kompetens de har) 

 

Fråga 3: Vilka nackdelar och risker anser Ni att man får med Alternativ 1? 

Svar: 1.      Man gör sig beroende av någon annan 

2.      Man öppnar upp ett potentiellt säkerhets ”hål” 
3.      Man ökar overheaden 

 

 

 

Fråga 4: Anser Ni att man får några fördelar med Alternativ 3, och vilka är dessa? 

Svar: 1. Om jag tolkar er rätt är alternativ 3 att man outsourcar hela bitar av en verksamhet.    

         Om det inte är ett företags kärnkompetens som ex. IT kan det ge stora besparingar. 

2. Outsourcar man hela bitar är det lättare att kravställa på den externa parten. 

 

Fråga 5: Anser Ni att man får några nackdelar samt risker med Alternativ 3, och vilka är dessa? 

Svar:  

1.      Man gör sig helt beroende av tredje part. Vad gör man om de vill omförhandla… 

2.      Man har inte kunskapen själv att styra. 

3.      Har man inte kunskapen kan man inte bedöma kvaliten på leveransen och 

rimligheten i ledtider/kostnader.  
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Huvudtolkningar av outsourcing 

Alternativ 1 - Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter 

Detta innebär att ett företag låter en extern leverantör ta hand om en eller flera aktiviteter, exempelvis 

tillverkningen av en komponent. 

 

 

 

Alternativ 2 - Outsourcing som inköp 

Detta innebär att företaget väljer externt producerade varor och tjänster istället för att producera dem själv. Det 

omfattar både de aktiviteter som tidigare sköttes internt och nya aktiviteter.  

 

 

 

Alternativ 3 - Outsourcing som relation 

Detta innebär att man kombinerar de tidigare nämnda tolkningarna. Företaget outsourcar en tidigare intern 

aktivitet till en extern leverantör och att leverantören utför aktiviteten mot betalning för kundens räkning. 

Aktiviteten ska alltså tidigare ha varit intern och att ett samarbete mellan företaget och leverantören bildas.  

 

Kund
 Kund  

Leverantör 

Kund
 Kund  

Leverantör 

Kund
 Kund  

Leverantör 
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Bilaga 4 

Intervju med Företag B (7/5-2010), samt följdfrågor 

E&L: Vi kommer att ställa lite frågor och du kommer att få svara på frågorna. Vi vill hålla det i diskussionsform 

så att det kommer att komma följdfrågor, en öppen dialog alltså. Då tänkte vi berätta vår definition av 

outsourcing och sedan kommer en fråga där du får berätta din definition av outsourcing. Vi definierar 

outsourcing som: utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt till en extern leverantör som sedan 

mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad tid. 

 
Respondent: Det låter väl bra. Man kanske också skulle lägga till under en avtalad tid och bestämd kvalitet, det 

avtalar man ju om. Vilka service-nivåer som ska uppnås och dylikt. Även öppettider och tillgänglighet för den 

service man köper. Det är viktiga faktorer i det hela, inte bara priset, utan även kvaliteten. 

 

E&L: Ok, då förstår vi, det är bra. Då tänkte vi att du ska få berätta lite kort om vad företaget gör och vilken 

befattning du har. 

 

Respondent: Ok. Jag jobbar på IT-avdelningen på ett stort svenskt internationellt ***** och jobbar inom service 

and information management. Det är alltså inte driften utan det är utveckling och underhåll av applikationer som 

vi arbetar med i våran verksamhet. Våran avdelnings huvudområde är supply chain-delen, alltså varuflödet från 

leverantörerna till varuhusen. Och jag har ett uppdrag som sourcing coordinator för att stötta ledningen inom 
[ohörbart], och teamchefer och de som är ansvariga för all service. Vi har 8-9 servicear som är outsourcade inom 

applikationssupporten. 

 

E&L: Det låter bra. Då kommer vi till den här frågan vi pratade om: Vad är din definition av outsourcing? 

 

Respondent: Ja, det stämde väldigt väl in med det som du sa från början med tillägget att det är viktigt att ha en 

kombination av kostnaden och kvaliteten, uppnådda service-nivåer som man sätter upp. Men att man lägger ut 

det hela till någon som gör detta på uppdrag utanför ens egna väggar. Jag blandar inte i detta fall in att outsourca 

personal eller affärsprocesser, utan det är maintenance och support som vi jobbar med här. Det är vad jag ser 

som mitt fokusområde, men det finns många definitioner på outsourcing, exempelvis affärsprocess-outsourcing. 

 
E&L: Ja, så det är din definition av outsourcing? 

 

Respondent: Ja, det är det som är fokus här. 

 

E&L: Ok. Hur kom du i kontakt med outsourcing för första gången?  

 

Respondent: Jag drev ett projekt där vi skulle utföra support och maintenance för en av våra produkter. Från ett 

svenskt extern företag till ett indiskt bolag. 

 

E&L: Är det samma företag som du jobbar på nu? 

 

Respondent: Ja, jag har aldrig jobbat med det tidigare. 

 

E&L: Ok. Varför valde ni att företaget skulle outsourca, vad var det för anledningar? 

 

Respondent: Huvudanledningen från början, när man tog beslutet att jobba med framförallt då indiska IT-

företag, var för att vi behövde utveckla vår kapacitet till en rimlig kostnad. 

 

E&L: Är det kapacitet i personal eller? 
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Respondent: Kapacitet för att leverera den funktionalitet som vår affärssida efterfrågar, som vi inte kunde lösa 

genom att anställa mer folk eller kontraktera västerländska bolag till en rimlig peng. 

 

E&L: Ok, under hur lång tid har ert företag använt outsourcing? 

 

Respondent: Det har funnits lite tidigare, men i större skala i 4 år. 

 

E&L: Jaha. Vilken del av verksamheten inom IT är det som ni outsourcar? Du nämnde det lite tidigare. 

 
Respondent: Ja. Primärt har vi jobbat med applikationssupport, second level support och utveckling av system. 

Inte drift och inte helpdesk. 

 

E&L: Ok. Då har vi 3 stycken huvudtolkningar som vi har hittat om outsourcing så jag tänkte att du kunde få 

kolla på dem så får du berätta vilket du tycker stämmer in bäst på ditt företag. 1. Här är ditt företag och här 

leverantören [visar på bild, referens Figur 2]. Denna innebär då att företaget beställer någonting från leverantören 

och säger: Det här vill vi ha och leverantören levererar det. 2. [visar på bild, referens Figur 3] Och sen har vi 

istället att leverantören kommer med förslag till företaget: Det här kan vi ge till er och sedan får företaget det. 3. 

[visar på bild, referens Figur 4] Sedan har vi den tredje och sista och den innebär att företaget frågar 

leverantören: Kan ni fixa det här? Leverantören fixar det men kommer även med egna förslag: Det här kan vi 

också göra. Det blir mer som ett samarbete. Vilken tycker du stämmer bäst överens med ditt företag? 

 

Respondent: Från början var det den första, att vi beskrev vad vi ville ha, det var utgångsläget. Men efter hand 

som samarbetet har utvecklats blir det mer mot trean. Vi för en konstant dialog med dem om hur vi tillsammans 

kan effektivisera våran service och göra den billigare. Antingen på deras sida eller på våran sida, där vi ändå har 

en viss styrmekanism och kanske har kvar en del funktionalitet och kunskap och en del aktiviteter som vi gör 

initialt innan vi ser att samarbetet fungerar. Så vi kanske har köpt en lite för liten service från början, vi vill inte 

riskera att lägga bort för mycket med en gång, till vi själva är mogna. Så har vi gjort på vår avdelning, stegvis 

börjat med det lilla och utökat det över tiden. 

 

E&L: Använder ni samma leverantör hela tiden, eller har ni bytt? 

 
Respondent: Vi har inte bytt leverantör sen vi började med detta. 

 

E&L: Då har ni en väldigt bra leverantör, som passar er. 

 

Respondent: Vi har ett bra samarbete. 

 

E&L: Då kommer vi in lite mer på detaljerade outsourcingfrågor: Tycker du att outsourcingen har levt upp till 

de förväntningar som företaget hade från början? Det finns ju vissa kriterier till varför man väljer att outsourca, 

tycker du att de har levt upp till förväntningarna? 

 

Respondent: Jag har svårt att svara entydigt på den frågan för jag vet inte vad den högsta ledningen hade för 

krav, vilka mål de satte upp från början. Jag kan säga att inom vår avdelning, det vi har gjort, känner vi att vi har 
fått ut det vi vill initialt och ska ta nästa etapp nu och göra det ännu mer. 

 

E&L: Och vilka var kriterierna till att ni ville outsourca? 

 

Respondent: Det var som jag sa tidigare. Från början var det att få till mer kapacitet till ett bra kostnadsläge, och 

det har vi fått. Vi har ett bra avtal med dem och vi känner att vi har ett bra samarbete runt de delarna och har 

hittat en bra nivå där. Men vi kan bli ännu mer effektiva och ännu billigare och det är det vi ska ta i nästa steg. 

Från början att gå från att köpa mer kapacitet så ändras det efter något år eller två till att ha ett kostnadsfokus, att 

reducera kostnaderna mer. Så det är inte ett och samma mål som har varit de här 4 åren utan det har ju svängt 

och baseras på vad behoven har varit, och världsmarknaden har gjort sitt också, att under den här tiden har ju 

dippen ute i världen varit och då har det helt plötsligt svängt om från att expandera till att dra ner på 
expansionstakten och istället fokusera på att göra det så billigt som möjligt. 

 

E&L: Du pratade lite om att man ska göra det så billigt som möjligt. Vi har läst att det med outsourcing finns 

väldigt mycket dolda kostnader som man kanske inte har räknat med från början. Exempelvis att man måste åka 
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ner till exempelvis Indien och se hur det fungerar och kolla upp och sådant och då är det kanske en kostnad man 

inte räknat med från början. Fanns det några dolda kostnader för er, som ni inte räknat med? 

 

Respondent: Det är klart att eftersom det här har varit början på en långsiktig plan så är det klart att det kanske 

är fler än vad det verkliga behovet sa vid tiden som har varit där för att bilda sig en uppfattning och få erfarenhet. 

Vi kanske har gjort lite fler resor än vad vi skulle ha gjort men jag kan inte säga att det har varit en dold kostnad, 

den har ju funnits som en del i policyn att vi skulle göra på det sättet. Det var det långsiktiga målet att vi måste 

lära oss detta. Så i det hänseendet tycker jag inte att det varit någonting dolt. Det är svårt att se till helheten. 

 
E&L: Men om du ser till hur det har fungerat för dig och ditt projekt. 

 

Respondent: Det finns väl några blunders när det gäller några enstaka projekt och större utvecklingsprojekt där 

man har gått på minor men det är inte ens fel utan det har varit lite orutin och okunskap från våran sida också när 

man jobbar med detta. Det är läropengar kan vi säga istället för dolda kostnader. 

 

E&L: Kan du ge något exempel på vad det har varit för olika minor som du kallar det? 

 

Respondent: Vi kan väl säga att om du beställt utveckling av en viss funktionalitet och vi inte själva sen har 

varit organiserade för att verifiera detta på leveransen till oss tillbaka på ett bra sätt innan det gick ut till 

användarorganisationer för att testas så har vi inte gjort våra projekt riktigt så det är mer den okunskapen och 
ovanan att jobba med en leverans långt bortifrån. Så det är väl det som är den stora lärdomen. 

 

E&L: Känner du att det har blivit bättre ju längre tid ni har jobbat med outsourcing? 

 

Respondent: Ja det tycker jag absolut. Vi lär ju av de misstagen och försöker undvika dem igen och strukturera 

våra metoder för att hantera utvecklingen. Antingen ett SCRUM-liknande perspektiv där vi jobbar ihop eller ett 

läge där vi beställer en release, så att säga färdigpaketerat: De här förändringarna ska göras och att vi även kan 

verifiera mottagandet av dem på ett mycket mer kontrollerat sätt. Och det är ju ett samspel, man måste lära känna 

varandra, ta reda på hur saker och ting fungerar. För det är ett helt annat upplägg att beställa ett jobb långt bort, 

och få tillbaka det, än att sitta med ett utvecklingsteam i samma rum där du hela tiden hör och som projektledare 

nästan kan ta på känslan, är den bra eller dålig? Går det åt rätt håll eller inte? Och kan ha andra sätt att 
kontrollera att det går åt rätt håll enligt planerna. Men där försöker vi förbättra oss. Det är ju det som är den stora 

biten tycker jag, att hantera incidenter och problem som dyker upp i produktion men applikationssupporten, det 

är inte någon issue, det är inte något problem, utan det är ju lite dagligt arbete och se till att man tillsammans kan 

lösa frågeställningarna om det skulle behövas. Men i det stora hela är det det som bara rullar.  

 

E&L: Ni hade ju använt samma leverantör sen ni började och du tyckte att samarbetet fungerar bra, har det varit 

något problem med exempelvis kommunikation och deadlines någon gång? 

 

Respondent: Jo men det kan man säga. Initialt hade vi det, innan vi själva förstod vad ett ja betyder. Ett ja 

betyder inte alltid ett ja, att jag levererar. Det kan betyda att ”ja jag har förstått vad du önskar”, men det är inte 

ett commitment på samma sätt. Kulturella skillnader gör att det kan vara svårt att säga nej, det ingår inte i 

kulturen där, men vi tar ett ja för att det är en handskakning i stort sett. Så där har vi nog åt många håll gått på 
lite minor men det är sådant som vi kontinuerligt jobbar med, de kulturella frågorna. 

 

E&L: Vad är det för typ av kulturella skillnader du märkt mellan företagen? 

 

Respondent: Ja det är ju väldig skillnad. I västvärlden har vi mestadels en ganska platt organisation, ett öppet 

synsätt på att var och en tar ansvar och tar för sig av vad som ska göras. Medan den österländska kulturen är mer 

hierarkisk och det är någon som hela tiden talar om för dig att du ska tala om för nästa vad den fjärde ska göra 

ungefär. Det är klart att om vi då försöker att tänka på samma sätt och jobba ihop, då blir det ju i vissa lägen att 

man inte får den responsen som man förväntade sig. Och det här att säga nej, det gör man inte gärna utan då 

säger man ja så händer inget istället. Så det är ju en stående sak fast man har dialog, det är väldigt fyrkantigt i 

många lägen: ”Kan du göra detta?”, så svarar de: ”Ja och så gör men det”. Sen att man kanske är van att tala om: 
”Kan du göra detta?” Så svarar de ja, och sen finns det lite lull-lull runt omkring som inte är beskrivet och som 

man vet att det tar Kalle hand om för jag vet att det räcker att säga den här boxen men han tittar utanför den 

också. Medan om du går till en indisk person och säger samma sak så tittar han inom de fyra ramarna, han tittar 

inte utanför och diskuterar inte. Så det är några sådana kulturella skillnader. 
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E&L: Men var det något ni hade räknat med från början, att det skulle vara sådana stora kulturella skillnader 

eller blev det en chock att det var så pass stora skillnader? 

 

Respondent: Jag tror att de flesta underskattade den delen, den är större än vad man tror. Och jag menar i 

Indien, det är 1 miljard människor, det kräver ju en viss struktur. Och så kommer vi här med 9-10 miljoner 

invånare i Sverige och tror att vi ska kunna ändra deras sätt att jobba. Nja, vi får nog vara lite ödmjuka i detta. 

 

E&L: Haha! 

 

Respondent: Man kan ju inte bara ändra i ett litet område eller ett litet företag eller något sådant och sedan när 

de går ut därifrån så går de tillbaka till det andra. Det är kryss i mössan på människor. Jag hade inte klarat det 

själv heller. Det tar ju ett tag att få in en samsyn, att minska det här gapet mellan de kulturella skillnaderna. 

Sedan kan man ju säga det också att synen på tjejer och deras tid i arbetslivet är det ju väldig skillnad på. En tjej 

som är ogift, jätteduktig högutbildad, den dagen hon blir gift… Hon gifter sig inte, hon blir ju ofta bortgift, då 

försvinner hon från arbetsmarknaden också, i 9 fall av 10. Det är ytterst få tjejer som jobbar kvar när de är gifta 

och har de fått barn arbetar de oftast inte. 

 

E&L: Jaha, det hade jag ingen aning om. 

 
Respondent: Det kan ni titta på ordentligt. 

 

E&L: Mm. Outsourcar ni bara till Indien eller har ni andra ställen i världen som ni lägger ut saker till? 

 

Respondent: I dagsläget bestämdes det från scratch att vi ska vända oss till 3 indiska bolag som ledningen 

pekade ut, som ska vara våra huvudpartners. Detta skedde initialt, och så var väl tanken att utvärdera det under 

tiden. Men det ser vi ju att de västerländska stora konsultbolagen etablerar sig mer och mer i Indien, och de 

indiska bolagen etablerar sig mer och mer i Europa och i USA för att krypa uppåt i värdekedjan. De kommer ju 

från en teknisk inriktning, väldigt duktiga utvecklare och drift och så vidare men har kanske inte haft fokus på att 

jobba nära kunden med att diskutera funktionaliteten, den nya som ska implementeras. Medan de västerländska 

har haft sin fokus där och även teknisk men har inte kunnat konkurrera med priserna på den nedre spelplanen så 
att säga, den tekniska. Och nu håller den ju på att balanseras. 

 

E&L: Tror du att det kommer att bli mer samarbete med västerländska företag nu? 

 

Respondent: Jag tror att det kommer att öppna sig fler möjligheter att gå till de västerländska bolagen, de 

kommer att bli mer konkurrenskraftiga i sitt totala utbud, leverans. 

 

E&L: Då kan det ju även finnas företagskulturella skillnader? 

 

Respondent: Ja men skillnaden är att vi frontar ju inte det indiska bolaget, och får därmed inte de kulturella 

skillnaderna. Utan då blir det ju att vi frontar här, den europeiska eller västerländska delen och sedan så blir det 

ju det bolaget som internt får hantera kulturskillnaderna mer. Men vi kommer ju alltid att komma i kontakt, det 
går ju inte att undgå. Spännande är det. 

 

E&L: Ja det är klart. Man lär sig något nytt varje dag. Har ni fått anpassa era system någonting, exempelvis 

översätta någonting från svenska till engelska i dokumentationen? 

 

Respondent: Nej, vi har engelska som koncernspråk. All dokumentation är på engelska. Vi är ju en global 

organisation redan innan och har kontor på flera kontinenter så att det är engelska som gäller så det har inte varit 

några problem. Sedan är indisk engelska lite speciell. 

 

E&L: Det är ju skönt, annars hade det kunnat vara lite jobbigt. Vad är det för för- och nackdelar du anser att 

företaget har fått med outsourcing? Du har nämnt lite fördelar, finns det några nackdelar också? 

 

Respondent: Det beror ju på vems ögon man har. Om vi tittar på vad vi hade tidigare, en organisation där vi 

hade utvecklare tillstor det, egna anställda och västerländska konsulter. Så det är ju klart att den gruppen har 

blivit påverkad negativt, de har ju blivit av med sina uppdrag många av de här, för att vi vill ju samtidigt lyfta 
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oss själva i vår organisation. Att gå från operate and develop till manage control. Vår personal ska vara duktiga 

på att beställa och kontrollera det som någon annan gör i den mer tekniska delen. Kostnaden för en utvecklare i 

Sverige eller västvärlden kontra en utvecklare som sitter i Indien är så stor prismässigt. Det är i den aspekten 

som vi ser att vi vill flytta upp oss och på det sättet kunna kapa kostnaderna men samtidigt leverera mycket mer 

till våra användare. Så med en utvecklares ögon är det klart att det är en negativ påverkan om man kände att man 

ville fortsätta att jobba som utvecklare, så det är klart att vi har tappat några utvecklare. Men ser man från 

ledningens sida så tycker jag nog bara att det är positivt än så länge. Det finns inga tecken på att bryta den här 

strategin och det känner inte jag heller. Det är bara att köra på. 

 
E&L: Men märker man någonting på personalen som arbetar mot företagen där nere, är de nöjda eller 

missnöjda? 

 

Respondent: Jag tror att det flesta som är med och har en roll där man jobbar aktivt ihop med de indiska bolagen 

i utvecklingsprojekt eller i att styra supportorganisationer är mycket positiva. Det är givande det här med att 

jobba med olika kulturer och olika människor, det inspirerar, samtidigt som man själv då kanske har gått från att 

vara lite mer develop and operate till att få en mer manage-roll så att säga. Man stiger ju också i sin egen 

utveckling genom att jobba på det sättet. 

 

E&L: Vi har läst att när man ska börja outsourca kan de anställda känna lite oro för att de inte riktigt vet vad 

som kommer att hända. Hade ni också det så? 

 

Respondent: Ja det är klart. För att minska risken för det och inte ta en för stor kaka på en gång valde vi på vår 

avdelning att ta det i små portioner och lära oss under tiden. Efter hand blir ju min roll från att driva ett av de 

första projekten som lade över det här till att komma in i den roll jag har nu. Alltså att stötta de övriga 

projektledarna eller produktansvariga i det här jobbet att se till att ta tillvara på de goda exemplen som vi lärt och 

jobba för ett gemensamt sätt att arbeta, på alla enheter som jobbar med detta. 

 

E&L: Finns det någon kompetens som du anser att ni hade tidigare internt som ni har förlorat nu genom 

outsourcing? 

 

Respondent: Nej det har vi inte gjort. Vissa utvecklare kan man ju säga, några av utvecklarna har ju lämnat. 
Men vissa avdelningar har inte kommit så långt som vi har gjort och har fortfarande egenutveckling så en del har 

ju kunnat fasa ut konsulter där. Vår avdelning har ju kanske blivit av med några anställda men de har fått jobb på 

andra avdelningar och ersatt konsulter där istället. 

 

E&L: Ok. Vad är det för typ av kompetens som ni anser att ni har vunnit med outsourcingen? 

 

Respondent: Det är svårt att säga kompetenser som vi har vunnit. Vi har ju utvecklat våra egna medarbetare till 

att bli mer styrande istället för operativa och mer taktiska i det läget så på det sättet har vi ju vunnit det. Men vi 

har inte köpt in någon specialistkunskap i övrigt. 

 

E&L: Vi har också läst att i vissa fall där man avskedar folk på en viss avdelning kan de få jobb hos 

leverantören. Är den någon hos er som har börjat jobba i Indien? 

 

Respondent: Nej. Det är som jag sa mycket beroende av att det är så få som har lämnat. De som har lämnat har 

gjort det av egen kraft och gått till andra svenska eller europeiska bolag. Eller fått anställning på en annan 

avdelning inom företaget. 

 

E&L: Ok. Utgifterna gällande outsourcing, betalar ni en fast- eller rörlig kostnad på era projekt? 

 

Respondent: Vår målsättning är att alltid jobba med fasta priser. Alltid är inte alltid, i vissa lägen är det svårt att 

göra men mestadels försöker vi att jobba med fastprisavtal. Pratar vi om applikationssupport så har vi en bra 

modell för det, det har vi fast pris för. I utvecklingsprojekt har vi ett par olika modeller och kan vi identifiera en 

utveckling till en, boxa in den så att säga, att den är väldigt stabil i sina krav och de är klara så kan vi ju köpa det 
till fast pris. Erfarenheten från början var att vi var alldeles för luddiga i vår beställning där och det skapade de 

här problemen sedan. Så det har vi försökt lära oss att skapa en metod för nu och att säkra det här, hur man 

levererar och hur man verifierar och kontrollsäkrar. Är det däremot att vi jobbar i SCRUM, ett agilt sätt att jobba 

så tar vi själva mer ansvar i det och då är det ju svårt att beskriva en fast leverans i det, utan där är det mer så att 
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vi köper x antal timmar per månad under en period. Detta är baserat på produktens livscykel, det är lite olika där 

men vi försöker hitta ett par olika modeller som kan vara vägledande för de flesta men det här är de bästa 

erfarenheterna vi har att jobba på det här sättet. Minimera riskerna att kostnaderna ska skena. 

 

E&L: Men vad gör ni då om ni betalar ett fast pris och kommer på något som ni vill ska inkluderas, betalar ni då 

en summa för det utöver det fasta priset? 

 

Respondent: Det beror ju på. I det fallet så har vi ett avtal att en funktionalitet som ska in i en viss release. Vi 

köper en release och den ska ha 5 beskrivna change requests och så helt plötsligt kommer det in från affärssidan: 
”Oj det här måste ni prioritera högt, det är jätteviktigt”. Antingen kan man då titta på de som ingår i det fasta 

priset och kolla om man kan ersätta någon utav dem. Har vi inte börjat jobba med dem kanske vi kan byta ut en 

och behålla den andra eller så säger man att den är så viktig och man har tid och möjlighet att lägga till den, då 

kan man ju omförhandla fastprisavtalet och lägga till den. Alternativt är att man köper den som tillägg. I det läget 

när vi har en sådan metod för just den produkten att jobba med fasta releaser, fast pris så försöker vi att inte 

blanda det med någon form av rörlig räkning för några ändringar som kommer in, alltså beställningar som 

kommer in på sidan. Det är ett samarbete, inte bara med våra partners som utvecklar detta utan även med vår 

beställarsida, att de också vet att vi har det här arbetssättet. Så att inte de kommer med ändringar hela tiden utan 

att de vet att under den här perioden finns det här arbetet som pågår och det var vi överens om, att det här är den 

funktionalitet vi efterfrågar och det får vi stå för. Kommer vi under den här perioden på att det är något annat 

som är högre i prioritet eller att man måste ändra på det så kanske man måste vänta till nästa release och se till att 
få den ändringen in i den releasen. 

 

E&L: Vilka är det då som har kontakt, ni skriver väl ett avtal, vem är det du skriver avtal med på det andra 

företaget? Hur högt upp i ”näringskedjan” sitter den personen? 

 

Respondent: Ja du, det är en bra fråga. I grunden har det ju tecknats ett ramavtal mellan oss och firman där. Där 

finns ju prislistor och grundläggande avtal och reglemente för hur priserna kan justeras över året baserat på 

kostnadsförändringar osv. Så där är inte vi inne på vår nivå utan där har vi en inköpsorganisation som hanterar 

den relationen. Sedan vid avtal som vi tecknar för en applikationssupport går det upp till en leveransansvarig 

från bolaget som sitter i Indien och det är väl den personen som ansvarar ytterst sätt. Under sig har den personen 

en projektledare som är ansvarig för det här, från ax till limpa. Från det att man börjar diskutera affären och 
lämnar offert på den och utvärderar och lämnar slutgiltigt avtal och genomför själva överlämnande delen av 

projektet till den är färdig och bara rullar så är det den personen som har ansvaret där. Men avtalsmässigt skriver 

inte den personen på utan det är högre upp, sedan om det är en eller två nivåer kan jag inte svara på. 

 

E&L: Vad är det för saker man skriver in i avtalet? 

 

Respondent: Om vi tar ett applikationssupportavtal så är de viktiga bitarna vad som ska ingå; incidenthantering, 

problemhantering och analys av förändringar som kommer in så att man kan ta beslut om utveckling av detta. 

Även vilka öppettider man ska jobba med, om det är svensk tid 8-17 eller om det ska jobbas skift, om det behövs 

support utanför arbetstid, alltså nattsupport och sådant. Detta är de grundläggande delarna. Man kan också sätta 

upp en lägesnivå, att i den organisationen man har idag är det så här många incidenter per dag/veckor/månader, 

man kan få fram x-antal problem. Hur stor servicen behöver vara, vilket tryck det kommer att vara på de som 
jobbar med det här. Så att de kan skapa en känsla för hur stor supportgrupp det behöver vara, så att den inte är 

för liten och inte för stor. Naturligtvis också den service-nivå som vi har garanterat mot användarorganisationen 

och vår tillgänglighet för servicen, för applikationen, ska den vara tillgänglig dygnet runt eller är det bara under 

en viss tid på dygnet? Vilken tidzon pratar vi om eller är det olika tidzoner? Koppla de avtal vi har med 

användarorganisationen, de restriktioner som finns där ska också ner i det här avtalet, så att man är på samma 

nivå. 

 

E&L: Är det svårt att göra ett avtal som är riktigt bra? Har det tagit lång tid att komma fram till hur man ska 

göra för att skriva ett bra avtal? 

 

Respondent: Ja, vi har inte haft något centralt stöd i det så att det har spretat en del initialt får man väl säga. En 
uppgift som jag har i min sourcing coordinator-roll är att föröka se till att de blir liktydiga. Vi tar med sådant 

som vi som var första projektledare från vår sida med att genomföra det här kom i kontakt med. Alltså de 

erfarenheter vi fick med oss, både bra och dåliga. Dessa har kunnat samlas ihop och kan ligga till grund för de 

som kommit i andra- och tredjevågen så att de inte behöver uppfinna hjulet igen. Utan de kan se: ”Ok, det här är 
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ett gott exempel, titta på de här parametrarna och er relation till din produkts specifika förhållande”. Då blir det 

ju så att 8 av 10 kan man bara kopiera rakt av och så blir det lite ändring på ett par av dem. Då slipper man ju 

sitta och grunna på varenda punkt. Det är ju också bra om man tänker lite långsiktigt, avtalen i grunden måste ju 

löpa på ett antal år och vad förväntar man sig för effektivitetsförbättringar över tiden? Så att man sätter upp det 

redan från början och är överens om detta för då kan man jobba från bägge håll och se till att man uppnår det. 

Och att man har en mötesstruktur där man tittar på det kontinuerligt så att man inte tittar på det ett år senare så är 

man helt fel ute, utan kontinuerlig kontroll av detta. 

 

E&L: Vad är det för typ av kontroller man gör? 
 

Respondent: Kontroller där man tittar på mätetalen man satte upp. Man sätter upp ett antal måltal för de olika 

delarna. Exempelvis att det initialt kanske är 100 incidenter/månad, målet första året är kanske att komma ner till 

80. Då tittar man ju undertiden på vad som behövs göras för att komma ner till 80 på ett år, vi behöver på något 

sätt identifiera varför det är 100 och komma på hur vi ska få bort 20 av dem. Tillsammans bestämmer man då en 

handlingsplan för detta och sen följer man det. Varje månad har vi avstämningsmöten här där vi tittar på de 

uppsatta målen och ser så att de går åt rätt håll, så att vi kan agera tidigt om utvecklingen inte går åt rätt håll. 

Eftersom vi inte har lämnat bort hela batteriet utan bara applikationssupporten, driften har vi själva och våran 

helpdesk har vi själva, så kan det ju vara mycket sådant, att lära helpdesken lite mer så att de kan ta en del enkla 

incidenter så att de slipper hamna på second level support. Eller utbilda användarna till att använda systemet 

själva eller ge dem en liten funktion så att de kan fixa de onödiga stoppen som blir pga att vi fastnar i någon 
kedja i hanteringen, så att de själva kan ändra status, backa och köra om. Det är ett gemensamt arbete att dra 

detta framåt och nå målen och sedan sätta upp nya för nästa period, nu har vi kommit hit, vad är det som är 

intressant då? 

 

E&L: Tror du att det är viktigt att inte outsourca för stor del, eftersom ni fortfarande har driften och det här? Att 

man kan förlora kontroll om man outsourcar för stor del? 

 

Respondent: Det finns både för- och nackdelar på det men det är ett beslut som är taget här, att vi ska ha våran 

drift kvar. 

 

E&L: Vet du varför ni valde att ha kvar driften? 
 

Respondent: Nej, jag kan inte svara på det. 

 

E&L: Vilka är företagets kärnkompetenser och känner ni att ni har fått mer tid att fokusera på dessa, inom IT-

avdelningen? 

 

Respondent: Kärnkompetensen är ju att ha koll på att kraven som kommer från vår användarorganisation är 

förståliga. Att vi har kunnat omsätta de till förståliga utvecklingsuppdrag och att vi också kan verifiera att vi har 

fått tillbaka en utveckling som vi har förväntat oss. Det är där vi har vårat fokus nu, att bli bättre på det och 

fokusera på de aktiviteterna. 

 

E&L: Har ni fått mer till att fokusera på dessa? 
 

Respondent: Ja, det tycker jag. 

 

E&L: Outsourcar ni någon del av kärnverksamheten? 

 

Respondent: Nej 

 

E&L: Har ni märkt någon ökad effektivitet på företaget sedan ni började med outsourcing? 

 

Respondent: Vi har ju inte haft det som mål, att mäta det på det sättet. Från början var det ju att skaffa mer 

kapacitet och leverera mer och sedan blev det mer en kostnadsfokus, att göra det billigare. Vi har inte några 
primära mätetal som kan mäta våran egen effektivitetsförbättring tyvärr.  

 

E&L: Vad är det för någonting ni mäter under projekten? 
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Respondent: Om vi tar applikationssupporten så är det ju de måltalen som vi satte upp, att antalet incidenter blir 

färre och att på det sättet kunna göra den delen billigare för att kunna satsa på att få pengar över till att göra 

nyutveckling istället. Det är klart att det påverkar ju även våra interna personer. Har vi en stabil produkt som 

bara snurrar och går i produktion så kan ju alla jobba mer med att se till att tillföra ny funktionalitet som är 

efterfrågad. Det har vi ju sett att vi vill uppnå. Sedan att mäta hur duktiga vi är, hur mycket bättre vi blir på 

utvecklingsprojekt det är olika beroende på vilken metodik vi använder. Jobbar man i SCRUM så har man olika 

effektivitetssiffror som man tar fram den vägen, hur mycket man lyckas leverera varje sprint och där har vi 

förhoppningsvis en bra utvecklingskurva. Har vi kvar samma team så lär man sig leverera mer på kortare tid när 

man känner grejerna man jobbar med också. Det är ju samma om du köper fast pris, då är det mer kvaliteten man 
mäter i det läget. 

 

E&L: Det finns exempel på att företag har märkt skillnad på deras marknad i och med att de började med 

outsourcing, har ni märkt någon skillnad på marknaden? 

 

Respondent: Nej! 

 

E&L: Vilka är de största problem ni stött på med outsourcingen?  

 

Respondent: Den största är väl att vi var för dåligt på fötterna på några större utvecklingsprojekt i början. Vi var 

för tidigt ute, vi var inte tillräckligt kunniga själva. Man måste säkra de här leveranserna. Vi var själva inte 
tillräckligt klara med vad vi ville ha, det förändrades för mycket, vi hade inte riktigt koll på vad vi egentligen 

skulle göra och då är det ju också svårt att verifiera det. Det är ju också svårt för dem som ska utveckla det hela 

att veta vad de från dag till dag ska leverera, när vi inte är stabil i vår bestämning. Då blir det ju att man börjar 

bygga på någonting, så kommer det förändringar och då får man göra den lilla förändringen, så kommer man in 

på det och då blir stabiliteten på produkten sämre också. När det hela tiden kommer okontrollerat 

förändringsarbete och vi inte kunnat styra det på ett bra sätt har vi fått lida för det och där kommer kanske den 

kulturella skillnaden in att ha en partner då som inte säger nej i detta läget utan bara accepterar för länge tror jag. 

Än om de hade sagt från början, ”det här är inte tillräckligt bra, det här fungerar inte med den här modellen som 

vi jobbar ihop med”. 

 

E&L: Vissa företag säger att det var problematiskt med IT-säkerhet och sådana grejer. För att det företag man 
arbetar mot ska komma åt ens egna sidor och program, har ni haft några problem med det? 

 

Respondent: Ja det har varit ett frågetecken helt klart men nu har vi etablerat sådana system så att det är säkert 

och vi har ingen utveckling utanför våra egna system utan de externa bolagen jobbar antingen i dem här in-house 

hos oss eller så är de uppkopplade mot oss med säkra linjer. Så det är klart att det varit en investering men det 

har varit ett policybeslut från början att vi inte skulle ha någon kod utanför våra egna kontrollsystem och all kod 

checkas in i våra verktyg som vi använder för versionshantering och sådana grejer. 

 

E&L: Var det en kostnad som man räknade med från början eller blev det en chock när man insåg det? 

 

Respondent: Det var nog ingen som hade tänkt så långt initialt. Vad som behövdes, vilken kapacitet som 

behövdes i det läget så att det är klart att det kostade sedan men jag tror att det i stora affärsbusiness caset som 
man har räknat på här så är det en liten försumbar del i det hela. 

 

E&L: Sedan finns det även exempel på legala problem när det är mellan två helt olika länder, när man skickar 

grejer emellan. 

 

Respondent: Ja, men eftersom vi inte skickar någon information eller någon kod utanför företagets system, så 

har vi löst det så istället. Annars är jag väl medveten om de diskussionerna. 

 

E&L: Ok, vi funderar också lite på hur ni har följt upp era resultat, har man tittat på kringkostnader, 

serviceprecision och kundnöjdhet och sådant? 

 
Respondent: Hos oss följer vi upp; varje månad har vi ett avstämningsmöte, vi har ett antal uppställda 

måltal/mätetal som vi rapporterar, hur många incidenter har det varit i månaden? Hur många lyckades man inte 

lösa i tid enligt den prioriteringsordning som finns? Hur många problem har man och hur gamla är dem? Så att 

man har fokus på det. Sen har vi också tillgängligheten; Har systemen varit nere? Har det berott på att våran 
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partner inte har kunnat lösa de incidenter som har varit eller är det vårt eget fel? Har det varit någon server som 

stod stilla av någon annan anledning så kan ju inte de lastas för det eftersom det inte är deras ansvar. Sådana 

grejer följer vi upp. 2 gånger om året skickar vi också ut en enkät till användarorganisationen, varje system har 

en systemägare inom allmänna organisationer, så finns det antal super users som supportar slutanvändarna, så det 

finns en hierarki där och en kunskap i användarorganisationen också som går över flera led. Då skickas enkäten 

ut där man får besvara hur man tycker att supportgruppen löser sina uppgifter. Och så får man då en faktor när 

man räknar ihop detta, en nöjdhetsfaktor som vi också sätter mål för. Vi kan inte mäta det varje månad så vi gör 

det 2 gånger om året. Men det viktigaste är ju det som skrivs vid sidan om vad användarna i sitt subjektiva sätt 

att beskriva hur de tycker och tänker är, hur dem beskriver detta och vad vi gör för action för att motverka detta 
och på det sättet när man jobbar aktivt med det tillsammans så anser vi att faktorn ska också öka över tiden. 

 

E&L: Har outsourcing givit några positiva eller negativa effekter som ni inte hade räknat med? 

 

Respondent: Svårt att säga. Nej, jag kan inte kommentera. Inte något som vi inte redan pratat om. Jag tycker 

ändå att det är positivt att man i våran organisation, de som jobbar närmast mot teamet hos leverantören, har lyft 

sig själva. De kanske har gått från att vara utvecklare till att vara någon form av arkitekt eller styrande på något 

sätt eller beskrivande för dem och tar det ansvaret och lär sig att jobba med folk i andra kulturer. Det är 

personutvecklande även om man inte ser det direkt, men om man tittar tillbaka ser man det som positiva effekter 

som ingen hade tänkt på från början. Lära sig att förstå människor från andra kulturer, det är inte bara vi i 

Sverige som har rätt. Haha! 
 

E&L: Haha, nej det är ju inte det. Hur behåller man tillräcklig kompetens inom företaget för att kunna överföra 

verksamheten till en annan leverantör, om all hantering överförs till en extern leverantör, hur ska då företaget 

kunna träna upp nya personer till att leda verksamheten? 

 

Respondent: Bra fråga. Vi hade en plan som sa att vi ska inte sourca 100 % av våran portfölj, utan vi ska sourca 

kanske 90 % och ha kvar vissa applikationer hos oss själva för att då ha som en plantskola för kommande 

produktansvariga, arkitekter osv., som då skulle in i den här styrgruppen, manage control-teamet som vi har. Och 

likadant ha kvar att den personal som fortfarande vill jobba som utvecklare hade möjlighet att över en längre 

period stanna kvar till vi tog beslut att nu är vi så pass säkra på att vi har kunskap om hur vi ska ersätta en 

produktansvarig med någon som inte har haft det tidigare. För då har vi lärt oss mer om några år, att ha en 
utvecklingsplan och en utbildningsplan för en sådan person, så att man kan fasa in den på ett bra sätt. Men den 

policyn ändrades i början på förra hösten, så nu är det 100 % som gäller så att det är en utmaning hur vi ska 

kunna behålla detta. Sedan rent avtalsmässigt så finns det ju dem här huvudavtalen att säger vi upp en service så 

ska den, och byter partner i detta läge så måste dem ställa upp med en kunskapsöverföring. Tillsammans gör vi 

en plan och den kan vara x antal månader, så att de får föra över kunskapen. Så avtalet sägs inte upp förrän den 

är över, då gäller ju den pengen. Tricket är ju i det läget att behålla dem som kan även hos den existerande 

partnern, att vara villiga att stanna kvar i den här och göra den kunskapsöverföringen. Det är ju alltid en risk att 

folk slutar och sådana grejer, så då får man hoppas att man inte tar hela bunten och lämnar över för då kan ju alla 

sticka. Gör man det 1 av 10 borde det inte vara någon ko på isen. Vi kan ju inte missa det här nu bara för att den 

här servicen lämnas över, det får ju inte påverka negativt de andra 9. 

 

E&L: Får ni veta om det är någon som arbetar med ert projekt nere i Indien som slutar eller flyttas upp? Eller ni 
har ingen aning om vad det är för personal som jobbar där nere? 

 

Respondent: Vi försöker att hålla oss neutrala i det läget. Men vi har sagt såhär: konceptet är ju ofta att de har 

en koordinator på plats hos oss och att den personen har vi lite mer att säga till om när det ska skiftas ut. Att den 

som kommer som ersättare, för den personen jobbar ju väldigt tight här på daglig basis, sitter ju i våra kontor och 

sådana grejer. Då får det ju vara en person som har sociala skills och har den erfarenheten också att jobba som 

koordinator för den är också lite styrande över gänget vid sidan av och ska ha ett visst beslutsmandat så den får 

vara lite mer senior i det läget. Den personen vill vi gärna ha ett ord med i laget och diskutera om ersättare på 

detta. Men däremot utav gänget som sitter offshore, det är inte våran uppgift att vara teamledare för dem, det har 

dem i personalen själva. Sen så ser vi ju att vi investerar i att lära upp dem, de investerar själva i att läras upp och 

kan vi få de att stanna kvar inom det här området som de jobbar, antingen med applikationssupport eller 
utvecklingen inom samma bransch eller inom någon annan av våra servicear, då vinner vi totalt på detta. Då får 

vi ju en stabilitet och en kunskapsnivå som är bra och genom att jobba aktivt i det läget och diskutera det här och 

se till att vi har ett intressant område att jobba med, så kan vi då hålla nere den personalomflyttning som annars 



L. Bergström & E. Jönsson Outsourcing av IT  

81 

 

är känt inom indiska bolag. Att man ska flytta på sin vart annat år annars har man inget bra track record i sin CV 

men vi har lyckats mycket bra där. Vi ligger på 1-2 % personalomflyttning och det är ingenting. 

 

E&L: Det låter ju jättebra! Jag tänkte också på, som en sista fråga: Ni har en person från Indien som sitter här, 

har ni någon från kontoret här som sitter i Indien? 

 

Respondent: Nej 

 

E&L: Är det den personen som sitter här som är ansvarig för teamet där nere?   
 

Respondent: Nej, den ansvariga för teamet kallas oftast projektledare, som är ansvarig för den här servicen. Den 

personen sitter mestadels i Indien, men däremot har han ett språkrör, en i sitt team som är här som en onside 

coordinator. Och han är vårat dagliga språkrör om vi behöver diskutera någonting. Sedan kanaliserar han det 

vidare till sin projektledare eller till någon av sina kollegor i teamet i Indien. Som jag sa förut har vi en platt 

organisation här medan det är en hierarkisk i Indien och hela det konceptet bygger ju på en hierarki i detta, att en 

utvecklare som sitter med ett problem inte är den som tar kontakt med kravhanteraren här hos oss, som har 

skrivit i kravet eller som har bestämt så här ska du utveckla det utan då går det uppåt i hierarkin och så kommer 

det över till den här onside killen eller tjejen och så tar den personen dialogen. Sedan förs det tillbaka ett par steg 

där. Vi försöker ju få den här personen att vara mer aktiv i det dagliga och att premiera face-to-face 

konversationen även om det är via mail eller telefon, men det ska inte behöva gå i den här kedjan. Det är inte 
enligt oss den optimala vägen, det försvinner mycket information på vägen och följdfrågorna kommer ju aldrig i 

det läget. Vi ställer ju stora krav på onside coordinatorn att han förstår problemställningen som händer här borta 

och kan ställa frågan vidare och även ta följdfrågorna. Kan inte han det blir det väldig ping pong fram och 

tillbaka, om kanske en skitfråga. Så tar man den direkt istället så kanske det blir 2 frågor i samma samtal och 

sedan är det klart. 

 

E&L: Är det ett bra sätt ni har löst kommunikationsdelen på? 

 

Respondent: Ja, jag tycker att det fungerar bra. Ju mer vi jobbar ihop här, så lär vi oss hur vi ska agera gentemot 

dem och tvärt om också. Ju mer erfarenheter, ju mer personer som har jobbat med oss så lär de sig våran kultur 

också och företagskulturen som kan vara speciell i vissa lägen. Långsiktigt samarbete vinner alla på och en 
öppenhet i detta. Premiera det här att diskutera och våga fråga, våga ta lite egna initiativ, blir det fel en gång är 

det inte hela världen. Upp med det på ytan, jag gjorde fel så får man hjälp att lösa det, ta lärdom av det: Ok, nu 

vet jag vad jag tog för felbeslut, nu har jag lärt mig det och gör det inte igen. Det är ett sådant klimat som vi 

utvecklar. Istället för att göra som många, särskilt på amerikanska marknaden där det är straffklausuler hit och 

dit om man inte lever upp till sina grejer. Det blir enligt mig och flera av mina kollegor ett väldigt negativt 

samarbete, en rädsla i organisationen att göra fel, man kanske blir tvungen att betala en straffavgift för att man 

inte har levt upp till det man sa till 100 %, utan klarade bara 99 %. Har man en dialog kanske det är helt ok att 

bara köra 99 % för att det fanns andra grejer som var viktigare. Kan man bara ha en dialog runt det så tror jag att 

alla vinner på det. 

 

E&L: Då får det vara slutordet, man vinner på att ha en dialog. 
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Följdfrågor till ”Företag B” 

 

Under intervjun frågade vi dig om vilken av dessa huvudtolkningar av outsourcing som bäst stämde överens med 

företagets. Du sade: ”Från början var det den första, att vi beskrev vad vi ville ha, det var utgångsläget. Men efter 

hand som samarbetet har utvecklats blir det mer mot trean. ” 

På sidan 2 får du se samma bilder som på intervjun samt beskrivning av tolkningarna.  Svara gärna så grundligt 

som möjligt, då detta kommer ligga till grund för vår uppsats. 

 

Svara både utifrån ditt företag och din personliga uppfattning. 

 

Fråga 1: Kvarstår Er uppfattning om vilken av tolkningarna som stämmer överens på företaget? 

Svar: JA 

 

Om Nej: På vilket sätt har uppfattningen ändrats och vad anser Ni nu? (Svara sedan på frågorna nedan men ur 

Ert nya perspektiv) 
 

Fråga 2: Vilka fördelar anser Ni att man får med Alternativ 1?  

Svar: Inga 

 

Fråga 3: Vilka nackdelar och risker anser Ni att man får med Alternativ 1? 

Svar: Utveckling av IT-system är inte bara att göra en ritning och sedan tillverka efter den. Interaktionen med 

användarna är viktig och det är ofta inte förrän de kan ”känna” på lösningen i en prototyp eller liknande som de 

verkligt avgörande intrycken kommer fram och som kan göra skillnad mellan succé eller fiasko. 

 

Fråga 4: Anser Ni att man får några fördelar med Alternativ 3, och vilka är dessa? 

Svar: Vår erfarenhet hittills visar på att ett klimat som främjar samarbete ger bra utdelning och gör att personerna 

trivs och stannar längre inom samma service. Det ger stabilitet i service-leveransen. 
 

Fråga 5: Anser Ni att man får några nackdelar samt risker med Alternativ 3, och vilka är dessa? 

Svar: Risken är att man som beställare inte alltid ifrågasätter kostnadsnivån som högsta prioritet. Det kan bli ett 

”kompis”-förhållande istället för en strikt affärsmässig relation, så det är något att tänka på. 
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Huvudtolkningar av outsourcing 

Alternativ 1 - Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter 

Detta innebär att ett företag låter en extern leverantör ta hand om en eller flera aktiviteter, exempelvis 

tillverkningen av en komponent. 

 

 

 

Alternativ 2 - Outsourcing som inköp 

Detta innebär att företaget väljer externt producerade varor och tjänster istället för att producera dem själv. Det 

omfattar både de aktiviteter som tidigare sköttes internt och nya aktiviteter.  

 

 

 

Alternativ 3 - Outsourcing som relation 

Detta innebär att man kombinerar de tidigare nämnda tolkningarna. Företaget outsourcar en tidigare intern 

aktivitet till en extern leverantör och att leverantören utför aktiviteten mot betalning för kundens räkning. 

Aktiviteten ska alltså tidigare ha varit intern och att ett samarbete mellan företaget och leverantören bildas.  

 

 

Kund
 Kund  

Leverantör 

Kund
 Kund  
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 Kund  
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Bilaga 5  

Intervju med Företag C (12/5-2010) 

E&L: Jag kommer först berätta lite här om vad som kommer att göras. Det kommer att vara en intervju som 

består av en beskrivande del, vi kommer att ställa X antal frågor som du får beskriva. Vi vill hålla intervjun i en 

diskussionsform så att det kan uppstå följdfrågor, och att det blir en dialog mellan oss istället för som enkät. Då 

tänkte jag börja med att berätta om vad vår definition av outsourcing, och senare lite längre in i intervjun 

kommer du att få frågan om vad din definition av outsourcing är. Så nu får du höra vår definition och smälta den 

lite.  

Vår definition av outsourcing är: Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt till en extern 

leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med aktiviteten under en avtalad tid. Nu får du gärna 

berätta lite om ditt företag samt vilken befattning du har på företaget? 

Respondent: Jag arbetar på ett globalt verksamt IT-företag, med sina rötter i hårdvarubranschen. Affärsområdet 

har vidgats till att omfatta i stort sett allting idag. Jag är operation manager, alltså en slags operativ chef, eller 

chef av operationsavdelningen på den nordiska mjukvaruavdelningen. 

 

E&L: Då kommer den frågan här som vi hade i början, vad är din definition av outsourcing? 

 

Respondent: Jag skulle definiera det ungefär som ni har gjort det, men jag skulle också lägga till att i större 

företag kan det ju vara fråga om divisioner köper tjänster av varandra. Beroende på storlek kan det vara så att 
olika avdelningar är väldigt främmande för varandra. Det beror också på hur företaget är uppbyggt, hur start 

sektioneringen är och så där. Samma principer som gäller för extern outsourcing kan även gälla för intern 

outsourcing. Det är väl det tillägget jag skulle vilja göra. 

 

E&L: Ja men det är bra. Hur kom du i kontakt med outsourcing för första gången? 

 

Respondent: Då arbetade jag på en statlig institution, där det fanns ett problem men att institutionen som sådan 

var för liten för att upprätthålla tillräckligt bred och djup kompetens. Det fanns också en personalsituation där 

delar av personalen var äldre och ganska inkörda på sina små bitar. Det var i stort sett omöjligt att motivera dem 

att bredda sin kompetens. Därför blev det aktuellt att outsourca delar av verksamheten.  

 
E&L: Vad var det som ni ville ha ut av outsourcingen?  

 

Respondent: Framförallt var det expertis inom vissa fält. Det fanns ett stort behov expertis inom back up-

dragning till exempel. Även delar av serverdrift, till exempel terminalhantering och liknande.  

 

E&L: Stötte ni på några problem, när ni började med outsourcing där? 

 

Respondent: Ja… Ett av problemen var väl kanske att leverantören vid den tiden var en mindre aktör, eller 

relativt liten aktör. De var stora lokalt. Ett problem där var att de inte hade speciellt mycket erfarenhet av att 

bedriva outsourcing på det sättet.  Vilket innebar att många frågor blev hängande i luften. Ungefär att: ”Ja, men 

om det här händer då?” ”Jaja, men det ordnar vi.”. Ungefär så. Det var inte riktigt bra. 

 
E&L: Skulle du kunna säga att det beror på ett dåligt utformat kontrakt? 

 

Respondent: Ja. Den här typen av verksamhet var relativ ny vid den tidpunkten. Det började så smått att bli 

modernt, men det var precis i början.  Och det innebar att många som gav sig in där inte hade till exempel 

lämpliga standardkontrakt att utgå ifrån. Vilket i sin tur ledde till att hela situationen inte var inkluderat 

kontraktsmässigt. Det var inte ens förrän… 1 - 1,5 år som vi började förhandla om att sätta svarstider på papper 

till exempel och det ledde till en del friktion.  
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E&L: Ditt nuvarande företag håller också på med outsourcing [svar ja från respondent]. Varför valde ni att 

outsourca?  

 

Respondent: Det är en globalfråga i det här fallet som nog berör den här undersökningen mest.  Jag vet ju inte 

vilka överväganden som gjordes, men man kan ganska lätt gissa på att dels betraktar man inte driftfrågan, det 

handlar om nätverket, det globala nätverket. Och det har ju aldrig varit en del av företagets kärnverksamhet.  Just 

nätverket är något som företaget aldrig satsat på, på det viset. Det var också en fråga om pris, prestanda men 

framförallt så tror jag att det var en renodlingsfråga. Att man hade en hel del folk som sprang omkring och var 
involverade i den här driften. Det blir mycket luddigare, när man har det internt så till vida att det inte finns 

någon tydlig beställare och leverantör. Det är ofta så att någon ringer till någon och frågar om de kan fixa det 

här.  Och jag tror att de va en stor del av övervägandena. 

 

E&L: Under hur lång tid har ni outsourcat? 

 

Respondent: Det vet jag inte, men det är betydligt längre än vad jag har varit på företaget. I den frågan så är det 

ungefär 5 – 6 år, men sen finns det andra avdelningar som har blivit outsourcade tidigare, dessa berör inte IT-

drift utan de har med andra frågor att göra. 

 

E&L: Du berättade lite om vilken del inom IT det är som ni outsourcar, vet du ungefär hur stor del det är som ni 
outsourcar?  

 

Respondent: Av själva IT-driften så är det säkert… Det beror ju också på hur man räknar, är det i personer eller 

pengar? 

 

E&L: Vi räknar i personer och ungefär hur stor del av avdelningen man outsourcar, om det är till exempel halva 

avdelningen… eller om man outsourcar allting, det går ju att göra det också. 

 

Respondent: Problemet är det att det är väldigt länge sedan det fanns en helt renodlad IT-avdelning. De olika 

produktionsenheterna har väldigt olika behov så man löser det lite grann utifrån det individuella behovet. Men av 

dem som sysslade med den typen av frågor skulle jag kunna tänka mig 15-20 % någonstans.  
 

E&L: Vi har tre stycken olika huvudtolkningar här, som du kanske har sett när vi skickade ut frågorna. (1) [visar 

på bild, referens Figur 2] I den första ser du företaget här som du jobbar på, och leverantören där. Ni beställer 

någonting från leverantören som de senare levererar. Sen har vi det andra alternativet (2), [visar på bild, referens 

Figur 3] här ser du företaget och där är leverantören. De kommer till er och säger, det här kan vi leverera till er, 

och så får ni det. I det tredje och sista alternativet (3), [visar på bild, referens Figur 4]. företaget beställer något 

från leverantören som levererar och kommer i sin tur med förslag på ytterligare grejer som företaget kan tänkas 

behöva. Vilken av de här tre olika huvudtolkningarna tycker du stämmer bäst in på ditt företag? 

 

Respondent: Den första. Det är den som passar bäst in på det viset att när vi behöver ha någonting gjort så sätts 

det ofta upp ett projekt, oftast är det något som ska flyttas, läggas till eller tas bort. Och då ingår nätverksdelen i 

ett större projekt. Och det initieras i stort sett alltid av oss.  
 

E&L: Är det någon ni strävar efter att nå nummer 3. För många företag verkar som de vill ha ett bra samarbete 

och att man får det genom att båda parterna kommunicerar och ger fram och tillbaka.  

 

Respondent: Ja, trean stämmer ju så till vida att när vi har levererat vad det är som vi vill ha utfört så kan vi ju 

få förslag tillbaka men oftast får vi: ”Nä, det går inte att göra på det viset.” tillbaka. Då blir det ju givetvis en 

diskussion runt det, hur man kan komma framåt. Men oftast så är det klart att vi ska komma ”dit”, och hur gör vi 

det med minsta möjliga blodspillan och med minsta möjliga problem på vägen. Det kan ju vara så att, säg att vi 

bara har utformat kravet till en viss funktion, då kan det ju bli så att leverantören uttrycker att det inte går att göra 

det på det stället. Om det ska gå så måste vi hitta en väg runt det, eller så modifierar ni om era krav. Det är ju 

alltid en diskussion, i och med att det här blev outsourcat för ett antal år sedan så är det ju också så att det globala 
nätverket egentligen är som en svart låda för oss, vi vet särskilt mycket längre om hur det är uppbyggt. Där är vi 

beroende av leverantörens kompetens. 

 

E&L: Är inte det lite skrämmande att vara beroende av en leverantör så mycket? 
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Respondent: Nej, inte i det här fallet eftersom det går ganska fort att bygga upp det igenom om det skulle vara 

så att vi bestämde oss för att ta in det igen. Sen är det ju också så att vi är en så pass stor kund, och de tog över 

ganska mycket av vår personal som jobbade med dessa frågor. Om vi skulle sluta att vara deras kund så är de 

inte intresserade av att sitta med så mycket överkapacitet. Det skulle inte vara frågan om att vi skulle sluta köpa 

och då säger de: ”Jaha, men då slänger vi de grejerna.” Utan då skulle de säkert vilja bli av med all den 

utrustningen som de har satt upp till oss, och skulle säkert då vilja sälja tillbaka den. Så det där är alltid en 

förhandlingsfråga, det är inte skrämmande ur det perspektivet. Och det är egentligen inte särskilt skrämmande ut 

ett kompetensmässigt perspektiv heller eftersom vi gör ju andra saker, och ju mindre tid vi behöver lägga på, 
tänka på hur det där fungerar och så vidare, givetvis behöver vi en grundförståelse för problematiken som 

involverar hur man bygger upp nätverk, vad som är möjligt och lite så där. Vad de har för utrustning och vilka 

standarder de stödjer vill vi inte bry oss om utan det vill vi bara ha tillgängligt som en tjänst vid behov.  

 

E&L: Då hade du ett bra svar på den frågan. Nästa fråga är: Har outsourcingen levt upp till de förväntningarna 

som företaget hade från början?  

 

Respondent: Alltså som sagt, jag vet inte riktigt vilka förväntningar man hade från början. Men om man räknar 

mot de förväntningar man har på att det ska fungera, så fungerar det faktiskt ganska väl. Det finns alltid i alla 

avtal och situationer saker som man tycker skulle kunna vara bättre. Men de uppfyller i alla fall normen för hur 

väl man kan förvänta sig att det ska fungera. Tidigare har jag sett exempel när det inte har gjort det, till exempel 
den statliga institutionen jag nämnde innan. Där man inte hade erfarenhet eller processerna på plats för att det 

skulle fungera även om det var ett ganska litet projekt. Men ju mer man skalar ner en outsourcing-affär desto 

känsligare blir man för störningar. Till exempel så hade vi en situation där en kille blev sjuk i en månad, en av 

leverantörernas konsulter, och allting bara stannade för det var ingen som var insatt i var han hade gjort. Det går 

inte på en ganska liten firma att hela tiden dubblera och ta med någon extra på mötet och så vidare. Då får man 

den här sortens problem.  

 

E&L: Det är ju lite jobbigt. 

 

Respondent: Ja, framförallt när du själv sitter i en situation där du själv förväntas att leverera något, och där du 

då får enorma problem med att leverera detta bara för att någon hos din leverantör blir sjuk. Och de har inte 
någon då, den här branschen är ju som ett dragspel… Antingen så finns det ett överflöd på folk eller så finns det 

inget erfaret folk att få tag på och de du har är det jättesvårt att behålla dessutom.  

 

E&L: Jag tänkte lite på det här, den statliga institutionen som du var med på. Levde outsourcingen upp till deras 

förväntningar eller blev det bara fel där? 

 

Respondent: Ja alltså, jag tror inte att… vad ska man säga… att vi levde upp till deras förväntningar, bortsett 

från att vi betalde fakturorna heller. Det var alldeles för oklart vem som skulle göra vad, det fanns ingen 

jättetydlig gränsdragning. I de fallen bör man vara övertydlig, och även försöka hitta logiska ställen att dra den 

gränsen på. Och det gjorde vi inte, utan det var lite här och lite där. Den grundläggande infrastrukturen var det 

väl egentligen ingen som ansvarade för utan det fick vi lösa när det uppstod problem ungefär.  Och jaa, det blir 

inte särskilt bra… 
 

E&L: Företaget som du arbetar på nu, har ni använt samma leverantör sen ni började, eller byter ni leverantörer? 

 

Respondent: Vi har använt samma sedan vi började, det är inte så många som verkligen kan leverera globalt. 

Jag vet att det har funnits, eller jag har hört att det har funnits diskussioner om att prova någon annan, men dels 

att byta leverantör i en sådan stor affär är väldigt svårt och dels så finns det ju som sagt inte så många andra att 

välja på.  

 

E&L: Hur tycker du att det fungerar med kommunikationen mellan er, och deadlines och lite sådana grejer? 

 

Respondent: Ja det är väl lite så där. Det är det största problem vi har är att både de och vi är en stor 
organisation.  Både de och vi är dessutom amerikanska organisationer så till vida att har du lovat att leverera 

något, så levererar du eller så får det konsekvenser. Eller ja, konsekvenser… Det är ju inte så att någon kommer 

och hugger huvudet av dig, hehe. Men det finns så stark kultur av att när du ”commitar” dig, så ”commitar” du 

dig. Och det innebär ju också att folk blir lite tveksamma till att ”commita” sig och det kan vara väldigt svårt att 
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hitta rätt person att prata med. Både i den egna och i den andra organisationen. Så det där är ett av de större 

problemen, för mindre saker så finns det procedurer uppbyggda. Exempelvis ”Ring det numret, och förklara 

situationen” så får du hjälp, men det är ju mer användarsupport, level ett support. När du kommer in på större 

projekt och vad ska man säga… Då är det kanske inte alltid bestämt vem på den andra sidan som är tekniskt 

ansvarig. Du kanske får prata med en account manager som alltså inte vet någonting tekniskt, och är dina frågor 

tekniska så får du problem där. Eller att det är tvärtom, att du behöver prata om den affärsmässiga delen, men det 

enda namnet du har är till en tekniker som tio gånger försöker att få en account manager att svara men det händer 

ingenting. Så att oftast så fungerar det hyfsat väl, men när det börjar bli problem så blir det ofta lite jobbigt. Det 

blir ofta större problem eftersom det oftast är större saker som ska göras.  
 

E&L: Vilket land är det som er leverantör finns i? 

 

Respondent: Överallt. Men det är ett amerikanskt företag från början.  Men de finns väl i alla länder som vi 

finns i vid det här laget, och det är väl i 120 länder någonting. 

 

E&L: Känner du att det finns några kulturella skillnader mellan företagen? Nu kan du ju både gälla kulturella 

skillnader mellan länder eller om det finns företagskulturella skillnader.  

 

Respondent: Nä, de är nog inte så stora faktiskt. Inte med den här leverantören. Men däremot om kan jämför 

mellan den statliga organisationen och ett företag i Sverige så är det ganska stor skillnad i kultur bland 
företagskulturen.  Om man jämför mellan olika geografiska kulturer inom vårt företag är det också väldigt stora 

skillnader i hur folk tänker och fungerar rent yrkesmässigt.  Men eftersom personalen på det andra företaget som 

vi träffar mest sitter i Skandinavien men även i England och Schweiz så är det ändå ganska liknade 

företagskulturer.  

 

E&L: Om du har haft problem, hur gjorde du då för att hantera dessa? 

 

Respondent: Alltså det finns ju, hur ska jag säga… en korrekt eskaleringsväg och det är den man utnyttjar i 99 

% av problemfallen också.  Då går man på den inom det egna företaget som har ansvar för det här så får den 

personen morra till lite grann, och då brukar det bli lite rättning i leden. Det är inte alltid, men oftast. 

 
E&L: Skulle du vilja säga att ni har en pyramidhierarki, istället för en platt hierarki? 

 

Respondent: Ja, det är det.  

 

E&L: Vi har hört att man kan få lite problem när man ska anpassa systemen mellan olika företag beroende på 

om de sitter i olika länder. Till exempel att man kan få lite problem med att behöva översätta dokumentation från 

svenska till engelska. Är det något nu har stött på? 

 

Respondent: Nä, inte mycket eftersom engelska har varit koncernspråket sedan urminnes tider. Eller, ja vi har 

stött på det i något fall, då är det liksom interna dokument, eller någon typ av lokala dokument som helt plötsligt 

ska upphöjas till att bli en internationellt gångbar manual till exempel, men det är ganska sällsynt.  

 
E&L: Så det är inget av era större problem? 

 

Respondent: Nej. Det är faktiskt ingenting vi tänker på överhuvudtaget utan det är något man upptäcker. ”Jasså 

oj, var det på svenska. Då får vi väl ta och översätta det då.” Och så gör man det.  

 

E&L: Vilka för- och nackdelar anser du att ni har fått med outsourcing? 

 

Respondent: En fördel som jag var inne på innan är ju renodling av de olika kärnverksamheterna. Det är värt 

ganska mycket. Och så tillsammans med en mycket tydligare beställare- och leverantörsroll. Så får du en, vad 

ska man säga… där den typen av saker upptar, tar upp särskilt mycket energi. På den statliga institutionen, hände 

något inom det området att något gick fel som drabbade alla, en sådan här infrastrukturfråga. Då fick man 
spendera 75 % av tiden med att svara i telefon, eller bli påhoppad i dörren eller när man hämtade kaffe, eller när 

som helst. ”Vad händer, vad händer, vad händer?” Nu sitter de alltså i ett annat land, så att de kommer undan 

mycket lättare och kan fokusera på att lösa problemet. Så att rent… vad ska jag säga… den rent yrkesmässiga 

fördelen är ganska stor på det viset. Så har du också en fördel i att du får en bättre bild i vad just den delen av 
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verksamheten kostar. Den kan vara högre eller lägre än innan, men du får en tydligare prislapp. Om du har gjort 

gränsdragningen rätt. En nackdel är, som ni var inne på innan, att en del kompetens försvinner ut från företaget. 

Det behöver inte vara så allvarligt, men det kan vara det. Det beror lite på vad som är outsourcat. Många företag 

outsourcar ju en hel serverdrift, eller en hel, vad ska man säga… drift och underhåll av samtliga arbetsplatser, 

datorarbetsplatser i organisationen. Bland annat till oss, så vi ser ju positivt på det visten. Men ur organisationens 

synvinkel så kan det ju leda till att man tappar kunskapen om en väldigt komplex del inom verksamheten, 

internt. Och om man inte har duktiga beställare så kan det ju leda till ännu större problem. För beställarrollen är 

förmodligen, tror jag, den viktigaste rollen i en outsourcing-affär. Du måste kunna strukturera saker, du måste 

först och främst förstå vad det är som du beställer, sedan måste du som sagt kunna strukturera det, du måste 
kunna förklara det och du måste kunna göra en gränsdragning gentemot kunden. Vad är deras ansvar och vad är 

vårt ansvar. Men även där så är leverantörens förhandlare väldigt viktig. Att de två fungerar ihop. De största 

nackdelar jag sett är väl när detta glappar. Man riskerar att hamna i den situationen, och nackdelen är att när du 

väl hamnar där så är det väldigt svårt att räta upp skutan igen. Har den börjat luta, så dels kommer det… vad ska 

man säga… personliga känslor. Man kan börja bli irriterad på varandra och så. Men båda parter får också ett 

tryck på sig från olika håll, framförallt beställarsidan. Får ett tryck på sig som: ”Vad är detta? Varför funkar det 

inte? Fixa det! Ni har väl en beställare?”  Och när det har eskalerat lite får även leverantören ett tryck på sig: 

”Fixa det omedelbart, men det får inte kosta några pengar!”. Och det innebär per automatik att allting blir 

mycket, mycket jobbigare. Och den typen av problem är väl inte helt ovanliga, men man brukar inte prata så 

högt om dem. Och jag har väl inte sett något konkret exempel mer än de fallen jag själv varit med i. Men det tror 

ja egentligen är det mest negativa… eller största risken, dåligt utförda projekt.. eller ja dåligt… inte optimalt 
utförda projekt.  

 

E&L: Hur gör man för att behålla den kompetensen, om man outsourcar mycket. Alltså hur gör man för att föra 

över den kunskapen till nya som ska prata med leverantören?  

 

Respondent: Ja du, det är en bra fråga. Man måste ha en organisation runt omkring som förstår verksamheten. 

Det är det viktigaste att man inte bara säger: ”De gör så här… och ja det verkar ju funkar bra…” utan man måste 

också förstå VARFÖR gör vi så här. Så att när saker och ting ska omförhandlas, man vill göra en förändring på 

något ställe. Man vill ändra en process, eller slå ihop två avdelningar eller vad det nu kan vara. Att man då också 

kan sätta sig in i ”Vi gör ju det här därför att” och vad får detta då för följdverkningar. Sen är det även en intern 

företagskultursfråga, för på ett företag där folk byter roller väldigt mycket får ju problem med den 
frågeställningen eftersom att den som gjorde den beställningen från början har bytt roll två gånger, sitter någon 

helt annanstans och är överhuvudtaget inte intresserad av att svara på mail ens för att han har någonting helat 

annat han gör nu. Och då är ju lösningen dokumentation. Det är inte det häftigaste i världen att göra men det är 

de större företagens livsnerv. Är det inte dokumenterat så finns det inte.  

 

E&L: Nu har du berättat om för-, nackdelar och risker. Är det någonting mer du känner att det finns på någon av 

de här punkterna? 

 

Respondent: Erhm… [lång tystnad] den rent personalmässiga biten kan bli jobbig, det beror på hur man gör det, 

och hur företaget fungerar… Men till exempel så är det inte nödvändigt att de tio som blir anställda av 

leverantören blir glada för det. Det kan också vara så att de inte kan komma över fort nog. Men det finns ju en 

risk i det att man sköter den biten dåligt. Att de får för dålig information och helt plötsligt bara ställs inför ett 
fullbordat faktum. Människor som inte känner att de har fått sin röst hörd brukar oftast bli missnöjda med det. 

Det är ju också en risk som kan slå tillbaka. Eller så får det överhuvudtaget ingen betydelse.  Jaaa… vad kan man 

mer komma på…[lång tystnad] Det finns alltid en risk i att du gör en finansiellt dålig bedömning, skriver avtalet 

dåligt. Det har jag sett på olika ställen. Kanske inte mest inom IT, men till exempel vaktmästeritjänster. Är du 

som uppdragsgivare smart där och har att göra med en organisation som lyder under de kommunala eller EU:s 

upphandlingsregler så kan du få till ett avtal, säkerställa att du får ett avtal men ändå kan håva in rätt bra på den 

rörliga delen. Sådana grejer har jag sett. Och där är igen en risk för företagen, inte nog med att det blir sämre än 

innan, det blir dyrare också.   

 

E&L: Finns det några fler fördelar med outsourcing? 

 
Respondent: Ja, förutom de sakerna jag sa innan så… ett företag som sysslar renodlat med den fråga du handlar 

upp, back up är vanligt, det har jag varit med om på fler arbetsplatser. Nätverk nu då, att det företaget har ju då 

möjlighet att rekrytera specialister på en helt annan nivå än vad du oftast gör till en vanlig avdelning, eller jaa IT-

avdelning eller driftavdelning. Eftersom på ett visst kontor så har du inte bara behov av att någon kan sköta 
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nätverket eller någon som kan göra back up:erna. För den biten är för liten för en hel tjänst. Utan då måste du ha 

en mångsysslare som är hyfsad på många saker men kanske inte riktigt bra på någonting. Och där har du 

möjlighet att få klar kvalitetshöjning. Det är också tror jag ett tungt vägande skäl för många. Det finns också 

oftast en önskan hos personal av den generella typen att specialisera sig mot någonting. Eftersom det oftast, vad 

ska man säga… en högre grad av tillfredställelse att vara riktigt bra på någonting istället för att vara halvtaskig 

på mycket. Ursäkta att jag uttrycker mig plumpt, men krasst sett så är det så för de flesta. Och det kan innebära 

en fördel att leverantörerna har en möjlighet att behålla personalen på ett helt annat sätt än vad du själv hade 

gjort. Vilket innebär att du får en bättre kontinuitet i verksamheten.  

 
E&L: Tror du att det är någon av det här för-, nackdelarna och riskerna som stämmer bättre överens med någon 

av de huvudtolkningarna som vi hade? 

 

Respondent: Ehrm… [lång paus] Vad ska ja säga… Risken med att tappa personal är nog större med den första. 

Alltså att leverantören gör det.  För att leverantörens personal tycker väl kanske inte oftast är det mest bästa 

klimatet att bara sitta och göra vad de blir tillsagda. Ehrm.. Jag tror att risken för att få ett rörigt avtal eller att få 

en rörig struktur är större på den tredje. Eftersom det kan… vad ska man säga… information kommer från båda 

hållen. Det ökar risken för att man pratar förbi varandra. Det har jag sett hända på flera ställen att: ”Den ena 

parten säger något på ett möte som den andra parten hänger upp sig på och säger, ja men ni lovade ju.” medan 

”Den andra parten säger något annat på ett annat möte som de hänger upp sig på och säger, ja men ni lovade ju.”. 

Och då blir det ju att, det är klart att båda sidor hänger upp sig på de sidor som är mest fördelaktiga för dem. 
Varpå allmänt kaos utbryter och man får ägna ett år åt att sopa upp efteråt. Sen så tror jag att risken för 

beställaren är väldigt stor när man har den andra modellen, där bara leverantören berättar: ”Ja, nu tänkte vi göra 

det här till er, lite grann som ***** fungerade på *****-talet. Man hade ingenting att säga till om, utan: ” Ja, för 

15 000 spänn så kan vi leverera en ***** till dig om tre månader.” ”Jaha, tack så mycket” svarade man då. Det 

fanns ingen konkurrens, utan det var bara att acceptera.  

 

E&L: Fördelar med dem då? 

 

Respondent: Med *****? Inga… hehe. Fördelen med ***** var att när det fungerade så fungerade det på 

riktigt. Det var hur stabilt som helst. Men det var det enda. Fördelarna… alltså den tredje modellen är ju den som 

de flesta vill ha eftersom diskussionen i sig ofta leder till en kvalitetshöjning i den slutgiltiga lösningen. Fördelen 
med den första är ju, om man ser utifrån beställarens synvinkel är ju att den är kontrollerad. Du får… om du bara 

uttrycker dig hyfsat väl så får du det du har beställt. Ur samma perspektiv så får man säga att den andra är väldigt 

fördelaktig för leverantörens synvinkel rent finansiellt eftersom har de skrivit avtalet något sånt här smart så och 

de har en relativt svag beställare på andra sidan som hela tiden blir övertalad till att ”Ni behöver det här.”. ”Jaha, 

ok tack”. Då får du ju en väldig god lönsamhet i verksamheten ur leverantörens synvinkel.  

 

E&L: Inga fördelar ur beställarens synvinkel, i tvåan? 

 

Respondent: Det kan ju också leda till att de får en kvalitetshöjning, samtidigt kan det ju vara så att den här 

kvalitetshöjningen är fullkomligt onödig i verksamheten.  Är man 200 män i Sverige så behöver ni inte ett 

perfekt fungerande 10 Gbits internt nätverk, krypterat på ett sätt som inte ens Echelon kan knäcka. Även om 

leverantören säkert gärna levererar det bara ni betalat för det. Så att ur den synvinkeln tror jag att den andra 
varianten är sämst totalt sett, för att i den första så får man ändå förutsätta att beställaren har bättre koll på sina 

behov än vad leverantören har.  

 

E&L: Har ni märkt någon skillnad av utgifterna på er outsourcing? Betalar ni en fast eller rörlig kostnad? 

 

Respondent: Jag vet faktiskt inte, det görs på en global nivå. Så att det kan jag inte svara på. Men min gissning 

är att vi betalar mindre. Vi har rätt duktiga jurister.  

 

E&L: Vilka är företagets kärnkompetenser, och har ni fått mer tid att fokusera på dessa? 

 

Respondent: Ja. Vilka våra kärnkompetenser är… hehe Allting… hehe. Allt från materialforskning till 
affärskonsulter. 

 

E&L: Outsourcar ni någon del av kärnverksamheten? 
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Respondent: Nej. 

 

E&L: Har ni märkt någon ökad effektivitet på företaget sedan ni började med outsourcing.  

 

Respondent: Ja, det tror jag. Men jag vet inte hur stor del man kan härleda till outsourcingen. Men 

outsourcingen har ju varit en del i att lägga större energi på kärnverksamheterna, vilket i sin tur leder till att man 

kan öka effektiviteten inom de områdena. Så att, vad ska man säga… Man har lagt mycket mer tid, pengar och 

energi på infrastrukturen. Alltifrån kontorslokaler till nätverk, IT-driften att fungera smidigare. Den enskilde 

affärskonsulten eller forskaren eller programmeraren ska behöva lägga mindre tid och energi på den typen av 
saker, samtidigt som man har uppfunnit en del andra saker som gör at de får lägga tid på dem istället. Men jag 

skulle nog säga Ja, men att det är svårt att vikta exakt vilken faktor som bidrar och hur mycket.  

 

E&L: Tycker du att företagets marknad har påverkats någonting i och med att ni började med outsourcing?  

 

Respondent: Hur menar du med vår marknad… alltså om det har inneburit någon konkurrensfördel ut mot 

kund?  

 

E&L: Har ni känt att ni har blivit större på marknaden, att folk mer vet vilka ni är? 

 

Respondent: Det är nog ganska oförändrat tror jag. Jo, det får man nog säga.  
 

E&L: Vilka kompetenser som ni tidigare hade internt anser ni att ni har förlorat och vilken typ av kompetenser 

har ni vunnit i och med outsourcing?  

 

Respondent: Alltså vi har förlorat de renodlade nätverksspecialisterna, men det har som sagt aldrig varit vårt, 

tillhört vår verksamhet över huvudtaget. Även tidigare då när kunder har velat ha nätverksutrustning så är det 

ingenting vi har tillverkat själva, utan det har gått via partners då. Jag vet inte om vi kan säga att vi har vunnit 

någon speciell kompetens på det… Vi har kanske fått fler vana beställare, det är väl det jag kan gissa.  

 

E&L: Känner du att det har blivit någon skillnad i teknologi? Har ni kanske fått nyare teknologi nu jämfört med 

vad ni själva kanske hade haft om ni hade haft det själv? 
 

Respondent: Nej, men vi har fått enhetligare teknologi. Vi har fått en enhetligare lösning. Och det beror ju 

mycket på att det är mycket lättare om du själv driver en fråga att göra undantag. Då behöver du bara få en 

tillräckligt högt uppsatt chef att gå med på det. Det är mycket svårare när allting omfattas av ett ramavtal som 

inte går in i detaljer, misstänker jag, utan bara specificerar: ”Vi förväntar oss det här, det här och det här. Detta 

ska finnas, den delen är vårt ansvar och den delen är ert ansvar. ” 

 

E&L: Du sa lite att ni hade personer på företaget som har börjat jobba hos leverantören [svar Ja från 

respondent]. Hur tycker de att det har fungerat, de som har börjat jobba hos leverantören?  

 

Respondent: [lång tystnad] De verkar rätt nöjda de flesta jag har träffat. Av de som jag vet, som var med innan 

det outsourcades sååå… Jag vet att det fanns en viss startsträcka för dem innan att komma in i det nya företaget. 
Det är ju alltid lättare att ta in personer en och en, och socialisera in dem än att få in en flock på trettio personer 

som har jobbat på det andra företaget och då liksom fått en viss förväntning på arbetsgivaren och så där. Men jag 

tror att de är ganska nöjda med det, generellt sett. 

 

E&L: Och de som blir kvar på företaget, de resterande 90 % på företaget? Hur har de tagit det hela? 

 

Respondent: Alltså jag tror att de flesta är ganska nöjda med den uppdelning som gjordes. Jag vill förtydliga 

förresten att när jag sa 15 – 20 % så menade jag av dem som arbetade med den typen av administration och IT-

drift, inte 15 – 20 % av hela företaget.  

 

E&L: Ja, ok. Då har vi en fråga till här. Du svarade ja på att några av era anställda har börjar jobba hos 
leverantören. Vi har läst att företag strävar efter att behålla innovativ kapacitet inom IT företaget inom företaget. 

Är detta något ni tänker mycket på? 
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Respondent: Ja, jag tror att de är en av de saker som vi tänker mest på. Att till exempel för mjukvarudivisionen 

då så är det fruktansvärt viktigt att behålla just den innovativa kapaciteten.  Att fortsätta att leda, driva 

utvecklingen framåt istället för att vara någon som försöker kopiera andras mjukvara utan att det syns. Det 

handlar ju om att den som har innovativ kapacitet klarar av att bryta ny mark. Det är samma för 

hårdvarudivisionen, de har samma problemställningar. Det handlar mycket om intellectual property och vad ska 

man saga, det handlar mycket om säkerhet, att behålla… att säkerställa att företaget kan dra nytta av de 

satsningar som görs.  

 

E&L: Kan inte det vara en risk med outsourcing, att man förlorar den innovativa kapaciteten för att man 
outsourcar?  

 

Respondent: Alltså det beror ju på vad man outsourcar. Just nätverksdelen innehåller inget innovativt element. 

Så länge man inte sysslar med att utveckla hårdvara för nätverk. För då är det givetvis så, men själva driftdelen 

innehåller inte det och man är väldigt noga med att outsourca rätt saker. Det är en avvägning givetvis. Det finns 

ju de som tycker att till exempel i ett större företag behöver man en innovativ kapacitet på företaget för att 

förbättra datorarbetsplatsen så att många anställda kanske kan bli 10 % effektivare. Det är ju en form av 

avvägning i det fallet. Men för oss då som har olika saker som mjukvara och hårdvara. Men på konsultsidan så 

handlar det ju väldigt mycket om metodik, utvecklar man en viss metod för att hantera vissa frågor, så är det ju 

viktigt att man också så att säga kan dra nytta av den innovationen. Itil är ett vanligt begrepp till exempel, nu 

utvecklas det ju av ett standardorgan om jag minns rätt och inte ett företag. Men där handlar det ju om för dem 
att behålla, se till att dem behåller rättigheterna till sitt verk. Det är en avvägning där man gör, där man lägger 

ribban på olika nivåer givetvis beroende på vad man sysslar med. Men för alla större företag idag så är frågan om 

patent och intellektuellt kapital en av de absolut viktigaste, det spelar ingen roll om du tillverkar 

kraftgeneratorer, tillverkar bilar eller bara det.  

 

E&L: Hur har resultatet blivit i förhållande till era målsättningar? Ekonomiskt och verksamhetsmässigt sett. Har 

ni följt upp outsourcingen genom att kolla på kringkostnader, serviceprecision och kundnöjdhet?    

 

Respondent: Ja det har vi garanterat gjort, men jag har inte tillgång till de undersökningarna, för de är interna, 

men utifrån den delen jag har sett av det så ligger det nog ungefär i linje med förväntningarna. Jag tror att vi även 

finansiellt ligger ganska i linje med förväntningarna. Som sagt det finns alltid [ohörbart] där man kan uppleva 
mer problem. Det kan ju vara så enkelt som att den rutinerade killen eller tjejen som har varit chef över en viss 

avdelning i 30 år slutar. Ett sånt tomrum tar alltid en tid att fylla, och under tiden kan det vara så att 

serviceleveranser påverkas och så vidare. Men något sånt har väl inte vi märkt av utan det krånglar på de 

förväntade punkterna och fungeras rätt bra för det mesta, så det är väl i linje med förväntningarna.  

 

E&L: Har outsourcingen givit några positiva eller negativa effekter som ni inte hade räknat med? 

 

Respondent: Där är nog en sak där och det är att ledtiderna är längre än vad vi hade förväntat oss, men … [lång 

paus] samtidigt är det ju så att man får det man betalar för… oftast… bara för att man betalar mer innebär inte 

det att man automatiskt får bättre service. Men när du räknar på ett sånt kontrakt så räknar du på hur mycket folk 

behöver för att uppfylla de här målen. I 90 % av fallen, eller var man nu lägger ribban. Och då blir det ju också 

rum men med någon sorts automatik då. Ur det så följer ju väldigt många saker som att till exempel ska vi göra 
en sådan här stor förändring så tar det så här lång tid att få in resurser då, för leverantören då för att lösa 

problemet. Det är väl det jag själv kan komma på nu.  

 

E&L: Finns det några dolda kostnader, som man inte räknade med i början av outsourcingen? 

 

Respondent: Det beror på hur kontraktet är skrivet, men oftast så finns det det ja. 

 

E&L: Kan du ge några exempel vad det kan vara för dolda kostnader? 

 

Respondent: konsulttimmar är väl det vanligaste. Att får du problem som inte är reglerat inom det som ska ingå 

i servicen, så är det ju oftast så att antingen så är det redan [ohörbart] och ni får köpa konsulter från oss eller så är 
det så att de är inte intresserade av att släppa in någon konsult från någon konkurrent i sin utrustning så att säga. 

Så då får du ju den typen av kostnader så att säga. Och sen beror der ju mycket på hur duktig du har varit med att 

skriva ett vattentätt eller tätt kontrakt. Hur mycket sådant du åker på. Det kan också vara så att… en annan stor 

merkostnad är om din egen verksamhets behov förändras. Så att du helt plötsligt måste utvidgas eller något sånt. 
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Det kan ju till exempel leda till att en leverantör som inte någon överkapacitet på rätt geografiskt ställe eller kan 

kompensera det på något annat stället får stora rekryteringskostnader eller att de får köpa in mycket ny utrustning 

och sånt. Och det är ju något som du måste betala för i slutändan.  

 

E&L: Har ni haft några problem med IT-säkerhet och sådana grejer?  

 

Respondent: Nej det har vi inte, det är ju väldigt reglerat hur det ska se ut. Dels själva nätverkssäkerheten. Men 

dels så är vi nog ett av de företagen som har fler interna policies eller mest omfattande policies för hur det riktigt 

ska bedrivas.  
 

E&L: Tror du att det kan vara en vanligt problem annars när man outsourcar? 

 

Respondent: JA. Av min erfarenhet av olika arbetsplatser är att de flesta har … vad ska vi kalla det… relativt 

dålig struktur på det. Åtminstone de flesta små till medelstora arbetsplatser har väldigt dålig koll… Eller det är 

inte tillräckligt upp styrt att detta ska ske då och då. Och även om det är det, så är det oftast pappersprodukt där 

ingen kontrollerar att det faktiskt blir gjort.  

 

E&L: Tror du att det kan bli en dold kostnad, om man inte har koll på det från början? 

 

Respondent: Ja det kan det eftersom har du inte koll på den typen av saker så ökar det risken för att någonting 
händer, speciellt om man är två parter inblandade och var och en styr tekniken utifrån sin agenda och det i sin tur 

ökar ju risken för att något ska hända ännu mer. Och då får du ju något i stil med… Ta ***** som var tvungna 

att stänga, vad var det, 30 % av sina butiker för att ***** virusprogram slog ut datorerna. Nu vet inte jag om de 

har outsourcat någon del av sin verksamhet men den typen av händelser som leder till kraftiga 

produktionsnedsättningar. Den risken ökar ju när du har en vad ska vi kalla det, dålig intern kontroll i 

kombination med att du tar in en extern leverantör.  

 

E&L: Då kommer vi till vår sista fråga här. Hur har ni följt upp resultaten av outsourcingen? 

 

Respondent: Det sköts centralt, men jag vet att de har ett program där de har ett väldigt stort antal mätpunkter i 

tillgänglighet, kvalitet och betalat vi för rätt kapacitet, den typen av grejer. Det är ju det uppföljningsprogrammet 
som finns, eller vad man ska säga. Nu är nätverk väldigt lätt att mäta, det är bara att samla ihop statistiken och 

presentera det i ett färgglatt diagram i princip… hehe… Fullt så enkelt är det inte men… 

Uppföljningsprogrammen är väldigt, väldigt viktiga generellt för att en outsourcing-affär ska kunna bli lyckad. 

När vi outsourcade back up-funktionen på ett annat företag jag har jobbat på så var det ju… vad ska vi kalla 

det… det var skitviktigt helt enkelt att vi hela tiden följde upp att back up:erna tog, hur mycket kapacitet som 

utnyttjades, alltså den typen av grejer. För att kunna jämföra vad hade det här kostat oss att göra själva, är det här 

en bra affär. Plus att det ur funktionssynvinkel är skitviktigt för att om back up:erna inte gick en natt, då var det 

inte alltid som leverantören upptäckte det innan vi gjorde det. Och då fick man ju initiera någon sorts, 

återtagning eller att sätta igång back up:erna igen, när man vi göra det, kan vi kompensera detta på något sätt 

eller är detta en förlorad dag i detta hänseende. Och det beror ju mycket på vad det är som man outsourcar 

men… För att överhuvudtaget kunna bedöma kontraktet så måste man nog ha mätningar och de måste vara 

korrekt utformade för att de ska vara till någon nytta. Det behovet har du inte alls på en internt bedriven 
verksamhet på samma sätt. Eller rättare sagt, behovet har du men du gör det sällan. Utan där är det ofta så att 

man tycker att ”Ja, det funkar rätt bra.”. Utan det är när det blir kris som man börjar mäta för att se hur illa det är, 

men du skulle ofta ha nytta av det för att till exempel IT-avdelningen ska kunna hävda sig mot resten av 

företaget. ”Kolla här, vi är så effektiva.” Men det görs sällan. 

 

E&L: Tror du att det kan vara riskabelt att outsourca för stor del av företaget, att man kan tappa kontroll då över 

sin verksamhet?  

 

Respondent: Ja, alltså jag tror att ett företag behöver ha en viss andel av sin verksamhet in-house för att det ska 

fortsätta inte bara för att företaget ska fortsätta att fungera. För att företagets identitet och hela företagskulturen 

ska vara livskraftig. Och ett identitetslöst företag, kan man ju snacka om på många sätt.  Det kan ju även bli så 
om man byter mycket personal på väldigt kort tid. Men ett identitetslöst företag blir också en väldigt dålig 

beställare.  
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E&L: Vi har läst att företag kan börja med outsourcing för att andra liknande företag har gjort det, något som 

kallas kopierad framgång. Vad har du att säga om detta? 

 

Respondent: Ja, men det kan ju vara både bra och dåligt… Det kan vara bra att se att andra har lyckats inom 

samma bransch. Men dåligt för att alla företag har ju inte samma förutsättningar. Alltså det ena företaget kanske 

har en kille eller tjej som har en massa erfarenhet av outsourcing, och vet hur man ska göra. Medan det andra 

företaget kanske inte har den här killen eller tjejen, och inte har någon aning alls om hur komplicerat det är med 

outsourcing. … [lång tystnad] Oj jag har nog glömt att säga att outsourcing är kostnadsbesparande, vi har ju 

sparat *****. 

 

 

E&L: Ja, då har vi fått svar på våra frågor. Tack så mycket. 
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