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Förord 

Vi vill ge ett specifikt tack till samtliga respondenter för att de delat sina erfarenheter kring 

problemområdena. Dessutom vill vi ge ett stort tack till vår opponentgrupp, handledare Maria 

Smolander och examinator Cheick Wagué för vägledning genom uppsatsens gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att identifiera och belysa faktorer som kan ligga till grund för oförutsedda 

kostnader för svenska multinationella företag som internationellt outsourcar IT och/eller 

ekonomitjänster. Internationell outsourcing av IT- och ekonomitjänster är bland svenska 

multinationella företag vanligt förekommande sedan ett antal år tillbaka. Utfallet vid 

outsourcing har blivit bättre med åren, men det finns fall där den förväntade avkastningen inte 

uppnås. Studien argumenterar runt bristande relationer och bristande kontraktsskrivning som 

två grunder till att oförutsedda kostnader genereras vid internationell outsourcing av IT- och 

ekonomitjänster. Förtroende, samarbete, engagemang och kommunikationskvalité är 

relationsbeståndsdelarna studien tar i beaktande. Upprättande av kontrakt samt underhåll av 

kontrakt är kontraktsaspekterna studien tar i beaktande. Intervjuer ligger till grund för 

datainsamlingen där fem intervjuer ägt rum med respondenter från fem olika företag. 

Respondenterna har erfarenhet av internationell outsourcing av IT- och/eller ekonomitjänster. 

I studiens fem specifika fall visar resultaten och analysen att både bristande 

kontraktsskrivning och bristande relationer uppfattas vara grund till att oförutsedda kostnader 

genererats. Exempel som visas i studien är att bristande kommunikationskvalité leder till 

tolkningsproblem som genererar merarbete och därmed oförutsedda kostnader. Även påvisas 

att när för lite tid ges vid upprättande av kontrakt, leder detta till otydlig målbild mellan 

parterna vilket påverkar kvalitén och därmed kostnadsbilden.  
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Abstract 

The purpose of this study is to identify and describe factors that may create unexpected costs 

for Swedish multinational companies when internationally outsourcing IT and/or finance 

services. International outsourcing of IT and finance services is a common practice among 

Swedish multinational companies since many years. Even though the outcome of outsourcing 

has improved, there are cases where the expected return is not achieved. The study considers 

relationships and writing of contract as factors creating unexpected costs and failures behind 

international outsourcing of IT and financial services. Trust, cooperation, commitment and 

communication quality are the relationship components the study takes into account. The 

preparation of contracts as well as maintenance of contracts, are the contractual aspects the 

study takes into account. Interviews form the basis of the data collection, where five 

interviews with respondents from five different companies took place. The respondents all 

have experience of international outsourcing of IT and/or financial services. In the five 

specific cases in the study, the result and analysis show that both imprecision writing 

contracts and lack of healthy relationships can be the causes creating unexpected costs. 

Examples shown in the study are that when the communication quality fails it leads to 

interpretation problems generating excess work, thus creating unexpected costs. It is also 

shown that lack of time during the preparation of the contract leads to incongruent goal image 

affecting the quality and thereby the costs. 
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1. Inledning 

__________________________________________________________________________________________ 

I inledningen presenteras bakgrunden till det valda ämnet som sedan övergår i en 

problemdiskussion och tillslut problemformulering. Därefter redogörs för 

undersökningsfrågorna och syftet. 
__________________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Ända sedan industriella revolutionen har företag arbetat med hur de ska kunna utveckla 

fördelar gentemot sina konkurrenter för att effektivisera och öka verksamhetens vinster. 

Modellen de flesta företag arbetade efter på 1900-talet var att företagen skulle klara av att äga, 

hantera och direkt kontrollera sina tillgångar. På 1950–1960 talen var det viktigaste för 

företagen att diversifiera basen så att de skalfördelar som uppkom, kunde tillvaratas. Genom 

att diversifiera och expandera uppkom ett stort behov utav bra hantering och kontrollering av 

företagen. På 1970–1980 talen upptäckte företag som ville konkurrera på en global nivå att 

förmågan att anpassa sig blev allt viktigare på grund av den snabba tekniska utvecklingen och 

den höga konkurrensen från andra länder. För att återta konkurrenskraften globalt, började 

företag i slutet av 1980-talet använda en ny strategi för att skala bort de delar av verksamheten 

som behövdes för att företaget skulle funktionera, men som inte var relevanta för 

kärnverksamheten. Detta innebar att företag enbart kunde fokusera på kärnverksamheten och 

optimera den. Strategin var att identifiera de delar i verksamheten som företag kunde reducera 

kostnaderna för, genom förflyttning till en tredje part, ibland till ett annat land. Strategin 

kallades för outsourcing. (Handfield 2006). Eastman Kodaks outsourcing 1989 är ofta 

utpekad som starten för modern IT och ekonomioutsourcing, där framförallt IT outsourcing 

fick se en lavinartad utveckling åren därefter (Willcocks, Lacity & Sauer 2017). 

Outsourcing innebär förflyttning av delar av arbete, såsom ekonomiprocesser, produktion 

eller IT-hantering till en tredje part under en längre tid. Rob Handfield, professor och 

”Director of the Supply Chain Resource Cooperative”, beskriver outsourcing som det 

strategiska användandet av utomstående resurser för arbetsuppgifter som traditionellt 

behandlats internt av företagets personal (Handfield 2006).  

Nästa steg i utvecklingen av outsourcing blev att förflytta en del av verksamheten utomlands 

till en extern part. Detta kallades för internationell outsourcing och innebar att man förflyttade 

en del av produktionen eller tjänster från landet som företaget kom ifrån, till ett land där 

arbetskostnaden var betydligt lägre för att på det sättet sänka kostnader och effektivisera i 

företaget. (Kelly & Poole 2006) 

Internationell outsourcing inom IT bestod till en början av att företag flyttade små IT-

funktioner till Indien (Kelly & Poole 2006). Även internationell outsourcing av finansiella 

tjänster tog fart. Dock visade inte outsourcing av finansiella tjänster samma tillväxt som IT i 

början, där mycket var på grund av att företag inte kände tillräckligt med förtroende att 

outsourca finansiella tjänster till marknadsaktörer som fortfarande utvecklade sina finansiella-

funktioner (Willcocks, Lacity & Sauer 2017). I Sverige och i övriga Norden finns det idag 

många företag som internationellt outsourcar till länder som bland annat Indien, Polen, Kina 

och Bangladesh (Deloitte 2015). År 2016 fanns det över 120 länder där outsourcing av IT och 

ekonomi var möjligt. Samma år var Indien världens största outsourcingmarknad och 

Filippinerna världens näst största outsourcingmarknad, där Indiens outsourcingmarknad hade 

över 65% av den totala omsättningen. (Willcocks, Lacity & Sauer 2017) 
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Internationell outsourcing är i dagens globala företagsvärld en frekvent använd metod för att 

reducera kostnader och förbättra effektiviteten. Tillgänglighet till tjänsterna och förmåga att 

ständigt hålla igång verksamheten är även det incitament till att internationellt outsourca. 

Detta möjliggör en modell där företagen arbetar dygnet runt, eftersom olika tidszoner innebär 

olika arbetstider runt om i världen (Simon 2015). På bara fem år har outsourcingen av 

ekonomiprocesser bland företag i Norden och Sverige fyrdubblats (Deloitte 2015). 

Outsourcing av IT-tjänster har haft en fortsatt stark utveckling de senaste åren, dock inte lika 

stark som utvecklingen av outsourcing av ekonomiprocesser eftersom marknaden för IT-

outsourcing är mognare (Willcocks, Lacity & Sauer 2017). 

Processen företag går igenom för att hitta rätt plats för sin internationella outsourcing innebär 

betydligt mer än att enbart hitta den billigaste platsen. En balans mellan kostnad, flexibilitet 

och risk måste hittas för att investeringen företaget gör, ska vara värd det. (Kelly & Poole 

2006) 

Enligt en undersökning som Deloitte (2016) utfört, har problemen med internationell 

outsourcing inom IT och ekonomi minskat i och med att företag rapporterar mindre problem 

med servicekvalitén, ansvarsbrist och engagemangsbrist från tredje part. Däremot så är 

internationell outsourcing fortfarande inte problemfritt vilket undersökningen bekräftar, 

eftersom företag fortfarande upplever kvalitetsbrist, okvalificerad personal, brist på 

ansvarstagande och att tredje part är reaktiva istället för proaktiva.  

Ett exempel på problem som kan uppstå vid IT-outsourcing uppmärksammades under 2016 

när statens servicecenter fick i uppdrag att se över möjligheterna att omlokalisera 

myndighetsfunktioner. Generaldirektör Thomas Pålsson upptäckte då att delar av 

myndigheternas datasystem låg outsourcat, vilket han i sin rapport menade som oerhört 

olämpligt eftersom personer utomlands fått tillgång till viktig data från transportstyrelsen 

angående svenska körkorts- och fordonsregister. Det svenska körkorts- och fordonsregister 

har röjts, men även det militära fordonsregistret. Pålsson säger sig vara förvånad över att 

myndigheterna valt att outsourca, eftersom det inte borde göras med sådana viktiga delar. 

Vidare hävdar han att detta kan ses som ett pedagogiskt exempel på hur allvarligt det kan bli 

och att många ännu inte förstått problematiken av det. (Svenska Dagbladet 2017) 

Trots de potentiella riskerna som uppenbarligen finns, förväntas internationell outsourcing 

inom framförallt IT och ekonomi fortsättningsvis att växa i framtiden. (Willcocks, Lacity & 

Sauer 2017; Deloitte 2015; Deloitte 2016) 

1.2 Problemdiskussion 

Även fast internationell outsourcing växer och fortsättningsvis kommer växa, då det i många 

fall gynnar företagens lönsamhet och effektivisering, så finns det fall där den förväntade 

effekten inte uppnås (Willocks, Lacity & Sauer 2017; Deloitte 2015; Deloitte 2016) 

Att realisera de positiva effekterna i kostnader och effektivitet har visat sig vara svårare än 

vad företag förställt sig (Mukherjee 2017). Hutzschenreuter, Lewin och Dresel (2009) 

förklarar att ungefär 25% av alla outsourcinglösningar inte når effekt med avseende på 

kostnadssänkningar, effektivisering och förväntad avkastning. Liknande resultat visas i 

rapporten som gjorts av Deloitte (2015) inom outsourcing, där ungefär en fjärdedel av alla 

outsourcinglösningar omformas på grund av upplevda brister i kvalitet och 

kostnadseffektivitet. Detta innebär att en stor del av processen som redan planerats och 

genomförts, måste göras om. Detta skapar onödigt merarbete för företaget. Den förlorade 

effekten för företaget kan till och med vara av så stor betydelse att det hämmar och skadar 

andra viktiga projekt företaget åtagit sig (Hutzschenreuter, Lewin & Dresel 2009). 
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Mukherjee (2017) menar att anledningen varför många företag inte uppnår den önskade 

effekten med att internationellt outsourca en del av sin verksamhet till en tredje part, är av 

kostnader som företagen inte har tagit med i beräkningarna, eller som företaget av misstag 

inte har tagit med i beräkningarna, eftersom de är oförutsägbara. Dessa kostnader kallas 

oförutsedda kostnader. Barthelemy (2001) menar att en del företag som outsourcar 

verksamheter till andra länder, underskattar den faktiska kostnaden som uppstår, det vill säga 

att företagen inte inser hur mycket de faktiskt spenderar i processen. Vidare menar 

Barthelemy (2001) att kostnaderna är sådana kostnader som företagsledare eller chefer inte 

kan precisera, då de är svåra att förutse. Samma problem går Hendry (1995) in på, där han 

menar att företag bör vara försiktiga med att använda sig av outsourcinglösningar eftersom 

kostnaderna i många fall skenar iväg. Hendry (1995) fortsätter och menar att företag som ger 

sig in i en outsourcinglösning behöver vara beredda på att kostnaderna som uppstår inte alltid 

uppenbarar sig kortsiktigt. De kortsiktiga fördelarna och vinningarna med outsourcing är 

betydligt lättare att räkna på än de potentiella kostnaderna som kan uppstå. Kostnaderna, 

enligt Hendry (1995), har dessutom förmågan att enbart bli uppenbara långsiktigt och då, 

svåra att hitta roten till. Precis som föregående forskare, menar King (2008) att internationell 

outsourcing inte är en simpel process där allt faller ut problemfritt. King (2008) hävdar att det 

finns ett flertal oförutsedda kostnader och risker med internationell outsourcing. 

I slutet av 2016 översteg globala outsourcingkontrakt inom IT och ekonomi 1007 miljarder 

dollar, varav 657 miljarder inom IT och 322 miljarder inom ekonomi (Willocks, Lacity & 

Sauer 2017). Eftersom internationell outsourcing inom IT och ekonomi är i en tillväxttrend, 

2,2% för IT och 4% för ekonomi fram till 2020 (Willocks, Lacity & Sauer 2017), men med 

dock väldigt mixade resultat för företag (Deloitte 2015; Deloitte 2016; Willocks, Lacity & 

Sauer 2017), fokuserar studien på dessa två områden. IT och ekonomi är för de flesta företag 

icke kärnverksamhet, men utgör däremot viktiga delar inom företagen. Detta gör 

undersökningsobjekten ännu mer intressanta, då en misslyckad outsourcing inom IT och 

ekonomi kan vara hämmande för kärnverksamheten och andra projekt företagen åtagit sig 

(Hutzschenreuter, Lewin & Dresel 2009).  

Ett mer specifikt problematiserande över internationell outsourcing av IT och ekonomi 

kommer nu beskrivas nedan. 

1.2.1 IT-outsourcing 

IT-outsourcing definieras generellt som företag som delegerar sina 

informationsteknologitjänster till professionella företag vars huvudverksamhet fokuserar på 

sådana arbetsuppgifter (Kliem & Ludin 2002). 

Aalders (2002) beskriver hur outsourcing av informationsteknologiprocesser kräver väldigt 

hög kvalité från tredje part samt en god relation mellan parterna. Aalders (2002) menar att det 

finns många exempel på företag vars outsourcing blivit en succé med effektiviseringar och 

kostnadsreduktioner som följd, men även exempel på företag som fått erfara en komplex 

process fylld med svårigheter. Liknande spår är Kliem och Ludin (2002) inne på och menar 

att företag alltför ofta ger sig in i IT-outsourcing då de vill dra nytta av de direkta kostnads- 

och effektivitetsfaktorerna, bara för att inse att projektet långsiktigt genererat betydande 

förluster. Vidare menar Aalders (2002) att IT inte är kärnverksamhet för de flesta företag, 

vilket gör incitamentet ännu högre till att outsourca delar inom IT på grund av förmågan till 

att kunna fokusera på kärnverksamheten. 

Murray och Crandall (2006) listar upp ett antal potentiella effektiviseringar men också risker 

med att internationellt outsourca IT-enheter. Bättre konkurrenskraft gentemot andra företag, 
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förbättrad service till sina kunder, kostnadsreduceringar och ökad tillgång till expertis är 

några av de främsta potentiella effektiviseringar forskarna kan se.  

Obetydliga kostnadsreduceringar, brist på datasäkerhet, förlust av företagskunskap, stora 

kvalitetsskillnader mellan huvudparten och tredje part, stora kulturella skillnader och politiska 

instabiliteter i tredjeparts land, är några av många risker med att internationellt outsourca IT-

enheter (Murray & Crandall 2006). 

Vidare berättar forskarna att IT-outsourcing i många fall misslyckas med att leverera de 

förväntade resultaten. I en studie där 116 personer tillfrågades om de uppfattade IT-

outsourcingen som lyckad, var 38% lyckade, 35% misslyckade och 27% hade fått mixade 

resultat i form av kvalitet, kostnadsreduceringar och flexibilitet (Kern & Willcocks 2003 se 

Murray & Crandall 2006, s.1). I en annan studie hävdade 38% av deltagande företag att de 

upplevde oförutsedda kostnader, 31 % att den tredje parten blev självgoda och började slarva 

så fort kontraktet var påskrivet och hela 44% upplevde att den tredje parten inte var kapabla 

till att leverera den lovade kvalitén och därmed den kostnadsreducering och effektivisering 

som förutsatts vid outsourcingen (Tohmatsu & Touche 2003 se Murray & Crandall 2006, s.1).  

Palvia (2004) kommer fram till att de sex främsta utmaningarna med att internationellt 

outsourca IT-enheter är: 

• Hitta kvalificerad arbetskraft så att kvalitén i genomfört arbete upprätthålls 

• Dålig infrastruktur 

• Statliga regleringar 

• Politisika instabiliteter  

• Legala systemet 

• Språk och kultur                              

King (2008) skriver precis som Palvia (2004), att IT-outsourcing, lokaliserade i en annan 

kultur med andra sociala förhållanden, bidrar till en betydligt högre risk för att en misslyckad 

implementering ska ske. Vidare tar King (2008) upp tredjeparts bristande förmåga att prestera 

enligt den tidigare utlovade nivån som ännu en stor risk med internationell outsourcing.  

KPMG (2007), ett internationellt rådgivningsföretag, är inne på den mänskliga faktorn som 

den största anledningen till misslyckanden av IT-outsourcing. Detta på grund av en dålig 

strategi, dåligt val av outsourcingpartner, bristande avtalsförhandlingar och företags bristande 

förmåga att bibehålla en bra relation. I undersökningen KPMG (2007) utfört, angående 

relationen mellan värdföretag och tredje part, ansåg de tillfrågade företagen som upplevde 

problem med sin IT-outsourcing, att den främsta anledningen, 60%, till att svårigheter uppstår 

vid IT-outsourcing som den mänskliga faktorn och att endast 40% berodde på andra faktorer.  

Samma linje är Vorontsova och Rusu (2014) inne på i sin studie, där de hävdar att det finns 

gott om forskning som pekar på att goda relationer mellan parter är en viktig faktor för att 

framgångsrikt outsourca IT-enheter. Forskningen pekar därmed också på att mindre lyckade 

relationer mellan parterna vid IT-outsourcing ökar kostnaderna för processen. Undersökningar 

inom fältet visar att misslyckade relationer mellan parter ökar kostnaderna för IT-outsourcing 

med 70% i jämförelse med implementeringar där lyckade relationer kunnat skapas och 

bibehållas. 
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1.2.2 Finansiell outsourcing 

”Outsourcing of finance and accounting in the Nordic market has seen a significant growth in 

recent years, and growth is likely to continue in the years to come. The relationship between 

customers and providers are, although, not without challenges” (Deloitte 2015, s. 3) 

Internationell outsourcing av finansiella tjänster har blivit allt vanligare i dagens företagsvärld 

(Willocks, Lacity & Sauer 2017; Deloitte 2016; Deloitte 2015). Detta eftersom att en lyckad 

implementering i många fall innebär lägre kostnader, ökad konkurrenskraft och tillgång till 

specialkompetens (Nicholson & Aman 2012). Liknande fördelar ser Clements (2003) där 

kostnadsbesparingar, processeffektiviseringar och förmågan att fokusera på kärnverksamheten 

är de främsta.  

Clements (2003) uttrycker sig såhär: Om det finns en tredje part som kan utföra tjänster som 

ligger utanför bolagets kärnverksamhet lika bra eller bättre än huvudföretaget åt 

huvudföretaget, till ett lägre pris, varför skulle man inte implementera det? 

Men precis som det finns potential till effektiviseringar med att internationellt outsourca 

finansiella tjänster, finns det negativa aspekter företag inte bör ignorera. Enligt Clements 

(2003) är företagsledare oroliga över att förlora kontroll över viktiga delar och att behöva 

spendera mer pengar, eftersom kvalitén som levereras av den tredje parten inte är tillräcklig. 

Andra är oroliga över om den tredje parten verkligen har kompetens att långsiktigt förstå och 

leverera utifrån huvudföretagets behov. Liknande problem går Nicholson och Aman (2012) in 

på och menar att förlust av kunskap och kontroll är betydande risker med att internationellt 

outsourca finansiella tjänster då personal som tidigare arbetat med uppgifterna, försvinner.  

Clements (2003) har samlat ihop de främsta oförutsedda kostnaderna som företagsledare i 

studien är oroade över vid finansiell outsourcing. Dessa är: 

• Risk för att viktig finansiell data faller i händerna på konkurrenter  

• Risk för att den kostnadsreduktion som förutsatts, inte uppnås 

• Kunskapsförlust inom företaget, expertis eroderar 

• Risken för att kvalitén hos den tredje parten avtar med tiden 

• Svårigheter att upprätthålla en bra relation med tredje part 

• Svårigheter att mäta prestation hos tredje part 

Tilläggas bör, att i enkäterna som Clements (2003) i sin studie baserat datan på, var endast 7% 

av de företagen som outsourcat finansiella tjänster missnöjda, medan hela 65% beskrev 

implementeringen som lyckad.  

Vidare nämner Clements (2003) de främsta aspekter företag som internationellt outsourcar 

finansiella funktioner bör tänka på. Högst upp kommer ömsesidigt förtroende, där hela 71% 

av andelen företag som tillfrågades i studien såg ömsesidigt förtroende med 

serviceleverantören som den mest kritiska faktorn. Därefter ansåg 53% av de tillfrågade att 

exakta, tydliga och preciserade avtal med serviceleverantören som den andra viktigaste 

faktorn.  

Forskarna Aman, Hamzah, Amiruddin och Maelah (2012) går in princip in på samma tema 

som Clements (2003) gjorde i tidigare stycke. Forskarna fokuserar här framförallt på två 

områden där transaktionskostnader kan uppstå vid internationell outsourcing av finansiella 

tjänster. Den första uppstår i kontraktsstadiet och den andra uppstår i kontrollstadiet. 

• I kontraktsstadiet innebär det att förhandla och designa ett bra och tydligt kontrakt 

med exakt förväntade mängder och komplexitet för arbetsuppgifterna med rätt tredje 
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part. Här är det viktigt att de båda parterna försöker förutsäga alla möjliga problem 

som kan uppstå under processens gång. Fortsättningsvis trycker forskarna på 

betydelsen av att utforma servicenivåkontrakt baserat på den komplexitet och 

förväntade prestation som tredje part förväntas leverera. Även metoder för att mäta 

prestation hos tredje part nämns som en viktig faktor vid kontraktsstadiet.  

• I kontrollstadiet är framförallt operationella och mänskliga faktorer riskerna. Här 

pekar forskarna på relationer som en av de främsta farorna, det vill säga att den tredje 

parten inte utför och samarbetar i god tro och att de inte presterar som lovats i 

kontraktet. Detta gör att den lovade kvalitén avtar med tiden.  

Forskarna Lacity och Willcocks (2012) konstaterar, precis som Clements (2003) gjort, att de 

flesta finansiella outsourcingar lyckas. I denna studie upplevde 56% av företagen positiva 

resultat, 11% negativa resultat och 33% ingen förändring. Leslie och Willcocks (2012) visar 

dessutom med sin studie att finansiell outsourcing har en lägre chans att underprestera än vad 

IT-outsourcing har, där deras studie tydligt visar ett större misslyckande för IT-outsourcing 

(22%) i jämförelse med (11%) för finansiell outsourcing. 

Lacity och Willcocks (2012) tar, utöver det tidigare, upp kulturella skillnader som en av de 

största riskerna till att transaktionskostnader uppstår, men även, precis som Aman et al. 

(2012) påpekade, ett tydligt och detaljerat kontrakt mellan de båda parterna, där förväntad 

erhållen service och kvalité står nedskrivet. Vidare skriver Lacity och Willcocks (2012) att 

bristande relationer, med dålig kommunikation och bristande förtroende, också ses som en 

potentiell källa till transaktionskostnader.  

1.2.3 Gemensamt 

Mellan internationell IT-outsourcing och internationell finansiell outsourcing finner forskarna 

framförallt två gemensamma faktorer som besitter förmågan att skapa oförutsedda kostnader 

för företag vid internationell outsourcing av IT- och finansiella tjänster. 

Aalders (2002) är inne på att en god relation mellan parterna är av stor vikt inom IT-

outsourcing, vilket även Clements (2003) menar är av stor vikt inom finansiell-outsourcing. 

Denna gemensamma problemfaktor mellan de båda områdena styrks dessutom av vad dels 

Aman et al. (2012) säger om kontrollstadiet där mänskliga faktorer och att upprätthålla en 

sund relation är av vikt och även till vad Vorontsova och Rusu (2014) säger om att en bra 

relation mellan parter är ett måste för att lyckas med outsourcing. I undersökningen KPMG 

(2007) utförde, ansåg dessutom hela 60% att det var mänskliga faktorer mellan huvudpart och 

tredjepart som låg till grund för svårigheter inom IT-outsourcing. Vidare skriver Lacity och 

Willcocks (2012) att bristande relationer med dålig kommunikation och bristande förtroende, 

ses som en källa till transaktionskostnader och misslyckanden för både IT- och finansiell 

outsourcing. 

Även kontrakt och kontraktsförhandling är faktorer forskarna nämner som potentiella källor 

till oförutsedda kostnader.  

En studie angående internationell IT-outsourcing visade att 31% av de tillfrågade ansåg att 

kvalitén från tredje part gått ner väsentligt direkt efter det att kontraktet skrivits på och att 

44% av de tillfrågade upplevde att den kvalité som lovats enligt kontraktet inte kunde uppnås 

(Tohmatsu & Touche 2003 se Murray & Crandall 2006, s.1). Studiens resultat förstärks med 

vad Aman et al. (2012) och Lacity och Willcocks (2012) säger angående kontraktsstadiet, där 

ett tydligt kontrakt med exakta förväntningar och komplexitet av arbetsuppgifterna är av 

yttersta vikt för att undvika att kvalitén från tredje part inte avtar med tiden. King (2008) och 
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Clements (2003) är inne på samma spår där studierna visar att företagsledare är oroliga över 

att kvalitén på arbetet från tredje part ska avta med tiden. Även KPMG (2007) nämner 

bristande avtalsförhandlingar som en faktor till misslyckanden inom outsourcing. 

Eftersom relationer och kontrakt kan ses som faktorer bakom misslyckanden inom IT- och 

finansiell outsourcing, kommer studien fokusera på dessa två faktorer. 

1.3 Problemformulering 

Genom härledning i problemdiskussionen ses relationer och kontrakt som potentiella faktorer 

bakom misslyckanden av IT- och ekonomioutsourcing. Faktorerna har förmågan att skapa 

problem för företag och således merarbete. Merarbetet resulterar i extra kostnader som inte 

alltid är lätta att upptäcka.  

1.4 Undersökningsfrågor 

Hur är en bristande relation med tredje part en grund till oförutsedda kostnader vid 

internationell outsourcing av IT- och/eller ekonomi-funktioner för multinationella företag 

verksamma inom Sverige? 

 

Hur är bristande kontraktsskrivning med tredje part en grund till oförutsedda kostnader vid 

internationell outsourcing av IT- och/eller ekonomi-funktioner för multinationella företag 

verksamma inom Sverige? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera och belysa faktorer som kan ligga till grund till 

oförutsedda kostnader vid internationell outsourcing av ekonomi- och IT-tjänster för 

multinationella företag i Sverige. 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till multinationella företag, verksamma inom Sverige, som 

internationellt outsourcar IT- och/eller ekonomi-funktioner. 
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2. Teoretisk referensram 

__________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt definieras relationer, kontrakt och multinationella företag. Därefter bearbetas 

relationer och kontrakt med hjälp av teorier och tidigare forskning som berör områdena. 
__________________________________________________________________________________________  

2.1 Definitioner 

2.1.1 Relation 

Vad som definierar en bra relation mellan två parter är inte självklart. Forskare har olika syn 

på vilka faktorer som karaktäriserar en välfungerande relation. Vorontsova och Rusu (2014) 

menar att en relation kan definieras som: 

 “A long-term commitment, a sense of mutual cooperation, shared risk and benefits, and other 

qualities consistent with concepts and theories of participatory decision making”. 

Clements (2003) och Vorontsova och Rusu (2014) menar att förtroende är en viktig parameter 

i en välfungerande relation. Forskarna Qi och Chau (2012) pekar på förtroende som en faktor, 

men också på andra faktorer som kommunikationskvalité och engagemang som viktiga. Lee 

och Kim (1999) nämner även dem förtroende, kommunikationskvalité och engagemang som 

utmärkande för en välfungerande relation. Forskarna Swar et al. (2012) pekar på liknande 

faktorer, men lägger till samarbete som ytterligare en viktig egenskap för en välfungerande 

relation. Lacity et al. (2009) är även dem inne på förtroende, kommunikationskvalité, 

engagemang och samarbete som viktiga faktorer för en välfungerande relation.  

Förtroende, kommunikationskvalité, engagemang och samarbete är således de faktorer 

forskarna i relationsavsnitten fokuserar på i denna studie.  

2.1.2 Kontrakt 

Ett kontrakt är ett avtal mellan parter där respektive part åtar sig att uppfylla det som skrivits i 

avtalet. Kontrakt är vanligast ett skriftligt avtal vilket är en rättslig bindande 

överenskommelse mellan två parter som beskriver rättigheter samt skyldigheter parterna har 

gentemot varandra (Gottschalk och Solli-Sæther 2006). Ouchi (1980) beskriver ett kontrakt 

som att parterna enbart är skyldiga att leverera det som är specificerat i kontraktet, vilket gör 

att kontraktet måste vara tydligt utformat med vem som måste leverera vad under varje 

möjligt tillstånd.  

2.1.3 Multinationella företag 

Ett företag som är verksamma genom olika koncerner och dotterbolag i flera länder. (Yaconi 

2000) 

2.2 Relationsteori 

Granovetter (1985) menar att ekonomiska handlingar är inbäddade och inneslutna av sociala 

relationer. Detta bekräftas av Kern och Willcocks (2000) som menar att outsourcing nästan 

alltid har ett ekonomiskt incitament, men blir precis som Granovetter (1985) säger, inbäddade 

och inneslutna av sociala relationer. Vidare visar Kern och Willcocks (2000) i sin studie att 

outsourcing till synes endast kan lyckas då relation med tredje part är välmående, effektiv och 

funktionerande. Vorontsova och Rusu (2014) stärker detta och menar att det finns betydande 
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forskning som pekar på att outsourcing, där goda relationer upprättas och bibehålls, har 

betydligt större möjligheter att lyckas. 

2.2.1 Förtroende 

Förtroende som kostnadsframbringare inom transaktionskostnadsteorin av Ouchi (1980), 

innebär att transaktionskostnader mellan två parter uppstår då det finns ett bristande 

förtroende mellan parterna. Eisenhardt (1989) trycker på att agentproblem mellan arbetsgivare 

och arbetstagare uppstår då det är svårt eller dyrt för arbetsgivaren att kontrollera vad som de 

facto görs av arbetstagaren. Känner arbetsgivaren inget förtroende för vad arbetstagaren 

presterar och ständigt måste kontrollera vad arbetstagaren gör, i och med det bristande 

förtroendet, argumenterar Ouchi (1980) för att det skapas transaktionskostnader. 

Granovetter (1985) menar att störningar kan uppstå eftersom konfliktfria sociala och 

ekonomiska transaktioner är beroende av förtroende. Granovetter (1985) fortsätter och menar 

att det finns forskning som hävdar att någon grad av förtroende måste finnas för att arbete i 

avtal eller uppgörelser ska ske.  

Gulati (1995) sammanfattar förtroende som: 

Företagets tro på att det andra företaget kommer utföra handlingar som leder till positiva 

resultat för företaget och inte kommer vidta oväntade åtgärder som skulle leda till negativa 

resultat för företaget.  

Forskarna Qi och Chau (2012) beskriver att det finns en korrelation mellan lyckade 

outsourcinglösningar och högt förtroende mellan parter. Om förtroende mellan parter saknas, 

riskerar outsourcinglösningen i många fall bli ineffektiv med ökade kostnader och minskad 

effektivitet som resultat. Vidare visar Clements (2003) i sin studie att förtroende är den 

absolut mest kritiska faktorn för att bygga en bra relation mellan parter och därmed lyckas 

med outsourcingen. Swar, Moon, Oh och Rhee (2012) stärker både det Ouchi (1980) och Qi 

och Chau (2012) säger om att kostnader uppstår mellan två parter när förtroende mellan 

parterna är en bristvara. Förtroende är enligt Swar et al. (2012) en av de viktigaste 

beståndsdelarna mellan två parter för att ett utbyte ska ske utan att extra kostnader ska uppstå. 

Precis som Qi och Chau (2012) och Clements (2003), menar Swar et al. (2012) att det finns 

en korrelation mellan lyckade outsourcingprojekt och starkt förtroende. Forskarna Kern och 

Willcocks (2000) argumenterar också för att förtroende är en viktig beståndsdel i en relation, 

men att det alltid, oavsett mängden förtroende, kommer finnas olikheter mellan parter, då 

parter oundvikligen har egna mål. De menar att förtroende är mer en passiv relationsfaktor där 

till exempel engagemang är en viktig komponent för att skapa förtroende.   

Lee och Kim (1999) stärker ytterligare det Ouchi (1980), Qi och Chau (2012), Swar et al. 

(2012) och Clements (2003) menar med att förtroende är en avgörande faktor för att extra 

kostnader mellan parter inte ska uppstå, då även de ser att det finns en stark korrelation 

mellan starkt förtroende mellan parter och lyckade outsourcinglösningar. Lacity, Khan och 

Willcocks (2009) pekar, precis som föregående forskare, på att förtroende är en vital 

relationsbeståndsdel vid outsourcing och att det finns stark korrelation mellan lyckad 

outsourcing och starkt förtroende mellan parter. 

Gulati (1995) hävdar att de största orosmomenten för företag som ingår avtal med varandra är 

att förutsäga den andra partens beteende. Vidare menar Gulati (1995) att det finns två sätt att 

göra beteendet mer förutsägbart. Det ena är ett detaljerat kontrakt och det andra är att bygga 

förtroende. Gulati (1995) menar att förtroende motverkar opportunistiskt beteende hos 
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individer som resulterar i lägre transaktionskostnader mellan parter. Vidare menar Mohr och 

Spekman (1994) att nivån på förtroende som attribut i ett partnerskap, påverkar möjligheten 

för partnerskapet att lyckas. 

Enligt ovanstående forskare är vikten av förtroende mellan parter för att nå en lyckad 

outsourcing påvisad. 

2.2.2 Samarbete 

Samarbete mellan två parter, som Ouchi (1980) beskriver det, innebär att parterna är beroende 

av varandra, i ett ömsesidigt givande och tagande. Ouchi (1980) förmedlar att samarbete 

mellan parter har en inneboende förmåga att skapa något större än summan av de ingående 

delarna. Det fundamentala problemet med samarbete mellan parter är det faktum att individer 

endast delvis har gemensamma mål, vilket skapar okoordinerade handlingar och oförenliga 

mål (Mayo 1945 och Barnard 1968 se Ouchi 1980, s.3). Eisenhardt (1989) stärker det och 

beskriver hur agentproblem mellan arbetsgivare och arbetstagare uppstår då de inte har 

samma önskningar och inte delar samma målbild. Anderson och Narus (1990) hävdar att när 

förtroende mellan parter finns, lär sig företag att koordinerade gemensamma ansträngningar 

leder till resultat som överstiger vad firman hade uppnått om de enbart agerade utifrån sitt 

egna intresse. Blir samarbetet ineffektivt uppkommer transaktionskostnader, eftersom 

mervärdet av parternas relation inte förverkligas fullt ut.  

Anderson och Narus (1990) beskriver samarbete som:  

En anda mellan företag av att arbeta tillsammans, med kompletterande aktiviteter, med målet 

att uppnå ömsesidiga fördelar.  

Lacity, Khan och Willcocks (2009) trycker på att ett misslyckat samarbete mellan två parter 

resulterar i misslyckad outsourcing och att de i sin forskning kunnat visa ett starkt samband 

mellan dessa två faktorer. Detta kan man se som en direkt koppling till det Ouchi (1980) och 

Anderson och Narus (1990) beskriver, där ett dåligt samarbete mellan parter leder till ökade 

transaktionskostnader, eftersom samarbetet inte skapar något mervärde. Swar et al. (2012) 

menar att ett lyckat samarbete mellan parter dels hjälper till att nå det gemensamma målet, 

men även underlättar att parterna når de egna uppsatta målen, vilket ger en ömsesidig nytta av 

samarbetet. Swar et al. (2012) visar på samma korrelation mellan lyckat samarbete och lyckad 

outsourcing som Lacity, Khan och Willcocks (2009) gör. Mohr och Spekman (1994) hävdar 

att parternas förmåga att försöka lösa problem och konflikter är ett viktigt attribut i ett 

partnerskap och att detta direkt påverkar huruvida partnerskapet lyckas.  

Samma aspekt som Mohr och Spekman (1994), pekar Kern och Willcocks (2000) i sin studie 

på, där en lyckad relation, enligt vissa respondenter, definieras av hur parterna löser 

situationer när konflikter uppstår. Vid dessa situationer måste parterna, enligt Kern och 

Willcocks (2000), demonstrera vilja att samarbeta då det annars visas en stor brist i förståelse 

mellan parterna, vilket enligt Ouchi (1980), visar på avsaknad av ömsesidigt givande och 

tagande och därmed ett icke fungerande beroende mellan parterna.  

Enligt ovanstående forskare är vikten av samarbetsvilja mellan parter för att nå lyckad 

outsourcing påvisad. 

2.2.3 Engagemang 

Det grundläggande problemet för samarbetande parter är att de endast delvis besitter samma 

målbild, vilket skapar okoordinerade handlingar och oförenliga mål (Mayo 1945 och Barnard 
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1968 se Ouchi 1980, s.3). Samma linje är Eisenhardt (1989) inne på, där problem mellan 

arbetsgivare och arbetstagare uppstår då arbetsgivare och arbetstagare besitter olika syn på 

målbild och önskningar. Engagemang från båda parterna krävs enligt Qi och Chau (2012) i en 

relation för att samarbetet ska fungera. Detta gör faktorn engagemang viktig för att samarbete 

mellan parter ska funktionera. 

Gottschalk och Solli-Sæther (2006) sammanfattar engagemang som: 

En samarbetspartner som anser att ett pågående utbyte med annan part är av så stor vikt, att 

den riktar stora insatser för att garantera att utbytet upprätthålls.  

Enligt sammanfattningen, kan vikten av engagemang tydligt ses i samarbete mellan parter. Qi 

och Chau (2012) stödjer detta och kan tydligt se ett samband mellan lyckade 

outsourcingprojekt och hög engagemangsnivå hos parterna, där bristande engagemangsnivå 

hos ena parten leder till misslyckade outsourcinglösningar och transaktionskostnader. Precis 

som Qi och Chau (2012) ser Lee och Kim (1999) liknande starka samband mellan en hög 

engagemangsnivå hos tredje part och lyckad outsourcing. 

Forskarna Mohr och Spekman (1994) är inne på ett lite annorlunda spår och menar att det 

finns ett samband mellan engagemang och förtroende där en högre engagemangsnivå leder till 

högre förtroende. Vidare säger forskarna att parternas vilja att engagera sig i relationen visar 

på att parten är seriös med att uppnå framgång och att parten framförallt är villig att anstränga 

sig för att upprätthålla en god relation, vilket i sin tur skapar förtroende. Liknande åsikter 

besitter Alborz, Seddon och Scheepers (2003) där forskarna också kan se ett starkt samband 

mellan engagemang och förtroende, där ju mer engagerade parterna är, desto högre 

förtroende, vilket i sin tur skapar starkare och långvarigare relationer och därmed 

förutsättningar för en lyckad outsourcing. Vidare menar Mohr och Spekman (1994) att nivån 

på engagemang som attribut i ett partnerskap påverkar möjligheten för partnerskapet att 

lyckas. 

Det finns ett beroendeförhållande mellan parter som samarbetar, vilket innebär att vardera 

parten tillför ett värde till helheten. När utbytet av varor eller tjänster mellan parter inte 

uppfyller de förväntningar respektive part hade vid bestämmandet av utbytet, uppstår 

transaktionskostnader. Transaktionskostnader kan dels genereras av tjänsten eller varans egna 

natur, eller av bristande förtroende mellan parterna. Enligt Mohr och Spekman (1994) och 

Alborz, Seddon och Scheepers (2003), leder bristande engagemang till bristande förtroende, 

vilket enligt Ouchi (1980) leder till transaktionskostnader. 

Enligt ovanstående forskare är vikten av engagemang mellan parter för att nå en lyckad 

outsourcing påvisad. 

2.2.4 Kommunikationskvalité 

Ett problem mellan parterna i ett samarbete är att de endast delvis besitter samma målbild, 

vilket skapar okoordinerade handlingar och oförenliga mål (Mayo 1945 och Barnard 1968 se 

Ouchi 1980, s.3). Eisenhardt (1989) menar att agentproblem uppstår mellan arbetsgivare och 

arbetstagare då det är svårt för arbetsgivaren att verifiera vad som presterats. Vidare beskriver 

Ouchi (1980) hur en transaktionskostnad uppstår när det är svårt att bestämma värdet på 

prestationen som utförts eller ska utföras. 

Forskarna Lee och Kim (1999) beskriver kommunikationskvalité som:  
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Den utsträckning det formella och informella delandet av trovärdig och meningsfull 

information mellan kundföretaget och tjänsteleverantören är aktuell, korrekt, trovärdig, 

adekvat, fullständig och användbar. 

Kommunikationskvalité är en viktig faktor för att relationen mellan två parter ska fungera 

(Mohr & Spekman 1994). Qi och Chau (2012) visar i sin studie att det finns en korrelation 

mellan lyckade outsourcingprojekt och hög kommunikationskvalité mellan parterna. 

Dessutom visar studien att en bra relation med tredje part varit svår att upprätthålla när 

kommunikationskvalitén varit undermålig. Vidare visar Qi och Chau (2012) att 

kommunikationskvalité är en stark bidragande faktor till att förtroende ska kunna bildas 

mellan parter. Liknande samband mellan relationer och kommunikationskvalité visar Kern 

och Willcocks (2000), där god kommunikationskvalité varit en kritisk faktor för att 

upprätthålla en bra och effektiv relation med annan part. Jones (2001) se Alborz, Seddon och 

Scheepers (2003), bygger vidare och menar att outsourcingrelationer framförallt kräver ledare 

med god kommunikationskvalité då de har förmågan att influera och förhandla med andra 

parter mer effektivt än vad andra anställda har.  

Lacity, Khan och Willcocks (2009) visar på samma korrelation som Qi och Chau (2012), där 

de tydligt ser ett samband med lyckad outsourcing där tredje part kunnat leverera god 

kommunikationskvalité. Forskarna Lee och Kim (1999) stärker både det Lacity, Khan och 

Willcocks (2009) och Qi och Chau (2012) antyder på, det vill säga att 

kommunikationskvalitén från andra part är av stor vikt vid lyckade outsourcinglösningar. 

Dessutom styrker forskarna det faktum att kommunikationskvalité är en starkt bidragande 

faktor till att förtroende mellan parter skapas, vilket Qi och Chau (2012) hävdade.  

Swar et al. (2012) berättar, precis som föregående forskare, att god kommunikationskvalité är 

av stor betydelse för att lyckas med outsourcing och att bygga upp förtroende mellan parter 

och därmed en lyckad relation. Forskarna Kern och Willcocks (2000) menar, som tidigare 

forskare, att en outsourcingrelation är beroende av god kommunikationskvalité, eftersom 

respektive part endast kan uppfylla de förväntningar och behov den andra parten har när dessa 

har kommunicerats tydligt. Vidare skriver Kern och Willcocks (2000) att en god 

kommunikationskvalité är av yttersta vikt för att undvika konflikter, lösa problem, minska 

osäkerheter och säkerställa flexibilitet mellan parterna. Kern och Willcocks trycker även på, 

precis som Swar et al. (2012), Lee och Kim (1999) och Qi och Chau (2012), att god 

kommunikationskvalité är en grundläggande faktor för att förtroende mellan parter ska kunna 

skapas. Vidare hävdar Mohr och Spekman (1994) att nivån på kommunikationskvalité som 

attribut i ett partnerskap påverkar förmågan för partnerskapet att lyckas.  

Enligt ovanstående forskare är vikten av god kommunikationskvalité mellan parter för att nå 

en lyckad outsourcing påvisad. 

2.3 Kontraktsteori 

Aman et al. (2012) menar att det är högst nödvändigt för företag att använda sig av kontrakt 

som ett verktyg för att minska osäkerheter och kostnader vid utbyte av varor och tjänster med 

annan part. Forskarna Platz och Temponi (2007) menar att ett välskrivet kontrakt är av stor 

betydelse, eftersom de flesta problem vid samarbete med annan part kan hänvisas till svagt 

utformade kontrakt. Ett välskrivet kontrakt används därmed för att minska osäkerheter som 

uppstår då olika parter ska ingå ett samarbete och förhoppningsvis dra vinningar ur 

samarbetet. Individer i ett samarbete besitter endast till viss del samma målbild (Mayo 1945 

och Barnard 1968 se Ouchi 1980, s.3). Är riktlinjerna otydliga blir den gemensamma 
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målbilden vag och prestationerna från respektive part okoordinerad. Vidare menar Ouchi 

(1980) att transaktionskostnader uppstår då det är svårt att bestämma värdet på prestationer, 

där otydlighet över vad som ska göras är en orsak till försämrade prestationer.  

2.3.1 Upprättande 

Aman et al. (2012) menar att upprättandet av ett kontrakt, för att det ska bli lyckat, är av stor 

betydelse. Affärsöverenskommelser mellan parter skrivs till en början ned med olika 

scenarion i ett försök att förutse framtidsförhållanden. Samma linje är forskarna Carlotta och 

Michela (2011) inne på, då de i studien menar på att förhandlingen av kontrakt är ett viktigt 

moment. Precis som Aman et al. (2012), menar Carlotta och Michela (2011) att det i 

upprättandet av kontrakt är viktigt att försöka förutse framtida scenarion och framförallt 

förväntad prestation hos motparten. Vidare menar Carlotta och Michela (2011) att ett kontrakt 

mellan två parter måste vara specifikt nog att tydligt reglera varje nyckelaspekt av den 

affärsrelation som håller på att ingås. Forskarna Lacity och Willcocks (2012) resultat visar att 

ett detaljerat och tydligt kontrakt är av stor vikt för att outsourcing ska lyckas. Samma aspekt 

pekar Clements (2003) på, där det är viktigt att ett kontrakt tydligt preciserar de krav som 

finns gentemot serviceleverantören. Vidare menar Clements (2003) och Lacity och Willcocks 

(2012) att skrivandet och förhandlingen av kontraktet gärna får ta tid, eftersom man då kan 

lära känna serviceleverantören på ett djupare plan. Forskarna Platz och Temponi (2007) 

menar, som ett försök till att motarbeta risken för oenighet över målbild och prestationskrav, 

att det viktigaste vid upprättande av kontrakt, är att framförallt lägga vikt på att få tredje part 

att förstå huvudföretagets mål och visioner. Aman et al. (2012) och Carlotta och Michela 

(2011) klargör därmed vikten av att i upprättandefasen av kontrakt tydligt försöka förutse alla 

möjliga problem som kan uppstå under samarbetets gång, men även som Platz och Temponi 

(2007), Carlotta och Michela (2011), Aman et al. (2012) och Clements (2003) vidare 

beskriver, prestationskrav för tredje part. 

Ouchi (1980) tillägger dock, att eftersom framtiden är osäker och komplex, blir ett 

gemensamt förutsägande av framtiden nästintill omöjlig. Alternativet finns att lämna 

kontraktet ofullständigt, vilket resulterar i att tredje part måste tolka osäkerheten och 

komplexiteten i framtiden på ett sätt som är acceptabelt för huvudpart. Då osäkerhet över vad 

som utförts eller vad som ska utföras resulterar i transaktionskostnader, blir endast 

upprättande av ett kontrakt, otillräckligt.  

Gottschalk och Solli-Sæther (2006) trycker på vikten av att utveckla ett målorienterat kontrakt 

tillsammans med tredje part. Platz och Temponi (2007) påpekar att kontrakt som uppmuntrar 

tredje part att prestera väl och som försöker hindra tredje part från att underprestera, bör vara 

en självklarhet vid outsourcing. Forskarna menar att det dock i många fall inte räcker för 

tredje part att enbart utföra de uppgifter som kontraktet visar på, utan att det krävs en tydlig 

förutbestämd standard i kontraktet från huvudpart för att effekten ska bli maximal. Här läggs 

vikten vid att utforma en prestationsstandard inom kontraktet där detaljer över kvantitet, 

kvalité och timing bör vara tydligt specificerade. Aman et al. (2012), Clemets (2003) och 

Carlotta och Michela (2011) tar upp samma aspekt, där de tydliggör behovet av att tydligt 

sätta upp ett standardiserat prestationskrav för tredje part.  

2.3.2 Underhåll 

Att enbart upprätta ett kontrakt är inte tillräckligt (Ouchi 1980). Eftersom framtiden är 

komplex och osäker måste bägge parter tolka framtida händelser och scenarion likadant för att 

endast upprättandet ska vara tillräckligt (Ouchi 1980). Tolkar parterna händelser och 

scenarion olika, blir uppfattningen av det arbete som ska utföras otydligt och okoordinerat 
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vilket innebär att olika målbilder skapas, som till slut leder till problematik mellan huvudpart 

och tredje part (Eisenhardt 1989; Ouchi 1980).  

Forskarna Carlotta och Michela (2011) och Aman et al. (2012), utvecklar Ouchis (1980) och 

Eisenhardts (1989) tankar och menar att precis lika viktigt som upprättandet av ett tydligt och 

bra kontrakt är, är underhåll av det kontrakt som skrivits. Detta eftersom man då kan se över 

nya förhållanden och villkor som uppkommit. Carlotta och Michela (2011) beskriver hur 

kontraktet måste vara flexibelt nog att tillåta tillägg som ett svar på oförutsedda händelser och 

scenarion eftersom det annars finns risk för ineffektivitet och osäkerhet över målbild mellan 

parterna, vilket i sin tur innebär problem med den prestation som förväntas. Precis som 

Carlotta och Michela (2011) menar Chang, Gurbaxani och Ravindran (2017) att kontraktets 

utformning måste tillåta omförhandling av villkor då framtiden är osäker och oförutsägbar. 

Vidare skriver Clements (2003), som tidigare forskare, att kontraktet ska vara flexibelt för 

anpassning till framtida händelser och scenarion. Lacity och Willcocks (2012) menar att det 

finns betydande bevis som visar att kontrakt som är skrivna för kortare perioder bidrar till fler 

lyckade outsourcingar än vad kontrakt för längre perioder gör. Detta på grund av styrkan att 

kunna anpassa kontraktet efter förändringar och händelser, vilket ger minskad osäkerhet 

mellan parter. Aman et al. (2012) menar att om två parter inte underhåller kontraktet som 

skrivits mellan dem, blir parterna blinda för det som händer och vad som ska göras. Dessutom 

menar Gulati (1995) att upprepad kontakt mellan parter skapar förtroende däremellan, vilket 

motverkar det faktum att transaktionskostnader, enligt Ouchi (1980), uppstår när bristande 

förtroende finns mellan parter. 

Ouchi (1980) tillägger dock, att även om parterna skriver om kontraktet ett flertal gånger för 

kortare tidsperioder, för att kunna anpassas till den komplexa och osäkra framtiden, uppstår 

problem. Vidare menar Ouchi (1980) att i många utbytesrelationer är tjänster och varor unika 

vilket kräver att leverantören har specialkunskap över hur de ska tillhandahålla servicen till 

huvudpart på bästa och effektivaste sätt. Leverantören erhåller denna kunskap över tid och får 

då enligt Ouchi (1980) “first mover advantage” som möjliggör för leverantören att bjuda mer 

effektivt på efterföljande kontrakt än potentiella konkurrenter. Med detta i åtanke, kommer 

inte potentiella konkurrenter slösa tid och energi på att lämna anbud, då de redan initialt är i 

underläge. Detta skapar ett bilateralt monopol där det endast finns en köpare och en säljare. 

Under detta tillstånd menar Ouchi (1980) att konkurrerande krafter är frånvarande vilket 

innebär att varje part kommer kräva antingen högre kostnader eller sämre kvalité. För att 

överhuvudtaget kunna underhålla ett sådant utbyte måste parterna investera i betydande 

övervakningsresurser för att kontrollera prestationen och kostnaderna hos motpart.  

Temponi och Platz (2007) berör detta område och menar att det är av absolut nödvändighet 

för huvudföretaget att visa sina förväntningar på kvalité av service, men även, medlen för att 

mäta prestationerna som serviceföretaget enligt kontraktet ska utföra åt huvudföretaget. 

Vidare menar Temponi och Platz (2007) att standarder inom kontrakt är en nödvändighet, där 

fokus ska ligga på faktorer specificerade för den arbetsuppgift och där den absolut lägsta 

prestationsnivå som accepteras, måste preciseras. Forskarna menar att faktorer som 

informationskvalité, svarstid, noggrannhet av data, reliabilitet och den allmänna kvalitén av 

servicen, tydligt bör vara specificerad i kontraktet.  

Ett belöningssystem, som binder ihop prestationer från leverantören utförda enligt en standard 

i ett kontrakt, är svårt att upprätta men ändå nödvändigt (Sadler 2002 se Temponi och Platz 

2007). Bestraffning av upprepade underprestationer från leverantören inom kontraktets 

standarder är också det en nödvändighet, då det annars finns risk för att leverantören nöjer sig 

med en medelmåttig prestation (Temponi och Platz 2007). Liknande åsikter besitter Clements 
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(2003), där belöning för hållen prestationsnivå och reparerande av undermålig prestationsnivå 

är ett måste för ett välskrivet kontrakt.  
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3. Metod 

__________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras den metod som används, där metodval, population, urval och 

genomförande ingående beskrivs. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 
__________________________________________________________________________________________ 

3.1 Metodval 

Studien har, som Flick (2009) beskriver det, antagit en deduktiv ansats eftersom studien utgått 

ifrån tidigare teorier och forskning och utifrån dessa skapat undersökningsfrågor som därefter 

försökt besvaras.  

Studien har använt en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer. En kvalitativ 

studie, där intervjuer används som tillvägagångssätt, bidrar ofta till en djupare förståelse över 

ämnet. Tillvägagångssättet kan i vissa fall täcka ett mindre spektrum än vad en kvantitativ 

studie i form av enkäter hade gjort (Denscombe 2016). Däremot är en kvalitativ studie, enligt 

Flick (2009), av högre relevans än en kvantitativ studie då sociala relationer ska studeras, 

vilket studien har gjort. Det val vi gjort av metod anser vi som det bästa alternativet inom det 

problemområde vi engagerat oss i.  

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer - Kvalitativ 

Eftersom studien ville få in ett djup inom frågeområdena så var intervjuer ett bra verktyg. 

Intervjuer är bra för att vi, tillskillnad från enkätundersökningar, kan ställa mer komplexa 

frågor där respondenten har förmågan utveckla sina svar mer (Denscombe 2016). 

Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom den ger den intervjuade respondenten förmågan 

att själv utveckla sina svar och tankar angående de ämnen som presenteras (Denscombe 

2016). Med semistrukturerade intervjuer kan vi argumentera för att vi får den djupare 

kunskapen som behövs för att besvara undersökningsfrågorna vi konstruerat. I motsats till 

enkäter, har semistrukturerade intervjuer dessutom styrkan att svarsfrekvensen är hög vilket 

väger upp den låga svarsfrekvensen som en enkätstudie med största sannolikhet hade 

inneburit. Förvisso når man i de flesta fall ut till ett större spektrum med hjälp av enkäter, men 

djupgående svar prioriterades högre än många svar i studien (Frankfort-Nachmias, Nachmias 

& Dewaard 2015; Denscombe 2016). Ett problem vi var medvetna om med semistrukturerade 

intervjuer var respondenternas eventuella känsla över att inte kunna vara fullständigt 

anonyma. Detta kan enligt Frankfort-Nachmias, Nachmias och DeWaard (2015) göra att 

respondenten inte känner sig tillräckligt bekväm med att svara ärligt på eventuella etiskt 

jobbiga frågor. Då vi ansåg intervjuer med djupgående svar som mer värdefulla än enkäter, 

var intervjuer det bästa valet för studien. 

3.1.2 Internetbaserad intervju - kvalitativ 

En av intervjuerna var en internetbaserad intervju. En fördel med internetbaserade intervjuer 

är att svaren fås i skriftligt format vilket raderar behovet av att transkribera. En nackdel är att 

det inte finns någon visuell kontakt med respondenten, vilket ger forskarna sämre möjlighet 

att bekräfta respondentens identitet och information som ges. Vidare är en annan fördel, 

utöver transkribering, det faktum att avståndet kan reducera intervjuareffekten vilket har 

förmågan att ge mer ärliga svar då statusfaktorer tas bort som minskar känslan av obehag. 

(Denscombe 2016). Då vi i studien, till viss del, hade frågor som kunde uppfattas som 

obekväma att svara på, ansågs en internetbaserad intervju som ett bra komplement till de fyra 

ansikte-mot-ansikte intervjuerna. 
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3.2 Konstruktion av frågeformulär 

Det frågeformulär vi konstruerade till intervjuerna bestod av totalt 16 frågor vilka gemensamt 

skulle täcka undersökningsfrågornas områden. Eftersom vi var ute efter öppnare svar än 

strukturerade intervjuer men också slutnare svar än ostrukturerade intervjuer, var många av 

frågorna utformade på det sättet att respondenten hade alternativet att svara ja eller nej, men 

också möjligheten till att få motivera varför de svarade ja eller nej.  

3.3 Population 

Populationen vi gjorde ett urval ifrån i studien, var multinationella företag i Sverige som 

outsourcar IT- och/eller ekonomi-hantering till en tredje part utomlands. 

3.4 Urval 

Den primära datainsamlingen i form av intervjuer, är baserad på ett icke-sannolikhetsurval då 

vi, som Denscombe (2016) beskriver det, påverkat valet av respondenter inom populationen. 

Ett subjektivt urval gjordes, då respondenterna i studien handplockades på grund av deras 

relevans, erfarenheter och kunskaper inom problemområdet (Denscombe 2016, s.74). Totalt 

fem personer från fem företag kontaktades och intervjuades. Efter den femte intervjun gjordes 

bedömningen att respondenternas svar upprepades, vilket tydde på ett mönster och därmed 

avslutades datainsamlingen. Respondenterna besitter olika positioner i respektive företag där 

alla har erfarenhet av internationell outsourcing för IT- och/eller ekonomitjänster.  

3.5 Genomförande 

Forskningen är baserad på primär och sekundär data. Den primära datan kommer ifrån 

semistrukturerade intervjuer och en internetbaserad intervju medan den sekundära datan 

huvudsakligen kommer ifrån vetenskapliga artiklar, men också rapporter, böcker och 

tidningsartiklar.  

Studiens primära datainsamling är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer och en 

internetbaserad intervju med fem personer från fem olika företag. Alla respondenter föredrog 

att vara anonyma i uppsatsen då vissa frågor som ställdes, upplevdes som etiskt jobbiga. Alla 

intervjuer spelades in, samtidigt som anteckningar togs som säkerhet ifall något skulle blivit 

otydligt med ljudinspelningen. Att enbart anteckna under intervjuerna ansågs som otillräckligt 

då det vore omöjligt att få med allt, speciellt under semistrukturerade intervjuer där 

respondenten har förmågan att utförligt prata om det aktuella ämnet.  

Den sekundära datan i studien hittades med olika tillvägagångssätt. De vetenskapliga 

artiklarna hittades med hjälp av sökord och sökmeningar som outsourcing, internationell 

outsourcing, offshore outsourcing, hidden costs, unexpected costs, transaktionskostnader, 

outsourcing relations, outsourcing contracts, relations, contracts och communication 

outsourcing. De plattformar och sökmotorer forskarna använde för att hitta vetenskapliga 

artiklar var framförallt GoogleScholar och Söderscholar eftersom forskarna där ansåg att det 

som lättare att kunna se vilka artiklar som var vetenskapligt granskade. Böckerna som 

tillämpats i studien hittades genom GoogleScholar, men också genom fysisk utlåning ifrån 

biblioteket på Södertörns högskola. De alldagliga tidningsartiklarna som använts i studien, 

hittades med hjälp av sökord som outsourcing, internationell outsourcing, offshore 

outsourcing genom Googles sökmotor. 
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3.6 Metodkritik 

Det finns inte enbart positiva aspekter med att använda sig av en kvalitativ metod. Att 

använda sig av en kvalitativ metod i form av intervjuer innebär många negativa aspekter man 

som forskare bör ta i beaktning. Dels är det resurskrävande, där intervjuer, om djupgående 

data ska hämtas, är väldigt tids- och resurskrävande (Jacobsen 2017). Vi har därför behövt 

göra ett val där nyanser och åsikter prioriteras framför många enheter, vilket enligt Jacobsen 

(2017) och Thurén (2013) gör det väldigt svårt att dra generaliserande slutsatser ifrån. Är 

dessa väldigt få personer representativa i sina svar för andra än sig själva? I studien kan vi 

inte påstå att de är det vilket helt klart ses som en nackdel och svaghet. Kvalitativa ansatser 

får därmed ofta svårt med den externa giltigheten (Jacobsen 2017). Det går att samla in 

kvalitativ data från ett representativt urval, men i denna studie kan vi inte hävda att detta 

gjorts.  

Undersökningseffekten är även det en negativ aspekt med kvalitativ metod och framförallt 

intervjuer (Jacobsen 2017). Det är väldigt svårt för oss att kunna verifiera respondenterna vi 

intervjuat för studien har angett uppriktiga svar eftersom intervjuobjekten ställs i en position 

med oss, som i princip är främmande för dem, där vi ställer relativt närgångna frågor. Risken 

finns naturligtvis att svaren då, på grund av hela situationen, förvrängs från den verklighet 

respondenterna egentligen upplever. 

Ytterligare en negativ aspekt med en kvalitativ metod är flexibiliteten. Eftersom frågorna vi 

ställt varit relativt öppna för tolkning, har det ständigt dykt upp ny information när vi sedan 

försökt få ner det absolut viktigaste i empirin. Här finns risken, enligt Jacobsen (2017), att 

man hamnar i en ond cirkel och att problemställningen förändras så dramatiskt att 

undersökningen tillslut blir annorlunda än vad man först hade tänkt sig. Här hade vi lite 

svårigheter eftersom det är olika nyanser från personer man genom semistrukturerade 

intervjuer får in vilket gör det svårare att hålla den riktning undersökningen från början skulle 

hålla. 

3.7 Källkritik 

Då studiens data endast är baserad på fem intervjuer från en väldigt stor urvalsgrupp, blir det i 

princip omöjligt att dra generaliserande slutsatser (Thurén 2013). Att försöka dra 

generaliserande slutsatser från enbart några få exempel är något man, enligt Thurén (2013), 

bör vara väldigt försiktig med. Vi kan därför inte inte dra några generaliserande slutsatser om 

urvalet utifrån den undersökning vi gjort.  

3.8 Reliabilitet 

Enligt Flick (2009) måste uppkomsten av datan i studien kunna förklaras på ett sätt så att 

andra personer har möjlighet att kolla vad som faktiskt har sagts av respondenterna och vad 

som snarare är en tolkning av forskarna på de svar som givits. Eftersom studiens data baseras 

på intervjuer med anonyma respondenter från anonyma företag, blir reliabiliteten i detta 

hänseende lågt eftersom det blir svårt för en tredje part att kontrollera vad som faktiskt sagts 

av respondenterna. Reliabiliteten blir dock, enligt Flick (2009), högre, ju noggrannare hela 

forskningsprocessen är dokumenterad, eftersom det blir lättare att replikera en sådan studie 

för annan part. 

Vi anser att forskningsprocessen i studien är väldokumenterad och lätt att följa, med undantag 

för anonymiteten hos svarsrespondenterna. Studien har låg reliabilitet eftersom 
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respondenterna är anonyma, men förstärks något av det faktum att hela forskningsprocessen 

är väldokumenterad. 

3.9 Validitet 

Validitet kan, enligt Flick (2009), sammanfattas som frågor ifall forskarna verkligen ser vad 

de tror sig se. Problem kan uppstå i tre typer, där den första är ifall forskarna tror sig se ett 

samband där det inte finns något. Den andra är att forskarna förkastar ett samband när det 

finns ett samband och den tredje är att ställa fel frågor till respondenten.  

Studiens validitet är svårbedömd eftersom vi är två forskare som tillsammans drar samband 

utifrån data som samlats in, där datan vi samlat in eventuellt kan ha tolkats olika av forskarna. 

Angående frågorna i frågeformuläret är det svårt att dra någon slutsats om de är de bästa 

frågorna att ställa för studien eftersom ingen pilotstudie genomfördes där eventuella 

förbättringar av frågorna kunde genomföras. Däremot tycker vi att svaren vi genom 

intervjuerna fått in, möjliggjort relativt bra analys och därmed ett försök till ett besvarande av 

undersökningsfrågorna. 
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4. Empiri 
__________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras datan som samlats in genom intervjuerna. Avslutningsvis 

presenteras en kort sammanfattning av datan. 
__________________________________________________________________________________________ 

4.1 Data från semistrukturerade intervjuer 

Plats- och avdelningschef - A 

Strategic Sourcing Manager - B  

Business Manager - C 

IT-Chef - D 

Inköpsansvarig - E 

 

“För vilka funktioner har ni erfarenhet av internationell outsourcing? Både IT- och 

ekonomi? Eller endast en av dessa?” 

Respondenterna A, C och E har erfarenhet av både internationell outsourcing inom IT och 

ekonomi. Respondent B har endast erfarenhet av IT outsourcing. Respondent D har till största 

del erfarenhet av internationell outsourcing inom IT eftersom respondenten arbetar som IT-

chef, men även till viss del av ekonomi, eftersom respondenten som IT-chef ibland kommer i 

kontakt med ekonomiavdelningen.  

 

“Vad är orsaken till att ni internationellt outsourcar IT- och/eller ekonomi-funktioner?” 

För samtliga respondenter var effektivitetsökningar och reducerade kostnader de främsta 

anledningarna till att internationellt outsourca både IT- och ekonomitjänster. 

“Strategiskt så finns beslut om att renodla firmans egen verksamhet till det som kallas 

kärnverksamhet, det vill säga där firman tjänar sina pengar och där firman är 

konkurrensmässigt stark och kan bedriva verksamhet både billigare och med högre kvalitet 

än andra aktörer” – Respondent C 

Respondent C nämnde stordriftsfördelar som ytterligare orsak till valet att outsourca. 

Respondent A, B och E tillade att inom IT-outsourcing var en samarbetspartner med hög 

kompetens även det ett argument till valet att outsourca. Vidare tyckte E att det var svårt att 

hitta kompetens i närområdet. Respondent B nämnde även att tillgång till ny teknologi och 

“Ways of Working” där högre grad av automation och synergier med andra kunder som 

ytterligare orsaker till valet att outsourca. Respondent C menade att kvalitetshöjningar och ett 

omstyrande av ekonomiska medel som ytterligare anledningar till valet att outsourca, då detta 

ger möjlighet till ett mer fokuserande av kärnverksamheten. Funktioner som anses mer 

allmänna och som även andra företag har, ses inte som kärnverksamhet på samma sätt, vilket 

innebär att det strategiska övervägandet blir att någon annan kan göra det bättre och till lägre 

kostnad genom stordrift, eftersom flera kunders behov tillfredsställs i samma fabrik. 

Respondent C menar fortsättningsvis att det handlar om att få ner företagets direkta kostnader 

för att klara av årets och kommande årens budgetkrav. Respondent D nämnde att företaget 

tidigare besatt erfarenhet av internationell outsourcing för andra områden än IT och ekonomi, 

vilket, i och med erfarenheten, gav dem möjligheten att internationellt outsourca IT och 

ekonomi.  

 

“Litar ni på tjänsteleverantören rent generellt? Varför?” 

På frågan om förtroende till tjänsteleverantören varierade svaren. 
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“Inom IT kan jag inte påstå att förtroendet för leverantören är jättehög, det är till och med så 

att vi behövt ta tillbaka delar som IT-outsourcats på grund av att det faktiskt inte fungerade 

som tänkt” – Respondent A 

Respondent A upplever lägre förtroende gentemot tjänsteleverantören för IT-outsourcingen än 

för ekonomioutsourcingen, eftersom mycket av den IT-outsourcing som gjorts, inte fungerat 

som tänkt vilket inneburit ett tillbakatagande av många delar. Respondent B litar på 

tjänsteleverantören eftersom bra avtal finns på plats som gör det kostsamt för leverantören att 

inte leverera service enligt överenskommet mål. Vidare säger B att det är flera år av 

samarbete vilket har skapat ett ömsesidigt förtroende. Dessutom, tillägger B, konsolidering av 

uppdrag till ett fåtal leverantörer vilket gör att de “riskerar” att förlora större intäkter om 

företaget beslutar att byta leverantör om de inte “sköter sig”. Respondent C litar på sina 

utvalda tjänsteleverantörer och tillägger att det har att göra med att de enbart vänder sig till 

stora aktörer som inte har råd att missköta kunder av deras storlek. Vidare menar respondent 

C att de har tydliga rutiner för hur bakgrundskontroller, upphandlingar och auditeringar går 

till. Dessutom finns det välbeprövade kontrakt företaget kan luta sig mot om det skulle uppstå 

konflikt med tjänsteleverantören och att företagets juridiska resurser är stora. Respondent D 

känner, precis som respondent A, att förtroendet för tjänsteleverantören är lågt, eftersom det 

är väldigt svårt att lösa problem med tjänsteleverantören. Respondent E litar på 

tjänsteleverantörerna för både IT och ekonomi. IT-leverantören var en partner som företaget 

hade gemensam försäljning med där de hade en IT-sida som Es företag tog hjälp av. När det 

gäller ekonomi, tillägger E, vände de sig till en stor spelare inom området där E fick känslan 

av att de hade den kunskap som efterfrågades. 

 

“Upplever ni samarbetsvilja från er tjänsteleverantör? På vilket sätt?” 

Uppfattningen om känslan av samarbetsvilja från tjänsteleverantören varierade mellan 

respondenterna. 

“Ja, vi har generellt bra samarbete med leverantörerna” – Respondent B 

Respondent A upplevde att man inom IT varit benägna att följa arbetsprocesserna men att det 

i många fall inte löst problemen för respondenten som användare av tjänsterna. Vidare menar 

A att tjänsteleverantören varit samarbetsvilliga men inte inom de givna ramarna. För både IT 

och ekonomi upplever respondenten att samarbetskänslan är betydligt svagare nu, då arbetet i 

många aspekter blivit avpersonifierat. Respondent B upplever samarbetet som generellt bra 

med tjänsteleverantörerna. Dessutom, tillägger B, vet tjänsteleverantörerna om att flera av 

deras konkurrenter är beredda att ta över uppdragen om företaget inte är nöjda med leveransen 

av tjänsterna. Respondent D upplever samarbetsviljan som bristfällig för de IT-tjänster som 

den externa parten har ansvar över. Respondent D nämner även att de ekonomiska tjänsterna 

som internationellt outsourcats, gått bättre, vilket respondenten hävdar, beror på att de IT-

tjänster som outsourcats har varit för komplicerade, vilket inneburit att kunskapen och 

kontrollen försvunnit från företaget. Fortsättningsvis menar respondent D att hela processen 

kring att lösa IT problem blivit försenade för företaget, eftersom en flaskhalseffekt uppstått 

som respondenten menar inträffar när arbetsprocessen begränsas av ena parten. Respondent C 

upplever samarbetsvilja från tjänsteleverantörerna, men att det naturligtvis skiljer sig åt 

mellan leverantörer, dock anser respondenten att det generellt är hög samarbetsvilja. 

Respondent C menar att anledningen till den generellt höga samarbetsviljan, är för att 

företaget är leverantörernas levebröd och att det inte finns någon automatik i att 

leverantörerna får behålla kontrakten. Vidare menar respondent C att de ser till att att 

konkurrensutsätta leverantörerna så ofta det går och att samarbetsviljan och graden av 

tillmötesgående varierar ganska mycket under ett kontrakts livslängd. Respondent C anser att 
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leverantören är villig till stora justeringar och eftergifter i upphandlingsfasen men att det 

därefter blir mer stelbent så fort ersättningen är bestämd och kontraktet påskrivet. Respondent 

C menar att det finns exempel då leverantörer blivit av med sitt kontrakt då de agerat direkt 

ohjälpsamt. C påstår att det finns en speciell form av samarbetsvilja hos de leverantörer som 

är avknoppningar från bolaget, där man, trots att avknoppningen gått över till att vara ett eget 

bolag med egna villkor, ser en god samarbetsvilja eftersom avknoppningen ser sig som en del 

av koncernen och fortsätter därmed att agera för det gamla moderbolagets bästa. Vidare 

menar respondent C att samarbetsviljan hos en leverantör kan påverkas både positivt och 

negativt av kontraktets utformning. Företaget har genom åren använt sig av olika 

incitamentsmodeller där både “bonus” och “penalties” utlovats, där de i vissa fall direkt 

påverkat hjälpsamheten, dock inte i alltid till det bättre. C anser att det inte finns något 

entydigt svar på hur man bäst utformar incitamentsmodeller kontraktsmässigt och påstår att 

det definitivt är ett “tveeggat svärd”. Respondent E upplever samarbetsvilja från både IT och 

ekonomi. Tjänsteleverantören för fakturahanteringen hade mycket vana, men Es företag 

gjorde en outsourcing som var “Drag and Drop” där processen inte gjordes iordning till 

tjänsteleverantören utan togs precis som den var och bara fördes över. Detta skapade 

problematik, men där tjänsteleverantören försökt på ett bra sätt. För IT upplever E att dem är 

väldigt bra på att samarbeta, där företaget haft ganska många konsulter hos Es företag i 

Södertälje. 

 

“Känner ni engagemang från tjänsteleverantören i relationen? På vilket sätt?” 

Uppfattningen om engagemang från tjänsteleverantörerna varierade till viss del mellan 

respondenterna. 

“Det är väldigt olika engagemang mellan parterna och det är en stor frustration när det 

gäller tjänsterna av IT som är internationellt outsourcade” – Respondent D 

Respondent A upplever en sämre engagemangsnivå från både IT- och ekonomi outsourcingen 

än vad A kände när tjänsterna behandlades internt. Respondent B känner engagemang från 

tjänsteleverantörerna och att de är måna om relationen för att få fler uppdrag och därmed hålla 

deras konkurrenter borta. Respondent C menar att engagemang, tillskillnad från 

samarbetsvilja och hjälpsamhet, är en mycket individuell fråga och att engagemang direkt 

beror på avstånd och antalet personliga kontakter parterna emellan har. C menar att den här 

kontakten är språkberoende och kulturellt betingad där parter med färre gemensamma baser 

och beröringspunkter har svårare att nå en interaktion som leder till engagemang i ordets 

verkliga betydelse. Vidare menar respondent C att många outsourcingar är pressade hårt 

ekonomiskt där processarbetet karaktäriseras av en “ticket” som hanteras av ett antal 

utbytbara handläggare. Detta är enligt C, inte en grogrund till engagemang. Respondent D 

menar att även engagemangsnivån hos tjänsteleverantören varit bristfällig, vilket skapat stor 

frustration. Respondent E upplever att både IT- och ekonomi tjänsteleverantören är 

engagerade, framförallt IT. Vidare menar E att outsourcingen av IT var en av 

tjänsteleverantörens första etableringar i Norden vilket gjorde att dom var väldigt engagerade. 

 

“Hur upplever ni kommunikationskvalitén mellan er och tjänsteleverantören? Upplever ni 

problem?” 

Respondenternas åsikter angående kommunikationskvalitén med tjänsteleverantörerna var 

förhållandevis entydiga. 

“Man outsourcade väldigt många frågeställningar till indiska helpdesks och tog bort i stort 

sett alla interna svenska supportfunktioner. Även för personer med mycket goda 
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engelskakunskaper var det svårt att få bra support, mycket svårt till och med” – Respondent 

A 

Respondent A menar att det ett tag var katastrofalt, då det var mycket svårt att få bra support 

inom IT-frågor. För ekonomisidan, tillägger respondent A, har all kommunikation reducerats 

till skriftliga kommentarsfält, vilket enligt A är väldigt begränsande på ett dåligt sätt, eftersom 

man knappt pratar med andra människor. Respondent B upplever kommunikationskvalitén 

som generellt sett bra. B fortsätter och menar att företaget har “Supplier Governance”-forum 

på olika nivåer på plats med leverantörerna, vilka kan användas för att snabbt lösa eventuella 

problem. Respondent C anser att kommunikationskvalitén är varierande. Språket är, enligt C, 

en stor faktor, där svensk-engelska skiljer sig från finsk-engelska och nordisk-engelska skiljer 

sig från indisk-engelska. Engelska i de baltiska staterna är också en helt annan engelska. De 

individuella skillnaderna är också stora. C tillägger dessutom att kontorens utformning, hos 

tjänsteleverantören, kan vara ett bekymmer för kommunikationskvalitén, där problem kan 

uppstå då en telefonkonferens ska ske med en osäker indier som talar lågt och snabbt och som 

sitter i ett öppet landskap i en helpdesk i Bangalore. Vidare menar C att det dock är en 

vanesak. Bäst fungerar det, menar C, då kommunikationen med leverantören är frekvent, 

eftersom fler problem uppenbarar sig för en användare av IT-tjänsterna som ringer IT 

supporten på Filippinerna en gång om året än för en svensk IT solution manager som har 

daglig kontakt med sitt förvaltningsteam i till exempel Litauen. Det blir svårt att 

kommunicera på ett djupare plan om kommunikationen inte är frekvent enligt C. I de allra 

flesta fall krävs det en kombination av det skrivna och talade ordet när det gäller internationell 

outsourcing, bara tal skapar, enligt respondent C, hög risk för missförstånd. Respondent D 

menar att kommunikationsproblem dagligen uppstår, speciellt med tjänsteleverantören från 

Indien. Vidare menar D att det inte enbart är engelskan som kan vara ett 

kommunikationsproblem, utan även tolkningen av det som sägs. Detta leder i sin tur till att 

budskapet inte kommer fram och att det bidrar till väldigt mycket mail fram och tillbaka 

mellan företaget och tjänsteleverantören. Fortsättningsvis anser D att det är lättare att 

kommunicera med delar som är internationellt outsourcade inom Europa. Respondent E 

menar att för både ekonomi och IT har vissa kommunikationsproblem uppstått, framförallt för 

ekonomitjänsterna. Vidare menar E att ekonomioutsourcingen i Indien är lokaliserat på ett 

ställe där omsättningen på arbetskraft är stor, vilket har gjort att det uppstått lite problem att 

kommunicera med dom. Däremot har företaget lagt ner mycket kraft för att hantera dessa 

problem. E fortsätter och menar att det kanske inte direkt är kommunikationsproblem de 

upplevt, utan snarare mer problem i relationen, där företaget inte riktigt visste hur de skulle 

hantera det.  

 

“Upplever ni att ni har samma målbild som tjänsteleverantören om vad som ska uppnås?” 

Angående känslan av gemensam målbild med tjänsteleverantörerna, var svaren inte entydiga. 

“Ja, för IT definitivt, där tycker jag att det varit tydligt” – Respondent E 

Respondent A upplevde inte att målbilden var densamma mellan företaget och 

tjänsteleverantören för IT-outsourcingen och att företaget själva gjorde ett bristfälligt arbete 

när man kartlade de tjänster som skulle outsourcas. Detta skapade en bristfällig bild över vad 

som skulle genomföras, vilket gjorde att användarna av tjänsterna stundtals upplevde riktigt 

haveri, där många upprörda möten inom organisationen hölls. Vidare menar A att stora 

affärssystem kunde gå ner, vilket orsakade skada på affärer och ställde till med allvarliga 

störningar i, bland annat produktionen. Inom ekonomi däremot, upplever A, att även om det 

kan vara trassligt, så fungerar det bättre. Det är mer väldefinierat och tydligt över vad som ska 

genomföras eftersom det är ett mer repetitivt och administrativt arbete, hävdar A. Respondent 
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B upplever målbilden som gemensam med tjänsteleverantören, där den ofta regleras i så 

kallade “Service Level Agreements”. Här definieras även nivån på serviceleveranserna. B 

menar att om serviceleverantören inte når upp till den överenskomna nivån/målet, resulterar 

det i reducerad kompensation. Respondent C anser att det finns en liknande målbild mellan 

företaget och tjänsteleverantören, eftersom de som kund styr målbilden. Vidare menar C att 

det är deras tolkning som gäller. I de fall som en användare hos dem inte tycker att 

tjänsteleverantören jobbar mot rätt mål, så är det i normala fall företaget internt som inte har 

samma målbild, det vill säga att upphandlaren av tjänsten haft en bild och den som använder 

tjänsten en annan. Ett exempel på detta, menar C, är att den som upphandlat kontraktet 

fokuserat mycket på kostnader och därför har specificerat vad leverantören skall göra mycket 

snävt, medan personen som ska använda tjänsten, fortfarande minns hur tjänsten utfördes 

innan den outsourcades och tycker att mer skall ingå i tjänsten än det som faktiskt har 

upphandlats. Respondent D anser att det definitivt är olika mål för de olika parterna, vilket 

bidrar till konflikter när de ingår i projekt. Vidare menar D att tjänsteleverantörens mål endast 

är att slutföra projekt så snabbt som möjligt, medan respondentens och företagets mål är att 

det ska fungera på ett bra och användbart sätt. Detta leder till att projekten blir mindre lyckade 

än vad företaget tänkt från början och att det ständigt blir diskussioner med 

tjänsteleverantören, vilket i sin tur leder till att projekten som ingås tar längre tid och mer 

resurser för företaget. Respondent E upplever att målbilden definitivt varit tydlig och 

gemensam tillsammans med IT, medan det varit lite mer problematiskt med ekonomi. 

Respondent E berättar att ekonomioutsourcingen gjordes väldigt snabbt, mycket snabbare än 

vad man egentligen ska göra, vilket gjorde att målbilden kanske inte blev kommunicerad 

direkt, utan att den snarare växte fram. Implementeringen, tillägger E, gjordes på halva den 

rekommenderade tiden, vilket gjorde att kvaliteten blev därefter. 

 

“Skulle ni säga att relationen med tjänsteleverantören är lyckad? Varför eller varför inte?” 

Skillnader i känslan av en lyckad relation med tjänsteleverantörerna kunde genom 

respondenternas svar ses. 

“I många fall är relationen lyckad och därmed långvarig. Det som ökar sannolikheten för det, 

är att båda parter avsätter mycket tid och resurser för att arbeta med relationen och håller 

regelbundna strategiska och taktiska möten för att arbeta bort det som skaver” – Respondent 

C 

Respondent A anser att relationen inom IT är bristfällig med lågt förtroende. Även fast många 

delar tagits tillbaka internt, så upplevs relationen och det arbete som utförs av delarna som 

fortfarande är outsourcade, många gånger, bristfällig och undermålig. Däremot anser A, att 

relationen med tjänsteleverantören för ekonomi, som mindre bristfällig, eftersom att det där 

finns ett högre förtroende. Respondent B hävdar att relationerna med tjänsteleverantörerna är 

lyckade. Respondent C menar att de har många outsourcingkontrakt och att alla inte varit 

lyckade. Mindre lyckade relationer byts ut så snart det går och då ges någon annan chansen. 

Orsaken till varför relationer inte blir lyckade kan enligt C vara många, där för hög 

ekonomisk press i upphandlingen från företagets sida, kompetenstapp hos leverantör, 

bristande beskrivning av tjänsten från endera sida och dålig personkemi mellan våra 

användare och tjänsteleverantörens frontlinje, är några. Fortsättningsvis anser C, att det ofta 

handlar om att individer hittar varandra och kan kommunicera effektivt. Inträffar detta, blir 

den affärsmässiga relationen personberoende, vilket C, anser vara bra men också sårbart. 

Respondent D anser inte relationen med tjänsteleverantören som lyckad. Enligt D, hade det 

varit bättre om tjänsten fortfarande behandlades internt och påpekar samtidigt att processen 

var bättre för 10 år sedan. Respondent E tycker att relationen med IT-leverantören är väldigt 

bra och lyckad, vilket mycket beror på att de känt varandra länge och att det finns förtroende 
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på båda sidor. Vidare anser E att för ekonomi har det varit en längre väg och att relationen 

snarare växt fram där, men att den ändå ses som lyckad. 

 

“Varför använder ni er av kontrakt med tjänsteleverantören?”  

För samtliga respondenter var svaren någorlunda entydiga till varför kontrakt används med 

tjänsteleverantörerna. 

“Inom både IT och ekonomi är kontraktets syfte att beskriva vad som ska göras tillsammans 

med tjänsteleverantören” – Respondent A 

Vidare menar A, att om beskrivningen inte är bra, så blir det inte bra. A anser att när 

beskrivningen gjordes för IT-outsourcingen så var det för fort och fel och man missade 

mycket av den kartläggning som skulle ligga till grund för outsourcingen. Enligt A var det 

funktionalitet som tappades bort och som inte landade någon annanstans men som däremot 

behövdes för verksamheten. Fortsättningsvis menar A att det var en lång resa att få tillbaka 

funktionen i verksamheten eftersom man redan hade gjort sig av med människor. Det krävdes 

högt tryck från organisationen för att få tillbaks funktioner som tidigare funnits men som man 

nu saknade, eftersom det troligtvis inte var så bekvämt att erkänna att man gjort fel och 

därifrån backa bandet. Tillslut gjordes det dock, eftersom stora delar av det som outsourcats, 

lyftes in i företaget igen. Respondent B menar att kontrakt används för att säkerställa att 

parterna är överens om vad som skall levereras och till vilket pris. Avtalen, fortsätter B, 

reglerar vad som händer om något går fel. Exempelvis förseningar i releaser, system som går 

ner ofta och för många buggar i systemen. C menar att ett välskrivet kontrakt ger tydlighet 

och stabilitet till relationen. I vissa fall menar också C, att kontrakt är väsentliga i 

konfliktsituationer, men att det dock hör till ovanligheterna att det går så långt. Respondent D 

hävdar att ett kontrakt är ett måste när man internationellt outsourcar tjänster och att det krävs 

ett avtal av legala skäl. Vidare menar D, att kontrakt används för att beskriva vad för villkor 

som gäller mellan företaget och tjänsteleverantören. Respondent E menar att kontrakt används 

för att reglera leveransen och relationen. Företaget kör med ett standardupplägg, där de siktar 

på att alltid ha kontrakt med leverantörer. 

 

“På vilket sätt upprättar ni era kontrakt? Har ni kriterier kring kontrakt?” 

Samtliga respondenters svar var någorlunda entydiga till kontraktsupprättning och kriterier. 

“Vi har ett omfattande regelverk för upphandlingar och kontrakt” – Respondent C 

Respondent A menar att företaget upprättar kontrakt genom att skriva vad som ska göras, i 

vilken mängd och till vilken kvalitet. Dessutom menar A att svarstider och ledtider för att 

hantera ärenden är av stor vikt vid upprättandet. Respondent B menar att det finns 

avtalsmallar för olika typer av tjänster och produkter som företaget utgår ifrån, vilka har 

skapats av företagets interna enhet med bolagsjurister. Respondent C går in på att det finns ett 

omfattande regelverk för upphandlingar och kontrakt, som är tidskrävande, dock inte på ett 

negativt sätt. Vidare menar C att det finns mallar för kravdokument, förfrågningar och alla 

typer av kontraktshandlingar. Det finns speciella beslutsforum och checklistor som skall 

följas. C menar att de har en dedikerad organisation som bara håller på med inköp och roller i 

form av sourcingmanagers som är specialiserade på olika typer av varor och tjänster som de 

köper. Dessutom, menar C, är det enbart ett fåtal personer på företaget som har rätt att teckna 

kontrakt och att detta styrs genom en speciell beslutsordning som är baserad på kontraktets 

totalbelopp. D menar att företaget framförallt har kriterier angående, miljö, etik och 

samhällsansvar vid upprättande av kontrakt gentemot tjänsteleverantörer. Respondent E 

menar att det finns en typ av standardkontrakt när det gäller IT-tjänster som outsourcas. 
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Vidare menar E att för ekonomi är kontraktet mer komplicerat, där företaget tog in ett 

konsultföretag som hjälpte till med kontraktet. 

 

“Har ni ett lägsta prestationskrav i kontraktet?” 

Samtliga respondenter hävdar att det finns ett lägsta prestationskrav i kontraktet. 

“Alltid” – Respondent C 

Förutom att det finns ett lägsta prestationskrav, menar respondent A, att om inte dessa 

minimikrav följs, träder straffklausuler i kraft, vilket enligt A innebär, att det helt enkelt 

kostar för leverantören att inte leverera. Respondent B menar att företaget i de allra flesta fall 

har ett lägsta prestationskrav i kontrakten. Respondent C menar att det vid varje upphandling 

finns någon typ av graderad kravlista där en del krav är oeftergivliga. Vidare menar C att det 

ofta finns ett antal “Key Performance Indicators” definierade, som anger hur prestationen hos 

leverantören skall mätas gemensamt. Kontrakten som skrivs, fortsätter C, stipulerar 

konsekvenser beroende på hur dessa “KPIer“ faller ut. Det kan röra sig om krav på 

korrigerade handlingsplaner, böter och eskaleringar till leverantörens företagsledning. 

Respondent D menar också att det absolut kommer upprättas lägsta prestationskrav i 

kontraktet, men att respondenten tyvärr inte kan gå in på detaljer angående hur dessa kan se 

ut. Respondent E menar att standarden är att det används, där ett “Service Level Agreement” 

visar hur parterna ska prestera och vad som är lägsta accepterade prestation.  

 

“Utvärderar ni kontinuerligt kontraktet med tjänsteleverantören?” 

Samtliga respondenter utvärderar, i någon form, kontraktet med tjänsteleverantörerna. 

“Ja, det gör vi” – Respondent E 

Respondent A menar att de kontinuerligt utvärderar kontraktet för både ekonomi och IT 

outsourcing. Detta menar A att de gör, för att se till att kontrakten upprätthålls genom 

regelbundna avstämningar och för eventuella uppdateringar vid förändringar. Respondent B 

menar att nya ramavtal sällan förhandlas. Däremot, tillägger B, så kan det göras tillägg i det 

befintliga ramavtalet, så kallade amendments. Respondent C menar att de alltid utvärderar 

kontraktet med tjänsteleverantören och att det ofta finns en struktur med strategiska, taktiska 

och operativa möten mellan bolagen. Dessutom kan det göras granskningar av företaget själva 

eller av en tredje part utsedd av företaget. Dessa granskningar, menar C, kan göras anmälda, 

men också oanmälda. I vissa fall kräver företaget till och med utvärderingar från 

leverantörerna själva. Åtgärderna därefter kan antingen vara planerade med regelbundenhet 

eller initieras av någon viss händelse eller styrparameter. Respondent D menar att de har en 

intern utvärderingsprocess men att det är svårt och komplicerat att genomföra förändringar 

om problem skulle visas. Vidare menar respondent D att det inte finns något enkelt svar och 

att det tar väldigt lång tid att genomföra förändringar som eventuellt kommit fram genom 

utvärderingen. Respondent E menar att kontraktet kontinuerligt utvärderas med 

tjänsteleverantörerna. Vidare menar E att företaget har en funktion, Vendor Management 

Office, på IT som bildades i samband med att outsourcingen skedde, som kontinuerligt gör 

utvärderingar och följer upp kontraktet. Liknande gäller för ekonomi. 

 

“Hur går ni tillväga för att säkerställa att tjänsteleverantören följer de krav som finns i 

kontraktet?” 

“Vi kan hålla inne betalning eller sänka ersättningen om kontraktet ger den möjligheten, men 

den mest effektiva åtgärden är alltid att gå ut i en ny upphandling och på så sätt 

konkurrensutsätta leverantören” – Respondent C 
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Respondent A menar att man mäter prestationer och straffar icke uppnådda resultat. Man 

mäter även kvalitén för genomförda projekt och ifall den kvalité som krävts av 

tjänsteleverantören, hållits. Respondent B hävdar, som nämnts tidigare, att leverantören mäts 

enligt Service Level Agreements. Respondent C framför att om kraven inte följs så har 

företaget ett antal maktmedel att ta till. De kan eskalera frågan i tjänsteleverantörens 

organisation, genom att hålla inne på betalningar eller sänka ersättning om kontraktet ger den 

möjligheten. Dock menar C att den mest effektiva åtgärden alltid är att gå ut i en ny 

upphandling och på så sätt konkurrensutsätta leverantören. C fortsätter och menar att det är 

oerhört viktigt att hålla konkurrensen vid liv för att inte hamna i en inlåsning. Respondent D 

menar att säkerställning av kraven i kontraktet inte är något respondenten som IT-chef har 

kontroll över, men att det inte är lätt att kontrollera, vilket skapar problematik. Respondent E 

menar att det just är funktionen “Vendor Management Office” som har till uppgift att se till 

att prestationen håller och att allt följs. Sedan, tillägger E, så har företaget även audits, där 

auditörer åker ut och tittar på leverantörerna. Dessutom tillhör företaget ”företag” som även 

dom har auditteams som tittar på tjänsteleverantörerna. 

 

“Upplever ni den internationella outsourcingen som lyckad? Varför eller varför inte?” 

Respondent A inleder och menar att för ekonomioutsourcingen så upplevs den som 

någorlunda lyckad, men att det som brister är leverantörens kunskap om organisationen och 

företaget. Detta gör, enligt A, att man skickar många saker till fel adress, som därigenom 

genererar merarbete för respondenten, men också för bägge parter. För IT, fortsätter A, så 

upplevs outsourcingen som betydligt mindre välfungerande, även fast mycket av de värsta 

problem redan avhjälpts, i och med att företaget tagit tillbaka delar som varit outsourcade. 

Vidare menar dock A, att av delarna som fortfarande är outsourcade inom IT, finns det 

fortfarande brister och A kan fortfarande inte se det som en lyckad implementering. 

Respondent B menar att IT-outsourcingen ur ett kostnadsperspektiv får ses som lyckad. 

Däremot, tillägger B, så kan användare uppleva att IT-supporten har försämrats jämfört med 

att ha IT-supporten inom bolaget och i samma land. Vidare menar B att det uppstått 

språkförbistringar med supporten i andra länder. Respondent C tycker att frågan inte är lätt att 

svara på. Ofta kan företaget räkna på de direkta besparingarna, då de alltid finns där, eftersom 

företaget annars inte skriver kontraktet från första början med tjänsteleverantören. Det är de 

indirekta bristkostnaderna som är värre och inte lika tydliga, där till exempel tiden det tar för 

upplärning, risken för missförstånd och mertiden för att utföra något som är svårare att räkna 

på. 

Respondent C ger oss ett exempel. 

“Om vi lyckas byta ut ett gammalt kontrakt där vi betalar en IT funktion 700 kronor i timmen 

till en, där vi blott betalar 500 kronor i timmen och den årlig volymen sista året var 10 000 

timmar, ja då har vi en direkt besparing på 2 miljoner. Men när vi under första året av det 

nya kontraktet inser att det gått åt 15 000 timmar så är det inte så lätt att avgöra hur mycket 

av den extra kostnaden som består i att den nya leverantören saltat antalet timmar och hur 

mycket som beror av andra faktorer som ökade volymer” 

C menar också att det kan vara att deras egna användare fått spendera mer tid per ärende på 

grund av att den nya leverantören är mindre kompetent eller mer otydlig. Detta är svårt att 

mäta. Respondent D kan inte se den internationella outsourcingen av IT-tjänster som lyckad. 

Respondenten menar att det rent funktionellt är betydligt sämre idag än vad det var när 

tjänsterna hölls internt. Respondent E ser den internationella outsourcingen för både ekonomi 

och IT som lyckad. Huvudskälet var kostnad och kostnaden har gått ner, för både IT och 

ekonomi. Vidare menar E att företaget även är nöjda med kompetensen företaget sökte efter i 
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och med IT-outsourcingen. E fortsätter och menar att företaget är såpass nöjda med IT-

outsourcingen att företaget tagit in konsulter lokalt här i Sverige från den indiska 

leverantören. 

 

“Kunde ni genomföra den internationella outsourcingen inom den budgeterade 

kostnaden?” 

“Problemet är inte att initialt möta budget. Problemet är att täppa till alla hål för ökade 

kostnader och att hålla koll på oönskade bristkostnader” – Respondent C 

Respondent A tror att ekonomioutsourcingen höll kostnaderna skapligt inom de ramar som 

beräknades rent initialt. För IT är det, enligt A, betydligt mer tveksamt, men att det är möjligt 

att upprättandet av IT-outsourcingen skedde inom beräknad kostnad. Respondent B har inte 

den informationen, dock har kostnaderna gått ner. C däremot, menar att företaget aldrig 

tecknar kontrakt som inte möter de budgetkrav som initialt finns och fortsätter med att de som 

stor kund har den attraktionen i marknaden. Vidare menar C, att problemet inte är att möta 

budget rent initialt. Problemet är att täppa till alla hål för ökade kostnader och att hålla koll på 

oönskade bristkostnader. Respondent D kan inte svara på om kostnaderna initialt överstigit 

budget. Respondent E ser outsourcingen för både IT och ekonomi som lyckad eftersom 

kostnaderna gått ner, vilket var målet från början. 

 

“Har den genomförda internationella outsourcingen genererat de kostnadsbesparingar 

man beräknade?” 

“Däremot för IT genererades stora merkostnader, haveri” – Respondent A 

Respondent A hävdar att den internationella outsourcingen för ekonomi, i stort sett, genererat 

de kostnadsbesparingar som budgeterats. För IT outsourcingen, menar A, genererades det 

stora merkostnader, dels i form av att lösningen företaget implementerat, inte fungerade, 

vilket gav stora störningar i verksamheten under åtminstone två år. Men också, menar A, i 

form av kostnader eftersom företaget behövde byta strategi och ta tillbaka stora delar av det 

som outsourcats och omarbeta upplägget för den internationella outsourcingen av IT-tjänster. 

Vidare menar A, att de delar som fortfarande är IT-outsourcade genererar de 

kostnadsbesparingar man beräknade, men som sagt, att det är otroligt mycket som tagits 

tillbaka. Respondent B har inte den informationen, dock har kostnaderna gått ner. Respondent 

C påstår, att om man frågar inköpsavdelningen och den aktuella upphandlingsgruppen om 

outsourcinglösningarna genererar de kostnadsbesparingar som budgeterats för, så är det alltid 

så. Frågar man däremot den verksamhet som är beroende av de delar som outsourcats, så är 

det enligt C, verkligen inte alltid så. Respondent D kan inte svara på om den internationella 

outsourcingen av IT-tjänster genererat de kostnadsbesparingar som budgeterats för, men D 

medger att själva processen kring tjänsterna nu tar längre tid än vad de gjort tidigare. Detta 

skapar enligt D, merarbete vilket skapar problematik kring funktionaliteten av de IT-delar 

som behövs för verksamheten. Respondent E ser outsourcingen för både IT och ekonomi som 

lyckad eftersom kostnaderna gått ner, vilket var målet från början. 

4.2 Sammanfattning av empiri 

• Respondenterna visar på olikheter kring upplevelsen av bristande förtroende, 

samarbetsvilja, engagemang och kommunikationskvalité till tjänsteleverantörerna. A 

och D nämner liknande brister, medan B och E inte upplever bristerna som lika 
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omfattande. C är mer neutral i förhållande till de andra fyra respondenterna.   

 

• Respondenternas svar angående kontraktsskrivning stämmer i stora delar bra överens 

med varandra. Svar som sticker ut är tidsaspekten vid upprättande av kontrakt som A 

och E nämner. 

 

• Uppfattningen om gemensam målbild tillsammans med tjänsteleverantörerna visas 

också skilja sig åt mellan respondenterna. A och D nämner båda oöverensstämmande 

målbild tillsammans med tjänsteleverantörerna, medan B och E upplever en mer 

överensstämmande målbild tillsammans med tjänsteleverantörerna. C är neutral i 

förhållande till de andra fyra respondenterna. 

 

• Uppfattningen om den internationella outsourcingen kan anses vara lyckad skiljer sig 

åt mellan respondenterna. A och D har en mer negativ syn, medan B och E har en mer 

positiv syn. C är neutral i förhållande till de andra fyra respondenterna.  

 

• Det framkommer en viss skillnad i respondenternas svar gällande framgången för IT- 

respektive ekonomioutsourcing. 
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5. Analys 

__________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt analyseras resultaten från intervjuerna i jämförelse med studiens teoretiska 

referensram. Analysen är organiserad och är relevant till studiens undersökningsfrågor. 
__________________________________________________________________________________________ 

5.1 Outsourcing som ekonomiskt incitament  

Kern och Willcocks (2000), Clements (2003), Nicholson och Aman (2012), Kelly och Poole 

(2006), Deloitte (2015) och Deloitte (2016) menar att outsourcing, i de allra flesta fall, är 

drivet av ekonomiska incitament. Samtliga respondenter A, B, C, D och E, stärker denna tes 

och menar att reducerade kostnader och effektivitetsökningar är de främsta anledningarna till 

varför företagen valt att internationellt outsourca IT- och/eller ekonomitjänster. Murray och 

Crandall (2006) är även inne på ökad tillgång till expertis som potentiellt incitament, vilket 

också respondent A, B och E hävdar var något de efterfrågade när de sökte samarbetspartner 

för den internationella IT-outsourcingen. Respondent C går även in på det som Aalders 

(2002), Clements (2003), och Handfield (2006) nämner, vilket är att styra om ekonomiska 

medel till dem delar företaget faktiskt tjänar pengar på, kärnverksamheten. Det som inte är 

kärnverksamhet är, enligt C, funktioner som ses som mer allmänna och där det strategiska 

övervägandet blir att någon annan kan göra det bättre och till ett lägre pris. Handfield (2006) 

nämner att dessa behövs för att företaget ska fungera, men inte som centrala för 

kärnverksamheten, vilket också Clements (2003) hävdar, då forskaren framför, “Om det finns 

en tredje part som kan utföra tjänster som ligger utanför bolagets kärnverksamhet lika bra 

eller bättre än huvudföretaget åt huvudföretaget, till ett lägre pris, varför skulle man inte 

implementera det?”  

5.2 Relationsanalys  

5.2.1 Förtroende 

Respondent A upplever ett lägre förtroende gentemot tjänsteleverantören för IT än 

tjänsteleverantören för ekonomi och dessutom, ett sämre resultat för IT än ekonomi, då 

mycket av den internationella outsourcing som gjorts inom IT behövts tas tillbaka internt. 

Leslie och Willcocks (2012) är inne på denna linje i sin studie och nämner att IT-outsourcing 

har en högre sannolikhet att underprestera än vad ekonomioutsourcing har, där IT har ett 

misslyckande på 22% och ekonomi ett misslyckande på 11%. Vidare menar Ouchi (1980) att 

transaktionskostnader uppstår då den tillhandahållna varan eller tjänsten inte håller den nivå 

som förutsatts, vilket är fallet för As IT-outsourcing. A upplever ett bristande förtroende till 

tjänsteleverantören för IT, där kostnaderna enligt transaktionskostnadsteorin dels uppstår på 

grund av bristande förtroende men också kvalitén på den levererade tjänsten. Delar har tagits 

tillbaka på grund av bristande effektivitet och bristande kostnadshållning. På samma sätt 

menar Granovetter (1985) att störningar kan uppstå eftersom konfliktfria sociala och 

ekonomiska transaktioner är beroende av förtroende. Samma spår är Qi och Chau (2012), 

Clements (2003), Swar et al. (2012), Lee och Kim (1999) och Lacity, Khan och Willcocks 

(2009) inne på, då forskarna menar att det finns en korrelation mellan misslyckade 

outsourcinglösningar och bristande förtroende. Vidare menar Clements (2003), Lacity et al. 

(2009) och Kern och Willcocks (2000), att förtroende är en av de viktigaste faktorerna till att 

bygga en lyckad relation mellan parter, vilket A inte upplever i relationen till IT-partnern. 

Kern och Willcocks (2000) och Vorontsova och Rusu (2014) menar dessutom att outsourcing 
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endast kan lyckas då det finns en bra relation mellan parterna, vilket det enligt A för IT fallet, 

inte verkar ha funnits. 

Respondent D upplever precis som A, att förtroendet för tjänsteleverantören är bristfällig, då 

det är svårt att lösa problem tillsammans med tjänsteleverantören. D kan inte svara på hur 

budgeten hållits för den internationella outsourcinglösningen, dock nämner respondenten ändå 

att den internationella outsourcingen av IT-tjänster inte kan ses som lyckad, eftersom 

funktionaliteten är betydligt sämre i dagsläget än vad den var för IT-funktionen när tjänsterna 

hölls internt. Detta skapar enligt D merarbete och problematik för de IT-delar som krävs i 

verksamheten. Hutzschenreuter, Lewin och Dresel (2009) är inne på faktorn merarbete som D 

nämner, och menar att onödigt merarbete kan skapas då outsourcinglösningar inte uppnår den 

effektivitet som förutsatts och kan vara av så stor betydelse att det hämmar och skadar andra 

projekt företaget åtagit sig. Detta beskrivs av A då outsourcingen av IT störde andra 

affärsprocesser. D nämner att funktionaliteten och förmågan att lösa problem fungerade 

betydligt bättre när tjänsterna hölls internt, vilket innebär att effektiviteten kring respondent 

Ds arbete skadats och försämrats. Då bristande förtroende mellan parter skapar 

transaktionskostnader (Ouchi 1980), kan det i Ds fall ha skapats oförutsedda kostnader som D 

upplever, men som respondenten inte har konkreta siffror på.  

Respondent C känner, till skillnad från A och D, förtroende för tjänsteleverantörerna. Vidare 

visar Qi och Chau (2012), Swar et al. (2012), Lee och Kim (1999) och Lacity, Khan och 

Willcocks (2009) att det finns en stark korrelation mellan högt förtroende och lyckad 

outsourcing. C kan däremot inte ge entydiga svar om outsourcinglösningarna varit lyckade. C 

menar att outsourcinglösningar rent initialt nästan alltid ses som lyckade, eftersom de direkta 

besparingarna är lättare att räkna på än vad de indirekta långvariga bristkostnaderna är. 

Hendry (1995) snuddar vid det C säger och menar att företag som ger sig in i en 

outsourcinglösning behöver vara beredda på att kostnaderna som uppstår inte alltid är 

uppenbara kortsiktigt. På samma sätt snuddar det C säger till vad Mukherjee (2017), 

Barthélemy (2001), King (2008) och Kliem och Ludin (2002) säger om att företag oftast får 

problem med outsourcing på grund av kostnader företagen inte tagit med i beräkningarna, 

eftersom kostnaderna är oförutsägbara.  

Vidare ger C ett exempel som direkt kan kopplas till det forskarna berör, “Om vi lyckas byta 

ut ett gammalt kontrakt där vi betalar en IT funktion 700 kronor i timmen till en, där vi blott 

betalar 500 kronor i timmen och den årlig volymen sista året var 10000 timmar, ja då har vi 

en direkt besparing på 2 miljoner. Men när vi under första året av det nya kontraktet inser att 

det gått åt 15000 timmar så är det inte så lätt att avgöra hur mycket av den extra kostnaden 

som består i att den nya leverantören saltat antalet timmar och hur mycket som beror av 

andra faktorer som ökade volymer”. C menar också att frågar man inköpsavdelningen och 

den aktuella upphandlingsgruppen om hur outsourcinglösningarna fortskrider, så genererar 

outsourcinglösningarna alltid de kostnadsbesparingar som budgeterats för, medan om man 

frågar den organisation som är beroende av tjänsterna, så är det verkligen inte alltid så. Detta 

går även B in på och menar att outsourcingen lyckats ur ett kostnadsperspektiv, men medger 

att användare av IT-tjänsterna som outsourcats, kan uppleva att funktionaliteten har 

försämrats jämfört med om tjänsterna skulle hållas inom samma bolag och land. 

Respondent B och E känner, precis som C, förtroende för tjänsteleverantörerna inom IT. 

Dessutom känner E förtroende för tjänsteleverantören inom ekonomi. B nämner att det är 

flera år av samarbete som skapat ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. E nämner att 

företaget tidigare hade samarbete med serviceleverantören som IT outsourcades till och att 

företaget vände sig till en stor aktör när det kom till outsourcingen av ekonomi, vilket gav 



 

32 
 

känslan av att de hade den kunskap som efterfrågades. Gulati (1995) hävdar att förtroende 

motverkar opportunistiskt beteende hos individer som resulterar i lägre transaktionskostnader 

mellan parter. Både B och E nämner att outsourcingen för IT lyckats med de 

kostnadsbesparingar som var målet, vilket även E nämner för ekonomi sett till 

kostnadsbesparingar. Qi och Chau (2012), Clements (2003), Swar et al. (2012), Lee och Kim 

(1999) och Lacity, Khan och Willcocks (2009) ser ett samband mellan högt förtroende och 

lyckad outsourcing. Vidare ser både B och E relationerna med tjänsteleverantörerna som 

lyckade, vilket Kern och Willcocks (2000) och Vorontsova och Rusu (2014) ser som en 

nödvändighet för att lyckas med outsourcing. 

5.2.2 Samarbete 

Respondent A upplever att tjänsteleverantörerna inom IT varit benägna att följa 

arbetsprocesserna men att det i många fall inte löst problemen för respondenten som 

användare av tjänsterna. Tjänsteleverantörerna har varit samarbetsvilliga men inte inom de 

givna ramarna, där A menar att samarbetskänslan är betydligt svagare nu då arbetet i många 

aspekter blivit avpersonifierat. Parter som samarbetar är beroende av varandra i ett ömsesidigt 

givande och tagande och har förmågan att skapa något större än de ingående delarna 

(Anderson och Narus 1990; Ouchi 1980). Problemet med samarbete mellan parter är det 

faktum att individer endast delvis har gemensamma mål, vilket skapar okoordinerade 

handlingar och oförenliga mål (Mayo 1945 och Barnard 1968 se Ouchi 1980, s.3). Blir 

samarbetet ineffektivt, skapas transaktionskostnader eftersom beroendeförhållandet mellan 

parterna inte fungerar. I respondent As fall misslyckades mycket av den internationella IT-

outsourcing som gjordes och A upplevde där att tjänsteleverantören inte varit samarbetsvillig i 

enlighet med verksamhetens behov, vilket Lacity, Khan och Willcocks (2009), Swar et al. 

(2012) och Kern och Willcocks (2012) visar ett samband för med stark korrelation mellan 

lyckade outsourcinglösningar och hög samarbetsvilja mellan parter.  

Respondent D upplever en bristande samarbetsvilja från tjänsteleverantören för IT-

outsourcing där hela processen för att lösa IT-problem försämrats inom företaget. En 

flaskhalseffekt har uppstått vilket enligt D beror på att arbetsprocessen begränsas av ena 

parten. Kern och Willcocks (2000) menar att en lyckad relation, till viss del, definieras av hur 

parter löser konflikter, ifall konflikter skulle uppstå. Forskarna menar att parterna måste 

demonstrera vilja att samarbeta då det annars visar på en stor brist i förståelse mellan parterna. 

Enligt Ouchi (1980), i Ds fall, skulle detta kunna bero på att det finns en avsaknad av 

ömsesidigt givande och tagande och därmed ett icke fungerande beroende mellan parterna, 

eftersom arbetsprocessen begränsas av tjänsteleverantören. Samarbetsklimatet mellan D och 

tjänsteleverantören har inte haft förmågan att skapa något större än summan av de ingående 

delarna (Ouchi 1980; Anderson och Narus 1990). Vidare upplever D varken relationen till 

tjänsteleverantörerna för IT eller IT-outsourcingens funktionalitet som lyckad, vilket kan 

kopplas till dels det Lacity, Khan och Willcocks (2009), Swar et al. (2012) och Kern och 

Willcocks (2012) säger om korrelationen mellan lyckad outsourcing och hög samarbetsvilja, 

men också det Kern och Willcocks (2000) och Vorontsova och Rusu (2014) säger om att 

outsourcing behöver välmående relationer för att lyckas. 

Respondent C, B och E upplever, i stora drag, samarbetsvilja från tjänsteleverantörerna. E 

beskriver att deras samarbete har fungerat bra och att några av deras IT-leverantörskonsulter 

även besökt kontoret i Södertälje som stärkt deras relation. Vidare ser B och E outsourcingen 

som lyckad sett till kostnader, vilket stämmer överens med vad Lacity, Khan och Willcocks 

(2009), Swar et al. (2012) och Kern och Willcocks (2012) forskning säger om korrelationen 

mellan lyckad outsourcing och hög samarbetsvilja.  
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5.2.3 Engagemang 

Qi och Chau (2012) trycker på vikten av engagemang för att samarbetet i en relation ska 

fungera. På samma sätt menar Alborz, Seddon och Scheepers (2003) att engagemang är en 

viktig egenskap för en långvarig och lyckad relation mellan parter som samarbetar. Problemet 

med samarbete mellan parter är att individer endast delvis har gemensamma mål, vilket 

skapar okoordinerade handlingar och oförenliga mål (Mayo 1945 och Barnard 1968 se Ouchi 

1980, s.3). Mohr och Spekman (1994) hävdar att nivån på engagemang som attribut i ett 

partnerskap påverkar möjligheten för partnerskapet att lyckas. Respondent A upplever en 

sämre engagemangsnivå från tjänsteleverantörerna för både IT- och ekonomioutsourcingen än 

för när tjänsterna hölls internt. En stor del av IT-outsourcingen misslyckades i As fall, 

eftersom många delar behövdes tas tillbaka. Qi och Chau (2012), Lee och Kim (1999) ser ett 

starkt samband mellan misslyckade outsourcinglösningar och låg engagemangsnivå, vilket 

även kan ses i fallet för respondent A för IT outsourcingen. Däremot ser respondent A 

relationen med tjänsteleverantören för ekonomioutsourcingen, men också 

ekonomioutsourcingen, på det stora hela, som lyckad. A upplever dock låg engagemangsnivå 

från tjänsteleverantören inom ekonomioutsourcing även fast outsourcingen på det stora hela 

får ses som lyckad, vilket till viss del talar emot Qi och Chau (2012) och Lee och Kim (1999). 

Respondent D känner, precis som A, en bristfällig engagemangsnivå hos tjänsteleverantören 

inom IT, vilket skapar stor frustration för respondenten. D vet inte hur outsourcingen för IT 

går rent kostnadsmässigt för företaget, men anser att det blivit betydligt mindre effektivt. 

Vidare ser D outsourcinglösningen i sin helhet, som misslyckad, vilket stärker Qi och Chau 

(2012) och Lee och Kim (1999) studier som visar ett samband mellan låg engagemangsnivå 

och misslyckad outsourcing. 

Mohr och Spekman (1994) och Alborz, Seddon och Scheepers (2003) visar på ett samband 

mellan engagemang och förtroende. Vidare menar Ouchi (1980) att transaktionskostnader 

uppstår då det finns ett bristande förtroende mellan parter, eftersom de samarbetande parterna 

inte upplever att utbytet håller den nivå som förutsatts. A och D upplever IT-outsourcingen 

som misslyckad samtidigt som engagemangs- och förtroendenivån upplevs vara bristande. 

C går in på att engagemang är en individuell fråga och att det direkt beror på avstånd och 

antalet kontakter parterna emellan har, där faktorerna framförallt är språkberoende och 

kulturellt betingade. Vidare beskriver C hur processarbetet ofta består av tickets med ett antal 

utbytbara handläggare, vilket A också nämner. Vidare menar C att detta inte är en grogrund 

till engagemang. Cs företag har många outsourcingkontrakt och alla har inte varit lyckade. 

Problemen har i många fall uppstått på längre sikt i och med bristkostnader. 

Respondent B och E upplever tjänsteleverantörerna för IT som engagerade, där E även anser 

tjänsteleverantören för ekonomi som engagerad. Vidare ser B och E den internationella 

outsourcingen som lyckade sett till kostnadsreduktion och effektivitet, vilket stämmer överens 

med vad Qi och Chau (2012) och Lee och Kim (1999) menar om sambandet mellan hög 

engagemangsnivå och lyckad outsourcing. 

5.2.4 Kommunikationskvalité 

Individer som samarbetar har ofta inte samma förståelse för målen, det vill säga vad som ska 

göras och uppnås (Mayo 1945 och Barnard 1968 se Ouchi 1980, s,3). Eisenhardt (1989) 

menar att problem mellan arbetsgivare och arbetstagare uppkommer då osäkerhet om vad som 

ska göras uppstår. På samma sätt menar Ouchi (1980) att transaktionskostnader uppstår, när 

det är svårt att bestämma värdet på tjänsten som faktiskt utförts.  
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Respondent A upplever att kommunikationen med IT-outsourcingen ett tag var katastrofal, då 

det var svårt att få bra support inom IT-frågor. Stora delar av IT-outsourcingen behövdes tas 

tillbaka på grund av bristande funktionalitet, merkostnader och att lösningen helt enkelt inte 

fungerade som företaget tänkt. Palvia (2004) hävdar att en av de sex främsta utmaningarna 

med IT-outsourcing är språket. Qi och Chau (2012), Kern och Willcocks (2000), Lee och Kim 

(1999), Lacity, Khan och Willcocks (2009) och Swar et al. (2012) ser ett samband mellan god 

kommunikationskvalité och lyckade outsourcinglösningar. För ekonomisidan menar A dock 

att all kommunikation reducerats till skriftliga kommentarsfält, vilket respondenten upplever 

som begränsande på ett dåligt sätt då man inte pratar med andra människor. A upplever 

ekonomioutsourcingen som någorlunda lyckad trots den bristande kommunikationen, vilket 

till viss del kan ses som en motsägelse till vad forskarna Qi och Chau (2012), Kern och 

Willcocks (2000), Lee och Kim (1999), Lacity, Khan och Willcocks (2009) och Swar et al. 

(2012) säger om sambandet mellan god kommunikationskvalité och lyckade 

outsourcinglösningar. 

Precis som A, upplever D att kommunikationsproblem finns, där tolkningsproblem mellan 

parterna uppstår, vilket bidrar till merarbete för företaget. Respondent D ser inte 

outsourcingen som lyckad vad gäller IT, vilket går att koppla till Qi och Chau (2012), Kern 

och Willcocks (2000), Lee och Kim (1999), Lacity, Khan och Willcocks (2009) och Swar et 

al. (2012) samband mellan lyckad outsourcing och god kommunikationskvalité. 

Swar et al. (2012), Lee och Kim (1999), Qi och Chau (2012) och Kern och Willcocks (2000) 

menar att det finns en korrelation mellan god kommunikationskvalité och högt förtroende 

mellan parter. Vidare menar Ouchi (1980) att transaktionskostnader uppstår då det finns ett 

bristande förtroende mellan parter, eftersom de samarbetande parterna inte upplever att 

utbytet håller den nivå som förutsatts. A och D upplever IT-outsourcingen som misslyckad 

samtidigt som kommunikationskvalitén och förtroendet ses som bristande.  

Vidare visar Qi och Chau (2012), Kern och Willcocks (2000), Lee och Kim (1999) och Swar 

et al (2012) att en bra relation och starkt förtroende kräver god kommunikationskvalité mellan 

parterna, vilket D inte upplever för de IT-tjänster som internationellt outsourcats. Respondent 

D styrker teorin om målkonflikter där de har haft oenighet kring projekt och om hur problem 

ska lösas. D menar att de har olika mål vilket är en faktor som har lett till merarbete för 

företaget och som enligt Eisenhardt (1989) innebär problem när osäkerhet om vad som ska 

göras uppstår. 

Respondenterna A, B, C, D och E, har medgivit att det kan uppstå kommunikationsproblem 

men att det inte nödvändigtvis betyder att den internationella outsourcingen misslyckas. 

Respondent C menar att deras projekt varit både lyckade och misslyckade, men hävdar att det 

ofta handlar om att individer “hittar” varandra för att kommunicera effektivt. Detta bekräftar 

att kommunikationskvalitén behöver vara hög för en lyckad internationell outsourcing som 

forskarna Lee och Kim (1999) menar när de beskriver att lyckad kommunikation bör vara 

aktuell, korrekt, trovärdig, överensstämmande, komplett och användbar. Respondent E ser 

den internationella outsourcingen för ekonomi som lyckad, även fast kommunikationen inte 

alltid varit problemfri, vilket, precis som för A, till viss del strider mot Qi och Chau (2012), 

Kern och Willcocks (2000), Lee och Kim (1999), Lacity, Khan och Willcocks (2009) och 

Swar et al. (2012) samband mellan hög kommunikationskvalité och lyckade 

outsourcinglösningar. På samma sätt menar E att det uppstått kommunikationsproblem med 

tjänsteleverantören för IT, men att outsourcingen ändå ses som lyckad, vilket också till viss 

del strider mot forskarnas korrelation. 
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5.3 Kontraktsanalys 

Samtliga respondenter, A, B, C, D och E menar att företagen använder sig av kontrakt för att 

specificera och beskriva vad för arbete det är som ska utföras av tjänsteleverantören. Aman et 

al. (2012) menar att det är högst relevant för företag att använda sig av kontrakt som ett 

verktyg för att minska osäkerheter vid utbyte av varor och tjänster med annan part.  

Respondent A menar att om beskrivningen av uppdraget inte är bra så blir inte resultatet bra, 

där många delar av IT-outsourcingen behövde tas tillbaka på grund av stora brister. Platz och 

Temponi (2007) snuddar vid det A säger, där forskarna menar att ett välskrivet kontrakt är av 

stor betydelse, eftersom de flesta problem vid samarbeten kan hänvisas till svagt utformade 

kontrakt. A menar att företaget missade mycket av den kartläggning som skulle ligga till 

grund för outsourcingen, vilket gjorde att mycket av den funktionalitet som behövdes 

tappades bort. Mayo (1945) och Barnard (1968) se Ouchi (1980) och Eisenhardt (1989) menar 

att parter vid samarbete enbart delvis besitter samma målbild. Blir riktlinjerna otydliga, 

kommer den gemensamma målbilden vara vag och prestationerna från respektive part 

okoordinerad. A upplevde inte målbilden som densamma mellan företaget och 

tjänsteleverantören för IT-outsourcingtjänsterna, där A menar att företaget själva gjorde ett 

bristfälligt arbete när de kartlade de tjänster som skulle outsourcas, vilket skapade en 

bristfällig bild över vad som skulle genomföras. Ouchi (1980) menar att transaktionskostnader 

uppstår då det är svårt att bestämma värdet på prestationer, där otydlighet över vad som ska 

göras är en orsak till försämrade prestationer, vilket A upplevde för tjänsterna och 

funktionerna som outsourcats inom IT. 

Respondenterna C och E hävdar att kontraktet också hjälper till att reglera relationen parterna 

emellan, där C menar att ett välskrivet kontrakt ger tydlighet och stabilitet till relationen. 

5.3.1 Upprättande 

Respondenterna A, C och D menar att kontrakten framförallt upprättas genom att detaljerat 

specificera vad som ska göras tillsammans med tjänsteleverantören. Lacity och Willcocks 

(2012) hävdar att att ett detaljerat och tydligt kontrakt är av stor vikt för att outsourcing ska 

lyckas. Clements (2003) och Carlotta och Michela (2011) pekar på samma aspekt, där 

kontrakt tydligt ska precisera de krav som finns gentemot serviceleverantören. Respondent B 

nämner att företaget utgår ifrån avtalsmallar specificerade för olika typer av tjänster och 

produkter. E nämner nästan samma upplägg som B, där standardkontrakt används, förutom 

till ekonomitjänsten som outsourcades då det var ett mer komplicerat fall. 

Lacity och Willcocks (2012) och Clements (2003) menar att förhandlingen av kontraktet 

gärna får ta tid, eftersom företaget då lär känna serviceleverantören på ett djupare plan. 

Respondent A är inne på detta spår och nämner att när beskrivningen och kartläggningen 

gjordes för IT-outsourcingen, så gjordes den för snabbt och bristfälligt, vilket gjorde att 

mycket av det som skulle ligga till grund för outsourcingen, missades. Samma aspekt är E 

inne på när det gäller ekonomioutsourcingen, där förhandlingen tilläts ta betydligt kortare tid 

än vad som ursprungligen var planerat. Ekonomioutsourcingen lyckades, men har upplevt 

betydligt mer problem än IT-outsourcingen där längre tid tilläts för kontraktsutformning. 

Respondent C å andra sidan, menar att företaget innehar omfattande regelverk för 

upphandlingar och kontrakt som är tidskrävande, men inte på ett negativt sätt, där det finns 

mallar för kravdokument och alla typer av kontraktshandlingar. Dessutom finns det 

checklistor som skall följas. Respondent C, menar dessutom att arbetet vid kontraktskrivning 

är omfattande och att det framförallt tar tid, vilket Lacity och Willcocks (2012) och Clements 

(2003) nämnde som viktigt för att lära känna serviceleverantören på ett djupare plan. Platz 



 

36 
 

och Temponi (2007) hävdar dessutom att det viktigaste vid kontraktsskrivning är att få tredje 

part att förstå huvudföretagets mål och visioner. 

Vidare menar samtliga respondenter A, B, C, D och E att de inkluderar ett lägsta 

prestationskrav för tjänsteleverantören, vilket också Aman et al. (2012), Clements (2003), 

Platz och Temponi (2007) och Carlotta och Michela (2011) menar som ytterst viktigt för att 

ett kontrakt ska lyckas. Forskarna hävdar att det är av avsevärd vikt att tydligt sätta upp ett 

standardiserat prestationskrav för tredje part, där kvantitet, kvalité och timing bör vara 

specificerade. Eisenhardt (1989) menar att agentproblem uppstår då det är svårt att verifiera 

vad som utförs av annan part. Ouchi (1980) hävdar att transaktionskostnader uppstår då det är 

svårt för ena parten att bestämma värdet på tjänsten som utförts av den andra parten, som kan 

bero på tjänstens komplexitet. 

Målbilden mellan respondenterna och tjänsteleverantörerna upplevdes inte alltid som 

ömsesidig, vilket Eisenhardt (1989) ser som problematiskt. Eisenhardt (1989) hävdar att 

agentproblem uppstår då osäkerhet över vad som ska göras finns mellan arbetsgivare och 

arbetstagare och Ouchi (1980) hävdar att det uppstår kostnader då det är svårt att värdera vad 

som ska göras eller vad som har gjorts. Gottschalk och Solli-Sæther (2006) trycker på vikten 

av att utveckla ett målorienterat kontrakt tillsammans med tredje part. Respondent A upplevde 

inte målbilden tillsammans med tjänsteleverantören för IT som gemensam. Dock upplever A 

målbilden med tjänsteleverantören för ekonomi som mer gemensam, då arbetet är mer 

repetitivt och administrativt. Respondent C och B tycker istället att det finns en gemensam 

målbild mellan företaget och tjänsteleverantören, eftersom de som kund styr målbilden. 

Vidare menar B att målbilden regleras i service level agreements där sämre resultat resulterar 

i reducerad kompensation. Respondent E håller med C och B när det kommer till den 

gemensamma målbilden mellan företaget och IT-tjänsteleverantören. Dock upplever E sämre 

målbild gemensamt med tjänsteleverantören för ekonomi, där A tyckte precis tvärtom. D 

upplever, precis som A, målbilden mellan IT-tjänsteleverantören och företaget som icke 

överensstämmande.  

5.3.2 Underhåll 

Samtliga respondenter A, B, C, D och E menar att företaget i någon form utvärderar och 

underhåller kontraktet med tjänsteleverantörerna. Detta menar Carlotta och Michel (2011) och 

Aman et al. (2012) som viktigt, då parterna kan se över nya förhållanden och villkor som 

uppstått. A menar att företaget utvärderar kontrakten genom regelbundna avstämningar där 

uppdateringar för eventuella förändringar görs. Samma linje som A, är respondent C och E 

inne på där företagen kontinuerligt utvärderar kontraktet med tjänsteleverantören genom 

strategiska, taktiska och operativa möten mellan bolagen. E menar till och med att företaget 

har en funktion “Vendor Management Office” som bildades i och med IT-outsourcingen, vars 

uppdrag är att göra utvärderingar och följa upp kontraktet med tjänsteleverantören. Ouchi 

(1980) menar att framtiden är osäker och komplex, vilket medför att endast upprättande av 

kontrakt blir otillräckligt. Detta är även Chang, Gurbaxani och Ravindran (2017) och 

Clements (2003) inne på och menar att kontraktet måste vara flexibelt för anpassning till 

framtida händelser och scenarion. 

Lacity och Willcocks (2012) nämner att det finns en stark korrelation mellan lyckade 

outsourcinglösningar och kontrakt som är skrivna för kortare tidsperioder, just på grund av 

styrkan att kunna anpassa kontraktet efter förändringar, vilket A, C och D gör. Ouchi (1980) 

menar dock att det ändå uppstår problem med kontrakt skrivna för kortare tidsperioder 

eftersom att det mellan företaget och tjänsteleverantören skapas ett bilateralt monopol där det 

endast finns en köpare och en säljare, vilket gör att konkurrenter inte kommer slösa tid och 
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energi på att konkurrera med tjänsteleverantören. Respondent C talar dock emot Ouchis 

tankar och menar att det är otroligt viktigt att hålla konkurrensen vid liv för att inte hamna i en 

inlåsning med tjänsteleverantören och att detta dessutom är den allra effektivaste åtgärden för 

att säkerställa att tjänsteleverantören håller upp kvalitén, då företaget är tjänsteleverantörens 

levebröd. Vidare misslyckades respondent As IT-outsourcing, tillskillnad från respondent C 

och Es, trots avstämningsmöten och flexibla anpassningsmöjligheter, där Lacity och 

Willcocks (2012) kunnat se ett starkt samband.  

Temponi och Platz (2007) nämner att det är viktigt att mäta prestationerna som 

tjänsteleverantören enligt kontraktet ska ha utfört åt företaget. Samtliga respondenter A, B, C, 

D och E mäter prestationerna från serviceleverantören. C mäter prestationerna genom “Key 

Performance Indicators” där, beroende på hur resultaten utfaller, kontraktet kan anpassas. 

Respondent E mäter prestationerna genom audits där auditörer åker ut och tittar på 

leverantörerna. Samma linje är C inne på där granskningar kan göras av tredje part av 

antingen företaget själva eller en oberoende part  

Sadler (2002) i Temponi och Platz (2007) hävdar att ett belöningssystem som binder ihop 

prestationer utförda av tjänsteleverantören, enligt de standarder som finns i kontraktet, är 

nödvändigt. Samma aspekt pekar Temponi och Platz (2007) och Clements (2003) på, och 

menar menar att bestraffning av upprepade underprestationer är en nödvändighet. Respondent 

A beskriver att företaget straffar icke uppnådda resultat och även mäter kvalitén på arbetet 

som utförs av tjänsteleverantören. Samma spår är respondent B och C inne på, och menar att 

om kraven inte följs så har företaget ett antal maktmedel att ta till, där B menar att det blir 

kostsamt för leverantören att inte leverera service enligt överenskommet mål. Detta stärker 

det Sadler (2002) i Temponi och Platz (2007), Temponi och Platz (2007) och Clements 

(2003) anser som en nödvändighet.  

5.4 Sammanfattning av analys 

• Liknande korrelationer identifieras mellan lyckad internationell outsourcing och 

upplevd hög nivå på relationsfaktorerna förtroende, samarbetsvilja, engagemang och 

kommunikationskvalité som i den teoretiska referensramen. Viss tvetydighet gällande 

kommunikationskvalité, då denna inte korrelerar i lika hög grad som förtroende, 

samarbetsvilja och engagemang. 

 

• Liknande korrelationer identifieras för sambanden mellan relationsfaktorerna 

engagemang - förtroende och kommunikationskvalité – förtroende, som visades i den 

teoretiska referensramen. 

 

• Det finns ett samband mellan kontraktteorins viktiga faktorer tid, prestationskrav, 

mätningar, utvärderingar och belöningssystem och respondenternas svar om den 

internationella outsourcingen kan anses vara lyckad. 

 

• Korrelationer identifieras mellan bristande kontraktsskrivning och bristande 

relationsfaktorer vid bristande gemensam målbild för parterna. 
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6. Slutsatser & Diskussion 

__________________________________________________________________________________________ 

Under sista kapitlet presenteras studiens slutsatser och diskuteras med en reflektion kring 

arbetets gång samt förslag till hur en framtida studie skulle kunna se ut. 
__________________________________________________________________________________________ 

6.1 Slutsatser 

Studiens resultat visar att företagens incitamentet till att internationellt outsourca IT- och 

ekonomitjänster var reducerade kostnader, samt i vissa fall, sökandet efter specialkompetens. 

 

“Hur är en bristande relation med tredje part en grund till oförutsedda kostnader vid 

internationell outsourcing av IT- och/eller ekonomi-funktioner för multinationella företag 

verksamma inom Sverige?” 

• Studien visar att när förtroendet för tjänsteleverantören är lågt, anses det leda till 

bristande relationer mellan parterna. Förtroendet till tjänsteleverantören upplevs även 

sämre när engagemangsnivån, samarbetsviljan och kommunikationskvalitén är låg. 

Eftersom samarbete, engagemang och kommunikationskvalité har en koppling till 

förtroende, upplevs även dessa vara faktorer som har en inverkan på relationer. En 

tolkning är att förtroende kan vara den ledande faktorn, eftersom forskarna bedömer 

att respondenterna anser den vara av störst betydelse när det gäller hur lyckad en 

relation anses. Det har varit respondenter som haft lyckade outsourcingprojekt med 

generellt bra samarbete och engagemang, men där förtroendet varit högt, vilket 

indikerar att förtroende kan vara den faktorn som avgör hur en relation anses vara. När 

det gäller kommunikationskvalitén har respondenterna medgett att den blivit 

försämrad i och med den internationella outsourcingen men att den inte till lika stor 

grad påverkat relationen eller outsourcingen negativt. Sammanfattningsvis påverkar 

framförallt faktorerna förtroende, samarbete och engagemang, men också till viss del 

kommunikationskvalitén, hur en relation anses vara. När dessa faktorer anses vara 

bristande, har de förmågan att påverka relationen till det negativa och därmed skapa 

oförutsedda kostnader för företag som internationellt outsourcar IT- eller 

ekonomitjänster. 

• Respondenternas svar visar prov på att oförutsedda kostnader kan genereras av 

samtliga relationsfaktorer. 

• Kommunikationsproblem ger tolkningsproblem och en flaskhalseffekt vilket genererar 

merarbete.  

• Bristande förtroende skapar osäkerhet vilket ökar behovet av kontroll.  

• Bristande samarbetsvilja och bristande engagemang gör det svårare att lösa problem 

vilket skapar en oöverensstämmande målbild och därmed inget mervärde. 

“Hur är bristande kontraktsskrivning med tredje part en grund till oförutsedda kostnader 

vid internationell outsourcing av IT- och/eller ekonomi-funktioner för multinationella 

företag verksamma inom Sverige?” 

• Studiens resultat och analys kan i vissa fall visa, precis som tidigare forskning gjort, 

att bristande kontraktsskrivning kan påverka internationell outsourcing för IT och 

ekonomi negativt genom uppkomsten av oförutsedda kostnader. 
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• Upprättande - I två av fallen kan slutsatsen dras, att när inte tillräckligt med tid läggs 

ner för upprättandet av kontraktet, tenderar detta att negativt påverka den 

internationella outsourcingens utfall. I ena fallet lyckades förvisso 

ekonomioutsourcingen, men vägen var lång, betydligt längre än för IT där mer tid 

lades ner. Detta stödjer Clements (2003) och Lacity och Willcocks (2012) tankar om 

att förhandlingen av kontraktet gärna får ta tid, eftersom företaget då lär känna 

tjänsteleverantören på ett djupare plan. 

• Underhåll - Studien kan inte dra några specifika slutsatser angående hur bristande 

underhåll av kontrakt kan vara en grund till oförutsedda kostnader vid internationell 

outsourcing av IT- och ekonomitjänster. Däremot är inte utvärderingar, mätningar och 

straffklausuler en garanti för att outsourcing lyckas.  

6.2 Diskussion 

6.2.1 Avslutande diskussion 

I studien har forskarna försökt dra slutsatser relaterade till undersökningsfrågorna. Även om 

vi kan se att bristande relationer och bristande kontrakt tenderar att negativt påverka 

internationell outsourcing av IT- och ekonomitjänster, kan vi inte med fullständig säkerhet 

hävda att de kopplingar vi drar, endast korrelerar till dessa faktorer. 

Som vi i avsnittet problemdiskussion beskrev, finns det en rad andra faktorer som kan 

påverka internationell outsourcing av IT- och ekonomitjänster negativt. Dessa kan, utöver 

faktorerna som behandlats i studien, vara kultur, kompetens, säkerhet, förlust av 

företagskunskap, politiska instabiliteter, infrastruktur och statliga regleringar. Därför 

uppmanar forskarna alla läsare av studien, att ta slutsatserna med stor tillförsikt. 

Studiens teoretiska referensram har använt agentteorin och transaktionskostnadsteorin till att 

förklara problematiken och kostnaderna som kan uppstå mellan samarbetande parter. 

Eventuellt finns det andra teorier som kunnat passa för studiens tillvägagångssätt, till exempel 

Social Exchange Theory som behandlar problematiken mellan interagerande parter. Vi anser 

dock att agentteorin och transaktionskostnadsteorin är lämpliga för att besvara och behandla 

studiens undersökning. 

6.2.2 Implikationer 

Inga större implikationer uppenbarades under studiens gång. En mindre implikation som 

uppstod, var den eventuella känsligheten kring den etiska principen att företag väljer att 

internationellt outsourca istället för att skapa jobb inom hemlandet. Dessutom den upplevda 

känsligheten kring de relationsbaserade frågorna under intervjuerna. Därmed valdes studien 

att göras anonym för att skydda företagen och respondenter mot eventuella konsekvenser som 

kan uppstå kring ämnet.  

6.2.3 Rekommendationer 

Studien har undersökt hur bristande relationer och bristande kontrakt kan vara en grund till 

oförutsedda kostnader vid internationell outsourcing av IT och ekonomitjänster för 

multinationella företag i Sverige. I efterhand hade det varit bättre att enbart fokusera på ett av 

områdena och därmed gå djupare in i problemområdet. Förslagsvis hade studien enbart 

kunnat fokusera på IT-outsourcing och kontrakt. Detta hade möjliggjort en djupare 

problematisering och kanske, beroende på urvalsmetod, ett mer generaliserbart resultat.  
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Avslutningsvis är rekommendationen för vidare studier, eventuellt en D-uppsats, att enbart 

fokusera på ett av områdena, IT eller ekonomi. Dessutom är rekommendationen att enbart 

fokusera på kontrakt eller relationer eftersom mycket information kring områdena finns, 

vilket skulle möjliggöra en mer djupgående argumentation kring ämnet. Tillvägagångssättet 

för den rekommenderade studien skulle vara en trianguleringsmetod med både kvantitativa 

och kvalitativa inslag. För den kvalitativa metoden skulle intervjuer kunna användas för djup 

datainsamling, medan den kvantitativa metoden, eventuellt i form av enkäter, skulle kunna 

skapa ett större omfång och eventuellt en högre generaliserbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Referenser 

Vetenskapliga artiklar 

Alborz, S., Seddon, P., & Scheepers, R. (2003). A model for studying IT outsourcing 

relationships. PACIS 2003 Proceedings, 90. 

 

Aman, A. Hamzah, N. Amiruddin, R. & Maelah, R. (2012). Transaction costs in finance and 

accounting offshore outsourcing: a case of Malaysia. Strategic Outsourcing: An International 

Journal, 5(1), pp. 72-88 

 

Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm 

working partnerships. the Journal of Marketing, 42-58. 

 

Barthelemy, J. (2001). The hidden costs of IT outsourcing. MIT Sloan management review, 

42(3), 60. 

 

Chang, Y. B., Gurbaxani, V. & Ravindran, K. (2017). Information Technology Outsourcing: 

Asset Transfer and the Role of Contract. Management Information Systems, 41(3), pp. 959-

973. 
 

Clements, S. (2003). Outside Upside: Finding Focus Through Finance Outsourcing. Journal 

of Applied Corporate Finance, 15(4), pp. 39-50 

 

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of 

management review, 14(1), 57-74. 

 

Gottschalk, P., & Solli-Sæther, H. (2006). Maturity model for IT outsourcing relationships. 

Industrial Management & Data Systems, 106(2), 200-212. 

 

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. 

American journal of sociology, 91(3), 481-510. 

 

Gulati, R. (1995). Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for 

contractual choice in alliances. Academy of management journal, 38(1), 85-112. 

 

Hendry, J. (1995). Culture, community and networks: the hidden cost of outsourcing. 

European management journal, 13(2), 193-200. 
 

Hutzschenreuter, T., Lewin, A. & Dresel, S. (2009). Time to Success in Offshoring Business 

Processes – A Multi Level Analysis. Manag Int Rev, (2011), 51:65-92. 

 

Kern, T., & Willcocks, L. (2000). Exploring information technology outsourcing 

relationships: theory and practice. The Journal of Strategic Information Systems, 9(4), 321-

350. 

 

King, W. R. (2008). An IS offshore outsourcing framework: Emerging knowledge 

requirements for IS professionals. Journal of Information Technology Case and Application 

Research, 10(4), 7-31. 



 

 
 

 

Lacity, M. C., Khan, S. A., & Willcocks, L. P. (2009). A review of the IT outsourcing 

literature: Insights for practice. The Journal of Strategic Information Systems, 18(3), 130-146. 

 

Lacity, M. & Willcocks, L. (2012). Outsourcing Business and I.T. Services: the Evidence if 

Success, Robust Practices and Contractual Challenges. Legal Information Management, 12, 

pp. 2-8 

 

Lee, J. N., & Kim, Y. G. (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success: 

conceptual framework and empirical validation. Journal of Management information systems, 

15(4), 29-61 

 

Michela, P., & Carlotta, M. (2011). Outsourcing strategies. How to formalize and negotiate 

the outsourcing contract. Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, 20(1), 

276-287. 

 

Mohr, J., & Spekman, R. (1994). Characteristics of partnership success: partnership attributes, 

communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic management journal, 

15(2), 135-152. 

 

Mukherjee, D. (2012). Hidden costs of offshore outsourcing: an analysis of offshoring 

decisions. Journal of Industry, Competition and Trade, 1-16. 

 

Murray, M & Crandall, R. (2006). IT Offshore Outsourcing Requires a Project Management 

Approach. SAM Advanced Management Journal. Vol. 71, No.1, pp.4-12. 

 

Nicholson, B. & Aman, A. (2012). Managing attrition in offshore finance and accounting 

outsourcing - Exploring the interplay of competing institutional logics. Strategic Outsourcing: 

An International Journal, 5(3), pp. 232-247 

 

Ouchi, W. G. (1980). Markets, bureaucracies, and clans. Administrative science quarterly, 

129-141. 

 

Palvia, S. (2004). Global Outsourcing of IT and IT enabled Services: A framework for 

Choosing an (Outsourcee) Country. Journal of Information Technology Case and Application. 

Vol. 6, No. 3, pp.1-20 

 

Platz, L. A., & Temponi, C. (2007). Defining the most desirable outsourcing contract between 

customer and vendor. Management Decision, 45(10), 1656-1666. 

 

Qi, C., & Chau, P. Y. (2012). Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence 

from two descriptive case studies. Decision Support Systems, 53(4), 859-869. 

 

Swar, B., Moon, J., Oh, J., & Rhee, C. (2012). Determinants of relationship quality for IS/IT 

outsourcing success in public sector. Information Systems Frontiers, 14(2), 457-475. 

 

Vorontsova, A., & Rusu, L. (2014). Determinants of IT outsourcing relationships: a recipient–

provider perspective. Procedia Technology, 16, 588-597. 

 



 

 
 

Böcker 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. Sage. 

 

Frankfort-Nachmias, C. Nachmias, D. & DeWaard, J. (2015). Research Methods in the Social 

Sciences. New York: Worth Publishers.  

 

Jacobsen, D. I. (2017). Hur genomför man undersökningar. Introduktion till 

samhällsvetenskapliga metoder. 

 

Kelly, T. & Poole, D. (2006). The Evolution of Outsourcing. I Barrar, M & Gervais, G. (red). 

Global Outsourcing Strategies: An International Reference on Effective Outsourcing 

Relationships. Cornwall: ss. 43-48 

 

Kliem, R & Ludin, I. (2002) The Essentials for Successful IT Outsourcing. In J. Bulter (Org). 

I Tinnirello, P. (red). New Directions in Project Management. Auerbach Publications, 

ss.  281-287 

 

Liberman Yaconi, L. (2000). Staff management practices within multinational companies  

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. Almqvist & Wiksell. 

 

Willcocks, L. P., Lacity, M. C., & Sauer, C. (Eds.). (2017). Outsourcing and Offshoring 

Business Services. Springer. 

 
Tidskrifter 

Handfield, R. (2006). A Brief History of Outsourcing. Scm.ncsu.edu, 1 juni, introductory  

 

Svenska Dagbladet (2017). Regeringen varnades om riskerna med outsourcing, 23 juli 

 

Simon, T. (2015). 10 reasons companies outsource to Asia. Technology Brokers & Advisors, 

24 September 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/a-brief-history-of-outsourcing
https://scm.ncsu.edu/scm-articles/article/a-brief-history-of-outsourcing


 

 
 

Rapporter 

Aalders, R. (2002). IT Outsourcing: Making it work (White Paper). Fujitsu. 

http://www.fujitsu.com/downloads/WWW2/whitepaper_IT-outsourcing.pdf 

 

Deloitte. (2015). Insight and trends in the Nordic market (Rapport 2015:). Stockholm: 

Deloitte. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/strategy/Nordic%20BPO%20

Report.pdf 

 

Deloitte. (2016). Deloitte’s 2016 Global Outsourcing Survey Rapport (2016:). Stockholm: 

Deloitte. https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/global-outsourcing-

survey.html 

 

KPMG. (2007). Strategic evolution. A global survey on sourcing today Rapport (2007:). 

Sydney: KPMG. 

https://www.kpmg.de/media/ICE-Sourcing_survey_-_strategic_evolution_2007.pdf

http://www.fujitsu.com/downloads/WWW2/whitepaper_IT-outsourcing.pdf
http://www.fujitsu.com/downloads/WWW2/whitepaper_IT-outsourcing.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/strategy/Nordic%20BPO%20Report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/strategy/Nordic%20BPO%20Report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/strategy/Nordic%20BPO%20Report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/strategy/Nordic%20BPO%20Report.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/global-outsourcing-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/global-outsourcing-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/global-outsourcing-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/global-outsourcing-survey.html
https://www.kpmg.de/media/ICE-Sourcing_survey_-_strategic_evolution_2007.pdf


 
 

Bilagor 

Bilaga 1 - Frågor till intervjuerna 

1. För vilka funktioner har ni erfarenhet av internationell outsourcing? Både IT- och 

ekonomi? Eller endast en av dessa? 

 

2. Vad är orsaken till att ni internationellt outsourcar IT- och/eller ekonomi-funktioner? 

 

3. Litar ni på tjänsteleverantören rent generellt? Varför? 

 

4. Upplever ni samarbetsvilja från er tjänsteleverantör? På vilket sätt? 

 

5. Känner ni engagemang från tjänsteleverantören i relationen? På vilket sätt? 

 

6. Hur upplever ni kommunikationskvalitén mellan er och tjänsteleverantören? Upplever ni 

problem? 

 

7. Upplever ni att ni har samma målbild som tjänsteleverantören om vad som ska uppnås? 

 

8. Skulle ni säga att relationen med tjänsteleverantören är lyckad? Varför eller varför inte? 

 

9. Varför använder ni er av kontrakt med tjänsteleverantören? 

 

10. På vilket sätt upprättar ni era kontrakt? Har ni kriterier kring kontrakt? 

 

11. Har ni ett lägsta prestationskrav i kontraktet? 

 

12. Utvärderar ni kontinuerligt kontraktet med tjänsteleverantören? 

 

13. Hur går ni tillväga för att säkerställa att tjänsteleverantören följer de krav som finns i 

kontraktet?  

 

14. Upplever ni den internationella outsourcingen som lyckad? Varför eller varför inte? 

 

15. Kunde ni genomföra den internationella outsourcingen inom den budgeterade kostnaden? 

 

16. Har den genomförda internationella outsourcingen genererat de kostnadsbesparingar man 

beräknade? 

 
 
 
 
 


