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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka för- och nackdelar det finns det med att ha in-

house respektive outsourcing av sin IT-verksamhet så som informationssystem (IS), datorer, 

skrivare, servrar, service samt support. Rapporten undersöker orsaker till backsourcing och 

gör även jämförelse mellan litteraturstudie och fallstudie. Litteraturstudien har gjorts genom 

att läsa artiklar som rört ämnesområdet. Intressanta och relevanta punkter gällande för- och 

nackdelar har dokumenterats. Även de aspekter som företag och organisationer bör ha i 

åtanke när de ska göra ett val om hur de ska förvalta sin IT-verksamhet pressenteras. 

Litteraturstudien har resulterat i ett antal frågor som använts i fallstudien vid intervjuerna. 

Fallstudien har gjorts på två olika företag som har skilda lösningar av förvaltning av IT-

verksamheten. Resultatet av rapporten presenteras i två delar, den första delen är från 

litteraturstudien och i den studien presenteras ett antal aspekter som en organisation bör 

beakta när den ska outsourca eller ha sin IT-verksamhet in-house. Rapportens resultat visar på 

att organisationer bör begrunda en rad aspekter innan de tar ett beslut. Dessa aspekter är: 

kostnader, produktkvalité, relationskvalité, servicekvalité, grad av komplexitet på system, 

kontroll & flexibilitet, teknisk expertis, organisationsledning och förväntningar. Rapporten 

har även resulterat i ett antal för- och nackdelar med in-house respektive outsourcing. Dessa 

för- och nackdelar förekommer med vissa förutsättningar i aspekterna och de diskuteras i 

rapporten. 

 

Nyckelord: In-house, Outsource, Outsourcing, Backsource, Backsourcing, Insourcing, 

Fördelar, Nackdelar, Byta leverantör, Leverantörsbyte, Risk  
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1. Inledning 

De flesta företag och organisationer har en IT-verksamhet som måste förvaltas och utvecklas. 

I denna rapport kommer begreppet organisation att användas. Organisationer kan välja att 

själva ta hand om eller outsourca en eller flera delar av IT-verksamheten. Denna rapport 

handlar om outsource och in-house av IT-verksamhet och kommer att inbegripa en 

litteraturstudie och en fallstudie. 

 

När organisationer ska göra ett val om hur de ska förvalta sin IT-verksamhet så är det många 

aspekter som påverkar. Det som främst påverkar valet är kostnader, flexibilitet, komplexitet 

av IS och relationen mellan kund och leverantör (Whitten & Dorothy, 2006). Enligt Wong & 

Jaya (2008) kan ledningens inställning till outsourcing eller in-house vara helt avgörande för 

utgången av förvaltning av IT-verksamheten. Många organisationer som har outsourcat sin 

IT-verksamhet väljer att backsourca i ett senare skede. Det finns en rad anledningar till detta 

(Wong & Jaya, 2008). Bland annat är det produktkvalitén, servicekvalitén, relationskvalitén, 

kostnaden för byte av förvaltning av IT-verksamheten samt organisationens ledning som 

påverkar.  Backsourcing leder dessutom till mer flexibilitet genom att organisationen inte blir 

låst genom något avtal. Organisationen får även full kontroll över IT-verksamheten (Wong & 

Jaya, 2008). Enligt Aubert, Rivard, & Patry (2003) bör de delar av IT-verksamheten som har 

hög verksamhetsinnehåll vara kvar in-house samtidigt som organisationen bör outsourca de 

delar som är väldigt tekniska. 

 

In-house 

Uttrycket "in-house" betyder att organisationen förvaltar och utvecklar sin egen IT-

verksamhet vilket innebär att de har en egen IT-avdelning. Där av uttrycket "in-house". 

 

Outsourcing 

Outsourcing innebär att organisationen betalar en extern aktör som förvaltar och utvecklar en 

eller flera processer i IT-verksamheten. Den organisation som sköter den eller de processerna 

kallas för leverantör i denna rapport. Enligt Lee, Huynh, Kwok, & Pi (2003) började 

outsourcing under 60-talet och då var det fokuserat på hårdvara. Under 70-talet skiftade 

fokuset och man riktade sig mot mjukvara. Under 80-talet satsade leverantörer på 

standardiserade mjuk- och hårdvara till kunden. Under 90-talet ändrade man inriktning igen 

och fokuset hamnade på helhetslösningar (Lee et al. 2003). Enligt (Whitten & Dorothy, 2006) 

startade fenomenet med outsourcing 1989 vid det första stora kontraktet mellan Eastman 

Kodak och IBM. 

 

Backsourcing 

När en organisation använder sig av backsouring innebär det att de tar över en eller flera 

processer av IT-verksamheten som tidigare var outsourcat. Alltså organisationen tar tillbaka 

den eller de delarna in-house. 

 

IT-strategi 

Rapportens definition på IT-strategi är organisationers planerade tillvägagångssätt i sin 

förvaltning av IT-verksamheten. Hur de säkerställer IT-utvecklingen och hur de vill att IT ska 

stärka organisationens verksamhet. 
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Företag i fallstudien 

Miljöteamet är ett företag som grundades 1991 och säljer städtjänster och tillhörande 

kringtjänster. Idag jobbar Miljöteamet i hela Sverige och består av ca 1500 anställda. De har 

idag hela sin IT-verksamhet outsourcat till en leverantör som de haft i ca tio års tid. 

Miljöteamet använder IT till sina administrativa arbetsuppgifter.  

 

Stoneridge Electronics är ett företag som grundades 1988 under namnet Berifors AB och 

köptes av Stoneridge 1997 (Stoneridge I. , 2005). Idag är Stoneridge Electronics ca 550 

anställda (Stoneridge, 2007). Stoneridge producerar elektronik och kontrollenheter till 

kommersiella fordon, jordbruksmaskiner mm. Stoneridge har en geografisk spridning och 

förvaltar sin IT-verksamhet in-house. Stoneridge Electronics använder IT till det 

administrativa arbetet såväl som i produktionen. 

 

1.1.  Problemformulering 

Vi har kommit i kontakt med Miljöteamet som i dagsläget outsourcar hela sin IT-verksamhet. 

Regionchefen uttrycker att deras IT-system endast "hålls flytande" och aldrig får den bästa 

mjukvaran. Regionchefen beskriver att de vill veta vilka för- och nackdelar som finns med in-

house respektive outsourcing. En förfrågan gjordes om en objektiv analys kunde utföras som 

omfattade outsourcing kontra in-house. Miljöteamet vill använda rapporten som stöd då de 

ska ta beslut huruvida de ska vara kvar hos den befintliga leverantören, byta leverantör eller 

använda sig av backsourcing. För att möjliggöra en fallstudie med två olika lösningar av IT-

verksamhet har Miljöteamet bidragit med kontaktuppgifter till Stoneridge. I fallstudien har 

Miljöteamet representerat outsourcing och Stoneridge har presenterat in-house. I denna 

fallstudie har tre intervjuer genomförts med IT-ansvariga på företagen.  

 

I denna rapport undersöks vilka för- och nackdelar som finns med in-house respektive 

outsourcing; vad bör organisationer tänka på när de väljer mellan outsourcing eller ha kvar in-

house gällande IT-verksamhet. När organisationer ska outsourca är det svårt att veta vad 

outsourcing egentligen innebär. Leverantörer berättar gärna i positiv mening vad 

organisationen vinner med outsourcing. Vad organisationen går miste om när de inte längre 

har in-house utelämnas av leverantörerna; vad händer när organisationen inte längre har 

samma insyn i sin IT-verksamhet? Lika så, vad går organisationen miste om när de inte 

outsourcar? Organisationen har sin kärnverksamhet precis som leverantören har. Det är 

således lätt att outsourca när leverantören kan mer om IT-verksamhet än organisationen själv. 

Frågan är om leverantören har tillräcklig inblick i organisationens verksamhet för att förvalta 

deras IT-verksamhet. Denna rapport ämnar undersöka de många aspekter som organisationer 

bör ta hänsyn till vid outsourcing samt in-house. 

 

1.2. Frågeställning 

Vilka för- och nackdelar finns det med in-house respektive outsourcing? Vilka aspekter bör 

organisationer överväga vid val av förvaltning av IT-verksamheten? Dessa för- och nackdelar 

gäller organisationen vars IT-verksamhet ska förvaltas. 

 

1.3. Avgränsning 

Avgränsningen för denna rapport gäller kostnader i kronor. Med andra ord ger rapporten inga 

kostnadsförslag, kostnader diskuteras bara utifrån tidigare artiklar och fallstudien. Rapporten 

berör inga matematiska förutsättningar utan berör bara kostnader och lönsamhet i stort. 
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1.4. Intressenter 

Intressenter för denna rapport kommer främst vara Miljöteamet, men även andra 

organisationer som står inför valet att ha IT-verksamheten in-house eller om de ska outsourca. 

Även de leverantörer som erbjuder outsourcingtjänster av IT-verksamhet kan dra nytta av 

rapporten då de kan se vilka fallgropar som finns och på så sätt få bättre förutsättningar att 

undvika fallgroparna på ett bättre sätt. 

2. Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva för- och nackdelar med in-house respektive 

outsourcing av IT-verksamhet. För- och nackdelarna riktar sig mot organisationen som har IT-

verksamheten in-house eller outsourcad. Aspekter som organisationer bör ha i åtanke kommer 

även diskuteras. Miljöteamet ämnar använda denna rapport då beslut ska fattas huruvida 

företaget ska outsourca till befintlig leverantör, byta leverantör eller använda sig av 

backsourcing. Rapporten ska kunna ge stöd i beslutsprocessen mellan in-house och 

outsourcing. Den största intressenten till denna rapport kommer att vara Miljöteamet, vilka är 

de som ursprungligen kom med frågeställningen kring in-house och outsourcing. 

3. Metod 

3.1. Arbetsgång 

Denna studie inleddes med en litteraturstudie. Där söktes och valdes artiklar ut samt så 

påbörjades läsning av de valda artiklarna. Utifrån de tidigt lästa artiklarna formades ett utkast 

av aspekter. Dessa blev underlaget till de intervjufrågor som utarbetades till fallstudien. 

Fallstudien genomfördes på de två utvalda företagen, Miljöteamet och Stoneridge. Detta 

följdes sedan upp med ytterligare läsning av litteratur vilket resulterade i de slutgiltiga 

aspekterna, vilka presenterade i resultatet. De slutliga aspekterna samt resultatet från 

fallstudien genomarbetades därefter och för- och nackdelar för in-house samt outsourcing 

sammanställdes i två tabeller vilka pressenteras i slutsatsen. 

 

 
Figur 1. Visar hur arbetet har fortskridit. 
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3.2. Litteraturstudien 

En litteraturstudie valdes då den ger en bred grund att utgå ifrån och arbeta vidare på. Tillgång 

till redan gjorda studier inom området blir tillgängliga och de kan då användas som grund till 

denna studie (Oates, 2006). Detta för att hitta för- och nackdelar samt argument för dessa, 

men även för att ha som grund till intervjufrågorna. Detta innebär att rapporten kommer få en 

grundning i litteratur samt att fallstudien i form av intervjuer kommer kunna grundas i 

litteratur. 

 

Vid litteraturstudien har riktlinjer enligt Oates (2006) följts. Under artikelsökningen användes 

nyckelord, när sökningarna gav ett intressant resultat användes synonymer för nyckelorden till 

ytterligare artikelsökningar. De sökord som användes har noterats i en lista under hela 

artikelsökningen. Ord i listan har använts i kombinationer vid artikelsökningen för att 

ytterligare effektivisera sökandet (Oates, 2006). Litteraturen har införskaffats med hjälp av 

Google Scholar samt LibHub. Google Scholar valdes då den i större utsträckning kan 

användes för att göra mer generella sökningar på längre meningar så som "In-house vs. 

Outsourcing" eller ” What are the benefits of In-house”. LibHub blev vi tidig introducerade 

till via en lektion i litteratursökning. Vid det tillfället gjordes några sökningar på in-house 

samt outsourcing vilket gav en ansenlig mängd svar, 10000+ för in-house och 5000+ för 

outsourcing. Således valde vi att använda oss av LibHub för artikelsökning. När en artikel av 

intresse påträffades i Google Scholar som kostade pengar gjordes även en sökning på LibHub 

för att kunna ladda hem artikeln gratis. I LibHub användes nyckelord och olika sammansatta 

kombinationer för att bredda sökningen. Under artikelsökningens gång listades alla 

sammansatta kombinationer för att inte göra samma sökning flera gånger. Nyckelord som 

använts separat och i kombination med varandra: In-house, Outsource, Outsourcing, 

Backsource, Backsourcing, Insourcing, Benefits, Switch, Vendor, Quality, Risks och Costs. 

Vissa artiklar har påträffats genom referenser i andra artklar som behandlats. Dessa artiklar 

söktes sedan upp via Google Scholar genom sin titel och författare. Google Scholar 

presenterar nyckelord som associerades med varje enskild artikel och dessa nyckelord 

användes för att se om artikeln fanns tillgänglig i LibHub för nedladdning.  

 

Vid första utsållningen av artiklar lästes sammanfattningen på samtliga artiklar. Behandlade 

artikeln för- och/eller nackdelar kring in-house och/eller outsourcing så sparades artikeln för 

läsning vid ett senare tillfälle. Rådde det tvekan om huruvida artikeln var aktuell lästes även 

andra delar av artikeln. Detta skedde väldigt ytligt för att snabbt få en bättre bild av vad 

artikeln faktiskt behandlade. Efter det gjordes en ny bedömning om huruvida artikeln i fråga 

var aktuell eller inte. Alla artiklar som letats fram har inte använts. Detta trots att de setts som 

aktuella för denna rapport under första utsållningen. Dessa artiklar har behandlat samma 

begrepp som denna rapport, men handlat om offshore (outsourcing till organisationer i andra 

länder) vilket denna rapport inte berör. I andra artiklar har resultatet varit presenterat rent 

matematiskt. Det föreföll som om dessa artiklar hade ett ingenjörstänk bakom sig, något som 

ansågs ligga på en helt annan nivå än den som rapporten eftersträvar. De artiklar som 

behandlades i sin helhet har legat till grund för majoriteten av de funna aspekterna. När dessa 

lästes så noterades för- och nackdelar för in-house respektive outsourcing. Efter varje läst 

artikel så diskuterades noteringarna för att fastslå att de funna aspekterna var relevanta. Det en 

person uppmärksammat kan den andra ha missat. De funna aspekterna skrev därefter ned för 

att utgöra grunden för resultatet. Intervjufrågorna grundar sig även de på dessa aspekter. 

Totalt från artikelsökningen av artiklar så har 55 stycken artiklar införskaffats. Utav dessa så 

har som ovan nämnts vissa plockats bort. Det totala antalet använda artiklar är 30 stycken. 
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3.3. Fallstudien 

Fallstudien innebär en granskning av de två företagen och dess val av förvaltning av IT-

verksamheten. Det första av dessa två företag är Miljöteamet vars IT-verksamhet är helt och 

hållet outsourcat. Det andra företaget som intervjuades var Stoneridge, vilka har sin IT-

verksamhet in-house. Under ett av de inledande telefonsamtalen vi hade med Miljöteamet 

frågade vi om det fanns något intresse för att delta i en fallstudie, vilket det gjorde. Vid ett 

senare tillfälle tillkom även förfrågan om att göra en fallstudie på ett annat företag som hade 

IT-verksamheten in-house. Vi frågade vid det tillfället om Miljöteamet kände till något 

företag som hade IT-verksamheten in-house. De pekade då på Stoneridge.  

 

Att genomföra en fallstudie innebär att denna rapport återspeglar vad de två företagen, 

Miljöteamet och Stoneridge, anser om in-house samt outsourcing. Detta lämpars sig då det ger 

möjlighet till insyn från två parter som jobbar utifrån dessa två, in-house och outsourcing, sätt 

att förvalta sin IT-verksamhet. Fallstudien kommer således att bidra med vad organisationer 

tycker och tänker kring den förvaltning av IT-verksamheten de använder sig av. 

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är 

enligt Oates (2006) en intervju där man använder sig av en intervjuguide med färdiga frågor. 

Dessa frågor ställs och den intervjuade får prata fritt, frågor som framkommer under 

intervjuns gång får även de ställas. Frågor av intresse som dyker upp under intervjuns gång 

får alltså inkluderas. Detta tillvägagångssätt valdes för att det fanns vissa specifika frågor vi 

ville ha besvarade, vi ville även veta hur de tänkte och vad de ansåg om in-house respektive 

outsourcing. Syftet var att komma åt för- och nackdelar som inte framkom i litteraturstudien 

(Oates, 2006). Vår intervjuguide är uppdelad i tre delar. Den första består av gemensamma 

frågor. Det vill säga frågor som kan riktas till båda företagen. Del två är formad för 

Miljöteamets val av lösning och del tre är formad för Stoneridges val av lösning. Med detta 

upplägg så får vi insikt i hur de båda företagen allmänt ser på och resonerar kring in-house 

och outsourcing men även mer specifik data som varför de valt och gjort som de gjort.  

Att intervjua anställda på två olika företag om deras sätt att förvalta sin IT-verksamhet ger 

studien ett bredare spektrum då vi får tillgång till åsikter och tankar från anställda på företag 

som faktiskt använder sig utav dessa två olika lösningar. Med intervjuerna så vill vi se om de 

anställda som intervjuades har upplevt samma sak som artiklarna visat på. Frågorna som 

arbetats fram för intervjuerna grundar sig på de tidigt utarbetade aspekterna som 

sammanställts från de bearbetade artiklarna. Intervjun syftar således till att ställa frågor kring 

dessa aspekter till de anställda på de två företagen, Miljöteamet och Stoneridge, för att få en 

inblick i hur de ställer sig till dessa. Vi vill även få en inblick i vad de anställda på företagen 

tycker och tänker kring in-house samt outsourcing. Vi hoppades även att intervjuerna inte 

bara skulle bli ett komplement till litteraturen utan att de även skulle lyfta fram aspeker som 

inte täcks i artiklarna. 

 

För att komplettera intervjuerna fanns funderingar kring en enkätundersökning. Vi beslöt att 

överge den idén då det skulle bli svårt att verkställa. Detta för att det skulle ta ganska lång tid 

samt att det skulle bli svårt att få tillgång till tillräckligt många företag och deras anställda för 

att genomföra enkätundersökningen i enlighet med Oates (2006). Resonemang om huruvida 

vi skulle genomföra enkäter på de två företagen förekom också men då vi insåg att enbart två 

personer från Miljöteamet samt fem personer från Stoneridge var tillräckligt insatta för att 

vara intressanta så valde vi att inte genomföra en enkät. Hade en enkätundersökning 

genomförts så skulle det kunnat ge en bred statistisk grund till hur företag resonerar kring 

outsourcing och in-house. 
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Totalt tre stycken intervjuer genomfördes, två på Miljöteamet och en på Stoneridge. Alla 

intervjuerna genomfördes på plats hos företagen. De som intervjuades på Miljöteamet var 

regionchefen, som var den ursprungliga kontaktpersonen vi hade till Miljöteamet, samt den 

IT-ansvariga på företaget. På Stoneridge var det IT-chefen som intervjuades. I enlighet med 

Oates (2006) spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon för att underlätta 

bearbetningen av de svar som gavs under intervjuerna. Anteckningar gjordes även under 

intervjuerna för att få en bredare täckning och som protokoll för att kontrollera att alla frågor 

ställts samt besvarats. Båda gruppdeltagarna var närvarande vid alla intervjuerna. Dock så 

delades arbetsuppgifterna upp lite under intervjuerna då en person ställde de föreberedda 

frågorna medan den andre personen kontrollerade att alla dessa ställts och besvarats samt 

förde anteckningar. De inspelade intervjuerna har transkriberats. Precis som Oates (2006) 

påstår så tar transkriberingen mycket längre tid än vad man tror, speciellt om det är dålig 

kvalité på inspelningen eller om man skriver långsamt. Det vi upplevde var att kvalitén på 

inspelningen påverkade mycket men även då den intervjuade pratat otydligt eller med 

varierande ljudnivå (Oates, 2006).    

 

Den första intervjun bearbetades i grupp, medan de två andra bearbetades var för sig. Detta 

för att spara tid då vi märkte att det inte behövdes två personer som jobbade med samma 

intervju. De två sista intervjuerna, som transkriberades enskilt, transkriberades av den person 

som inte höll i intervjun dvs. den som ställde huvudfrågorna. Syftet med detta var att nå en 

högre nivå av kritisk granskning och undvika att man förskönade sin egen intervju. Enligt 

Oates (2006) ska transkriberingen återspegla intervjun exakt som den var. Själva 

transkriberingen skedde alltså ordagrant, dock med undantag från ordlösa utsagor såsom 

"umm", "eeh", "ööh" och "aah" (Oates, 2006). När transkriberingen var klar togs kortfattade 

svar på de frågor som ställdes. Enligt Oates (2006) ska resultatet skickas tillbaka till 

informanterna för att de ska få möjlighet att ändra sitt svar. Detta gjordes alltså och när 

informanterna gjort sina ändringar och gett sitt godtycke har resultatet använts i rapporten 

(Oates, 2006). 

 

Frågorna samt de transkriberade svaren finns med i rapportens bilagor. 

 

3.4. Analys 

De aspekter som tas upp i denna rapport har på olika sätt påträffats i den litteratur som 

bearbetats. Aspekterna har varit frekvent återkommande i flertalet artiklar. De har således 

bedömts att de har en viss vikt inom området då flertalet studier har tagit upp och diskuterat 

dem. Alla aspekter har inte i litteraturen haft en direkt benämning, utan har bara nämnts löst 

som en faktor som kan ha en påverkan på det val som gör eller har gjort. I de fall något har 

diskuterats i en artikel utan att ha en överliggande benämning har författarna till denna rapport 

letat upp artiklar som belyser samma sak eller något som ligger väldigt nära intill. Dessa har 

sedan ordnats till en aspekt och blivit tilldelad ett namn. Namnen på aspekterna har valts så att 

de på ett så bra sätt som möjligt ska återspegla vad de innefattar. 

 

Kapitlet Resultat har slagits ihop med kapitlet Analys. Detta då vi fann det är svårt att skilja 

dessa två kapitel åt. Vi märkte att det blev för stora upprepningar vilket bidrog till valet att slå 

ihop de båda kapitlen. Således bildar dessa två ett gemensamt kapitel. Hela Resultat & 

Analys- kapitlet är indelat efter de slutliga aspekterna som arbetats fram under den fortsatta 

litteraturstudien. Inledningsvis pressenteras litteraturstudien. Denna följs sedan av fallstudien. 
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Eter varje aspekt i fallstudien följer ett stycke där en jämförelse mellan resultatet i 

litteraturstudien och resultatet i fallstudien görs. Där sker en identifiering av likheter och 

skillnader mellan vad litteraturstudien pekar på och vad som kommit fram under fallstudien.  

 

3.5. Etik 

Båda företagen, Miljöteamet och Stoneridge, har tillfrågats om huruvida de som företag vill 

vara anonyma eller inte. Det förklarades att detta skulle vara en publik handling och att 

således alla som vill skulle kunna ta del av den. Båda företagen har gett klartecken till att 

deras företagsnamn får användas i denna rapport. 

 

De intervjuade har även tillfrågats om huruvida de önskar vara anonyma i denna rapport. 

Även de blev informerade om att rapporten skulle vara en offentlig handling. Responsen har 

varit olika, en av de tillfrågade ville vara anonym medan den andre inte brydde sig. Den tredje 

som intervjuades har inte svarat på det mejl som skickats. För att göra rapporten enhetlig görs 

alla tre informanter anonyma. Transkriberingen skickades inte till informanterna som Oates 

(2006) föreslår eftersom intervjuerna inte berör känslig information. Vi har kommit fram till 

att det var bättre att kontakta dem när resultatet var klart. När det bearbetade resultatet från 

intervjuerna skickades till respektive intervjuperson fick vi kompletterande svar på vissa av 

frågorna medan andra svar blev lite omformulerade. Det handlade med andra ord om 

förtydning av vad som sagts. Inga ändringar skedde pga. att något missuppfattas (Oates, 

2006). 

3.6. Kritik 

Lite kritik kan riktas mot att låta Miljöteamet delta i studien. Det var från Miljöteamet som 

den ursprungliga frågan kring in-house och outsourcing kom. Då Miljöteamet deltagit kan vi 

inte utesluta att de kan ha påverkat vårt perspektiv kring in-house och outsourcing av IT-

verksamhet och då även studien i sig. 

 

Kritik om intervjuerna kan riktas till antalet genomförda intervjuer. På Miljöteamet 

intervjuades två personer och där kunde tydliga skillnader ses på de svar som gavs. Eventuella 

skillnader på Stoneridge blir omöjliga att se då endast en person intervjuades.  
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4. Resultat & Analys 

4.1. Litteraturstudie 

Framgången i förvaltningen av IT-verksamheten påverkas enligt denna litteraturstudie av 

följande aspekter: Kostnader, Produktkvalité, Relationskvalité, Servicekvalité, Grad av 

komplexitet på system, Kontroll & Flexibilitet, Teknisk expertis, Organisationsledning och 

Förväntningar. Dessa aspekter har vuxit fram under studiens gång. Då många artiklar 

behandlat och diskuterat dessa ämnen har de valts ut som viktiga även i denna rapport. 

 

Whitten & Dorothy (2006) berör kostnader, produktkvalité, relationskvalité samt 

servicekvalité. Smuts, van der Merwe, Kotzé, & Loock (2010) berör kostander, 

produktkvalité, relationskvalité, servicekvalité, kontroll & flexibilitet och teknisk expertis. 

Taylor (2005) berör relationskvalité, grad av komplexitet på system, teknisk expertis, 

organisationsledning samt förväntningar. Wong & Jaya (2008) berör servicekvalité, kontroll 

& flexibilitet, organisationsledning samt förväntningar. Dessa artiklar har berört många 

aspekter och haft många referencer, därmed har de varit huvudkällor till rapporten. 

 

Det är sällan enbart en anledning till att organisationer använder sig av backsourcing. Oftast 

är det en kombination av flera orsaker (Wong & Jaya, 2008). Outsourcing ger en god 

förutsättning för organisationer att fokusera på kärnverksamheten samtidigt som de får 

effektivare produktion. Organisationen får även hjälp med stora omorganiseringar (Smuts et 

al. 2010). 

 

Kostnader 

Kostnader för outsourcing och backsourcing kan variera. Det är således viktigt att man är 

medveten om vilka kostander som kan komma till följd av respektive val och vad som ingår i 

paketpriset. 

 

Praktiskt sett kan kundorganisationen snärjas av höga kostnader vid byte av leverantör eller 

backsourcing. De kan då tvingas till att fortsätta outsourca hos samma leverantör. Har 

organisationen en djupare förståelse för omställningskostnader kan det hjälpa organisationen 

att skapa en strategi som kan leda till minskade kostnader och därmed göra det möjligt att 

undvika sådana situationer (Whitten et al. 2010). Kostnaden är hög för de som fortsätter med 

samma leverantör. Byte av leverantör och backsourcing leder till lägre kostnader (Whitten & 

Dorothy, 2006). Smuts et al. (2010) slår fast att kostnader är den enskilt största faktorn till att 

organisationer väljer att outsourca. Den finansiella fördelen som organisationen erhåller, 

sparar pengar i produktion (Smuts et al. 2010). Vad organisationer bör ha i åtanke när de 

väljer att outsourca IT-verksamheten är att det kan bli väldigt kostsamt att ta tillbaka IT-

verksamheten in-house igen. Organisationen måste bland annat anställa personal samt lära 

upp dem till vana administratörer av det system som organisationen använder sig av. 

Organisationen får dock räkna med att en viss mängd av den information och kunskap som 

funnits och utvecklats under outsourcingen kommer att försvinna vid backsourcing. Detta 

kommer att ske oavsett hur bra dokumentation som finns tillgänglig (Williams, 2007). Om 

organisationen backsourcar en stor del av IT-verksamheten innebär det att de måste anställa 

en stor mängd personal, något som i sig är kostsamt. Organisationen får även räkna med är att 

de nyanställda inte arbetar lika effektivt då organisationen anställt ett stort antal personer 

under kort tid. Det tar tid för nyanställda att komma in i organisationen och lära sig rutiner 

samt den specifika kunskap som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

(Williams, 2007). Om organisationen planerar att göra en fullkomlig backsourcing kan det 
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vara värt att notera att det kan bli väldigt kostsamt att ta tillbaka IT-verksamheten successivt 

samtidigt som de anställer personal för de delar som organisationen tagit in-house. Det blir en 

dubbel kostnad som kan bli mycket större än om organisationen flyttar hela IT-verksamheten 

in-house på en gång (Williams, 2007). Enligt Smuts et al. (2010) kan den generella 

uppfattningen av att outsourcing är billigt, leda till att kostnaderna skjuter i höjden. 

 

Produktkvalité 

Organistaionen betalar leverantören för att få en produkt. Det kan t.ex. vara datorer, servrar 

och  utveckling av ett affärssystem. Kvalitén på dessa produkter kan variera. 

 

Vid backsourcing kan resultatet leda till en lägre produktkvalité. Fortsätter organisationen 

däremot att outsourca, oavsett om det är att ha kvar eller byta leverantör så förblir 

produktkvalitén hög. (Whitten & Dorothy, 2006). Organisationer försöker ständigt hitta nya 

vägar att utveckla sin organisation på. Idag är mycket IT-styrt och då blir således IT-

verksamheten viktig. Eftersom IT-verksamheten är central ställer det krav på att den 

underhålls (Smuts et al. 2010). Whitten & Dorothy (2006) har sammanställt ett antal faktorer 

som generellt sett påverkar hur produktkvalitén upplevs. Dessa faktorer är: prestanda, 

funktionalitet, konformitet, hållbarhet, servicevänlighet, estetiskt samt tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet klassas även som en primär faktor till produktkvalité. När tillförlitlighet av 

systemet har uppnåtts tillkommer ytterligare ett antal faktorer. Dessa är: kapacitet, 

användbarhet, prestanda, enkelhet av installation, underhållbarhet och dokumentation. Alla 

dessa faktorer påverkar huruvida beställaren blir nöjd med den produktkvalité som arbetats 

fram. Enligt Whitten & Dorothy (2006) kan produktkvalitén sjunka om leverantören inte 

tillsätter tillräckligt med personal till projektet. Det som då kan ske är att leverantören inte 

klarar av att nå upp till förväntningarna och krav beställaren har till följd av att de är 

underbemannade (Whitten & Dorothy, 2006). Outsourcing bidrar till att organisationen får 

tillgång till helt ny utveckling och bättre produktkvalité (Smuts et al. 2010). 

 

Relationskvalité 

Relationer kan vara inom organisationen (interna relationer) eller relationen mellan 

organisationen och leverantören. Det är kvalitén på dessa relationer som denna aspekt syftar 

på. 

 

När en organisation väljer att fortsätta outsourca till samma leverantör leder det till att 

relationskvalitén förblir hög. Görs valet att byta leverantör eller att backsourca, så leder det 

till en lägre relationskvalité (Whitten & Dorothy, 2006). Något som också är väldigt viktigt 

gällande relationen är organisationens tillit för leverantören (Taylor, 2005; 2006). Interna 

relationer inom organisationen är inte alltid så lätta att kontrollera, så som konkurrens på 

arbetsplatsen. Även att övertyga andra om ändringar som behövs för att tillfredsställa något 

krav. Interna relationsproblem kan lätt bli sämre om inte projektledaren får det stöd denne 

behöver från ledningen (Taylor, 2005). Enligt Hendry (1995) är motivationen hos den 

beställande organisationen en aspekt som bör beaktas då den lätt kan komma i gungning om 

de inte ser till sina anställda. Anställda på IT-avdelningen kan börja känna sig utanför eller 

mindre viktig för organisationen. Om organisationen kan skapa lojalitet genom att finnas där 

för sina anställda och ge dem stöd så kan det leda till att de anställda inte känner sig utanför 

och moralen ökar (Hendry, 1995). Att de anställda känner sig säkra är ytterligare en aspekt 

som bör uppmärksammas. Vissa anser att säkerhet leder till de anställda blir lata och 

ineffektiva medans andra ser att säkerhet behövs för att individer ska kunna utvecklas och lära 

sig. Genom att outsourca så ökar lätt känsla av osäkerhet bland de anställda (Hendry, 1995). 

Kulturen i en organisation kan utgöra ett motstånd till outsourcing i den mening att det 
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arbetssätt som leverantören tillämpar inte går jämt ut med den som tillämpas på den 

beställande organisationen (Taylor, 2005). Motstånd från beställaren kan också uppstå om 

vissa förändringar som kommer med outsourcing går emot beställarens organisationskultur. I 

vissa fall så kan det komma från att vissa anställda eller hela avdelningar känner sig hotade av 

förändringarna och de kan då välja att ignorera eller motsätta sig ändringarna (Hendry, 1995). 

Leverantören kan ha en negativ påverkan på organisationens strategi (Smuts et al. 2010). 

 

Servicekvalité 

De flesta organisationer använder sig av mjukvaror och hårdvaror. Dessa måste underhållas 

och det är just det vi kallar service. Oavsett om det är en inträn avdelning eller en leverantör 

som sköter servicen kan kvalitén variera. Alltså hur fort organisationen får hjälp och hur bra 

resultatet blir. 

 

Backsourcing leder till en lägre servicekvalité samtidigt som valet att behålla samma 

leverantör eller att byta leverantör får resultatet av en hög servicekvalité (Whitten & Dorothy, 

2006). Samtidigt tenderar leverantörer att fokusera på mer lönsamma avtal och organisationer 

med mindre lönsamma avtal för leverantören får en sämre servicekvalité vilket leder till att 

deras förväntningar inte uppnås (Wong & Jaya, 2008). Även (Smuts et al. 2010) anser att 

servicekvalitén förbättras då en organisation outsourcar. Dålig kvalité på servicen kan vara en 

motivationsfaktor till inte fortsätta outsourca hos befintlig leverantör och istället backsourca 

IT-verksamheten (Butler & Slack, 2011) eller byta leverantör (Whitten & Dorothy, 2006). 

Detta då lägre servicekvalité leder till ökade kostnader då det kostar mer att hålla 

servicekvalitén uppe (Whitten & Dorothy, 2006). 

 

Grad av komplexitet på system 

Ett IT-system kan vara väldigt komplext. Det beror på hur stort systemet är, om det är 

uppbygt på flera olika delar, om utvalda delar är otestade och om det är helt nya 

kombinationer på hur de ska sättas samman. 

 

Stora system som beställs av kunder är inte utan risker. Många av de stora system som 

efterfrågas består av ett stort antal delar som kan blandas och kombineras i oändliga 

variationer, vilka kanske inte alltid är testade. En beställning av en sällsynt sammankoppling 

av dessa delar kan därför bidra till ökade risker (Taylor, 2005). Enligt Capiluppi, Millen, & 

Boldyreff (2006) innehåller system som utvecklas in-house mindre rader kod och lägre 

komplexitet än system där utvecklingen är outsourcad. Ett system som är outsourcat 

innehåller därmed mer kod och består av en högre grad av komplexitet (Capiluppi et al. 

2006). 

 

Kontroll & Flexibilitet 

Med kontroll menar vi den insyn och påverkan organisationen har i sin IT-verksamhet. Med 

flexibilitet syftar vi på organisationens möjlighet att skala upp och ner verksamheten utan att 

deras IT-verksamheten eller ett outsourcingavtal begränsar dem. 

 

Villkor i avtalen kan ibland begränsa organisationen om de vill skala upp eller skala ner 

verksamheten. Beställaren kan därmed känna att de tappa kontroll över IT-systemet när de 

outsourcar (Wong & Jaya, 2008) (Smuts et al. 2010). Som beställare kan även flexibilitet och 

möjlighet att ändra situationen i avtalet gå förlorad. Enligt (Smuts et al. 2010) får beställaren 

en effektivare hantering av IT-verksamheten genom outsourcing och kan där igenom få mer 

kontroll samt flexibilitet (Smuts et al. 2010). Dagens organisationer vill bedriva sina 

verksamheter så flexibelt som möjligt och då det är lättare att outsourca. Det är svårare att 
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förändra en stor verksamhet än en mindre. Det är dock bara en form av flexibilitet. Om det 

läggs ökat fokus på kärnverksamheten så är det lätt att förlorar den flexibilitet som 

härstammar från medvetande samt förståelse (Hendry, 1995). Enligt Williams (2007) kan 

organisationer inte outsourca kontroll och ansvar. "You may be able to outsource the work, 

but you cannot outsource the control and responsibility" (Williams 2007, s 365). Överlåter 

beställaren full kontroll och ansvar till leverantören så går beställaren lätt miste om en mängd 

information och kunskap (Williams, 2007). Outsourcing kan också medföra säkerhet och 

sekretessrisker (Smuts et al. 2010). Samtidigt så fördelas riskerna mellan verksamheten och 

leverantören genom villkoren i avtalet (Smuts et al (2010), (Kahraman, Engin, Kabak, & 

Kaya (2009)). 

 

Teknisk expertis 

Teknisk expertis är de som förvaltar organisationens IT-verksamhet. 

 

Enligt Taylor (2005) kan IT-avdelningen på en beställande organisation ställa till problem då 

de inte är fullständigt villiga att samarbeta med leverantören. Så kan fallet vara om IT-

avdelningen inte håller med i beslutet om outsourcing (Taylor, 2005). Leverantörens 

kunskaper om den beställande organisationens IT-verksamhet är inte alltid så detaljerad, 

något som lätt kan leda till att tekniska problem uppstår. Uttryckta problem misstolkas samt 

att tjänsten/tjänsterna som efterfrågas inte uppfylls till en tillfredsställande nivå (Taylor, 

2005). Enligt Smuts et al. (2010) riskerar organisationer att förlora kvalificerad IT-personal 

vid outsourcing. IT-personalen kan bli omotiverad när IT-verksamheten blir outsourcad. 

Samtidigt får organisationen tillgång till experter inom området vid outsourcing (Smuts et al. 

2010). Kraven är stora på att det finns en ledning eller projektchef som ger stöd till de 

nyanställda under den tid som själva backsourcingen fortlöper (Williams, 2007).  

 

Organisationsledning 

Organisationsledning är den grupp av personer som sitter på organisationens styrande poster 

och avgör organisationens beslut. 

 

Ledningen för en organisation kan vara avgörande för beslut om outsourcing. Organisationens 

val av förvaltning av IT-verksamheten kan ändras vid ett ledningsskifte beroende på vad den 

nya ledningen anser om outsourcing och in-house. (Wong & Jaya, 2008). Även leverantörens 

ledning kan påverka. Sker det förändringar hos leverantören kan det orsaka delade meningar 

och oro, något som i sig kan leda till backsourcing (Wong & Jaya, 2008) (Taylor, 2005). 

 

Förväntningar 

Organisationer kan förvänta sig få t.ex. en viss kvalité eller en typ av produkt när de tecknar 

ett avtal. Dessa förväntningar stämmer sällan överrens med verkligheten. 

 

Enligt Wong & Jaya (2008) finns tron om att outsourcing är en såkallad "silver bullet". Det 

medför även att förväntningarna liknar en myt mer än verklighet vilket i sin tur leder till 

skillnader på resultat och förväntningar. Dessa luckor kan beröra kostnader, servicekvalité, 

förlorad kontroll samt tillgång till IT-resurser såsom kunskap och tillgång till personal (Wong 

& Jaya, 2008). Om leverantören inte kan leva upp till det som utlovats leder det lätt till att den 

beställande organisationen väljer en annan leverantör att beställa lösningar från i framtiden 

påstår Taylor (2005). Huruvida kunden i slutändan blir nöjd med resultatet av det som de 

outsourcat beror inte enbart på hur smidigt allting gick att genomföra. Om för höga 

förväntningar har skapats på grund av att leverantören förgyllt bilden av vad de kan erbjuda så 

kan kunden känna sig missnöjd då leverantören inte lyckas uppnå förväntningarna. Detta 
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missnöje kan även uppkomma trots att leverantören har kommit väldigt nära målen (Taylor, 

2005). Enligt Williams (2007) kräver outsourcing planering. Således bör det finnas klara mål 

som beskriver vart organisationen vill komma med outsourcingen. Mycket kan gå väldigt fel 

och det är något som beställaren bör vara beredd på och ha funderat kring när ett beslut om 

outsourcing fattas (Williams, 2007). Det är även en god idé att kontakta tidigare kunder hos 

leverantören innan något avtal sluts med en leverantör (Taylor, 2006). 

 

Intervjufrågor 

Aspekter har formats under hela litteraturstudiens gång. De ämnen som var intressanta och 

relevanta är listade i Tabell1 tillsammans med de artiklar som tar upp de aktuella ämnena. 

Med hjälp av dessa ämnen har ett antal frågor skapats som använts i fallstudien. Eftersom 

litteraturstudien pågått efter att fallstudien genomförts har aspekter formats om och ytterligare 

aspekter har tagit form vilket innebär att vissa aspekter saknas i Tabell1. 

  

 

Ämne på frågor Referenser 

Kostnad (Whitten, Chakrabarty, & Wakefield, 2010) 

(Whitten & Dorothy, 2006) 

(Smuts et al. 2010) 

(Williams, 2007) 

Insyn i IT-verksamheten Miljöteamet 

(Smuts et al. 2010) 

Kontroll över IS utveckling Miljöteamet 

(Smuts et al. 2010) 

(Williams, 2007) 

(Wong & Jaya, 2008) 

Produktkvalité   (Wong & Jaya, 2008) 

(Whitten & Dorothy, 2006) 

(Smuts et al. 2010) 

Relationskvalité   (Hendry, 1995) 

(Smuts et al. 2010) 

(Taylor, 2005) 

(Taylor, 2006) 

(Whitten & Dorothy, 2006) 

Servicekvalité   (Smuts et al. 2010) 

(Whitten & Dorothy, 2006) 

(Wong & Jaya, 2008) 

Förväntningar på outsourcing (Taylor, 2005) 

(Taylor, 2006) 

(Wong & Jaya, 2008)  
Tabell 1. Listar aspekterna som ingick i det första utkastet samt de artiklar som berör ämnena. 
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4.2. Fallstudie 

I fallstudien intervjuades insatt personal angående deras IT-verksamhet. Det som intervjuerna 

skulle resultera i är för- och nackdelar varje enskild person upplevde angående in-house och 

outsourcing. Miljöteamet har outsourcat och deras representanter är regionchefen och IT-

ansvarig. Stoneridge har sin IT-verksamhet in-house och deras representant var IT-chefen. 

Båda företagen använder sig av något som kallas "helpdesk". För Stoneridge innebär att 

systemanvändare kan ringa, mejla eller komma direkt till IT-avdelningen om de stöter på 

något problem och behöver hjälp. För Miljöteamet innebär det att systemanvändarna kan 

ringa när de behöver hjälp med något. 

 

Kostnader 

Kostnaderna har självklart varit viktiga men de har inte varit avgörande i något av de två 

fallen som undersökts. Där har andra aspekter varit viktigare. För Stoneridge var 

närhetsfaktorn viktigast och eftersom Stoneridge har en stor geografisk spridning var det svårt 

att få en leverantör som kunde se alla perspektiv och täckta alla delar av företaget. Då var det 

lättare att ha sin IT-verksamhet lokalt, på plats. När Stoneridge vuxit som företag har 

kostnaderna för IT-systemet legat kvar på ungefär samma nivå. För Miljöteamet var det 

viktigaste kvalité och robusthet. Under de år som IT-systemet varit outsourcat har kostnaderna 

ökat i ungefär samma takt som Miljöteamet vuxit.  

 

Litteraturstudien påvisar att kostnader är en aspekt som väger tugnt för organisationer i valet 

av förvaltning av IT-verksamheten ((Smuts et al. 2010), (Whitten & Dorothy, 2006)). 

Samtidigt visar resultatet av fallstudien att kostnaderna inte varit avgörande i något av fallen. 

För Stoneridge var förvisso kostnaderna högre vid outsourcing men det var andra faktorer 

som avgjorde att de valde bort outsourcing. Enligt Miljöteamets regioncheft är kostnaden inte 

viktig, de kan tänka sig att betala mer vid byte av leverantör om resultatet blivit bättre. 

 

Produktkvalité 

Stoneridge är nöjd med kvalitén på hårdvaran. De har ett serviceavtal med leverantören, 

uppstår något problem skickas hårdvaran tillbaka eller så utför leverantören servicearbete. När 

det gäller mjukvaran upplevs kvalitén som ganska bra. Stoneridge använder sig av väl 

beprövade standardsystem vilket gör att det inte alltid går att göra de ändringar som önskas. 

På Miljöteamet råder det delade meningar gällande kvalitén på hårdvaran. IT-ansvarig tycker 

att det funkar bra i det stora hela. Samtidigt tycker regionchefen att kvalitén är dålig på 

servarna eftersom det ibland går långsamt. Bortsett från servarna anser regionchefen att det är 

bra kvalité på hårdvaran. När det gäller mjukvaran anser Regionchefen att det är bra kvalité 

men han saknar IT-strategi. Jämförs Miljöteamet med konkurrenter så ligger Miljöteamet 

efter med ett par uppdateringar hela tiden. IT-ansvarig tycker att det funkar bra men att det 

kan uppstå problem då varken drifttekniker eller programvaruleverantörer vill ta ansvar för ett 

problem som uppstått. 

 

Över lag verkar båda företagen nöjda med produktkvalitén. Enligt litteraturstudien är det 

bättre produktkvalité vid outsourcing än vid in-house (Whitten & Dorothy, 2006). I 

fallstudien kan inga sådana slutsatser dras. 

 

Relationskvalité 

Stoneridge har en bra relationskvalité, systemanvändarna registrerar sina ärenden i helpdesk. 

Alternativt att de ringer, mejlar eller kommer upp om de behöver hjälp. På Miljöteamet råder 

det delade meningar. Regionchefen tycker att kommunikationen är dålig och att de blivit en 

kassako till leverantören. Han önskar att leverantören var mer uppsökande och tog ett större 
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ansvar i IT-förvaltningen. IT-ansvarig tycker att relationen är bra med ett tätt samarbete. 

Leverantören har en helpdesk som Miljöteamet kan ringa till, de har även driftmöten. Ibland 

förekommer kommunikationsbrister om vad de tar betalt för och vad som ingår. 

 

Litteraturstudien visar att relationskvalitén är högre vid outsourcing (Whitten & Dorothy, 

2006). Så är inte fallet i fallstudien där Miljöteamet upplever vissa kommunikationsproblem. 

Stoneridge har inte upplevt några kommunikationsproblem mellan systemanvändarna och IT-

avdelningen. 

 

Servicekvalité 

Stoneridge servicekvalitén är bra. Systemanvändarna registrerar ärenden i helpdesk och de IT-

anställda jobbar mot de registrerade ärendena. Alla ärenden ska registreras via helpdesk men 

systemanvändarna kan nå IT-avdelningen på andra sätt. Systemanvändarna kan mejla, ringa 

eller komma upp till kontoret för att få hjälp av Stoneridge IT-avdelning. Hos Miljöteamet 

upplever regionchefen och IT-ansvarig inte samma sak. Regionchefen upplever att det är 

jobbigt för leverantören när någon behöver komma och ändra inställningar på datorer, 

skrivare eller liknande. IT-ansvarig upplever att problem ibland kan uppstå med driften av 

mjukvara när Miljöteamets driftstekniker ska kommunicera med Miljöteamets 

programvaruleverantörer. 

 

Stoneridge har in-house och anser sig ha bra servicekvalité. På miljöteamet är de inte enade 

om servicekvalitén. IT-ansvarig anser att den är bra medans regionchefen anser att den är 

dålig. Enligt litteraturstudien kan mindre lönsamma avtal prioriteras bort (Wong & Jaya, 

2008) och det är något som regionchefen kan ha upplevt. 

 

Grad av komplexitet på system 

Stoneridge använder sig av standardsystem som de själva modifierar där det är möjligt. 

Därigenom undviker de risker som kan uppstå av sällsynta sammankopplingar av mindre 

otestade delar. Miljöteamet använder sig inte av stora och unika system som leder till ökade 

risker. 

 

Litteraturstudien visar på att IT-system utvecklade hos en leverantör består av mer komplex 

och fler rader kod än det som organisationen själva utvecklat (Capiluppi et al. 2006). De 

företag som undersökts i denna studie har inte haft omfattande system och då blir det svårt att 

avgöra denna aspekts inverkan.  

 

Kontroll & Flexibilitet 

När Stoneridge övervägde att outsourca såg de en vinning i att blir mer flexibla. De skulle 

kunna utnyttja fler resurser vid arbetsanhopningar, kvälls- och nattarbete och dessutom finns 

support morgonen därpå. Även backup vid sjukdom och liknande bortfall får företag tillgång 

till vid outsourcing. Med in-house får Stoneridge kontroll över systemutvecklingen. De 

använder mest standardsystem som de själva modifierar. Flexibiliteten som Stoneridge får 

med in-house är närheten mellan IT-avdelningen och systemanvändarna, att 

systemanvändarna snabbt kan få hjälp av IT-avdelningen. Flexibiliteten för Miljöteamet är 

väldigt god då de betalar per användare. Att de har kontroll över sin IT-verksamhet och dess 

utveckling verkar osäkert. Regionchefen önskar att utvecklingsprocess låg hos leverantören, 

tyvärr får Miljöteamet själva vara drivande i den frågan. IT-ansvarig säger att kontrollen är 

Miljöteamets men de brister där då de inte har någon bra IS strategi och att de inte har den IT-

kompetens som behövs för att IS-utvecklingen ska bli optimal.  
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Enligt litteraturstudien förlorar organisationen kontroll över utvecklingen av IT-verksamheten 

samtidigt som flexibiliteten för organisationen ökar vid outsourcing ( (Wong & Jaya, 2008), 

(Smuts et al. 2010), (Hendry, 1995)). Fallstudien i denna rapport ger samma resultat. 

Miljöteamet upplever stor flexibilitet då de betalar per användare och kan därigenom öka eller 

minska IT användandet efter behov så som stora kostnader eller omorganiseringar. 

Regionchefen på Miljöteamet anser att de inte har någon kontroll över IT-verksamheten och 

dess utveckling. När Stoneridge övervägde att outsourca såg IT-chef flexibiliteten som en stor 

fördel. De skulle kunna utnyttja fler resurser vid arbetsanhopningar, uppdatera system 

kvällstid och fortfarande ha IT-personal dagen därpå. 

 

Teknisk expertis 

Stoneridge har behållit sin expertis eftersom de har in-house. Miljöteamet vill fokusera på 

kärnverksamheten och vill därför inte ha teknisk expertis. Eftersom Miljöteamet har allt 

outsourcat har de ingen direkt IT-avdelning. Därför har en anställd person inom företaget tagit 

på sig ansvaret om IT-frågan trotts att personen i fråga inte är någon expert inom området. 

Miljöteamet får en stor kunskapsbredd när de outsourcar. 

 

Litteraturstudien pekar på att organisationer förlorar IT-kompetens när de outsourcar (Smuts 

et el. 2010). Det går inte att verifiera med hjälp av fallstudien då Miljöteamet haft IT-

verksamheten outsourcad under lång tid och de som intervjuades inte var med när beslutet 

togs. De vet således inte om de förlorat någon IT-kompetens sedan de outsourcade.  

 

Organisationsledning 

Stoneridge har varit objektiva när de gjort sitt val av förvaltning av IT-verksamheten. De har 

tittat på vad de behöver och vilka fördelar respektive nackdelar det finns med de olika 

alternativen. Representanterna på Miljöteamet har samma inställning till förvaltning av IT-

verksamheten. De vill inte ha in-house. De vill fokusera på kärnverksamheten och inte på IT-

frågan. Däremot är förväntningarna på leverantören skilda. Skillnaden beskrivs nedan under 

"Förväntningar". 

 

Organisationsledning kan avgöra helt när det gäller valet av förvaltning av IT-verksamheten 

enligt litteraturstudien (Wong & Jaya, 2008).  Miljöteamets representanter säger att de inte 

vill ha in-house på Miljöteamet. Här kan vi se att ledande roller är mot in-house och det kan 

påverka Miljöteamets framtida val av förvaltning av IT-verksamheten. 

 

Förväntningar 

När det gäller förväntningar på outsourcing så berörs inte Stoneridge av denna aspekt 

eftersom de har in-house. Miljöteamets IT-ansvarig vet inte vilka förväntningar företaget hade 

när de valde att outsourca sitt IS. Därför vet hon inte om förväntningarna har uppfyllts. 

Leverantören lever upp till hennes förväntningar i dagens läge. Miljöteamets regionchef 

däremot har högre förväntningar på leverantören. Han tycker att leverantören ska ta över IT-

strategin helt eftersom de sköter allt annat i IT-verksamheten. Leverantörerna lever inte upp 

till hans förväntningar. En fundering som regionchefen hade var om en mellanhand kunde 

sköta IT-strategin och ställa bättre krav på leverantören åt Miljöteamet. 

 

Litteraturstudien påtalar att förväntningarna på outsourcing kan likna en myt mer än 

verklighet (Wong & Jaya, 2008). Om det stämmer eller inte i fallstudien är svår att avgöra, 

dock kan skillnader på förväntningar ses hos Miljöteamet. Den IT-ansvarigas förväntningar är 

uppnådda samtidigt som regionchefens förväntningar ligger högre. 
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5. Diskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att kostnad är den enskilt största aspekten som 

påverkar hur organisationer väljer att förvalta sin IT-verksamhet. Det finns många faror med 

outsourcing ekonomiskt sett. Organisationer kan hamna i en situation där det kostar för 

mycket att byta leverantör eller använda sig av backsourcing, därmed blir de fast hos 

leverantören utan möjlighet till förändring. Organisationer som har ett avtal med en leverantör 

som de är missnöjda med blir bundna till att betala under avtalstiden trotts missnöje . 

Dessutom kan det finnas dolda kostnader med outsourcing vilket kan leda till att det är dyrare 

än vad organisationen först trodde.  

 

Miljöteamet har upplevt ett visst missnöje när det gäller deras kostnader för outsourcing. 

Ibland är det oklart vad som ingår i avtalet med deras leverantörer och när något ska göras kan 

det kosta väldigt mycket. Bortsett från de dolda kostnaderna har Miljöteamet inte råkat ut för 

ekonomiska risker. Miljöteamet har uppgett att kostnaden inte var det viktigaste, utan det var 

stabilitet och robusthet. Det var alltså inte kostnaden som avgjort att det blev outsourcing för 

Miljöteamet. När avtalet hos den befintliga leverantören löpt ut och ett nytt beslut om 

förvaltning av IT-system ska fattas kvarstår frågan om kostnaden. Inte heller för Stoneridge 

var kostnaden det viktigaste. En intressant aspekt som framkom var närhetsfaktorn, vilket 

avgjorde för Stoneridge val av förvaltning av IT-verksamheten. Detta är en aspekt som inte 

berörs i någon av de artiklar som framkommit ur vår artikelsökning. Detta är anmärkningsvärt 

då Stoneridge anser att närhetsfaktorn är en viktig del i deras IT-verksamhet. Närhet mellan 

förvaltarna av IT-verksamheten och systemanvändarna går förvisso att uppnå även när 

organisationer outsourcar, dock inte till samma grad. Relationen mellan organisationen och 

leverantören är väldigt viktig enligt många artiklar se Taylor (2005) och Hendry (1995).  

Närhetsfaktorn borde vara en del av relationskvalitén vilket känns naturligt. Närhetsfaktorn 

känns som en viktig aspekt som är relevant och borde undersökas djupare vid fortsatta studier 

inom ämnet. 

 

I regel är IT-verksamhetens kvalité bättre om den är outsourcat än om den är in-house. När 

organisationer står inför valet att outsourca IT-verksamheten eller ha kvar den in-house gäller 

det att noga överväga alternativen. Organisationer vinner mycket på att outsourca men vad 

händer om de ångrar sig och vill ha det in-house igen? Det är dyrt och tidskrävande att 

backsourca. Nyrekrytering av personal krävs för att förvalta IT-verksamheten vilka måste lära 

sig systemet. Detta kan leda till att produktkvalitén blir lägre. Produktkvalitén kan öka i takt 

med de nyanställdas inlärningskurva men produktkvalitén bör inte bli lika bra som då den var 

outsourcad. Det är svårt att förutse hur kvalitén kommer att bli oavsett hur organisationen 

väljer att förvalta IT-verksamheten. När organisationen outsourcar är det därmed en god idé 

att kontakta tidigare kunder. Att ställa bra och tydliga krav är viktigt för att kunna avgöra 

huruvida kvalitén är uppnådd eller ej. 

 

Aspekten relationskvalité lägger på många sätt grunden för de andra aspekterna rapporten 

tagit upp. Är relationskvalitén bristfällig är chansen rätt stor att de andra delarna kommer att 

innehålla brister.  Det är trots allt två olika parter som ska samarbeta för att nå, ett för båda, 

tillfredsställande resultat. Om inblandade organisationer inte klarar av att kommunicera med 

varandra kommer inte nödvändig information om exempelvis krav att förmedlas. Även om en 

dialog finns så innebär inte det att allt är frid och fröjd. Alla har sina egna perspektiv på saker 

och ting, färgade av den direkta omgivningen. Således har organisationsskulturen en roll med 

i spelet. Tillsammans med den expertis som innehavs kan de lägga grund för hur ett krav 

uppfattas. Att vara tydlig och att ställa frågor om något är oklart är en del av relationen. Detta 

är något som båda parterna bär ansvaret för och de måste samarbeta för att outsourcingen ska 
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fungera. Förmedlas inte kraven till fullo kommer det påverka produktkvalitén. De kanske inte 

lever upp till de förväntningar som beställaren har vilket tyder på att relationskvalité även har 

en koppling till förväntningar, om än kanske inte lika stark som de tidigare nämnda 

punkterna. Leverantören kan även missförstå vad beställaren vill ha och utvecklar något helt 

annat. Servicekvalitén kan bli sämre om inte kommunikationen fungerar som den ska. Att 

värna om relationen och lägga grund för en tät kommunikation organisationerna emellan är en 

god idé. 

 

Om en organisation inte blir prioriterad av sin leverantör kan organisationen uppleva att 

servicekvalitén är dålig. Genom att organisationen hamnar i skymundan upplevs även 

relationen till leverantören som dålig. Som leverantör är det viktigt att kunderna inte känner 

sig bortprioriterade. Prioriteringar uppstår men det är ändå viktigt för leverantörerna att vara 

lyhörda till sina kunder.  

 

Komplexitet kan i sig skapa problem. Oavsett om organisationer har outsourcat sin IT-

verksamhet eller valt att ha den in-house. I mjukvaran finns det alltid risker med buggar eller 

säkerhetshål. Ju större systemet är desto svårare blir det att överblicka. Buggar kan förvisso 

delvis relateras till brister i och/eller av kraven oavsett mjukvarans storlek. Det är alltså viktigt 

att kraven kommuniceras tydligt så att antalet fel kan minimera så tidigt som möjligt. Detta är 

något som kan spara både tid och pengar för organisationen då felet bara finns på ett fåtal 

ställen. Hittas felet senare kan det finnas lite överallt exempelvis i kraven, annan 

dokumentation, koden samt att det kanske inte finns testfall som söker efter felet. 

 

När organisationer outsourcar bör de vara noga med det avtalet som utformas. Flexibilitet kan 

gå förlorad då villkor i avtalet kan begränsar organisationens möjlighet att skala upp och ner 

verksamheten. När organisationer outsourcar förlorar de den kompetens som tidigare 

förvaltade IT-verksamheten. Det påverkar organisationens möjlighet att påverka den framtida 

utvecklingen eftersom de saknar kompetens i sakfrågorna. När organisationer outsourcar hela 

sin IT-verksamhet får de svårt att behålla kontrollen eftersom de förlorar den personal som 

tidigare förvaltade IT-verksamheten. Organisationen har med stor sannolikhet inte den 

kompetens som krävs för att driva en bra IT-strategi. Utan kompetens har organisationen svårt 

att ifrågasätta de förslag som leverantören kommer lägger fram. Organisationen riskerar att 

hamna helt i händerna på leverantörerna. 

 

Teknisk expertis idag är nödvändig. Expertisen behövs för att hålla IT-verksamheten i 

rullning och för att se till att den utvecklas. Vid outsourcing får organisationer tillgång till 

teknisk expertis, från leverantören, men förlorar samtidigt den expertis som finns inom 

organisationen. Något som bekräftats från Miljöteamets sida. Värt att tänka på är då hur 

mycket teknisk expertis organisationen är beredd att förlora? Tas all expertis bort kan det leda 

till vissa sårbarheter. Säger leverantören ”Ni behöver den här nya mjukvaran.” kan det som 

beställande organisation vara svårt att avgöra om det verkligen behövs. Den beställande 

organisationen är då helt i leverantörens händer. Och andra sidan, ska den beställande 

organisationen behöva ha teknisk expertis? Ska inte den beställande organisationen kunna lita 

på sin leverantör? Att leverantören fattar bra beslut. Förutsatt att leverantören inte rakt ut 

försöker lura sina kunder så är lösningen på detta eventuella problem kommunikation. För att 

beställaren inte ska känna att de tappar för mycket behövs en stadig dialog för att säkerställa 

att de får tillgång till den tekniska expertis som de är i behov av. 

 

Ledningen i organisationer har stor påverkan när ett beslut om förvaltning ska fattas. 

Ledningen kan vara övertygad om att outsourcing är en "silver bullet" likväl som ledningen 
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kan vara kritisk till outsourcing som Wong & Jaya (2008) beskriver. Med dessa förutfattade 

meningar kan ledningen ha valt form av lösning redan innan leverantörerna gett ett 

kostnadsförslag till organisationen. Detta kan givetvis leda till höga kostnader och högt 

beroende till leverantören. Det är viktigt att ledningen är väl insatt i outsourcing och in-house 

samt dess för- och nackdelar. Ledningen bör undvika att ta beslut utifrån egna värderingar, 

fokus bör ligga på organisationen och dess behov. Om en organisation outsourcar och 

leverantörernas ledning byts ut kan det leda till förändringar i arbetet vilket kan skapa oro hos 

den beställande organisationen. Det kan såklart leda till att organisationen vill byta leverantör 

eller backsourca. 

 

Något som kanske kan vara svårt att reglera är de förväntningar beställaren har på 

outsourcing. De kan ha hört om alla fördelar som kommer med att organisationen lägger ut 

sin IT-verksamhet, men kanske inte om de eventuella nackdelarna. Leverantören kan även de 

få förväntningarna att skjuta i höjden genom att pratar lite väl gott om vad de klarar av. 

Förväntningarna kan självklart också kännas som om de inte uppnås trots att de ligger på en 

rimlig nivå. Då kan frågan om att leverantören inte engagerar sig tillräckligt vilket resulterar i 

att de inte lever upp till förväntningarna beställaren har. Hur försäkrar sig beställaren då att 

leverantören kommer att leva upp till det de säger att de gör? Det finns förmodligen någon 

som haft samma leverantör tidigare. En god idé är då att ta kontakt med dessa tidigare 

beställare. Vad tycker de om leverantören? Är de engagerade? Håller de vad de säger? Lever 

de upp till förväntningarna som fanns på dem? Svaren är ju självklart grundade i deras 

perspektiv och deras situation och behöver således inte fullt ut spegla den situation 

organisationen som funderar på att outsourca till leverantören. Men det kan ge en 

fingervisning på hur pålitliga de är.  

 

Alla punkter som har räknats upp i rapporten har en relation till varandra. De går in i varandra 

och således påverkar de varandra, vissa mer än andra. Relationskvalitén är den punkt som har 

mest anknytningar till andra punkter och den ser ut att ligga till grund för att en stor del av de 

andra punkterna ska kunna fungera och för att organisationer ska nå önskade resultat inom 

dessa områden. Att som organisation välja huruvida de ska ha sin IT-verksamhet in-house 

eller om den ska outsourcas är inte ett helt enkelt val. Det finns en hel del faktorer värda att ha 

i åtanke. Något som bör noteras är att outsourcing inte på något sätt är en ”silver bullet”. 

Vilket många tycks tro (Wong & Jaya, 2008). Det finns en rad risker och problem som bör 

belysas inför ett val av outsourcing. Med det sagt är inte in-house helt problemfritt det heller. 

Det finns inte samma möjlighet till experthjälp och det förekommer ingen riskdelning vilket 

det gör vid outsourcing. Att planera och diskutera noggrant kring vilket val som passar den 

egna organisationen bäst är något som följaktligen leder till att beslut fattas på en bättre 

grund. Att välja det ena över det andra bara för att alla andra gör det, eller för att det finns de 

som anser att det ena är billigare än det andra är inte bra grunder för beslutsfattande. Vad som 

passar en annan organisation behöver inte passa den egna organisationen. 

 

Intressant att notera här är också att de punkter som berörs i denna rapport inte är faktiska för- 

och nackdelar. De kan finnas men behöver inte göra det. Huruvida de uppkommer är högst 

situationellt. Något som ses som en nackdel hos en organisation kan ses som en fördel hos en 

annan. Det kan även bero på huruvida en organisation uppfattar något som en för- eller 

nackdel. Kontroll är ett exempel. Både in-house och outsourcing kan leda till hög såväl som 

låg kontroll. Det är således inte enbart sättet att förvalta i sig själv som avgör huruvida en 

organisation får den nivå av kontroll denne önskar. Organisationens sätt att arbeta kanske inte, 

kontrollmässigt, gynnas av en av de två förvällningssätten. Så bara för att ett företag väljer att 

exempelvis outsourca sin IT-verksamhet betyder det inte att de kommer få ta del av alla för- 
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och nackdelar som detta val kan erbjuda. Vad som avgör huruvida en organisation kommer att 

uppleva de för- och nackdelar kan bero på en mängd olika faktorer. Dessa har beskrivits 

tidigare i denna rapport. Det som kan utläsas där är att flertalet av de aspekter som berörs 

påverkar varandra. Att chansa och hoppas att de val som görs är det rätta är inte att 

rekommendera. För att minimera nackdelarna så mycket som möjligt bör organisationen 

planera noga och behandla aspekterna så att organisationen är införstådd i vad det är de väljer 

och vad de väljer bort samt vilka för- och nackdelar de kan förväntas få ta del av. 

 

Aspekterna i sig själva är alla viktiga att se över. Som nämnts tidigare så påverkar de 

varandra. Den aspekt som påverkar mest, som nämnts ovan, tycks vara relationskvalité. 

Således bör denna aspekt vara den enskilt viktigaste av alla som räknats upp i denna rapport.  

Kostnader är också en viktig aspekt, något som stärks av den litteratur som presenteras i 

denna rapport. Många gånger är det just denna aspekt som, om inte helt så i alla fall delvis, 

ligger till grund för det val av förvaltningssätt som en organisation väljer. 

Att den hård- och/eller mjukvara som en organisation har är av god kvalité samt att den förblir 

det är även det viktig. Oavsett om organisationen förvaltar sin IT-verksamhet in-house eller 

om de outsourcar den så önskar organisationen att dessa ska vara bra. När det gäller 

outsourcing så har organisationen sökt upp det levererande företaget för att de ska leverera en 

bra produkt eller service till dem. Men även när en organisation har in-house är det viktigt. 

Speciellt viktigt är det också om produkten eller servicen är livsnödvändig för att 

organisationen ska kunna utföra sin verksamhet. 

 

Att ha kontroll över sin förvaltning tycks också vara en viktig aspekt, om än inte lika viktig 

som de ovan nämnda aspekterna. Att inte ha kontroll över det som sker är förknippat med 

kostnader i en negativ mening. Detta då de inte har samma möjlighet till att skala upp och ner 

vilket leder till att organisationen blir mindre flexibel vilket kan leda till att det kostar mer för 

organisationen.  

 

Teknisk expertis, organisationsledning samt förväntningar är alla ungefär lika viktiga, men 

mindre viktiga än de ovanstående aspekterna. Teknisk expertis är, utav dessa tre, den 

viktigaste aspekten. Utan någon expertis så blir det svårt att förvalta en IT-verksamhet.  

En organisations ledning är de som tar besluten. Att ta beslut på felaktiga grunder kan leda till 

konsekvenser som inte är till organisationens fördel. Det är således viktigt att ledningen har en 

god insyn i de val de gör. Förväntningar kan skapa en del problem om de är för högt satta. Att 

förväntningarna blir tillfredsställa är givetvis viktig. men om de är orimliga bildar det ett gap, 

vilket leder till att organisationen inte blir nöjd. Det är då rimligt att tydlig framföra vad som 

förväntas så att inte missuppfattningar uppstår.  

 

Den aspekt som tycks vara av minst vikt är grad av komplexitet på system. Med det sagt 

menas inte att den är oviktig. Däremot så är det en punkt som inte behöver vara något 

problem. Ett system med hög komplexitet kan fungera alldeles utmärkt. Hög komplexitet blir 

ett problem först när de övriga aspekterna börjar få problem. Om exempelvis 

kommunikationen inte fungerar som den ska eller den tekniska expertisen inte finns 

tillgänglig kan en hög komplexitet vara problematisk. Men finns expertisen till hands och 

kommunikationen flyter på bra, minskar också problemen kring hög komplexitet. 
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Framtida studier 

Funderingen som Miljöteamets regionchef tog upp om en mellanhandel var en intressant 

tanke. Det väckte en del frågor om huruvida det är praktiskt möjligt eller ekonomiskt 

försvarbart att genomföra. Det är inget som har tagits upp i de artiklar som behandlats under 

arbetet av denna rapport. Däremot hävdar Williams (2007) att ansvar och kontroll inte kan 

outsourcas. Detta skulle tala emot inblandningen av en mellanhand om det var så att artikeln 

berörde det ämnet. Således skulle en mellanhand kunna vara ett intressant ämne för framtida 

studier. Närhetsfaktorn som Stoneridge IT-chef nämnde i intervjun som genomfördes för 

denna rapport uppfattades även den som intressant. Precis som punkten om en mellanhandel 

så har inte närhetsfaktorn varit något som behandlats i de artiklar som lästs i samband med 

arbetet på denna rapport. Närhetsfaktorn skulle följaktligen också passa som ämne för 

framtida studier. 

6. Slutsats 

Denna rapport har undersökt vilka för- och nackdelar det finns kring outsourcing samt in-

house. Detta har gjorts genom en litteraturstudie samt en fallstudie bestående av tre intervjuer 

på två organisationer. Resulterat av studierna blev ett antal aspekter organisationer bör beakta 

när de står inför ett val att outsourca eller ha IT-verksamheten in-house. Utifrån dessa 

aspekter skapades två tabeller som listar för- och nackdelar med outsourcing respektive in-

house för organisationen vars IT-verksamhet ska förvaltas. Tabell 2 berör outsourcing och 

tabell 3 berör in-house. Tar organisationer inte hänsyn till dessa aspekter och överväger dem 

kan det, oavsett vad organisationen valt, leda till en negativ utveckling. Förutsättningarna 

formar för- och nackdelar oavsett hur organisationer förvaltar sin IT-verksamhet. Det finns 

många fördelar med outsourcing och in-house med de rätta förutsättningarna men det finns 

likväl många nackdelar om förutsättningarna är dåliga.  

 

Litteraturstudien är den del av studien som har bidragit med mest innehåll till resultatet i 

rapporten. Alla aspekterna har kommit från litteraturstudien samt att alla utom en av de för- 

och nackdelar som genererats har utlästs från artiklarna. 

 

Fallstudien har tyvärr inte bidragit så mycket i form av genererade för- och nackdelar med in-

house samt outsourcing. Den fördel som har hittats identifierades under intervjun på 

Stoneridge. Denna är vad IT-chefen kallade för närhetsfaktorn och är en fördel med in-house.  

Däremot så kan samband mellan vad litteraturen säger och vad de intervjuade säger ses. På ett 

par av för- och nackdelarna har de intervjuade uttryckt liknande åsikter som de som framförts 

i flera av de artiklar som behandlats i samband med denna rapport.   
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Outsourcing 

Fördelar Artiklar 

Finansiella fördelar (Smuts et al. 2010) 

Hög produktkvalité (Whitten & Dorothy, 2006) 

Hög relationskvalité (Whitten & Dorothy, 2006) 

IT-ansvarig, Miljöteamet 

Hög servicekvalité (Whitten & Dorothy, 2006) 

(Smuts et al. 2010) 

Hög flexibilitet (Smuts et al. 2010) 

(Hendry, 1995) 

IT-chefen, Stoneridge 

IT-ansvarig, Miljöteamet 

Hög kontroll (Smuts et al. 2010) 

Tillgång till experter (Smuts et al. 2010) 

(Williams, 2007) 

Riskdelning (Smuts et al. 2010) 

(Kahraman et al 2009) 

Nackdelar  

Höga kostnader (Smuts et al. 2010) 

(Whitten & Dorothy, 2006) 

Regionchefen, Miljöteamet 

Intern konkurrens (Taylor, 2005) 

Kulturskillnader mellan beställare 

och leverantör 

(Taylor, 2005) 

(Hendry, 1995) 

Osäkerhet bland anställda (Hendry, 1995) 

Leverantören fokuserar på andra 

avtal. 

(Wong & Jaya, 2008) 

Regionchefen, Miljöteamet 

Avtalet kan begränsa kunden (Wong & Jaya, 2008) 

(Smuts et al. 2010) 

Missförstånd p.g.a. dålig insyn i 

beställarens organisation 

(Taylor, 2005) 

Förlust av kvalificerad IT-personal 

i den beställande organisationen 

(Smuts et al. 2010) 

(Hendry, 1995) 

(Wong & Jaya, 2008) 

Förgylld bild av outsourcing (Taylor, 2005) 

Säkerhets- och sekretessrisker (Smuts et al. 2010) 

Låg kontroll (Wong & Jaya, 2008) 

Låg servicekvalité (Wong & Jaya, 2008), (Butler & Slack, 2011) 

Närhetsfaktorn   IT-chefen, Stoneridge 
Tabell 2. Tabellen visar för- och nackdelar med outsourcing.  
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In-house 

Fördelar Artiklar 

Låga kostnader (Whitten & Dorothy, 2006) 

(Smuts et al. 2010) 

Hög kontroll (Wong & Jaya, 2008) 

IT-chefen, Stoneridge 

Interna IT-resurser (Wong & Jaya, 2008) 

(Smuts et al. 2010) 

(Hendry, 1995) 

IT-chefen, Stoneridge 

Hög servicekvalité   (Wong & Jaya, 2008) 

(Butler & Slack, 2011) 

IT-chefen, Stoneridge 

Låg intern konkurens (Taylor, 2005) 

Närhetsfaktorn   IT-chefen, Stoneridge 

Riskerar inte att låsas i ett avtal 

med en leverantör 

(Wong & Jaya, 2008) 

(Smuts et al. 2010) 

Låg risk för säkerhets- och 

sekretess läckage 

(Smuts et al. 2010) 

Nackdelar  

Kostsamt vid backsourcing (Williams, 2007) 

Kunskaps- och informationsförlust 

vid backsourcing 

(Williams, 2007) 

(Smuts et al. 2010) 

Inlärningskurva - ineffektivt arbete (Williams, 2007) 

Låg produktkvalité (Whitten & Dorothy, 2006) 

Låg relationskvalité (Whitten & Dorothy, 2006) 

Låg servicekvalité (Whitten & Dorothy, 2006) 

(Smuts et al. 2010) 

Ingen riskdelning (Smuts et al. 2010) 

(Kahraman et al.  2009) 

Begränsade 

bemanningsmöjligheter 

(Smuts et al. 2010) 

(Hendry, 1995) 

Låg kontroll (Smuts et al. 2010) 
Tabell 3. Tabellen visar för- och nackdelar med in-house. 

 

Som kan utläsas från ovanstående tabeller finns det en mängd för- och nackdelar med in-

house såsom outsourcing. Det bör åter igen belysas att förutsättningarna formar för- och 

nackdelar oavsett hur organisationer förvaltar sin IT-verksamhet. Dessa för- och nackdelar 

kan därmed inte tas som självklarhet då en organisation ska fatta ett beslut. 
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8. Bilagor 

8.1.  Intervjuguide 

 

Miljöteamet och Stoneridge 

1. Hur upplevs produktkvaliteten på hårdvaran? 

 Bra/dålig? 

 På Vilket sätt? 

2. Hur upplevs produktkvaliteten på mjukvaran? 

 Bra/dålig? 

 På Vilket sätt? 

3. Fungerar relationen med leverantören bra/dåligt? 

 På Vilket sätt? 

4. Fungerar kommunikationen bra/dåligt? 

 På vilket sätt? 

5. Fungerar servicen bra eller dåligt? 

 På vilket sätt? 

6. Har du insyn i IS utvecklingen? 

7. Har du kontroll över IS utvecklingen och kan du påverka den? 

8. Vad kan förbättras vid skifte av förvaltning av IT-verksamheten? 

9. Hur viktig var kostnaden för ert val av förvaltning av IT-verksamheten? 

10. Har kostnaderna för IT förändrats i takt med företagets utveckling? 

 Mer/Mindre 

 

Miljöteamet 

1. Varför valde ni att outsourca? 

2. Vilka förväntningar hade ni på outsourcingen? 

 Har dessa förväntningar uppfyllts? 

3. Hur resonerade ni när ni outsourcade? 

4. Har ni tappat IT kompetens på företaget? 

5. Vilka för- och nackdelar upplever du med outsourcing? 

 

Stoneridge 

1. Har ni funderat på att outsourca? 

 Vilka delar i så fall? 

 Varför valde ni att inte outsourca dessa delar? 

2. Vilka för- och nackdelar upplever du med in-house? 
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8.2. Resultat av intervjuer 

 

Fråga: Hur upplevs produktkvaliteten på hårdvaran? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Det är bra kvalitet. Som alla andra får vi ibland nått 

leverat som inte är okej men vi har ett serviceavtal med leverantören. Antingen 

skickar vi tillbaka det eller så kommer de och servar. Avtalet gäller en viss tid 

beroende på vilken produkt det är. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: På servarna upplever jag att den är dålig. Ibland går 

 det långsamt vid överföring av data och inloggning. Enligt leverantören beror 

 det på vilken server man får. Bortsett från servarna så funkar det bra. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Det funkar bra. Visst blir det driftsstörningar 

 ibland men i det stora hela fungerar det tillfredsställande.  

 

Fråga: Hur upplevs produktkvaliteten på mjukvaran? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Ganska bra. Vi använder olika standardprogram. För vårt 

 affärssystem gör vi vissa anpassningar för att det ska passa i vår verksamhet. I 

 och med att det är ett standardsystem så går det inte alltid att göra ändringar i det 

 så visst missnöje kan nog förekomma. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Mjukvaran funkar bra, men jag saknar det längre 

 perspektivet och stöd runt IT-strategin. Vi har många gamla program i vårt IT-

 system. De uppdateras inte efter firmans behov. Jämfört med våra konkurrenter 

 så ligger vi hela tiden efter i aktuella mjukvaror. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Konsultsida fungerar bra. Vi får de uppdragen 

 utförda som vi begär om. Vad gäller driften av mjukvaran kan det ibland uppstå 

 problem när våra driftstekniker ska kommunicera med våra 

 programvaruleverantörer. Ibland vill ingen ta på sig ansvaret för var felet ligger 

 när programmen inte vill "prata" med varandra. 

 

Fråga: Fungerar relationen med leverantören bra/dåligt? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Bra. Vi har support avtal för att få hjälp med problem 

 områden. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Den fungerar rätt dåligt. Jag känner att vi blivit en 

 kassako. De är trygga med att vi inte kommer att lämna dem. Vi blir inte 

 prioriterade och jag känner att det är jobbigt så fort de ska komma hit när vi 

 behöver hjälp. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Den fungerar bra. Vi har ett ganska tätt samarbete. 
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Fråga: Fungerar kommunikationen bra/dåligt? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Bra. Systemanvändarna ska egentligen använda sig av vår 

 helpdesk för att registrera ärenden men ibland går de via telefon, mejl eller 

 kommer upp direkt till kontoret. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Bra men jag önskar att de var mer uppsökande och 

 hjälpa oss mer. Har man lämnat bort hela IT-förvaltningen borde de ta ett större 

 ansvar.  

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: I det stora hela Bra, vi har driftmöten och de har 

 även en helpdesk som man kan ringa om problem uppstår. Men ibland uppstår 

 kommunikationsbrister i vad som de tar betalt för och vad som ingår.  

 

Fråga: Fungerar servicen bra eller dåligt? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Bra, Systemanvändarna registrerar ärenden i helpdesk och 

 de IT-anställda jobbar mot de registrerade ärendena. Alla ärenden ska registreras 

 via helpdesk men systemanvändarna kan nå IT-avdelningen på andra sätt. De 

 kan mejla, ringa eller komma upp till kontoret för att få hjälp. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Helpdesk fungerar väldigt bra. Det är runtomkring-

 servicen" som jag tycker är bristfällig. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Den fungerar bra.  

 

Fråga: Har du insyn i IS utvecklingen? 

 

 Stoneridge, IT-chef: För vårt affärssystem använder vi oss av ett 

 standardsystem som vi till viss mån anpassar för att det ska passa in i vår 

 verksamhet. De delar som vi anpassar har vi insyn i men förde delar där vi väljer 

 att använda standardlösningen har vi inte full insyn. Vi backar de fel och briseter 

 som vi finner till Oracle som gjort det ursprungliga affärssystemet vi använder. 

 De i sin tur kan säga att de löser det beroende på prioritet och hur det passar I 

 helhetslösningen. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Det är av eget intresse man får ta reda på saker och 

 ting. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Ja, det är vi som påverkar den.  
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Fråga: Har du kontroll över IS utvecklingen och kan du påverka den? 

 

Stoneridge, IT-chef: De processer vi själva modifierar har vi kontroll över och 

vi väljer enbart standardsystem som är väl beprövade. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Eget perspektiv ja, men inte tillsammans med 

 leverantören. De har ingen utvecklingsprocess på oss över huvudtaget. Det är vi 

 som är drivande i den frågan. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Kontrollen över IS ligger hos oss men vi brister i 

 att vi inte har någon bra IS strategi samt att vi ibland inte har den IS-kompetens 

 som behövs för att IS utvecklingen ska bli optimal.  

 

Fråga: Vad kan förbättras vid skifte av förvaltning av IT-verksamheten? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Vi skulle kunna utnyttja fler resurser och man har mer 

 backup möjligheter vid sjukdom, semester och liknande. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Vi får kontroll över vår utveckling. Dock förlorar 

 man flexibiliteten med att skala upp och ner systemet efter behov. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Att ta det in-house är inte aktuellt men byter vi 

 leverantör kommer det kanske lite nya lösningar som vi inte tänkt på gällande 

 driften. Det blir lätt slentrianmässigt när man har ett långt samarbete. 

 

Fråga: Hur viktig var kostnaden för ert val av förvaltning av IT-verksamheten? 

  

 Stoneridge, IT-chef: Det var dyrare med outsourcing men det var inte det som 

 avgjorde. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Inte viktig alls. Vi vill ha kvalitet och robusthet. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Priset är en mycket stor del men vi måste även 

 säkerställa att vi har en leverantör som klarar av att ge den kvaliteten vi vill 

 ha.  

 

Fråga: Har kostnaderna för IT förändrats i takt med företagets utveckling? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Vi har nog stått still kostnadsmässigt. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Ja, det har den gjort. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Ja, det skulle jag vilja säga. Det beror vilka 

 investeringar vi gör. Vi betalar per användare. 
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Fråga: Varför valde ni att outsourca? 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Jag var inte med på den tiden, men jag tror att vi såg 

 en begränsad kompetens och hur man förnyar kompetensen hela tiden. Jag tror 

 att de hade förväntningar att de verkligen skulle lämna det här och få tillbaka ett 

 driv och en utveckling också från leverantörernas sida. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: För att få ett flexibelt IT-system som kan skala 

 upp eller ner samtidigt som verksamheten gör det. Dessutom får man tillgång till 

 en större kunskapsbredd. 

 

Fråga: Vilka förväntningar hade ni på outsourcingen. 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Förväntningarna var nog att man skulle lämna bort 

 IT-verksamheten helt. Att leverantören skulle ta över IT-frågan och driva 

 utvecklingen av IT-systemet. Att leverantörerna skulle bli en del av företaget.  

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Jobbade inte här under den tiden. 

 

 

Fråga: Har dessa förväntningar uppfyllts? 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Det tror jag att de gjorde i början. De 2-3 första åren 

 fick vi en riktig boost i IT-teknologi. Man fick tillgång till leverantörens alla 

 idéer och lösningar sen stannade det av och nu står det näst in till stilla. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Jobbade inte här under den tiden. 

 

Fråga: Hur resonerade ni när ni outsourcade? 

 

 Miljöteamet, Regionchef: Att man inte hade möjlighet att hänga med i 

 utvecklingen på egen hand tror jag. Och att vi ville fokusera på vår 

 kärnverksamhet. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Jobbade inte här under den tiden. 

 

Fråga: Har ni tappat IT kompetens på företaget? 

 

 Miljöteamet, Regionchef: IT kompetensen har spätts ut. Den har legat på 

 samma nivå medans företaget vuxit. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: Vi vill inte ha IT-kompetens. Därför outsourcar vi. 
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Fråga: Vilka för- och nackdelar upplever du med outsourcing? 

 

 Miljöteamet, Regionchef:  
 Fördel: 

1. Hittar man rätt partner har man väldigt bra förutsättningar att växa 

tillsammans. 

2. Kan fokusera på sin kärnverksamhet. 

3. Man ska kunna släppa IT-frågan helt. 

 Nackdel: 

1. Man kan lätt bli en kassako om man inte ställer tillräckliga krav. 

2. Man har dålig kontroll och insyn i IT-utvecklingen. 

 

 Miljöteamet, IT-ansvarig: 
 Fördel: 

1. Man slipper IT-kompetens.  

2. De har en större kompetensbredd än vad vi skulle kunna ha och vi blir inte 

beroende av en person i företaget som kan hela systemet. Vad händer om han 

slutar?  

3. Vi får ett IT-system som blir väldigt skalbart. Man kan fokusera på sin 

kärnverksamhet. 

 Nackdel:  

1. Man är i händerna på någon annan. 

2. Man har ingen IT-kompetens alls 

 

Fråga: Har ni funderat på att outsourca? 

  

 Stoneridge, IT-chef: Ja 

 

Fråga: Vilka delar i så fall? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Vi har tittat på att outsourca IT supporten för 

 verksamheten i Örebro. 

 

Fråga: Varför valde ni att inte outsourca dessa delar? 

 

 Stoneridge, IT-chef: Vi ansåg att vi var för geografiskt spridda och för små för 

 att det skulle löna sig. Närhetsfaktorn till våra användare och den geografiska 

 spridningen var de största faktorerna till att inte outsourca. 

 

Fråga: Vilka för- och nackdelar upplever du med in-house? 

 

 Stoneridge, IT-chef:  
 Fördel:  

1. Närhetsfaktorn. 

2. Billigare att anställa än outsourca. 

 Nackdel:  

1. Man kan inte utnyttja lika många resurser vid uppdateringar. 

2. Man har inte samma backup som när man outsourcar. 

 


