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Sammanfattning  

Uppsatsen syftar till att bidra med en fördjupad förståelse för upphandlingsprocesser inom IT 

genom att besvara forskningsfrågan “Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information 

upphandlingsprocessen ur ett IT-konsultperspektiv?”. Empiri samlades in genom en 

intervjustudie där fyra IT-konsulter med erfarenhet från upphandling intervjuades.  Intervjuerna 

analyserades främst med utgångspunkt i en forskningsmodell konstruerad av Liberatore & Luo 

(2010) tillsammans med relevant teori om asymmetrisk information och kunskap. Främst har 

studien identifierat att asymmetrier i kunskap och information utgör ett hot mot en lyckad 

upphandling genom att skapa osäkerhet i upphandlingens omfattning och mål. De främsta 

medlen för att hantera dessa problem utgörs av tydligare koordination och kommunikation i 

upphandlingar där risken upplevs som högre, samt genom att upprätta formella 

överenskommelser för att hantera otydligheter i upphandlingens omfattning.  

 

Nyckelord:  

Upphandlingar, upphandlingsprocesser, IT-konsult, opportunism, asymmetrisk information. 

 

Abstract  
The purpose of this study is to achieve a deeper understanding of the procurement process 

within IT by answering the research question “How does asymmetries in knowledge and 

information affect the procurement process from an IT consultant’s perspective?”. Data was 

collected by interviewing four IT consultants with experience from procurements. The 

interviews were primarily analyzed with a framework constructed by Liberatore & Luo (2010) 

in combination with relevant theory on asymmetric information and knowledge. Mainly the 

study found that asymmetries in knowledge and information constitutes a relevant threat for a 

successful procurement by creating uncertainty in the procurement scope and goals. The main 

approaches to addressing these problems includes establishing a higher level of coordination 

and communication in riskier procurements, along with formal restrictions to clarify the 

procurement scope.  
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1.  Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras ämnet, bakgrund till varför ämnet är intressant att 

undersöka, syfte och uppsatsens frågeställning. Kapitlet avslutas med 

avgränsning,  kunskapsintressenter och uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Vid anskaffning av informationssystem är det vanligt att externa konsulter anlitas för att bistå 

med specialistkunskap i projektets olika delar. Processen kan bli lönsammare genom att dra 

nytta av konsulters specialisering och kunskap istället för att genomföra den helt på egen hand 

(Saarinen & Vepsäläinen, 1994). Dessutom har organisationer generellt inte tillräckliga resurser 

för att på egen hand utveckla informationssystem och många har ett ökat behov av effektiv 

systemutveckling på grund av snabb utveckling av IT (Buck-Lew, 1992). 

Vid upphandling av konsulttjänster granskar beställaren olika konsultbolag för att avgöra vilket 

som är mest lämpligt för att utföra uppdraget. Upphandlingsprocessen kan se väldigt 

annorlunda ut beroende på om beställaren ingår i offentlig eller privat sektor, där beställare i 

offentlig sektor genomför urvalet med grund i lagen om offentlig upphandling medan privata 

aktörer normalt kan välja helt fritt. (Konkurrensverket, 2019) 

Likt hur beställare granskar och värderar konsultbolag är det av intresse för leverantörer att 

analysera kunden för att avgöra ett uppdrags lönsamhet och potential. Exempelvis kan ett väl 

utfört uppdrag leda till kommande affärer och ett fortsatt samarbete, medan ett mindre lyckat 

uppdrag kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser. Redan i upphandlingen fastställs ofta 

de villkor som kan avgöra ett uppdrags lönsamhet. (Dawson, Watson & Boudreau, 2011) 

I en upphandling är utbyte av erfarenhet och kunskap viktigt för att definiera vad som 

efterfrågas (Liberatore & Luo, 2010), och tidigare studier har visat att otydliga krav kan orsaka 

konflikter i IT-projekt (Liu et al, 2010). Därför är det intressant att undersöka hur skillnader, 

det vill säga asymmetrier, i informations- och kunskapsnivå påverkar upphandlingsprocessen.  

1.2 Problemformulering 

Då upphandlingsprocessen påverkar ett projekt är det centralt hur upphandlingen sker och vilka 

faktorer som påverkar överenskommelsen mellan parterna. I bakgrunden identifierades det att 

information och kunskap är viktiga faktorer i såväl upphandlingssituationer som i IT-projekt, 
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och IT-konsulter besitter ett kunskapsövertag vad gäller specialistkunskaper inom IT i 

förhållande till beställaren. Eftersom att det tycks förekomma skillnader i hur kunskap och 

information är fördelad mellan parterna, är det intressant att undersöka hur detta påverkar 

upphandlingsprocessen.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsen syftar till att bidra med en fördjupad förståelse för upphandlingsprocesser inom IT 

med utgångspunkt i konsulters, det vill säga leverantörers, perspektiv och att identifiera de 

asymmetrier som IT-konsulter kan urskilja som har stor påverkan på upphandlingsprocessen. 

Genom intervjustudier ämnar uppsatsen att undersöka hur IT-konsulter upplever kunskaps- och 

informationsasymmetriers påverkan på upphandlingsprocessen. Den centrala frågeställningen 

för undersökningen är därför följande: 

Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information upphandlingsprocessen ur ett IT-

konsultperspektiv?  

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar forskningsfrågan med utgångspunkt i respondenternas personliga 

uppfattning och erfarenheter från upphandlingsprocesser de deltagit i. Uppsatsen avser därmed 

att studera redan utförda upphandlingar. Respondenterna är olika typer av IT-konsulter, vilket 

i detta fall innebär att de har eller tidigare haft roller som till exempel projektledare eller andra 

roller där förhandling med kund ingår. Vi har sökt respondenter i Sverige, då vi är intresserade 

av att undersöka forskningsfrågan i förhållande till den svenska marknaden. Dessutom har vi 

inte funnit att några liknande studier genomförts i Sverige tidigare.  

1.5 Kunskapsintressenter 

Denna uppsats och dess resultat har som syfte att bidra till en större förståelse kring hur 

upphandlingsprocessen analyseras och hanteras ur IT-konsulters perspektiv. Den målgrupp 

uppsatsen vänder sig till är de verksamheter som på olika sätt är inblandade i upphandlingar av 

konsulttjänster för informationssystem samt övriga som söker kunskap om denna typ av 

process. 

 

 



 3 

1.6 Disposition 

Denna uppsats är disponerad i följande kapitel:  

Inledningen (1) presenterar bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsningar. Även 

kunskapsintressenter för uppsatsens resultat presenteras. Forskningsansats och metod (2) 

presenterar de metodval och den metodik som använts för att samla in empirin. Teori (3) 

presenterar tidigare forskning, centrala begrepp och det ramverk som kommer ligga till grund 

för analysen av svenska IT-konsulters syn på upphandlingsprocesser. Empirin (4) presenterar 

sammanställt material som insamlats med hjälp av intervjuer för denna uppsats. Analys (5) 

presenterar vår analys mellan ramverk och empiri. Slutsats och diskussion (6) presenterar 

undersökningens resultat och slutligen diskuteras detta. Här ges även förslag till framtida 

forskning samt en kritisk reflektion.  
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2. Forskningsansats och metod 
Avsnittet inleds med forskningsstrategi, datainsamlingsmetodik och information om strukturen 

på vår intervjustudie. Därefter följer information om transkribering, risker samt analysmetod.  

2.1 Forskningsstrategi 

Uppsatsen behandlar forskningsfrågan ur ett kvalitativt perspektiv och är en deskriptiv studie 

där vi har studerat och analyserat ett specifikt fenomen: hur IT-konsulter tycker att asymmetrier 

i kunskap och information påverkar upphandlingsprocesser (Oates, 2006). Tidsdimensionen 

som studerats är samtid, med andra ord det som uppfattas som relativt tidsoberoende och som 

är klart tidstypiska för nutiden (Goldkuhl, 2011).  

2.2 Datainsamlingsmetodik 

Vi har valt intervjustudie då vi inom ramen för vår undersökning har utgått från att det inte 

finns en absolut och objektiv sanning (Malterud & Midenstrand, 2009). Genom att genomföra 

en intervjustudie har vi kunnat insamla information som utgår från respondenternas perspektiv 

(Patton, 2002). Vi har eftersökt detaljerad information och detta har vi nått genom att ställa 

öppna frågor. Den typ av information vi eftersökt, som främst är knuten till  IT-konsulters 

erfarenheter, är svår att insamla på andra sätt än att genomföra intervjuer (Patton, 2002; Oates 

2006).  

2.3 Struktur av intervjustudie 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer, där vi utgått från teman och frågor identifierade 

ur vårt teoretiska ramverk (Qu & Dumay, 2011). Intervjuerna varade under mellan 45 och 60 

minuter, där vi har varit positiva till att ändra ordningen på frågorna och genomföra andra 

mindre förändringar som upplevts naturliga. Detta för att ge utrymme för intressanta aspekter 

som uppdagats under intervjuerna. En sådan förändring kan till exempel vara att ställa 

följdfrågor i det fall en respondent tar upp övriga relevanta ämnen än vad våra ursprungliga 

frågor täcker. (May, 2002) 

I de fall respondenten befunnit sig på annan ort har vi använt oss av videosamtal. Intervjuerna 

har spelats in för att i efterhand transkriberas. Detta har vi gjort för att minimera risken för 

felaktiga tolkningar då det finns bevis på vad som sagts (Chadwick et al, 2008). Vi har bett om 

tillåtelse av respondenterna i förväg för att säkerställa att de var bekväma med att spelas in. 
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Detta för att deras svar inte ska bli annorlunda mot vad de hade blivit om de inte spelats in 

(Oates, 2006).  

Då det är bevisat att människor kan ge olika svar beroende på hur de uppfattar den som ställer 

frågorna, finns det alltid en risk att den insamlade datan påverkas av detta. På grund av detta 

har vi strävat efter att vara neutrala men professionella. Detta genom att vara trevliga, passande 

klädda och punktliga. (Oates, 2006) 

2.4 Urval 

För att hitta potentiella respondenter har vi huvudsakligen använt oss av kedjeurval (Patton, 

2002), där vi genom att utnyttja befintliga kontakter inom IT-branschen kunnat 

lokalisera  lämpliga respondenter, vilka i sin tur rekommenderat oss personer att kontakta. Då 

svarsfrekvensen i denna process var lägre än förväntat, har vi även gjort ett kompletterande 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2017) genom att kontakta IT-konsultbolag vi känt till sedan 

tidigare för att hitta fler potentiella respondenter. 

Vi har valt att endast intervjua personer med stor erfarenhet av arbete i projektledar- eller 

chefsroller, inom IT-konsultbolag, där de deltagit i upphandlingsprocesser. Genom att intervjua 

personer med erfarenhet från dessa roller var vår förhoppning erhålla information med hög 

autenticitet och kredibilitet, vi har även strävat efter att intervjua personer från olika företag för 

att gynna empirins kredibilitet i en större kontext (Withermore, Chase & Mandle, 2001). För 

att den insamlade empirin ska vara så representativ som möjligt har vi strävat efter att 

genomföra så många intervjuer som möjligt, eller tills dess att vi upplever mättnad i svaren.  

2.5 Respondenter 

Inom ramen för studien har fyra intervjuer genomförts. Respondenterna har utgjorts av 

projektledare och verkställande direktörer som på olika sätt arbetat som konsulter hos 

medelstora och stora svenska konsultföretag inom IT. Nedan följer en kort presentation om 

respondenterna och deras bakgrund i IT-branschen. Samtliga respondenter arbetar inom olika 

företag, däremot ingår R1 och R2:s (se nedan) företag i samma koncern.  

Respondent 1 (R1): Projektledare på ett medelstort företag i Sverige. Har varit verksam 

inom IT-branschen sedan 90-talet och arbetat som projektledare sedan mitten av 00-

talet. Har erfarenhet från upphandlingar genom sin roll som projektledare.  
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Respondent 2 (R2): VD på ett medelstort företag i Sverige. Har arbetat som konsult i 

IT-branschen sedan 1994. Har erfarenhet från upphandlingsprocesser genom sin 

nuvarande roll och tidigare roller som bland annat projektledare. 

Respondent 3 (R3): Projektledare vid ett kontor inom en internationell koncern. Har 

arbetat i IT-branschen sedan år 2000 och har innan nuvarande roll haft ett antal 

chefspositioner inom offentlig sektor. Har erfarenhet från upphandling från sina 

chefspositioner inom offentlig sektor och sin nuvarande roll som projektledare.  

Respondent 4 (R4): VD på ett dotterbolag inom en större nationell koncern som 

levererar IT-lösningar till både privat och offentlig sektor. Har arbetat inom IT-

branschen sedan början av 90-talet. Har erfarenhet från upphandlingsprocesser genom 

sin nuvarande roll som VD och tidigare roller som IT-konsult.  

2.6 Transkribering  

Transkriberingen har utförts ordagrant med undantag för ljud som “hmm” och “ehm”. Vi anser 

inte att dessa ljud tillför något extra då vår frågeställning inte är av den typen där 

eftertänksamhet och långa pauser för fundering är av vikt. Alla rader i transkriberingen 

numrerades för att lättare navigera i dem. (Oates, 2006) 

2.7 Analysmetod  

För att analysera den insamlade datan har vi att använt oss av en kvalitativ metodik. Inom 

kvalitativ forskning finns det inte en självklar objektiv sanning, utan verkligheten kan tolkas 

och uppfattas på många olika vis (Malterud & Midenstrand, 2009). Då vår datainsamlingsmetod 

främst utgörs av semistrukturerade intervjuer och inte numerisk data, är kvalitativ analys därför 

den mest lämpliga.  

För att underlätta analys av den insamlade datan har det transkriberade intervjumaterialet kodats 

och indelats i teman (Longhofer, Floersch & Hoy, 2013). Indelningen av intervjumaterialet i 

teman skedde med utgångspunkt i komponenterna från uppsatsens teoretiska ramverk, där det 

nyckelmeningar från det transkriberade materialet sorterades in i respektive tema.  
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2.8 Risker  

En möjlig risk var att inte uppnå en hög mättnadsnivå i vår datainsamling, vilket skulle begränsa 

möjligheterna till en nyanserad analys och slutsats (Ahrne & Svensson, 2015). För att undvika 

detta kontaktade vi de vi önskade intervjua i god tid för större chans till en positiv respons och 

bättre möjlighet till att få ihop ett idealt intervjuschema. Våra respondenter i kombination med 

val av intervjufrågor var avgörande för resultatet och på grund av detta var det extra viktigt att 

vi var väl förberedda vid den första intervjun. 
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3. Teori 
Avsnittet inleds med att reda ut begreppet “upphandling”. Därefter följer tidigare forskning 

som behandlar en framtagen modell för hur koordination mellan kund och leverantör påverkar 

resterande process. Avsnittet avslutas med teori och begrepp som är centrala för uppsatsen.  

3.1 Upphandling 

När organisationer behöver teknik som sträcker sig bortom det som går att köpa på den 

traditionella marknaden, som till exempel hårdvaror, är det vanligt att de tar hjälp av andra 

organisationer för utveckling av applikationer, integration av system och andra typer av tjänster. 

IT-upphandlingar sker på olika sätt och involverar ofta många olika parter, som medlemmar 

från en IT-kunnig organisation, inköpsavdelningen, jurister, ekonomi och slutanvändare. 

(Heckman, 1999)  

När kommuner, myndigheter och andra offentliga aktörer upphandlar varor och tjänster 

omfattas de av lagen om offentlig upphandling. Lagen är baserad på fem grundläggande 

principer; icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt 

erkännande. Syftet med dessa principer är att främja transparens i offentliga 

upphandlingsprocesser och att säkerställa att alla leverantörer på marknaden ges lika 

förutsättningar. Offentliga aktörer ges genom lagen rätt att ställa såväl etiska som yrkesmässiga 

kvalitetskrav på leverantörer och selektion ska ske genom det bästa förhållandet mellan pris 

och kvalitet eller kostnad och pris. Misstänker leverantörer att en upphandling är felaktig kan 

de ansöka om att en domstol överprövar upphandlingen och giltigheten i de avtal som ingåtts 

mellan leverantör och den upphandlande myndigheten. (Konkurrensverket, 2019) 

Privata upphandlingar utgörs i detta arbete av de som inte omfattas av lagen om offentlig 

upphandling eller närliggande lagar. Generellt är privata upphandlingar de som inte utförs av 

myndigheter, kommuner eller andra offentliga aktörer, eller är till minst hälften finansierat av 

offentliga medel. (SFS 2016:1146) 

3.2 Tidigare forskning  

Liberatore och Lou (2010) menar att ett ökat antal konsultfirmor anställs av uppdragsgivare för 

att medverka i systemprojekt. Detta skiljer sig från både interna och outsourcade IT-projekt på 

två framträdande sätt. Projektgruppen består av parter som kan ha mål som inte överensstämmer 

och arbetsmetoderna kan skilja sig åt avsevärt. Att koordinera projekt som assisteras av 
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konsulter kan vara mycket komplext och har stor betydelse för projektets framgång. Med detta 

som utgångspunkt konstruerade Liberatore och Lou en forskningsmodell för att undersöka hur 

koordination mellan olika organisationer kan bygga relationer som baseras på förtroende och 

överensstämmande mål. De samlade in data från 324 projekt och resultatet visade ett starkt 

statistiskt stöd för merparten av modellens hypoteser. Modellens syfte är att undersöka hur 

högre nivåer av koordination kan leda till större framgång hos projektet, genom att analysera 

relationen mellan kund och konsult med hjälp av faktorer som hur väl parternas mål stämmer 

överens (Goal congruence) och förtroende (Trust). Liberatore och Lou anser att framgången 

hos projektet avgörs av kvaliteten på processen (Process quality), kvaliteten på slutprodukten 

(Product quality) och hur väl budget och tidsplan följs. (Liberatore & Lou, 2010) 

3.3 Ramverk 

3.3.1 Forskningsmodell 

I denna uppsats har vi till stor del utgått från den forskningsmodell Liberatore & Luo (2010) 

konstruerat för att undersöka hur interorganisatorisk koordination bidrar till framgången hos 

IS-projekt. De formulerade ursprungligen 12 hypoteser, vilka de testade för att undersöka vilka 

samband som kunde styrkas empiriskt. Av dessa 12 hypoteser hade 10 av dem signifikant 

påverkan på framgången hos IS-projekt. När de icke-signifikanta sambanden exkluderas kan 

modellen illustreras enligt figur 1. 

 

 
Figur 1. Forskningsmodell av Liberatore och Lou (2010), icke-signifikanta samband 

exkluderade. 
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Modellen beskriver olika komponenters direkta och indirekta påverkan på framgången hos IT-

projekt med utgångspunkt i koordinationen mellan beställare och konsult. Koordinationen 

mellan beställare och konsult kan leda till osäkerhet i krav och teknisk osäkerhet hos både 

beställare och konsult. Denna osäkerhet har sedan ett samband med intressekonflikter och att 

förtroendet mellan parterna påverkas. (Liberatore & Luo, 2010) 

Koordinationen mellan kund och konsult (Client-Consultant Coordination) återspeglas genom 

olika tekniker parterna använder för att hantera det ömsesidiga beroendet i en affärsrelation. 

Forskning har visat på stora skillnader i hur parterna ser på lämpliga metoder för koordination 

och hur dessa ska tillämpas. Beställaren verkar föredra en mer informell koordination medan 

leverantören anser att struktur och planering är väldigt viktigt för att förväntningarna på 

systemet och projekthanteringen ska uppfyllas. Att noggrant specificera och dela upp uppgifter 

gynnar möjligheterna för lyckad koordination. (Liberatore & Luo, 2010) 

Osäkerhet i krav (Requirements uncertainty) avser osäkerhet förknippat med vagt formulerade 

krav, det vill säga att projektets mål inte är tydligt specificerade (Liberatore & Luo, 2010). 

Osäkerhet kring projektets krav och mål kan föranleda konflikter och skillnader i hur olika 

intressenter uppfattar projektets mål och omfattning (Liu et al, 2011).  

Teknisk osäkerhet (Technical uncertainty) avser användares och konsulters begränsade 

kunskap om den aktuella teknologin och programvaran. (Liberatore & Luo, 2010) 

Intressekonflikter (Goal Congruence) kan föranleda opportunistiskt beteende, vilket kan 

påverka framgången i ett projekt negativt (Dawson, Watson & Boudreau, 2011). För att 

minimera intressekonflikter är det enligt modellen viktigt att upprätta tydliga mål över vad som 

ska uppnås, samt att koordinationen mellan konsulter och beställare uppnår en tillräcklig nivå. 

Koordination minskar risken för intressekonflikter på främst två olika vis. Dels genom att 

koordination ökar förståelsen för varandras mål och etablerar en kontaktyta för kommunikation 

under projektet, men även genom att koordination skapar möjligheter för beställaren att granska 

det pågående arbetet. (Liberatore & Luo, 2010) 

Förtroende (Trust) mellan deltagande parter bidrar till projektets framgång genom att stärka 

leverantörens avsikt att uppfylla beställarens mål snarare än att utöva opportunism. Hög grad 

av övervakning kan minska förutsättningarna för optimism genom att begränsa 

informationsasymmetrier, samtidigt som det kan skada förtroendet och arbetsmoralen hos den 
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övervakade parten (Sharma, 1997). Förtroende mellan deltagande parter bidrar till ett projekts 

framgång genom att minska risken för opportunistiskt agerande (Liberatore & Luo, 2010).  

3.3.2 Kunskap, asymmetrisk information & opportunism 

IT-projekt kan betraktas som komplexa organisationer där olika kunskaper är värdefulla för att 

uppnå projektets mål. Enligt Koskinen, Pihlanto och Vanheranta (2003) kan kunskap bland 

annat delas upp i kategorierna explicit och implicit kunskap.  

Explicit kunskap utgörs av kunskap som främst anskaffas genom studier vid skola och 

universitet. Denna typ av kunskap representerar fakta och påståenden vilka enkelt kan 

formuleras i siffror och ord för att överföras mellan individer. Implicit kunskap har en stark 

personlig koppling och utgörs exempelvis av erfarenheter och färdigheter, vilket innebär att den 

kunskapen inte kan överföras lika enkelt (Koskinen, Pihlanto & Vanheranta, 2003).  

Enligt Dawson, Watson & Boudreau (2011) har IT-konsulter ofta ett övertag vad gäller både 

implicit och explicit kunskap om nya teknologier, medan kunder ofta har större kännedom och 

erfarenhet om sin egen organisation. Då parterna besitter olika samlingar av kunskap som kan 

vara svår att överföra, kan asymmetrier i kunskap och information utnyttjas av bägge parter på 

ett opportunistiskt vis. 

Opportunism är ett grundläggande antagande om att människor generellt har ett egenintresse 

och därmed kommer försöka utnyttja andra när det är möjligt (Schnietz, 2019). Asymmetrisk 

information och otydliga villkor skapar möjligheter för aktörer att agera opportunistiskt genom 

att den ene parten kan utnyttja informationsövertag eller oklarheter för egen vinning (Akerlof, 

1970; Carson, Madhok & Wu, 2006). Opportunism kan till exempel uttrycka sig genom att 

ekonomiska aktörer ändrar på villkor i uppgörelser, ger falska löften, bryter löften eller genom 

att förvränga sina avsikter (Schnietz, 2019).  

För att minska förekomsten av asymmetrisk information och risken för opportunism kan parten 

med ett informationsunderläge använda sig av screening. Med screening avses metoder för att 

granska och insamla information för att ta mer rationella beslut (Spence, 1974) . Det kan till 

exempel innebära att ett företag ber konsultföretaget delge referenser för att få kunskap om 

prestationen och utfall från tidigare projekt. Baserat på denna information kan företaget i fråga 

sedan sålla bort de konsultfirmor de anser vara otillräckliga. Konsultföretag kan också genom 

till exempel intervjuer screena potentiella kunder för att avgöra vilka insatser som eventuellt 

kommer krävas i ett uppdrag. 
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För att hantera asymmetrisk information kan även signalering användas, vilket innebär att 

parten som har ett övertag vad gäller mängd information kan delge specifik information om sig 

själv i utbyte mot ett högre pris (Dawson, Watson & Boudreau, 2011). Signalering kan 

exempelvis ske genom att ett konsultföretag erbjuder en garanti för att signalera kvalitet, eller 

att en jobbsökande visar examensbevis och certifikat för att signalera kompetens 

(Spence,  1974). 

Metoder för att hantera risker förknippade med opportunism inkluderar att minimera 

asymmetrisk information, samt att upprätta sociala eller formella restriktioner i form av 

exempelvis kontrakt. Upprättandet av kontrakt eller andra restriktioner innebär inte alltid att 

skillnader i informationsnivå mellan parterna jämnas ut, men utgör en viktig komponent för att 

skapa en gemensam målbild. (Dawson, Watson & Boudreau, 2011) 
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4. Empiri och analys 
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av den insamlade empirin. Avsnittet är uppdelat 

utefter de övergripande teman från ramverket som intervjuerna är baserade på.  

4.1 Insamlat material 

4.1.1 Koordination 

R1 framlyfter att förväntningarna på det kommande samarbetet kan påverka prissättningen av 

ett projekt, om projektet säljs per löpande räkning eller till fast pris. Vid projekt som säljs till 

fast pris berättar R1 att det är viktigt med en riskmarginal för att säkerställa att de gör vinst på 

åtagandet. Förväntningarna på koordinationen och samarbetet framlyfts som en komponent för 

att avgöra projektets risk. R1 förtydligar att de sällan levererar tjänster till fast pris och att det 

oftast innebär en högre kostnad för kunden, “Ja, även om det är ett väl definierat uppdrag så 

räknar man en riskpremie som blir högre på en luddigare specifikation för vad man ska göra”.  

R2 anser att relationen till kunden är en viktig faktor i beslutet om att delta i en upphandling 

eller inte, det gör det lättare att avgöra om det är en upphandling som R2 vill vara med på. Är 

det en lokal kund som R2 arbetat länge med görs allt för att vinna upphandlingen. 

Koordinationen fungerar bäst när R2 kan föra en dialog med kund om att “såhär borde en 

upphandling se ut”, så det går att mötas lite innan. Är det en kund som har ett rejält behov så är 

det oftast de som sitter ute i verksamheten som arbetar med aktuellt område som sedan skriver 

ett underlag på vad de vill ha och går till en inköpare. Inköparen har sällan koll på tekniken, 

och de ska de ju egentligen inte ha, men R2 anser att det kan bli rätt så tokigt i den samordningen 

ibland. Den dialogen skulle R2 vilja vara med i lite tidigare. Vissa upphandlingar är av den 

formen, att man kan ha en dialog om saker och ting innan det blir på riktigt.  

Enligt R3 är samarbete viktigt för ett lyckat projekt och därmed något man även beaktar i en 

upphandlingsprocess. Tidigare relationer är i sammanhanget viktigt då det ger kännedom om 

hur kunden agerar i olika situationer och eventuellt även erfarenhet om hur det är att samarbeta 

ihop. R3 lyfter fram att ett för tydligt fokus på pris är ett tidigt varningstecken i upphandlingar. 

Exempelvis menar R3 att den billigaste konsulten sannolikt inte är den bästa, utan snarare någon 

som inte får några andra uppdrag. Detta tyder enligt R3 på att beställaren inte förstår eller har 

en tydlig uppfattning av vad de egentligen efterfrågar.  
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R4 menar att det för en konsultfirma är viktigt att man känner att kunden är genuint intresserad 

av att använda avtalet på rätt sätt och dela med sig av information så man kan leverera rätt 

konsult på rätt uppdrag. R4 påpekar att en faktor som gör att deltagande i en upphandling inte 

är aktuellt, är om den upphandlande myndigheten eller kunden har satt en prislista i förväg och 

definierat att “det är de här priserna som gäller”. R4 anser att det är lättare att vinna en 

upphandling hos en tidigare kund, då det är lättare att i förväg veta hur de resonerar. Det finns 

även varianter där konsulten redan arbetar hos kund och det uppkommer nya uppdrag. Då går 

det ha en annan typ av dialog som blir mer givande och tagande, på grund av att konsulten redan 

har inside-information på ett annat sätt. Det är med andra ord stor skillnad på upphandlingar 

som sker där det finns konkurrens med andra konsultbolag för att vinna en upphandling, mot 

om det endast är kunden upphandlingen behöver riktas till. I de fall då inget annat bolag får 

frågan är det lättare att föra en tät dialog med kunden, som dessutom inte behöver vara lika 

formell, samt att det är enklare att stämma av och ha en dialog som kan leda till en offert som 

sedan stämmer överens med förväntningarna.   

4.1.2 Osäkerhet i krav  

R1 berättar att otydliga krav vid en leverans innebär att gränsdragningar för vad som ingår i ett 

åtagande eller inte blir viktigare. Vid otydliga beställningar berättar R1 att tydligheten i kontrakt 

blir viktigare. Dock menar R1 att dessa gränsdragningar snarare är beroende av 

ersättningsmodellen än specifikt otydligheten i kraven. Vid projekt och åtaganden som sålts till 

fast pris kan otydlighet i krav medföra att en diskussion kan behöva föras under projektet för 

att leveransen för att avgöra vad som ingår eller ej. Osäkerhet kan innebära att en större 

riskmarginal behövs vid fast pris, medan det får mindre påverkan när man säljer tjänster per 

timme.  

R2 anser att krav alltid innehåller tolkningar och att det är svårt att skriva krav som någon annan 

ska läsa, då alla tolkar krav på olika sätt. Vid formuleringen av krav för 

systemutvecklingsprojekt kan det vara extra svårt, då det inte ska skrivas för mycket och bli en 

“lagbok” och kraven sällan är så enkla som “det ska vara grönt” eller “det ska vara fyrkantigt”. 

Å andra sidan menar R2 att otydliga krav i kombination med bristande förståelse för teknologin 

kan orsaka problem med att avgöra vad som exempelvis ingår i en upphandling. Exempelvis 

menar R2 att vissa konsultbolag utnyttjar otydligheter för att vinna upphandlingen, “... och då 

finns det ju de som fulspelar och går in väldigt billigt och säger att ‘vi tar det här och ni får 

PRECIS det här, det är det ni får’ och sedan så driver man kunden framför sig och sen så fort 
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kunden säger ‘jag skulle vilja ha lite rött uppe i hörnet’ så ‘ja kära kund, det kan du få men det 

ingår inte’ och så måste vi förhandla om det”.  

Enligt R3 behöver otydliga krav för ett projekt inte innebära ett problem, utan snarare kan 

väldigt tydliga krav enligt den traditionella formen vara ett varningstecken för att kunden inte 

helt förstår vad den vill ha, och att kunden därför kan vara svår att tillfredsställa. Snarare finner 

R3 det viktigare kunden kan presentera vilken effekt de vill uppnå genom projektet. Även om 

kunden har ett tydligt fokus på vilka krav ett projekt ska leverera, snarare än ett effektmål, 

finner R3 det oftast värt att ta sig an projektet då oklarheter oftast kan redas ut under arbetets 

gång.  

R4 menar att när de väl bestämt sig för att offerera, är osäkerhet i kraven inget problem utan då 

handlar det snarare om att få svar på frågorna de har. Det har hänt endast hänt vid något enskilt 

fall att de bestämt sig för att avbryta processen på grund av ett svar de fått av beställaren. Det 

som är betydligt vanligare är att det finns krav i upphandlingsunderlaget som motsäger 

varandra, och då vill man såklart ha klargörande. Det brukar generellt sett framkomma efter 

några frågor fram och tillbaka vad tanken med kraven faktiskt är. R4 lyfter att osäkerhet i krav 

brukar lösa sig och att det sällan ett problem att komma fram till vad kunden egentligen är ute 

efter, även om det ibland kan ta lite tid. Det är svårare att lösa denna typ av problem vid 

offentliga upphandlingar, då det blir svårare att ta direktkontakt med slutkund och frågor och 

svar behöver ske på de gemensamma forumen.  

4.1.3 Teknisk osäkerhet 

R1 upplever att kundens kännedom om teknologin har större betydelse vid fastprisuppdrag då 

det där oftast finns en tydligare avgränsning i vad som ingår eller inte. Men generellt sett blir 

resultatet ett oklart upphandlingsunderlag, där det är tydligt att kunden inte riktigt vet vad de 

beställer.  

R2 upplever att kunder ibland inte riktigt förstår den höga nivån av samspel mellan olika IT-

system. Det händer att kunder på ett första möte lyfter att det de behöver är att konsulten “kodar 

lite grann”, “du ska bygga på de här grejerna” eller “du ska snickra på interfacet” och att det på 

så sätt märks att kunden inte har någon aning om vad de egentligen eftersöker. Detta brukar 

alltså märkas redan under intervjuerna, men ibland kan det komma senare och även bli 

problematiskt under upphandlingen. R2 menar vidare att kunden har svårt att ställa krav inom 

teknikkunskap och kompetens hos konsulter, då utvecklingen går snabbt inom teknik. Kunskap 



 16 

och erfarenhet inom tekniker som efterfrågas hos konsulter, till exempel minst 5 års erfarenhet 

inom ett specifikt område, visar sig ibland vara omöjligt då tekniken inte ens funnits så länge. 

Detta är någonting som kunderna inte alltid tänker på när de ställer sina krav. R2 lyfter fram att 

det är en konsults arbete att lära sig nya tekniker och att hänga med i nya tekniker och R2 tycker 

därför inte att det borde vara samma hets om lång erfarenhet hos konsulterna, då de generellt 

sett lär sig snabbt eftersom det ständigt kommer nya versioner och varianter av “allting inom 

teknik”. Men det är ofta svårt att få kunderna med på noterna. Utöver detta upplever R2 att 

bristande kunskap om teknologi skapar felaktiga förväntningar på vilket arbete konsulter 

förväntas genomföra. Exempelvis nämns ett fall där en IT-arkitekt anlitats från firman för att 

kartlägga kundens IT-miljö men samtidigt förväntades programmera, vilket enligt R2 inte bör 

ingå i dennes arbetsuppgifter.  

R3 upplever främst att teknisk osäkerhet vid offentliga upphandlingar avspeglar sig i 

upphandlingsunderlaget och sänker dess kvalitet, “Jag har oerhört sällan sett ett 

upphandlingsunderlag som är bra, det vanligaste är att det är riktigt dåligt och har låg kvalitet”. 

Ett problem R3 identifierat i samband med detta är att när den bristande kvaliteten i 

upphandlingsunderlaget uppdagas är det allt som oftast för sent för att åtgärda. Ofta upplever 

R3 att kunder har satt kravet att systemet redan ska användas av andra organisationer, men att 

de trots det förväntar sig annorlunda funktionalitet i sitt eget system. Dessutom menar 

respondenten att ett tecken på att kunden är outbildad inom området är när kraven innebär att 

systemet ska vara likadant som tidigare, snarare än krav på utveckling av det, och sedan blir 

missnöjd över att systemet inte blir bättre än innan.  

Enligt R4 att det vid större upphandlingar ofta en inköpsavdelning som sköter 

upphandlingsunderlaget, vilket inkluderar juridik och formulering av text, och sedan tar de 

hjälp av en IT-avdelning och går då ner på mer tekniska krav. Där kan det ibland märkas att 

dessa två avdelningar inte pratat ihop sig ordentligt och att inköpsfunktionen ibland inte har 

tillräckligt med kunskap inom teknik. Det kan också handla om att IT-avdelningen har varit för 

lite involverade i processen och det kan vara problematiskt, då det är IT-avdelningen som har 

behovet. När IT-avdelningen är ordentligt involverad blir det betydligt mycket bättre, till 

skillnad från när inköpsavdelningen är för stark då det kan komma lite “konstiga saker” och 

därmed ökar antalet frågor och svar.  
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4.1.4 Förtroende 

R1 anser att förtroende är en viktig komponent för ett lyckat samarbete, samt att det bidrar till 

att göra uppdrag mer förutsägbara då det finns mer kännedom om hur en kund agerar i olika 

situationer. Enligt R1 finns inte någon uttalad strategi för att skapa förtroende till kunder hos 

dennes arbetsgivare, men anser att goda referenser inom de efterfrågade kompetenserna är 

viktigt i kombination med att visa att de har kompetent personal inom området som är 

tillgänglig. Finns det en relation med kunden sedan tidigare är det väldigt betydelsefullt, vid 

privata upphandlingar framlyfter R1 att man ofta får göra ett mindre jobb för senare få 

möjligheten att delta i större affärer. En annan viktig aspekt som lyfts fram är kommunikation 

mellan branschkollegor hos andra företag, där det genom såväl privata och yrkesmässiga 

relationer kan utbytas erfarenheter och information om potentiella kunder.  

R2 menar att det för några år sedan var en stor hysteri kring att visa upp kundreferenser för att 

inge förtroende inför en upphandling. Det kunde leda till att konsultbolag behövde ringa till 

samma kund väldigt många gånger, då det känns bäst att ringa till en kund som det finns en 

riktigt bra relation till. Det var väldigt problematiskt, då kunderna till slut kunde uppleva det 

som “ringer ni nu igen, jag var ju referens nyss?”. Att ha förtroende för varandra är allt och när 

det är fulspel är det inte roligt alls. Men R2 lyfter också att en upphandling inkluderar lite 

rollspel och att det funnits situationer där parterna suttit och skrikit på varandra om “det här är 

ju förskräckligt” och “oj oj oj vilket dyrt timpris” men att man på väg ut från förhandlingen 

klappar varandra på ryggen och säger “huh, vad jobbigt det där var. Men nu är vi ju sams igen”. 

Det är viktigt att skilja på sak och person i det här. Vissa personer är väldigt duktiga på att 

förhandla men det är viktigt att kunna skilja på det. Vidare menar R2 att tidigare relationer är 

viktigt för att skapa förtroende och avgöra om de vill delta i upphandlingen, “Om jag känner 

kunden sedan tidigare så har jag mycket lättare att göra en bedömning om det här är en 

upphandling jag faktiskt vill vara med på”.  

R3 menar att vid offentliga upphandlingar är förtroende viktigt i den aspekten att ingen av 

upphandlingens aktörer är korrupta och att alla svarande ges samma förutsättningar. 

Exempelvis nämner R3 att när det är tydligt att upphandlingsunderlaget är väldigt specifikt och 

upplevs som vinklat för att passa en särskild aktör på marknaden, avstår ofta R3 från att svara 

på upphandlingen då det skulle betraktas som “bortkastad tid”.  

“... visst finns det vissa som man känner att det där vill vi inte ens svara på för vi tycker att, min 

upplevelse att när det är tydligt att upphandlingen riktar sig till en specifik aktör är det inte 
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intressant. T.ex. att kvalifikationerna är väldigt specifika såsom att man ska ha gått 3.5 år på en 

viss skola och arbetat med en specifik teknik tidigare, då tänker man att det inte är någon idé 

att ens delta.”  

R3 tillägger att relationer och förtroende är värdefullt för att sträva mot samma mål och att få 

återkommande uppdrag, “Att bygga relationer och förtroende är jätteviktigt för att skapa 

möjligheter, men även för att leverera någonting. Har man inte relationer med varandra blir det 

mer av en kontraktsförhandling än ett samarbete”.  

R4 lyfter att förtroende och tidigare relationer är A och O. Med kunder de jobbat länge 

tillsammans med och som vet att de levererar bra saker, produkter och projekt, kommer det 

alltid vara lättare att lyckas tillsammans med jämför mot en kund de inte känner. Detta går åt 

båda hållen och det finns stora fördelar med att både säljare och konsulter har bra relationer 

med kunderna. Detta gör det också lättare att lösa eventuella intressekonflikter. Att skapa 

förtroende hos kund handlar om att visa sitt värde, att säljare håller vad som lovats och att vara 

professionell. Konsulterna, som är på plats varje dag, måste vara professionella och duktiga. På 

så sätt skapas ett bra rykte.  

4.1.5 Intressekonflikter 

R1 berättar att det vid fastprisuppdrag kan uppkomma diskussioner om vad som ingår i 

uppdraget eller inte, där konsulten oftast anser att något specifikt inte ingår medan beställaren 

menar motsatsen. En metod som används vid den typen av uppdrag är enligt R1 en gemensam 

styrgrupp som kan arbeta för att lösa den typen av problem. R1 menar också att den här typen 

av intressekonflikter till viss del handlar om att hitta en gemensam medelväg där båda parter 

får ge och ta av varandra och blir det för ensidigt tillägger R1 att det kan drabba kommande 

affärer med varandra. 

R2 anser att det är jätteviktigt att ha en delad målbild och i projekt är det vanligt att man pratar 

om effektmål. R2 anser att ett bra exempel på ett sådant är en kund som ville ha “ett intranät 

som gör oss till bättre chefer”. Den typen av mål gör att det går att ha en väldigt bra dialog om 

projektet och därmed komma närmre och närmre en delad målbild. När det inte finns väldigt 

specifika och tydliga krav är det därför bra att istället fokusera på effektmål. För att uppnå 

effektmålet kan det handla om att behöva förbättra en process, till exempel “det här tar just nu 

8 timmar att göra i systemet och vi vill lägga den tiden på annat, detta ska gå automatiserat och 

ta 0 timmar”. När det sedan känns mätbart är det enklare att få med hela teamet på samma spår 
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och det blir sedan enklare att under projektets gång gå tillbaka och stämma av mot effektmålen. 

Strävan efter en gemensam målbild görs bäst om det stäms av kontinuerligt under hela projektet. 

R2 också fram att det är viktigt att ha tillåtelse att komma på nya saker i projektets gång och att 

det ska finnas en acceptans för att effektmål kan komma att förändras under processen.  

R3 upplever att det särskilt vid offentliga upphandlingar kan förekomma intressekonflikter 

vilka har sin grund i att beställaren ofta fokuserar på funktionella krav och befintliga lösningar 

snarare än vilka effekter man vill uppnå med ett projekt. Ytterligare upplever R3 att de flesta 

offentliga upphandlares främsta mål är ingen ska kunna anmärka på eller överklaga 

upphandlingen, vilket enligt R3 kan underminera de mål projektet egentligen skulle uppnå. För 

att kartlägga målen i ett projekt använder sig R3 ofta av Impact mapping, vilket är en modell 

för att definiera vilka mätbara mål som finns och att utreda konflikter mellan dem. R3 vittnar 

även om hur tillämpningen av lagen om offentlig upphandling i kombination med bristande 

kunskap inom IT kan skapa intressekonflikter genom att begränsa incitamenten för 

systemleverantörer att vidareutveckla befintliga system. Detta beror enligt R3 på att kunder 

efterfrågar system som redan används av andra liknande aktörer och att de premiera de 

billigaste lösningarna vid upphandlingar. Detta innebär enligt R3 att systemleverantörers 

investeringar i vidareutveckling missgynnas då en prisökning för att täcka utvecklingskostnader 

gör det svårare att vinna upphandlingar. 

R4 upplever att det är ett återkommande problem att intressekonflikter uppstår. Det behöver 

däremot inte innebära mer än att det konstateras att parterna tycker olika, och sedan försöker 

lösa det. Att parterna är fullständigt överens från första till sista dagen, det händer sällan. Att 

lösa intressekonflikter är en typ av förhandling. R4 har däremot ingen speciell metod för att 

lösa intressekonflikter, då alla projekt är så pass olika. Ofta är det också stor skillnad mellan 

olika kunder och organisationer, så det viktiga är att alltid försöka vara lösningsorienterad. 

Ibland krävs det att konsulten får ge sig på några punkter, för att kunna hålla projektet över ytan 

och för att hålla kunden nöjd. Om det finns risk för att konflikter kommer uppstå, är det viktigt 

att få kunden att skriva under på alla delmoment som parterna kommer överens om, för att 

senare kunna falla tillbaka på det och då ökar sannolikheten att de går att lösa. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens analys. Analysen är baserad på den valda teorin och 

den insamlade empirin som presenterades i föregående avsnitt.  

Respondenterna i denna studie anser främst att förväntningar på koordination är en komponent 

för att avgöra projektets risk, prissättningsmodell och om den aktuella upphandlingen är 

relevant att delta i. Likt Liberatore och Lous modell (2010) visar detta på vikten av koordination 

och samarbete mellan parterna då detta är grunden för resterande viktiga komponenter för 

framgång. Detta kan bland annat avgöras av hur IT-konsulten upplever samarbetsförmågan hos 

aktuell kund och denna kunskap kan till exempel bero på att det finns en relation sedan tidigare 

mellan parterna.  

Ett entydigt fokus på pris utgör enligt respondenternas vittnesmål en tydlig varningssignal då 

det tyder på att beställaren inte förstår vad de efterfrågar eftersom den billigaste konsulten 

sannolikt inte är den bästa. Detta tyder på att avsaknad av implicit IT-kunskap hos kunden 

(Koskinen, Pihlanto & Vanheranta, 2003) kan utgöra ett problem för en lyckad upphandling 

och göra att processen blir mer långdragen och omfattande. Genom koordination upplever 

respondenterna att de i viss mån kan förmedla sin implicita kunskap (Dawson, Watson & 

Boudreau, 2011) i form av erfarenheter till kunden för att förbättra upphandlingens kvalitet. 

Flera av respondenterna lyfter fram att tidigare relationer är viktigt då det ger erfarenhet av att 

samarbeta ihop. Respondenterna verkar vara måna om att båda parterna är nöjda med 

upphandlingen för att värna om framtida relationer och konsultbolagets goda rykte.  

Respondenterna vittnar om att bristande koordination och diskussion kan skapa svårigheter i att 

definiera bra och hållbara krav för ett projekt. Exempelvis upplevs beställare i offentlig sektor 

ofta fokusera för mycket på funktionella krav snarare än vilka effekter man vill uppnå. Denna 

brist på koordination i ett tidigt stadie föranleder otydligheter och inskränkande krav, vilket till 

viss del även upplevs skapa intressekonflikter. Bristande kunskap (Koskinen, Pihlanto & 

Vanheranta, 2003)  hos beställare upplevs av flera respondenter sänka kvalitén i 

upphandlingsunderlag, men en respondent framlyfter särskilt hur detta i kombination med 

tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1146) minskar leverantörers 

incitament till innovation.  

Sammanvägt har respondenterna vittnat om att osäkerhet i krav är ett förekommande fenomen 

men att det inte alltid behöver innebära något problem. De problem som kan uppstå i samband 
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med detta är enligt respondenterna främst kopplade till huruvida uppdraget sålts till fast pris 

eller per löpande räkning. I projekt som sålts per löpande räkning upplever respondenterna att 

osäkerhet i krav inte innebär någon större risk för opportunistiskt agerande (Schnietz, 2019) 

från beställaren. Detta kan förklaras genom att överenskommelsens restriktioner (Dawson, 

Watson & Boudreau, 2011) i dessa fall är tydligare kopplade till den tid konsulterna arbetar, 

snarare än vad de levererar. 

Gränsdragningsproblem, med avseende på vad som ingår i en upphandling eller inte, uppstår 

enligt respondenterna främst i projekt som sålts till fast pris. Detta då bägge parter i större 

utsträckning har incitament och möjlighet att agera opportunistiskt genom att utnyttja oklarheter 

för att hävda huruvida något ingår eller inte. Detta tyder på att asymmetrisk information 

(Akerlof, 1970) och osäkerhet i villkor (Carson, Madhok & Wu, 2006) utgör problematiska 

aspekter i upphandlingar. 

I egenskap av konsulter berättar flera respondenter att de hanterar den högre risken i 

fastprisuppdrag genom att addera en riskpremie till uppdragets uppskattade kostnad samt att de 

vid vissa uppdrag tillsätter en styrgrupp som hanterar otydligheter. Att en styrgrupp etableras 

tyder likt Liberatore & Luos (2010) ramverk på att koordination utgör en viktig metod för att 

hantera osäkerhet. Ytterligare tyder styrgruppen på att övervakning (Sharma, 1997) används 

för att minska risken för opportunism. Att addera en riskpremie kan liknas vid att konsulterna i 

dessa fall tillämpar signalering (Spence, 1974) genom att garantera leveransen till ett fast men 

högre pris. 

Respondenterna påpekar att det finns ett tydligt samband i koordination (Liberatore & Luo, 

2010) mellan kund och leverantör vad gäller hur stor osäkerheten kring teknik visar sig i 

upphandlingen. vilket tyder på att överföring av kunskap (Koskinen, Pihlanto & Vanheranta, 

2003) är viktigt i sammanhanget. Samtliga respondenter lyfter fram att kundens kunskaper om 

teknik påverkar upphandlingen. Inom offentlig upphandling upplevs brist på teknisk kompetens 

extra tydligt hos flera respondenter, vilket de upplever påverkar upphandlingsunderlaget 

negativt. Kommunikation verkar vara viktigt och en av respondenterna lyfter fram att de i rollen 

som konsult har en förförståelse för att underlag inför upphandlingar kan komma från 

avdelningar som inte har någon teknisk kunskap alls. På grund av detta kan konsulten behöva 

ställa många frågor för att säkerställa att kunden verkligen får det de egentligen vill ha.  

Respondenterna upplever att förtroende är viktigt för att etablera ett fungerande samarbete och 

begränsa opportunism. En av respondenterna menade att kunder ibland ber om referenser, alltså 
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en form av screening (Spence, 1974), vid upphandlingar för att försäkra sig om att konsulterna 

kommer leverera förväntad kvalitet.  

I kontrast till Liberatore och Lous (2010) modell, lyfter samtliga respondenter att det är mer 

centralt med förtroende redan innan upphandlingsprocessen börjar än att det främst är ett 

resultat av upphandlingen som modellen antyder. Exempelvis En strategi för att inge förtroende 

redan innan upphandlingen har visat sig vara användningen av referenser från tidigare kunder. 

Framför allt verkar förtroende i störst utsträckning handla om goda relationer och 

kommunikation.   

Vid offentliga upphandlingar är förtroendet inför en upphandling viktigt då samma 

förutsättningar ges till alla svaranden. Detta visar också på vikten av förtroende tidigare i 

processen. Förtroendet kan ha skapats som ett resultat av andra lyckade upphandlingar med 

samma aktör och verkar därmed kunna ses som en viktig komponent både som ett resultat av 

upphandlingsprocessen och som en förutsättning för att få delta i andra upphandlingar.  

I teorin identifierades det att kontrakt och specifikation av projektets omfång kan vara viktiga 

komponenter för att skapa en gemensam målbild (Dawson, Watson & Boudreau, 2011). Detta 

lyfte två av respondenterna fram, att det kan vara bra att få kunden att skriva under på betydande 

överenskommelser mellan parterna, för att på så sätt kunna falla tillbaka på det om 

intressekonflikter uppstår längre fram. I övrigt varierar det hur respondenterna uppgett att de 

hanterar och förebygger intressekonflikter, men gemensamt föredrar de tydligare koordination 

(Liberatore & Luo, 2010) i sammanhang där otydlighet eller oenigheter upplevs som en risk. 

Detta tyder på att koordination och restriktioner i form av formella överenskommelser utgör 

huvudsakliga verktyg för respondenterna i att hantera risken för opportunism (Schnietz, 2019). 

Respondenterna lyfter fram att det handlar om att ge och ta i upphandlingssituationer, då 

negativa erfarenheter påverkar framtida upphandlingar och möjligheter till samarbete och 

koordination. Ibland verkar konflikter uppstå, men respondenterna menar att både de och deras 

kunder generellt brukar värdera relationer och framtida samarbeten tillräckligt högt för att 

kunna hitta lösningar som båda parter blir nöjda med.  

  



 23 

5. Slutsats och diskussion 
Målet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur upphandlingsprocesser av 

konsulttjänster inom IT  påverkas av asymmetrier i kunskap och information. Detta med en 

utgångspunkt i IT-konsulters perspektiv. Nedan presenteras studiens slutsatser, diskussion, 

förslag på framtida forskning samt en kritisk reflektion.  

5.1 Slutsats  

Den frågeställning som uppsatsen hade för avsikt att besvara var: 

Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information upphandlingsprocessen ur ett IT-

konsultperspektiv?  

Samtliga respondenter vittnar om att bristande erfarenhet och sakkunskap inom IT hos 

beställare kan skapa otydlighet i upphandlingsunderlaget, vilket kan göra 

upphandlingsprocessen mer långdragen. Vidare kan otydlighet i krav orsakad av asymmetrier i 

kunskap och information föranleda intressekonflikter, då meningsskiljaktigheter kan uppstå i 

vad uppdragets mål är och vad som ingår i upphandlingen.  

Främst upplever respondenterna att koordination, det vill säga hur de hanterar det ömsesidiga 

beroendet, utgör det främsta medlet för att hantera otydligheter orsakade av asymmetrier i 

kunskap och information tillsammans med tydliga överenskommelser i upphandlingens 

omfattning. Genom koordination upplever respondenterna att de kan utreda eventuella 

oklarheter samt att krav och förväntningar kan klargöras. Tidigare relationer upplevs även 

minska dessa problem då kunskap och erfarenhet från tidigare samarbeten förenklar 

kommunikation och etablerandet av en gemensam målbild. Detta tycks bero på en strävan efter 

att upprätthålla ett gott anseende som en ansvarsfull aktör på marknaden.  

5.2 Diskussion och vidare forskning  

Koordination (även benämnt som samordning av respondenterna) lyfts fram som väldigt 

viktigt, vilket i flera fall egentligen verkar börja redan mellan de olika avdelningarna hos den 

beställande kunden. En respondent lyfte det faktum att IT-avdelningen ibland har dålig insyn i 

upphandlingar som rör deras egen avdelning. Flertalet upphandlingsunderlag verkar komma 

från organisationers inköpsavdelningar, som generellt tycks ha bristfällig inblick i de tekniska 

delar som upphandlingen rör. Det leder till extra arbete av båda parter, då mycket förtydligande 
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kan behöva göras innan upphandlingsprocessen kan fortsätta. Detta känns onödigt 

tidsineffektivt och vid framtida forskning hade det varit intressant att kunna analysera den 

beställande kundens organisation och hur processen ser ut från start tills dess att 

upphandlingsunderlag lämnas över till konsultföretaget.  

Det är finns skillnader i vilka faktorer som påverkar upphandlingsprocessen till störst del, 

beroende på om det är en privat eller offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling 

påverkar upphandlingsprocessen på flera sätt, och vissa respondenter vittnar om brister i 

tillämpningen av lagen. Denna problematik visar sig genom att IT-konsulter får väldigt liten 

frihet till att vara nytänkande och få en chans till att skapa system som de med hjälp av sin 

erfarenhet och specialistkunskap vet skulle vara bra för samhällets utveckling. Framtida 

forskning skulle därför kunna undersöka ytterligare hur offentlig upphandling förhåller sig till 

innovation. 

5.3 Kritisk reflektion  

Studiens generaliserbarhet skulle eventuellt kunna ifrågasättas, det vill säga i vilken 

utsträckning vår insamlade data från fyra respondenter även stämmer överens med andra 

konsulters upplevelser. Vi anser däremot att den långa erfarenhet inom flera områden som 

samtliga respondenter har gör att den insamlade datan även bör kunna stämma bra överens med 

andra konsulters upplevelser inom samma bransch.  

Tre av intervjuerna genomfördes via videosamtal vilket medför en risk i att viss information 

tolkats fel då möjligheterna till att “känna rummet”, beakta kroppsspråk och gestikuleringar är 

begränsade. Vi upplever dock inte att denna aspekt haft någon betydande påverkan på utfallet 

av vår datainsamling då vi ställt följdfrågor tills vi upplevt att vi förstått vad respondenten 

försökt förmedla.   

Modellen som återfinns i uppsatsens ramverk är skapad av utländska författare utan den svenska 

marknadens lagar och kultur i åtanke. Modellen är inte sammansatt på ett sådant vis att den är 

starkt kopplad till något specifikt lands lagar eller förutsättningar,  därför anser vi att den är så 

pass generell att den är applicerbar även på upphandlingar som sker i Sverige.  

I denna studie har vi undersökt både privata och offentliga handlingar. En tydligare distinktion 

åt endera håll hade kunnat ge uppsatsen ett tydligare fokus då skillnaden mellan de olika 

upphandlingsformerna är betydande.  
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Bilageförteckning  
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 
Övergripande frågor   

• Berätta gärna kort om dina erfarenheter inom IT-branschen 

• Hur definierar du en lyckad upphandling?  

• Vad avgör om du vill delta i ett projekt?  

 
Client-Consultant Coordination 

• Hur påverkar förväntningarna på ert samarbete upphandlingsprocessen?  

• Eventuella “varningstecken” för en svår koordination 

• Hur hanteras dessa? 

• Har du någon strategi för att främja koordinationen mellan dig och kund?  

• Om ja: Kan du beskriva hur dessa strategier ser ut? Hur visar sig detta i 

praktiken? 

 
Technical uncertainty 

• Upplever du att kundens kunskaper om relevant teknologi påverkar 

upphandlingsprocessen? 

• Hur brukar kundens kunskapsnivå visa sig under processen?  

• Upplever du att skillnaden i kunskap om relevant teknologi mellan dig och kunden 

påverkar förtroendet mellan er?  

 

Requirements uncertainty  

• Hur upplever du att uppgiftens tydlighet påverkar upphandlingsprocessen?  

• Hur anser du att koordinationen mellan dig och kund påverkar osäkerheten kring krav 

och teknologi?  

• Hur hanterar ni osäkerhet kring att projektets/uppdragets omfattning kan komma att 

förändras? 

 
Goal Congruence 

• Är det viktigt med en delad målbild? 

• Hur yttrar det sig om ni inte har en gemensam målbild?  
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• Hur arbetar ni mot en gemensam målbild?  

• Hur hanterar du intressekonflikter som uppstår under upphandlingsprocessen?  

 
Trust  

• Hur upplever du att förtroendet mellan dig och den andra parten påverkar 

upphandlingsprocessen?  

• Har du någon strategi för att beställare/kund ska få mer förtroende för dig?  

 


