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Questions: How do clients and vendors operate to enable effective relations and social 
alignment in outsourcing arrangements? 
 
How does the formation of the outsourcing arrangement affect the work in social alignment 
creation? 
 
Purpose: The main purpose of this study is to research how organisations work with 

relationships to achieve social alignment between the parties from a contextual perspective. 

The contextual perspective involves the different aspects that comprises the forming of the 

outsourcing-arrangement. Through this, we aim to develop greater understanding in how the 

parties of an outsourcing arrangement form their relationships in practice in a heterogeneous 

outsourcing environment. This will give a wider perspective to how these contextual aspects 

affect the social alignment between parties and how the relationships need to be tended to in 

achieving effective relationships and social alignment.  

 
Method: In achieving the purpose of this thesis, a qualitative method has been applied to the 

data collection through a series of interviews. A total of six interviews have been conducted 

with respondents with great experience and leading roles within outsourcing arrengements. 

Theories that have been applied involve outsourcing relationships, social alignment, 

boundary spanning and offshore outsourcing, among others.  
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Conclusion: The organisations work more “ad hoc” in practice than what theoretical 

guidelines propose. The concept of social alignment from a practical perspective on the other 

hand is widely applicable and leads to the changing of processes and arranging of efforts to 

better achieve social alignment between the parties. Further, the aspects that comprise the 

shape of the outsourcing arrangement are concluded to have effect on the many ways in 

which the parties work whit their relationships in the forming of social alignment.  
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Titel: Partneras arbete för att uppnå social anpassning i IT-outsourcing-relationer: Ett 
kontextuellt perspektiv på IT-outsourcing-arrangemang 
 
Examinator: Mats Edenius & Leon Caesarius 
 
Handledare: Ravi Dar 
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Frågeställningar: Hur arbetar parterna i outsourcing-arrangemang för att etablera effektiva 
relationer och social anpassning? 
 
Hur påverkar utformningen av outsourcing-arrangemanget parternas arbete med social 
anpassning? 
 
Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett kontextuellt perspektiv av outsourcing-

arrangemang undersöka hur ingående parter arbetar med relationer för att uppnå social 

anpassning. Med kontextuellt perspektiv syftar vi på de olika aspekter som tillsammans 

påverkar hur outsourcing-arrangemanget är utformat. Med detta vill vi skapa större förståelse 

för hur parter i olika outsourcing-arrangemang arbetar med relationerna till varandra i 

praktiken i en allt mer heterogen outsourcing-miljö. Vidare vill vi undersöka vilken påverkan 

olika utformning av outsourcing-arrangemang kan ha på detta arbete och hur det påverkar 

arbetet med att uppnå social anpassning. Vi vill genom detta skapa större förståelse för social 

anpassning och göra det mer tillämpbart i praktiken genom att utgå från ett mer detaljerat, 

kontextuellt perspektiv.   

 
Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts genom intervjuer som 

metod för insamlandet av data. Det har genomförts sex semistrukturerade intervjuer med sju 

respondenter som alla har erfarenhet av ledande roller i outsouricing-arrangemang. Teorin 
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som har använts har varit kopplad till bland annat outsourcing-relationer, social anpassning, 

boundary spannning och offshore-outsourcing.    

 
Slutsats: I praktiken arbetar företagen mer “ad hoc” med att vårda relationerna än vad som 

teoretiska riktlinjer föreslår. Däremot värderas social anpassning högt och bidrar därför till att 

inblandade parter praktiskt förändrar processer och sätter in insatser, samt utarbetar 

välformulerade avtal för att uppnå bättre social anpassning mellan parterna outsourcing-

arrangemang. Vidare kan det konstateras att utformningen av outsourcing-arrangemanget, 

påverkar vilka krav som ställs på relationen i att uppnå social anpassning, och därigenom hur 

parterna behöver arbeta för att uppnå social anpassning. 
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1.Inledning  
I det inledande avsnittet kommer en bakgrund till området att presenteras och tidigare 

forskning inom ämnet. Sedan kommer en problemdiskussion leda in på studiens syfte och de 

frågeställningar som studien framöver kommer att styras av.  

1.1 Bakgrund  
Det blir allt vanligare att organisationer väljer att outsourca en del eller delar av sin 

verksamhet till en extern part. Men outsourcing är inget nytt fenomen. Organisationer har 

sedan länge outsourcat subrutiner, såsom framställning eller förädling av produkter, till 

länder med billigare arbetskraft. Intresset för outsourcing av informations teknologi (IT), så 

kallad IT-outsourcing, kom dock inte förrän på 1960-talet då organisationer började 

outsourca lättare tjänster såsom hantering av hårdvara. Det var först på 1990-talet som IT-

outsourcingen kom att se ut mer som den ser ut idag med mer helhetslösningar för både 

hårdvara, mjukvara och hantering av IT-stödda affärsprocesser. (Lee, Huynh, Kwok & Pi,  

2003). I dagens IT-fokuserade omvärld kan IT-outsourcing ur ett konkurrensperspektiv ses 

som en ren nödvändighet. IT-outsourcing kan definieras som ett beslut fattat av en 

organisation att lägga ut eller sälja organisationens IT-tillgångar, anställda och/eller 

aktiviteter till en annan leverantör som i utbyte tillhandahåller och hanterar tillgångar och 

tjänster för en monetär ersättning under en bestämd tid. (Kuhlmann, 2012) Att organisationer 

väljer att outsourca kan grunda sig i olika anledningar. Till exempel kostnadsbesparingar, att 

organisationen saknar kunskap om ett visst område eller för att ge större utrymme för 

organisationens egen personal att fokusera mer på den strategiska kompetensen och de 

kritiska interna aktiviteterna som kan leda till högre värdeskapande. (Valorinta, 2011)    

 

IT-outsourcingmarknaden har utvecklats till att bli mer heterogen än vad den har varit 

tidigare. Tidigare studier om IT-outsourcing från de senaste årtiondena visar att IT-

outsourcing har förändrats från att tidigare handla om främst dataförvaltning till mer fokus på 

tjänster och affärsprocesser. (Schwarz, Jayatilaka, Hirschheim & Goles, 2009). Exempel på 

tjänster som kan outsourcas är applikationsutveckling, applikationsunderhåll, 

systemoperationer, slutanvändarsupport, datacenter och projektmanagement (Lee et al., 

2003). Att hantera ett datacenter kan generellt ses som en mer rutinmässig uppgift, med en 

lägre nivå av funktionalitet att hantera medan applikationsutveckling ofta har en något högre 
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grad av funktionalitet (Lacity & Willcocks, 2003). Vidare kan hela affärsprocesser outsourcas 

såsom hanteringen av ett företags hela logistik för leverantörskedjan, vilket ställer högre krav 

på förståelsen för kärnverksamheten (Mani, Barua & Whinston, 2006). Processer kan 

outsourcas och skötas av leverantören under ett långsiktigt, ständigt pågående arbete, vad 

denna studie framöver kommer att kalla för ett outsourcing-arrangemang (att det handlar om 

IT-outsourcing specifikt är underförstått), eller så kan outsourcingen ske på projektbasis med 

en mer tydlig början och slut. En del forskare pekar på att det hör till vanligheten att 

outsourcing-arrangemangen allt mer börjar likna ett slags partnerskap, i alla fall i de fall där 

det handlar om högre IT-funktionalitet. Detta på grund av att det oftare sker som ett ständigt 

pågående arbete snarare än på projektbasis och detta ställer nya krav på att etablera en 

fungerande relation mellan kund och leverantör (Lee et al., 2003). 

 

Outsourcing-arrangemang kan hålla sig inom nationella gränser där leverantören är 

lokaliserad i samma land som kunden. Det kan även sträcka sig över internationella gränser 

som då kallas för offshore-outsourcing, där kunden outsourcar till leverantörer som ofta är 

lokaliserade i lågkostnadsländer. När avstånden ökar geografiskt tillkommer ofta andra 

avstånd såsom kulturella och språkliga skillnader. (Levina & Vaast, 2008) I och med att 

denna offshore-outsourcing har blivit allt vanligare talar mycket forskning för att kraven på 

ett ökat fokus på att vårda relationer ökar. Effektiva och fungerande relationer är en 

återkommande framgångsfaktor i lyckade outsourcing-arrangemang och kan på motsatt sätt 

vara ett hinder för framgång om de inte fungerar (Lacity & Willcocks, 2003). Det finns därför 

en stor del av forskningen om faktorer bakom lyckad outsourcing som riktar in sig på just 

byggandet av fungerande och effektiva relationer (Lacity, Khan & Willcocks, 2009). 

 

Uttrycket fungerande, effektiva eller starka relationer kan mer specifikt definieras med hjälp 

av begreppet social anpassning (eng. Social Alignment). Inom forskningen för outsourcing 

används social anpassning för att beskriva det önskvärda tillståndet då relationen mellan kund 

och leverantör lever upp till förväntningarna som finns mellan parterna. Det kan handla om 

hur det dagliga arbetet struktureras och hur parterna kommunicerar både formellt och 

informellt sinsemellan på ett tillfredställande sätt (Ghosh & Scott, 2009).  
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1.2 Problemformulering  
Det har ägnats väsentlig uppmärksamhet inom litteraturen för området relationer i 

outsourcing och inte minst hur organisationer arbetar med att förbättra dem. Vissa delar av 

denna forskning anses dock som triviala, eftersom ingen skulle argumentera mot att 

exempelvis mer tillit och bättre kommunikation skulle vara ogynnsamt för någon typ av 

relation (Lacity et. al, 2009). Däremot har det tagits fram riktlinjer från olika håll, exempelvis 

Lee et.al (2003); Mani et. a (2006); Bharadwaj, Saxena & Halemane (2010); Webb & 

Laborde, 2005), där vissa å ena sidan kan vara tillämpbara som vägledning i uppbyggnaden 

av effektiva relationer, men som å andra sidan kan anses som väldigt generella och 

övergripande. Medan generella råd kan vara bra och tillämpbara för många olika typer av 

outsourcing-arrangemang, kan de dock argumenteras vara något trubbiga i en som tidigare 

känd heterogen outsourcing-miljö. Därför har viss forskning börjat rikta in sig mer specifikt 

för olika typer av outsourcing-arrangemang där det till exempel studeras relationer i 

outsourcing av affärsprocesser, i offshore-outsourcing, i en kombination av de båda eller i 

partnerskap specifikt. (Kuhlman, 2012; Levina & Vaast, 2008; Lee et. al., 2003) Det är 

därmed viktigt att förstå hur olika aspekter som karaktäriserar ett outsourcing-arrangemang 

spelar in i hur organisationer arbetar med att effektivisera relationer och i att uppnå social 

anpassning. Dock kan en allt för specifik inriktning mot en typ av outsourcing-arrangemang 

riskera att ge en missledande bild av hur arbetet med relationer i outsourcing-arrangemang 

kan gå till. Det blir då väldigt specifikt i sin tillämpning och kan därför anses sakna viss grad 

av generaliserbarhet eftersom att outsourcing-arrangemang kan vara utformade på många 

olika sätt. Outsourcing-arrangemang kan dessutom ha inslag av varierande grad av 

komplexitet i flera viktiga komponenter för vad som utgör kontexten för hela arrangemanget, 

och vilka kan leda till svårigheter i relationen mot andra parten.  

 

I forskningen om arbetet med effektiva relationer och social anpassning saknas det därför 

enligt oss ett kontextuellt perspektiv vilket gör att tidigare forskning blir svår att tillämpa i 

praktiken. Detta är en lucka i tidigare forskning som även andra uppmärksammat, bland annat 

Kuhlman (2012). Han menar att det behövs mer forskning överlag på hur organisationer 

arbetar med relationer i outsourcing-arrangemang. Han uppmärksammar denna begränsning i 

sin egen studie som undersöker ett fall av en långsiktig outsourcing av rutinmässiga 

affärsprocesser, med fokus på vilka mekanismer som kan användas för att styra en 

outsourcing-relationer. Han menar att det resultat som studien kommer fram till saknar 
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generaliserbarhet då studien enbart undersöker ett fall av outsourcing och relationer och 

därmed inte kan säga något om vad som gäller i andra typer av outsourcing-arrangemang. 

Detta talar för ett behov av ett mer kontextuellt perspektiv för forskningen kring outsourcing-

relationer för att kunna göra det mer tillämpbart i flera olika typer av outsourcing-

arrangemang. Det behövs därför studier som är mer tagna från praktiken och som studerar 

flera olika typer av outsourcing-arrangemang som skiljer sig från varandra utifrån en rad 

aspekter som kan sägas utgöra utformningen av outsourcing-arrangemanget. 

1.3 Syfte  
Syftet med studien är att utifrån ett kontextuellt perspektiv av outsourcing-arrangemang 

undersöka hur ingående parter arbetar med relationer för att uppnå social anpassning. Med 

kontextuellt perspektiv syftar vi på de olika aspekter som tillsammans påverkar hur 

outsourcing-arrangemanget är utformat. Med detta vill vi skapa större förståelse för hur parter 

i olika outsourcing-arrangemang arbetar med relationerna till varandra i praktiken i en allt 

mer heterogen outsourcing-miljö. Vidare vill vi undersöka vilken påverkan olika utformning 

av outsourcing-arrangemang kan ha på detta arbete och hur det påverkar arbetet med att 

uppnå social anpassning. Vi vill genom detta skapa större förståelse för social anpassning och 

göra det mer tillämpbart i praktiken genom att utgå från ett mer detaljerat, kontextuellt 

perspektiv.   

1.4 Frågeställningar 
Hur arbetar parterna i outsourcing-arrangemang för att etablera effektiva relationer och social 
anpassning? 
 
Hur påverkar utformningen av outsourcing-arrangemanget parternas arbete med social 
anpassning? 
 

1.5 Disposition   
Efter det inledande avsnittet som bland annat har presenterat syftet med studien och de 

frågeställningar som kommer ligger till grund för fortsatta delarna av studien, kommer 

tidigare forskning inom området och de teorier som ligger till grund för studien att 

presenteras. Följande kommer metoden för studien att presenteras, såsom tillvägagångssättet 

för insamlande av data och de val som har gjorts under studiens gång. Sedan kommer 

insamlade data att presenteras och analyseras med hjälp av den teoretiska referensram som 



 
 

10 

tagits fram. Därefter följer en diskussion om de resultat som detta leder fram till och de 

slutsatser som kan dras utifrån detta. Slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning inom 

området.   

2. Teori  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och de teorier som legat till grund för studien att 

presenteras. Till en början redogörs det för vikten av relationer i outsourcing-arrangemang 

för att sedan smalna in på konceptet om social anpassning. Sedan går avsnittet vidare med 

att diskutera hur olika outsourcing-arrangemang kan skilja sig åt med fokus på vilken/vilka 

funktioner som outsourcas. Utifrån detta diskuteras vilka utmaningar som kan finnas med att 

upprätthålla social anpassning i outsourcing-arrangemang för att sedan avsluta med tidigare 

forsknings förslag på hur organisationer kan arbeta för att stärka social anpassning och 

skapa effektiva relationer.   

2.1 Outsourcing och relationer 
Outsourcing kan ses som en naturlig form av en interorganisatorisk relation. Enligt Kuhlman 

(2012) kan en outsourcing-relation definieras som en pågående, långsiktig koppling mellan 

en outsourcing-leverantör och en klient som uppkommer från en avtalad överenskommelse 

om att tillhandahålla en eller flera omfattande IT-aktiviteter, processer eller tjänster. Detta 

med förståelsen om att fördelarna som var och en av parterna får av outsourcingen, till viss 

del är beroende av varandra. Vikten av relationen mellan klienten och leverantören har 

uppmärksammats tidigt i outsourcing-forskningen. Men forskningen har länge varit 

begränsad på grund av vilseledande benämningar och avsaknad av konceptuell enighet som 

har lett till inkonsekventa konstruktioner av den forskning som har gjorts. Outsourcing-

relationer har dessutom tidigare analyserats genom att använda en rad av olika teoretiska 

linser. (Kuhlmann, 2012) En välfungerande relation ska se till att båda parter kan uppfylla 

sina mål med outsourcing-arrangemanget. Till exempel kan en fungerande outsourcing-

relation hjälpa kunden att minska transaktions-/produktionskostnader, få tillgång till 

avancerad teknologi och fokusera på den mer strategiska kompetensen. Från leverantörens 

perspektiv kan en fungerande relation hjälpa leverantören att i sin tur fokusera på kvaliteten 

och effektiviteten i projektet, få tillgång till domänkunskap om kundens verksamhet och 

förbättra sitt rykte på marknaden genom rekommendationer från kunden. (Du & Pan, 2010)  
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Det är trots dessa fördelar vanligt att frågan om relationshantering tas upp alldeles för sent i 

outsourcing-arrangemang. Processkedjan börjar ofta med att en projektledare identifierar en 

lämplig tjänsteleverantör, förhandlar kontraktet, bekräftar leveranskraften hos leverantören, 

för att sedan slutligen inleda fokus på att hantera relationen. Detta sätt menar Mani et. al 

(2006) sällan generar goda resultat, eftersom relationshanteringen kommer in alldeles för sent 

i bilden. Relationsaspekten bör få uppmärksamhet tidigare i processkedjan för att en värdefull 

relation ska kunna etableras och stödja övriga processer senare i kedjan, snarare än tvärtom. 

2.2 Social anpassning 
För att smala in det konceptuella fokuset på det annars breda forskningsområdet om 

relationer i outsourcing-arrangemang diskuterar Gosh och Scott (2009) relationsaspekten 

inom outsourcing-arrangemang genom att introducera relationsbaserad anpassning, eller även 

kallad social anpassning i tidigare forskning, som den önskade effekten av arbetet med att 

anpassa relationer mellan kund och leverantör. Social anpassning bygger precis som de andra 

två frekvent studerade dimensionerna av anpassning, strategisk- och strukturell anpassning, 

på vikten av att det finns en gemensam förståelse mellan IT- och verksamhetsavdelning för 

att de ska kunna anpassa sitt arbete gentemot varandra. Om anpassningen är låg och parterna 

saknar förståelse för varandra på ett fördelaktigt sätt kan detta hindra ett effektivt arbete och 

ge negativa utfall. I ett outsourcing-arrangemang kan detta innebära att en extern leverantör 

har dålig insikt i kundens utformning av verksamhet och stödjande IT-infrastruktur, medan 

det åt andra hållet kan innebära att kunden inte förstår svårigheterna i den tekniska aspekten 

och de begränsningar som leverantören har. I dessa fall saknas en gemensam förståelse, alltså 

saknas även en fullgod social anpassning mellan parterna. Social anpassning inriktar sig mot 

den informella organisationsstrukturen, normer och överenskomna processer, formella och 

informella gruppsamarbeten och arbetsrelationer. (Ghosh & Scott, 2009)  

2.3 Olika typer av outsourcing-arrangemang 
Organisationer kan använda sig av olika typer av sourcing-lösningar. Alla dessa går inte 

under definitionen av just out-sourcing men kan ändå i vissa avseenden anses ha samma 

funktionalitet. Kunder kan till exempel välja att sourca applikationer från en ASP (application 

service provider), vilket innebär att en leverantör hanterar vanligtvis en standardiserad 

applikation på en server som är centralt placerad och kunden får tillgång till applikationen på 

distans via ett privat nätverk eller internet, alltså erhålls den inte internt av kunden. Detta 
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skiljer sig från outsourcing på det sättet att kunden i outsourcing nyttjar en extern leverantör 

som tillhandahåller och hanterar företagets IT-tillgångar, anställda och/eller aktiviteter. 

Tjänsten är då ofta mer anpassad efter den enskilda kunden och servicefokuset är en-till-en, 

istället för en-till-många som i fallet med ASP. ASP styrs mer av matchande affärsmodeller 

och är i princip befriad från de sociala risker som kan finnas i andra typer av sourcing-

alternativ, såsom outsourcing. Detta innebär att ett så kallt win-win-läge kan ses som lättare 

att uppnå, där båda parterna tjänar på utbytet och är nöjda med situationen. Outsourcing 

influeras ofta av mer sociala aspekter vilket gör att det finns fler faktorer än matchande 

affärsmodeller som måste tas hänsyn till för att arrangemanget ska nå framgång. (Schwarz et. 

al, 2009) 

 

Insourcing är ett annat sourcing-alternativ där parterna till skillnad från outsourcing ingår i 

samma organisation, inte sällan som olika filialer placerade utspritt över två nationer, så 

kallad offshore-insourcing (Chakrabarty, 2008). Till exempel kan detta göras genom uppköp 

av IT-leverantörens bolag, vilket innebär att de ingår under samma organisation efter 

uppköpet, men i vissa fall med viss bibehållen autonomi. Utifrån detta kan det argumenteras 

för att insoucing-arrangemang kan stå inför liknande situationer gällande relationer mellan 

parterna som i outsoucing-arrangemang, då de härstammar från olika organisationer och kan 

vara lokaliserade olika länder. Vi kommer fortsatt i denna studie fokusera på främst 

outsourcing-arrangemang med ett undantag som gäller ett insourcing-arrangemang mellan två 

parter i olika länder. Alla de fall som studien tar upp anses relevanta för studiens syfte som 

riktar in sig mot sociala aspekter såsom relationer och social anpassning.  

2.3.1 Den outsourcade IT-funktionen  
IT-outsourcing kan delas upp i olika lager, kallat för “IT-stack”. Denna stack har visualiserats 

på olika sätt i tidigare forskning med olika många lager, men uppbyggnaden är densamma, 

bara mer eller mindre detaljerad. Figur 1 visar hur en mer detaljerad IT-stack kan se ut, denna 

med sju lager från Lacity och Willcocks (2003), samt en mer förenklad IT-stack med tre lager 

från Kuhlmann (2012). De första lagren (lagret) innefattar IT-infrastrukturen, såsom nätverk, 

hårdvara, säkerhetstjänster, uthyrning av servrar och datacenteranläggningar. Mittenlagrena 

(lagret) innefattar applikationsåtkomst, hantering och support av standard eller 

kundanpassade applikationer. Det översta lagret motsvarar business process outsourcing 

(BPO), där hela affärsprocesser läggs över till en leverantör. (Lacity & Willcocks, 2003) 
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Det typiska IT-outsourcingavtalet fokuserar främst på IT-komponenten i affärsverksamheten, 

alltså de nedre lagren och tillhandahåller därmed tjänster som delas av flera, ofta orelaterade, 

affärsfunktioner. IT är därmed bara en komponent av den övergripande affärsprocessen. 

Detta innebär att även de underliggande lagren måste underhållas ju högre upp outsourcingen 

rör sig i stacken. (Halvey & Melby, 2007) Därför kan det generellt ses som att IT-outsourcing 

blir mer komplex ju högre upp i IT-stacken outsourcingen befinner sig då det är fler 

komponenter som måste underhållas och fungera. Detta är dock ingen generell regel då det 

finns många andra aspekter som påverkar komplexiteten av ett outsourcing-arrangemang. 

 

Istället för att tillhandahålla IT support för flera olika funktioner, innebär BPO, det översta 

lagret i stacken, outsourcing av en eller mer specifika affärsprocesser till annan leverantör, 

tillsammans med stödjande IT. Det innebär att organisationer lägger ut det yttersta ansvaret 

för att utföra och hantera en affärsprocess på en extern aktör. I många fall innebär detta även 

att den stödjande infrastrukturen för affärsprocessen outsourcas till leverantören. Utifrån 

kundens perspektiv innebär outsourcing av en hel affärsprocess att kunden måste förstå på 

vilket sätt leverantören kan ta hand om hela processen själv eller alternativt se sig om efter 

andra underleverantörer för de övriga underliggande lagren av modellen. I det senare fallet 

kanske kunden väljer att ta ett annat beslut, såsom att själv outsourca direkt till 

underleverantören för att på så sätt behålla mer kontroll eller reducera kostnaderna för 

projektet. (Lacity & Willcocks, 2003) 
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Typer av affärsprocesser som outsourcas har från början varit fokuserade på mer perifera och 

lätthanterliga transaktionsfunktioner i syfte att minska kostnaderna för dessa, men det har 

även tillkommit mer strategiska funktioner som baserar sig mer på förmågor och skicklighet i 

hopp om att effektivisera verksamheten på olika sätt. Detta kan resultera i förändringar av 

affärsprocesser och kallas då för transformativa. BPO av transaktionsfunktioner kan ses som 

enklare än transformativ BPO, då de är mer rutinmässiga och ofta fristående från övriga 

processer. Detta visar på att det inom samma lager i IT-stacken kan variera i vilka funktioner 

som outsourcas. (Mani et. al, 2006) 

  
Inom det mittersta lagret som handlar om applikationshanering, kan funktionerna som 

outsourcas skilja sig åt. IT-applikationer kan variera från relativt enkla, generella off-the-

shelf programvarupaket till mer komplexa och interrelaterade applikationer som är 

kundanpassade för ett individuellt företag. De kan även ha varierande egenskaper, från 

strategiska till supplementära, till support. Det skiljer sig såklart en hel del mellan extremerna 

av dessa egenskaper, vilket gör att beslutet att outsourca en applikationstjänst blir allt mer 

komplex. (Schwartz et. al, 2009) Denna komplexitet i val av funktioner som ska outsourcas 

gäller inom alla de olika lagren av IT-stacken, vilket skapar den heterogena miljö som 

outsourcing omges av. Med en mängd av olika val, inkluderande att besluta om vilken eller 

vilka leverantörer som ska anlitas, om inhemsk eller offshoring-outsourcing, står 

organisationer inför en ökande mängd beslut som måste fattas om den bäst tillämpade 

outsourcing-lösningen för den situation de står inför. (Schwarz et. al, 2009) 

2.4 Utmaningar med att upprätthålla god social anpassning i 

outsourcing-arrangemang 

Gosh och Scott (2009) uppmärksammar i sin studie av två parter i offshore-outsourcing att 

det fanns svag social anpassning i det undersökta outsourcing-arrangemanget. Detta uppkom 

främst på grund av bristande kunskap hos de delaktiga parterna inom olika områden såsom 

affärsverksamheten, IT-infrastrukturen och projektets status. Det var flera orsaker som bidrog 

till detta. Bland annat en hög personalomsättning hos leverantören, tillsammans med en 

begränsad eller ingen interaktion eller relation mellan kundens och leverantörens personal. 

Detta skapade en brist på gemensam identitet och teamgemenskap mellan parterna i 

outsourcing-arrangemanget. Dessa brister förvärrades av att till exempel leverantören 
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arbetade för flera olika klienter samtidigt,  att leverantören och kunden hade olika mål, att 

leverantören hade begränsad erfarenhet av kundens affärsområde och av att det fanns 

kulturella skillnader mellan leverantör- och kundteamen. Detta är förhållanden som är vanligt 

förekommande i outsourcing-arrangemang och det är därmed vanligt med liknande 

utmaningar med att upprätthålla god social anpassning mellan parter i andra fall. (Gosh & 

Scott, 2009)  

 

Dessa utmaningar och faktumet att det är två enskilda organisationer som arbetar i ett 

gemensamt åtagande ger upphov till att gränser mellan kund och leverantör skapas som kan 

motarbeta skapandet av effektiv kommunikation och gemensam förståelse parterna emellan. 

(Du & Pan, 2013) 

  

I outsourcing finns det med andra ord alltid naturliga gränser mellan kunder och leverantörer 

då det är fristående parter som ingår ett samarbete med varandra. Den främsta orsaken till 

framväxten av gränser, som föreslås i stora delar av tidigare forskning kring gränser och 

överbryggandet av dessa i outsourcing, är befästningen av olika fält och praktiker. Där en 

praktik definieras som en återkommande, väsentlig, bunden och befäst aktivitet som bedrivs 

av medlemmar inom samma gemenskap. (Levina & Vaast, 2005) Praktikfält uppkommer som 

konstellationer av individuella medlemmar som delar unika uppsättningar av praktiker och 

intressen. Enskilda individer kan engagera sig i flera olika praktikfält, därmed kan praktikfält 

överlappa varandra till följd av individernas förändrade praktiker och resurser som de 

tillhandahåller under tidens gång. Det innebär att individerna genom sina unika praktiker 

ständigt kan skapa nya praktikfält såväl som gränser som separerar dessa fält från varandra. 

(Levina & Vaast, 2006) Praktiker, gränser och fält byggs upp tillsammans, det är ingen som 

ges en teoretisk dominans. Fälten är dynamiska och dess gränser kan omförhandlas i 

praktiken. I outsourcing-sammanhang kan praktikerna som omger olika outsourcing-

arrangemang ge upphov till skillnader mellan parter vilket kan leda till att ett nytt fält skapas 

med medföljande gränser. Alla dessa existerande och framväxande fält kommer att förena 

individer på grund av deras gemensamma intressen och praktiker, och skilja dem åt när dessa 

skiljer sig från varandra. (Levina & Vaast, 2008) Dessa praktikfält är relevanta och kan vara 

utmanande i ett outsourcingsammanhang då det fokuserar på relationer och distinktioner 

mellan parter, därmed även hur dessa distinktioner kan leda till gränser mellan parterna 

(Levina & Vaast, 2006).  
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I praktiken innebär detta perspektiv att kunder och leverantörer i outsourcing-arrangemang 

ofta kommer från olika industrier och har därmed distinkta praktiker, vilket gör att gränser 

mellan dessa är vanligt förekommande. Det kan lätt växa fram kunskapsgränser då olika 

praktiker har skapat och samlat sin egen expertis som bygger på innehåll med innebörder som 

endast personer med insyn känner till och som är uttryckta på ett språk som bara initierade 

personer förstår. Kunder och leverantörer kan även stöta på andra typer av gränser som växt 

fram av andra orsaker. Till exempel kan kund-organisationen anse sig ha en hierarkisk 

struktur och en mer disciplinorienterad organisation, medan leverantören anser sig själv som 

en organiskt strukturerad och kreativt orienterad organisation. Detta leder i sin tur till 

framväxten av identitetsgränser. Både kunskaps- och identitetsgränser kan kategoriseras som 

organisatoriska gränser då de är rotade i olika organisatoriska kontexter som kunder och 

leverantörer verkar i.  

 

Den andra kategorin av gränser som kan förekomma i outsourcing-arrangemang är nationella 

gränser, som uppkommer från olika nationella kontexter som kunder och leverantörer verkar 

i. I detta fall är det olika språk och kulturer som skapar gränser. (Du & Pan, 2013 och 2010) 

Både organisatoriska och nationella gränser för ofta med sig problem i outsourcing-relationer, 

då det kan leda till att kunder och leverantörer misslyckas med att förstå varandra eller 

samarbeta effektivt vilket även motarbetar en effektiv kommunikation mellan parterna. Dessa 

gränser har potential att förstöra en i övrigt lovande relation. (Du & Pan, 2013) 

  

Problemen med gränser är en ökande utmaning till följd av tillväxten av offshore-

outsourcing, där delar av affärsprocesser avtalas ut till lågkostandsländer. Eftersom att kunder 

och leverantörer i dessa avtal är lokaliserade i olika länder och i vissa fall på olika 

kontinenter, kan nationella gränser såsom språk och kultur dessutom vägas in utöver de 

organisatoriska gränserna. Majoriteten av outsourcing-arrangemang har en offshore-

komponent då organisationer genom detta bland annat kan minska kostnader för arbetskraft, 

få tillgång till talanger runt om i världen och möjligheten att driva upp projekt före 

konkurrenter. Men trots det värde som offshore-outsourcing kan föra med sig, kan det 

innebära ytterligare svårigheter i outsourcing-relationen. På grund av den speciella 

situationen att kunden och leverantören är i olika länder, påverkas relationen av olika 

språkliga och kulturella gränser ovanpå de generellt förekommande kunskaps- och 

expertisgränserna. Som ett resultat blir problemet med gränser mer framträdande och hämmar 

i sin tur samarbetet och gör att en effektiv relation blir svår att uppnå. (Du & Pan, 2010) De 
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nationella gränserna skapar ofta mer problem i outsourcing-relationerna än vad de 

organisatoriska gränserna gör och kräver ofta en ännu längre tid att överbrygga i jämförelse 

med organisatoriska gränser (Levina & Vaast, 2008). Det är dock viktigt att poängtera att 

trots de utmaningar som kan finnas med existerande gränser mellan parter, och deras negativa 

inverkan för ett effektivt samarbete, är gränser ändå till viss del ett nödvändigt element för att 

bibehålla just samarbetet, då de motverkar att kunder och leverantörer påverkas av varandra 

och att de bibehåller en operationell effektivitet inom gränserna. Därför är upplösning av 

gränser och en gränslös organisation inte tillämpbar för förhållandet i ett outsourcing-

arrangemang. Det handlar istället om att parterna måste lära sig att kunna arbeta 

gränsöverskridande och skapa effektiva relationer med gemensamma fält trots de gränser som 

finns. (Du & Pan, 2013) 

2.5 Arbete för att stärka social anpassning och skapa effektiva 
relationer 
Efter att ha belyst de svårigheter och utmaningar som finns med att upprätthålla en god social 

anpassning finns det mycket forskning som fokuserar på hur parterna i ett outsourcing-

arrangemang kan och bör arbeta för att lösa dessa utmaningar och på så vis skapa stark social 

anpassning och effektiva relationer. Den främsta delen av forskningen som finns inom 

området belyser liknande faktorer som anses som viktiga för att uppnå effektiva relationer 

inom outsourcing-arrangemang och stark social anpassning. Denna studie kommer därför att 

fokusera på en sammanställande litteraturstudie av Alborz et al. (2003) som ger en översiktlig 

bild av de aspekter som är viktiga inom detta sammanhang.   

2.5.1 Viktiga faktorer för effektiva outsourcing-relationer 
Alborz et al. (2003) har utifrån flera olika studier om outsourcing-relationer sammanställt de 

mest framträdande faktorerna som påverkar outsourcing-relationer som framkommer i dessa 

studier. Utifrån denna sammanställning föreslår de att det finns åtta faktorer som är 

tillräckligt heltäckande för att förklara de aspekter som påverkar effektiviteten i outsourcing-

relationen, där definitionen av effektivitet är i vilken grad det önskade resultatet mellan 

parterna uppnås. Dessa åtta faktorer kan i sin tur delas in i tre olika stadier vilka är “för-

avtal”, “avtal” och “efter-avtal”. Alborz et al. (2003) menar på samma vis som mycket annan 

tidigare forskning, att effektivitet i outsourcing-relationen har en viktig påverkan på 

outsourcing-arrangemangets framgång.  
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Figur 2. Modell för effektiva relationer (efter Alborz et. al., 2003)  

 

De åtta faktorer som presenteras i modellen är därmed de mest väsentliga att arbeta med för 

att skapa effektivitet i relationen mellan parterna enligt Alborz et al. (2003) och kan därmed 

ses som viktiga för att stärka den sociala anpassningen.  

 

Faktor 1 innebär att det är viktigt att kund-organisationen, som en del av strategin, bestämmer 

sig för vad de outsourcar, vad deras mål är och varför de outsourcar. Om inte denna strategi 

är tydlig från början kan organisationen hamna i en ineffektiv relation med leverantörs-

organisationen. 

 

Faktor 2 talar för vikten av att kunden har en uppsättning av förplanerade aktiviteter innan de 

ingår ett outsourcing-arrangemang och avtalar en skriftlig överenskommelse, såsom val och 

utvärdering av leverantör. Kunden kan bygga en effektiv relation genom att förstå 

leverantörens kompetens som en del av utvärderingsprocessen. Utvärdering är ett medel för 

att ta reda på om leverantören har förmågan att leverera en lösning på de fördefinierade 
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kraven som kund-organisationen bör ha. Det är även viktigt att kundorganisationen arbetar 

med leverantörsutveckling vilket gör att parterna kan bygga ömsesidiga relationer genom att 

investera resurser och tid och dela expertis. Utbildning är en praktik som kundorganisationer 

kan använda sig av som en del av denna process. Det kan hjälpa leverantörens personal att bli 

snabbare i kundens verksamhetsmiljö, processer och procedurer. (Alborz et. al., 2003) 

 

Faktor 3 handlar om designen och implementationen av avtalsenliga relationer mellan kunden 

och leverantören. Avtalet bör specificera syftet med relationen, vad leverantören ska göra och 

medlingsproceduren ifall det uppstår konflikter. Ofta är det svårt att definiera prestationsmått 

i kvantifierbara termer. Som en lösning på detta har det föreslagits att organisationer bör 

bygga specifika SLA (service level agreement)-mått samt bygga in flexibilitet i avtalen. 

Avtalet måste ha kapacitet att växa över tid. Att bygga tillräckligt med flexibilitet i avtalet 

tillåter kunden att göra lämpliga ändringar för att svara på förändringar i teknik, 

verksamhetsstrategi och på marknaden under omförhandlingar. Men dessa mått och 

flexibilitet kan vara svåra att uppnå vilket ofta får följden att användaren inte blir tillfreds 

med resultatet av tjänsten, vilket kan försvaga relationen mellan parterna. Ofta har 

organisationer inte tillräcklig expertis för att bygga ett bra avtal med anpassad flexibilitet. 

(Alborz et. al., 2003) 

 

Faktor 4 handlar om vikten av en bra ledning och styrning av en outsourcing-relation. Det 

finns olika aspekter av styrning som är viktiga i ett outsourcing-arrangemang. Det är viktigt 

att det finns en stark ledning som driver på förändring från toppen. Detta arbete börjar från 

start med att sätta den strategiska riktningen och fortsätter under outsourcing-arrangemangets 

livscykel med att stödja styrningsstrukturen. En framgångsrik ledning av outsourcing- 

relationer kräver en ny generation av managers. Det kräver managers som nyligen har 

ansvarat för de outsourcade-aktiviteterna men som kan utveckla nya färdigheter för att 

hantera pågående relationer med leverantörer. I outsourcing blir vanligtvis den individuella 

managern en kommunikatör och har en handledande roll. Outsourcing-relationer kräver att 

managers har starka interpersonella och kommunikationsfärdigheter för att ha möjligheten att 

influera och förhandla utåt genom organisatoriska gränser inom både kund- och 

leverantörsorganisationer. (Aloborz et. al., 2003) 

 

Faktor 5 talar om vikten av att varje affärsrelation behöver översyn och ständig utvärdering, 

speciellt i tjänster till leverantören. Det är viktigt att hålla leverantören till sina förpliktelser 
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då inget kan få en relation att förstöras så snabbt som när en leverantör misslyckas med att 

prestera. (Alborz et. al., 2003) En hög servicekvalité i arbetet som leverantören utför för 

kunden har en positiv inverkan på relationen eftersom tillfredställelsen hos kunden är en 

viktig komponent i att etablera en lyckad relation (Chakrabarty, Whitten & Green, 2008) 

Förmågan att mäta och styra leverantörers prestationer hänger på hur väl kundorganisationen 

kan konstruera avtalet, identifiera tjänstespecifikationer och definiera SLA-mått under 

avtalsstadiet (Alborz et. al., 2003)   

 

Faktor 6 innefattar designen och implementationsaktiviteterna som är nödvändiga genom 

outsourcing-arrangemangets livscykel. Men det är viktigt att påminnas om att en 

framgångsrik relation inte kan garanteras av avtalet självständigt. Många organisationer 

underskattar den tid och skicklighet som behövs för att effektivt kunna hantera outsourcing-

avtal. I tidigare forskning har dålig avtals-management och brist av kommunikation setts som 

stora orsaker till missnöjdhet och konflikter i outsourcing-relationer. (Alborz et. al. 2003) 

 

Faktor 7 handlar om vikten av att etablera och bibehålla starka och långa relationer mellan 

parterna genom interaktion. Tidigare studier har identifierat ett antal olika attribut som de 

mest inflytelserika i outsourcing-relationer. Dessa är förtroende, engagemang, 

konflikthantering, kommunikation, samarbete, tillfredställelse och ömsesidigt beroende. 

Personliga relationer och sociala band producerar inte bara förtroende, utan hjälper också till 

med att lösa konflikter mellan parterna. (Alborz et. al., 2003) När en närmare relation 

etableras mellan parterna i ett outsourcing-arrangemang, som går förbi det som går att 

definiera i skriftliga avtal med regler, överenskommelser och förväntningar, förlitar sig 

parterna istället på tillit, engagemang och gemensamma intressen. Genom detta växer en 

närmare relation fram som kan liknas vid ett partnerskap mellan kund och leverantör. (Lee et. 

al., 2003)  

 

Faktor 8 talar för vikten av ett ständigt utbyte av kunskap och expertis mellan kund och 

leverantör, vilket är en väg till framgångsrika outsourcing-arrangemang (Aloborz et. al., 

2003).  
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2.5.2 Vikten av att arbeta gränsöverskridande  

För att effektivt kunna samarbeta över de olika praktikfält som ofta är etablerade hos parterna 

i ett outsourcing-arrangemang krävs det att gemensamma fält skapas där parterna kan mötas 

och skapa ett effektivt samarbete och gemensam förståelse. Det är därför viktigt att båda 

parter arbetar med gränsöverskridande aktiviteter (jfr med eng. boundary spanning activities) 

för att lyckas med detta. (Du & Pan, 2013)    

 

För att lösa problem med gränser har gränsöverskridande arbete blivit allt vanligare hos både 

kunder och leverantörer. Tidigare forskning menar att förmågan att brygga gränser mellan 

olika professionella och organisatoriska sammansättningar kommer bli en kärnkompetens för 

organisationer (Levina & Vaast, 2005). Men att behärska denna mekanism är utmanande då 

den är kopplad till både avtalsenliga och relationsbaserade förväntningar. Effektivt 

gränsöverskidande arbete förväntas ofta av både leverantörer och kunder som en viktig 

avtalsförpliktelse. Till exempel måste engagerad och kvalificerad personal tilldelas arbete och 

ansvar kring att överföra kunskap och övervaka utvecklingsprocesser mellan parterna. Denna 

typ av arbete är viktigt för att underlätta sociala sammankopplingar och bygger upp 

förtroende mellan parterna. (Du & Pan, 2013)  

 

För att uppnå framgång med gränsöverskridande arbete har det visat sig effektfullt att utse 

kompetenta individer till att inta en formellt utsedd roll som ansvarar för detta arbete och att 

utforma effektiva strategier som tilldelar den rätta individen den rätta positionen. En individ 

med en sådan roll ansvarar för att samla in information externt hos den andra parten och 

sedan sprida den internt. Denna individ kan antingen formellt utses eller växa fram ur 

praktiken. (Du & Pan, 2013)  En organisation kan även ha bestämda strategier för de externt 

riktade aktiviteterna som en organisation använder under en tidsperiod för att brygga gränser. 

Dessa aktiviteter implementeras genom olika organisatoriska strukturer som kan vara 

antingen centraliserade eller diffusa. I den centraliserade strategin är det bara utvalda 

individer som är ansvariga för den externa kommunikationen och alla 

kommunikationsaktiviteter är centralt kontrollerade. Detta ökar korrektheten och reducerar 

kommunikationsfel. I den diffusa strategin är en stor del av teamet, ibland alla, involverade i 

den externa kommunikationen. Detta avlastar pressen på individuella individer och skapar 

mer kanaler för att fånga upp värdefull information från den externa omvärlden. (Du & Pan, 

2013)  
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3. Metod  
I följande avsnitt kommer tillvägagångssättet i studien att beskrivas, vad gäller studiens 
angreppssätt, insamling av data via intervjuer, utformning av intervjuguide och vilka 
aspekter som legat till grund för de val som har gjorts under processens gång.  

3.1 Val av ansats och angreppssätt  
Studien har en deskriptiv ansats, då den ämnar skapa större förståelse för på vilka sätt 

organisationer kan arbeta med att stärka social anpassning mellan parterna i outsourcing-

arrangemang. Vi vill genom detta konkretisera tidigare forskning och se hur detta arbete 

tillämpas i praktiken. Vi vill även inbringa ett kontextuellt perspektiv för studien genom att 

undersöka vilken påverkan utformningen av outsourcing-arrangemanget har på 

organisationers sätt att arbeta med social anpassning, vilket är en aspekt som tidigare 

forskning endast ytligt har berört. Genom detta ämnar studien att ge en beskrivning av de 

förhållanden som äger rum mellan outsourcing-arrangemangets utformning och arbetet med 

social anpassning. På detta vis kan en ökad förståelse för organisationers arbete med social 

anpassning skapas då det sätts i olika kontexter och kan på så vis ge en bild av i vilka 

sammanhang detta arbete eventuellt får större betydelse och i vilka det får mindre. På så vis 

begränsas studien till att undersöka några aspekter av fenomenet med social anpassning, 

vilket ofta deskriptiva studier gör för att kunna beskriva en aspekt av ett fenomen så detaljerat 

som möjligt. (Patel & Davidson, 1994)  

  
Då studien ämnar skapa en större förståelse för det fenomen vi studerar och inte pröva om 

informationen har en generell giltighet, har studien en kvalitativ ansats. För att kunna angripa 

studiens syfte och frågeställningar behövs mer närhet till fallen och människorna inom dessa 

för att få bättre insikter i deras erfarenheter och upplevelser om forskningsområdet. 

Kvalitativa undersökningar ger en större närhet till det som undersöks och den källa som 

informationen hämtas från. (Holme & Solvang, 1991)   

 

Vi genomför en induktiv studie då studien inte specifikt utgår från en vedertagen teori utan 

den insamlade empirin har lett fram till formuleringen av det teoretiska ramverket. (Patel & 

Davidson, 1994) Dock har insamlandet av data influerats av befintliga teorier inom området. 

Då studien ämnar att på nya sätt föra samman och förklara samband mellan olika koncept och 

variabler inom området och på så vis bidra med nya insikter behöver detta grunda sig i 

tidigare studier som prövat dessa teorier för att studien ska få en vetenskaplig grund. 
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(Saunders et al., 2012). På så vis hoppas vi kunna tillföra ny kunskap kring området då vi 

sammanför tidigare forskning och kan se på social anpassning utifrån ett annat perspektiv.  

3.2 Datainsamling  
Data som har använts i studien har dels hämtats från tidskrifter inom företagsekonomi, 

management och systemvetenskap som främst har hittats med hjälp av Uppsala Universitets 

biblioteks sökmotor på “ub.uu.se”, där det även har hämtats e-böcker. Studien har också 

samlat in data genom intervjuer. 

3.2.1 Primärdata  
Den primära datan har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 

respondenter som har eller har tidigare efterenhet från ledande roller i outsourcing-

arrangemang. Semi-strukturerade intervjuer anses som en passande datainsamlingsmetod då 

studien behöver detaljerad information om respondenternas erfarenheter och kunskap inom 

området, vilket är svårt att tillgå med slutna frågor som till exempel fördefinierade 

frågeformulär. Intervjuerna behövde trots detta ändå följa vissa teman och svara på specifika 

frågor för att kunna få en enhetlig bild över området. Därmed användes en intervjuguide 

istället för att genomföra en helt öppen intervju. (Oates, 2006) Respondenterna som har 

intervjuats har alla haft olika roller i outsourcing-arrangemangen. Gemensamt är att 

respondenterna har haft roller på en hög nivå som har gett goda insikter i hur relationen med 

den andra parten hanteras. Det har totalt genomförts sex intervjuer med sju respondenter som 

arbetar i olika arrangemang som skiljer sig från varandra i för studien relevanta avseenden. 

Där de faktorer som utformar outsourcing-arrangemang på olika sätt, som beskrivits i 

teoriavsnittet, har varit en betydande skillnad mellan fallen.  

3.2.1.1 Planering  

I början av studien kontaktades personer med erfarenhet inom området outsourcing för att 

rådfråga och få bättre insikt i hur området ser ut i praktiken, samt för att se om det valda 

studieområdet har någon relevans utanför litteraturen. En god kontakt upprättades med Håkan 

Franzén, som vid den här tiden arbetade som consultant manager på ITelligence och som 

hade arbetslivserfarenhet av IT-outsourcing. Vi hade kontakt genom både mailkonversationer 

och ett fysiskt möte i Köpenhamn. Det bidrog med värdefulla insikter, kunskap och 

erfarenhet till området och gjorde att forskningsfrågan riktade in sig ytterligare genom att ta 

med ett kontextuellt sammanhang i form av outsourcing-arrangemangets utformning, vilket 
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förutspåddes kunna ha en påverkan på företags arbete med relationer mellan parterna. Detta 

efter diskussioner med Håkan om hur det ser ut i praktiken. 

3.2.1.2 Val av respondenter  

Vi anser att det inte är tillräckligt att enbart undersöka studiens syfte utifrån ett enskilt fall av 

outsourcing-arrangemang, utan istället anser vi det mer intressant att undersöka detta utifrån 

olika outsourcing-arrangemang som skiljer sig åt på olika sätt i till exempel funktion och 

avstånd. Utifrån detta ha urvalet av respondenter utgått från att få en så stor spridning som 

möjligt av olika typer av arrangemang som respondenterna arbetar i eller har erfarenhet från. 

Vi har även försökt få respondenter från både kund och leverantörssidan i outsourcing-

arrangemang för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Vi började med att kontakta 

personer som vi själva känner till arbetar med eller på vars arbetsplats de arbetar med 

outsourcing. Vi kontaktade även företag där vi inte har kontakter sedan tidigare, men där vi 

känner till att de arbetar med sådan typ av outsourcing som är relevant för studien och skiljer 

sig från de andra arrangemangen där respondenter kontaktats. Kravet som fanns på de 

respondenter som eftersöktes var att de främst skulle ha goda insikter, kunskap och erfarenhet 

av att arbeta i outsourcing-arrangemang och därmed arbeta mot en annan part, där det blir 

aktuellt att arbeta med och hantera relationerna mellan parterna. Slutligen var det sju 

respondenter som ställde upp på intervjuer. Antalet respondenter anses tillräckligt för studien 

syfte och för att kunna ge en större förståelse, då varje respondent har gett en djupgående 

insyn om utformandet av outsourcing-arrangemanget och arbetet med att uppnå effektiva 

relationer, samt att de studerade fallen skiljer sig åt sinsemellan i relevanta avseenden. 

3.2.1.3 Utformning av intervjuguide  

Vid utformningen av intervjuguiden har syfte, frågeställningar och teori legat till grund. 

Frågorna skapades utifrån att de skulle kunna besvaras av respondenter med en ledande roll 

inom olika typer av outsourcing-arrangemang då vi ansåg att dessa personer bör ha goda 

insikter i hantering och arbetet med relationer mellan parterna i arrangemanget. När 

intervjuguiden ansågs färdig genomfördes en test-intervju med tidigare nämnd kontakt, 

Håkan Franzén, för att testa att frågorna tolkades och besvarades på det sätt som vi avsåg. 

Håkan fick även efter test-intervjun komma med synpunkter på både de befintliga frågorna 

och förslag på frågor som saknades i intervjuguiden. Detta gjorde att intervjuguiden kunde 

spetsas till ytterligare till de intervjuer som sedan genomfördes och låg till grund för studiens 

resultat. De första tre frågorna ställdes för att få en uppfattning om hur arrangemanget såg 



 
 

25 

eller ser ut samt få en uppfattning om respondentens roll inom detta. Frågorna 4-10 ställdes 

för att få en uppfattning om hur outsourcing-arrangemanget var eller är utformat med fokus 

på vilka funktioner som outsourcades samt parternas avstånd och kopplingar till varandra. 

 
1.  Vad arbetar du i för outsourcingarrangemang just nu? 
2.     Vad har du för arbetsroll i detta? 
3.     Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4.  Vilka funktioner outsourcas i arrangemanget? 
5.  Är dessa mer lätthanterliga, rutinmässiga funktioner eller är de mer komplexa, strategiska 

funktioner? Utveckla gärna! 
6.     Vad krävs av leverantören för att kunna utföra uppgiften? 
7.  Hur ser det fysiska avståndet ut mellan klient och leverantör?  
8.  Upplever du att det finns skillnader i kultur och språk mellan parterna? 
9.  Finns det skillnader i kunskapsområden/professionalitet  mellan parterna? 
10.  Hur blir dessa skillnader tydliga mellan parterna? 
 
De resterande frågorna ställdes för att undersöka vilket värde respondenterna finner av att ha 

goda relationer i respektive arrangemang, samt hur de arbetar med att stärka relationer och 
social anpassning mellan de inblandade parterna.  

 
11.  Hur skulle du beskriva relationen mellan parterna? 
12.  Finns det några utmaningar i att upprätthålla en god relation? 
13.  Hur viktigt är det med väl fungerande relationer för detta outsourcing-arrangemangs 

framgång? 
14.  Hur arbetar ni med att förbättra eller upprätthålla en god relation till den andra parten?  
15.  Vilka aspekter är viktiga att arbeta med för att uppnå en god relation? 
16.  Finns det formella avtal som anger hur delar av relationen ska hanteras? 
17.  Är det specifika individer som har tilldelats arbete och ansvar att hantera relationen med den 

andra parten? 
a.      Är det i så fall en formell eller informellt utsedd roll? 
b.     Vilka i teamet är inblandade i arbetet att hantera relationerna? 
 

Vi valde sedan att avsluta med en öppen fråga för att ge respondenten möjlighet att ta upp 
någon fråga som denne anser är viktig och som tidigare inte diskuterats. Vi valde även att 
fråga om respondenten har varit involverad i något tidigare outsourcing-arrangemang som 
denne möjligtvis har andra erfarenheter ifrån. 
 

18.  Har du något att tillägga som du tycker vi missat och är relevant i sammanhanget? 
19.  Har du arbetat i andra outsourcing-arrangemang där det sett annorlunda ut? Hur såg det i så 

fall ut? Hur arbetade ni med relationerna då?  
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Vi valde att ha hela 19 frågor för att vi fann det nödvändigt för att få ett tillräckligt djup och 

kunna täcka in det som krävdes för att svara på frågeställningar och syfte, samt för att få med 

de delar av teorin som ansågs behövas för att täcka in detta. 

3.2.1.4 Genomförande av intervjuer  

Fyra stycken intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplats i en lugn miljö utan 

störningsmoment. Två intervjuer hölls på Skype då respondenterna arbetar långt bort. Båda 

respondenterna befann sig även dom på sin arbetsplats när intervjuerna genomfördes. Inför 

intervjuerna har samtliga respondenter garanterats anonymitet. Intervjuerna började med att 

en beskrivning gavs av vad studien handlar om och studiens syfte introducerades för 

respondenterna. Respondenterna fick i början även frågan om det gick bra att intervjun 

spelades in, vilket alla sex intervjuer fick godkännande till och därmed blev. De första 

frågorna var enkla på det sättet att det var rena faktafrågor i form av att respondenterna fick 

beskriva arrangemanget de arbetar med, vilken roll de har och vilka parter som är inblandade. 

Detta gör att respondenterna får möjlighet att bli bekväma i situationen och bli varma i 

kläderna då de “svårare” frågorna sparas till senare i intervjun (Oates, 2006). De följande 

frågorna gick succesivt mer in på vad respondenterna själva upplever för problem med 

relationerna mellan parterna och vilka metoder och åtgärder som används för att etablera 

fungerande relationer. Detta gav mer utrymme till respondenterna att tycka till själva och det 

kan därför krävas att respondenterna känner sig trygga och bekväma för att ge så utförliga 

svar som möjligt.  

3.3 Bedömningskriterier  

För att stärka studiens validitet och reliabilitet, alltså att det som avser att undersökas faktiskt 

undersöks och att det görs på ett tillförlitligt sätt, har vi försökt att genomgående vara 

medvetna om vilka konsekvenser de metoder och tillvägagångssätt som valts får för studiens 

validitet och reliabilitet. Validiteten förbättrades bland annat genom den test-intervju som 

gjordes innan de huvudsakliga intervjuerna då vi genom denna kunde få en uppfattning om 

att det som studien ämnar undersöka faktiskt kunde undersökas/besvaras med hjälp av de 

frågor som ställdes under intervjuerna.  

 

Det är en utmaning att öka tillförlitligheten i studier som genomförs med människors 

individuella uppfattningar och erfarenheter då detta kan förändras under tid och det är därför 
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svårt att säga om samma resultat skulle uppnås i en annan undersökning med andra 

människor i andra sammansättningar av outsourcing-arrangemang vid andra tidpunkter. 

Samtidigt ämnar studien att öka förståelsen för fenomenet kring arbetet med social 

anpassning och inte pröva den generella giltigheten av den information som studien får fram 

och det är viktigt att respondenterna får uttrycka sig fritt för att få en generell syn av 

fenomenet och öka insamlandet av material och möjligheten till analys. 

4. Empiri/ Analys  
Detta avsnitt kommer att presentera de olika fallen av outsourcing-arrangemang som 
studerats i denna studie. Informationen har samlats in med hjälp av intervjuer med 
respondenter i centrala roller i outsourcing-arrangemangen. Fallen presenteras ett i taget 
och samtidigt analyseras de utifrån den teoretiska referensram som tidigare presenterats.     

4.1 Fall 1: IT-tjänsteleverantör i lokalt outsourcing-arrangemang 
Respondentens roll var som projektledare för IT-leverantören, så kallad delivery manager. 

Som delivery manager skötte hen implementeringen av lösningen som sedan en service 

delivery manager tog över ansvaret för i det fortlöpande arbetet efter implementeringen. 

Outsourcingen gällde i detta fall hosting av hårdvara, dvs servrar med datalagring, samt 

applikationshantering av deras SAP-lösning som leverantören tillhandahöll. Detta motsvarar 

nivå ett och två i IT-stacken som är infrastruktur- och applikationslagren (Kuhmann, 2012). 

Komplexiteten i funktionen som outsourcades uppgavs som låg även om vissa adaptioner i 

applikationen var nödvändiga för att effektivisera specifika affärsprocesser genom systemet. 

 

Det var ett löpande kontrakt, och både kund och leverantör befann sig i samma land. Med 

andra ord fanns det inga gränser som utgjordes av nationella eller geografiska avstånd i detta 

samarbete (Du & Pan, 2013). Skillnaderna som fanns mellan parterna bestod främst av 

kunskap och kompetensområden, där leverantören hade god kännedom om allt IT- och 

teknikrelaterat som behövdes, medan personalen på kundsidan istället hade kännedom om 

den egna affärsverksamheten. Det krävdes inte någon särskild insikt i deras affärssystem från 

början men med tidens gång utbyttes denna kunskap så att förståelsen för affärsverksamheten 
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från leverantörens sida ökade. Detta kan ses som ett praktiskt exempel av de gemensamma 

fält som kan skapas enligt Levina & Vaast (2005) vilket skulle kunna ses som ett led i att 

stärka relationer då detta kan lägga en grund för utbyte av kunskap samt en gemensam 

förståelse (Alborz et. al, 2003; Gosh & Scott, 2009). Att skillnaderna var tydliga i IT-

kunnande mellan kund och leverantör märktes även i att kunden ofta frågade om hjälp vid 

releaser av nya uppdateringar för mjukvaran för att veta om det skulle kunna passa dem eller 

inte. De förlitade sig helt enkelt mycket på leverantören i dessa lägen.  

 

Relationen mellan parterna beskrevs som god och började som ett kund-

leverantörsförhållande, men växte till att bli ett tätt partnerskap där kunden blev till större del 

beroende av leverantören för råd gällande IT och anpassningen till affärsverksamheten av IT-

lösningar. I och med rådgivningsaktiviteter ändrades deras roll något genom ett ökat ansvar 

och inflytande, vilket kan ha påverkat relationen positivt, enligt respondenten. Även avtalen 

nämndes som en del i att lägga en stabil grund för relationen, då dessa specificerade ansvar 

och roller, samt att affärsuppgörelsen i sig var utformat på ett sådant sätt att båda parter 

kunde känna att de vann på den, något som stödjs av Alborz et al (2003).  

 

En relation som bygger på vad som liknar ett partnerskap kan komma med utmaningar som 

Lee et al (2003) nämner, men i en affärsuppgörelse där den outsourcade IT-funktionen kan ge 

ett win-win-läge som Schwarz et al. al (2009) beskriver, innebär det större chans för att båda 

parter att vara nöjda med affärsuppgörelsen eftersom de känner att de kan dra nytta av 

samarbetet. Detta leder i sin tur till en positiv inverkan på relationen vilket kan kopplas till 

respondentens upplevelse i detta fall.  

 

Den utmaning som respondenten upplevde för att upprätthålla goda relationer låg i deras eget 

IT-kunnande. De behövde hålla sig à jour med utvecklingen för att kunna leverera de bästa 

råden och lösningarna åt kunden menade hen. Om de sedan presterade som de skulle från 

leverantörssidan så resulterar detta generellt i att kunden blev nöjd och detta lägger grunden 
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för en god relation, menar respondenten, eftersom det bygger tillit och respekt för deras 

arbete, så även i det här fallet. Detta kan relateras till vad Chakrabarty et. al (2008) kallar för 

servicekvalité och som enligt dem påverkar en outsourcingrelation positivt när den ger 

kunden tillfredställelse då leverantören möter eller till och med överträffar kundens 

förväntningar.  

 

I detta projekt arbetade de inte med vad respondenten kallade för typiskt relationsgrundande 

aktiviteter, såsom teambuilding, utan detta förekom i korthet som en kickoff i början av 

outsourcing-arrangemanget samt formella möten i början och slutet av det inledande 

implementeringsprojektet. Kommunikationen jobbade man dock med, både gemensamt och 

riktat från leverantörens sida, vilket innebar att respondenten själv i sin roll hade kontakt med 

deras projektledare. Tillsammans kom de även överens om hur de skulle gå till väga för att 

bistå den anställda som hade hand om applikationen i att kommunicera så tydligt som möjligt 

med användaren av applikationen, i detta fall inköpsassistenten hos kunden. Detta kan ses 

som ett led i vad Du & Pan (2013) beskriver som gränsöverskridande arbete vilket kan ge 

upphov till gemensamma fält och bättre förståelse mellan parterna. I det här fallet tycks det 

ha skett på ett strukturerat centraliserat sätt. Kommunikation angavs av respondenten som 

något utav det viktigaste i deras arbete att bygga en stabil och fungerande relation. Som 

leverantör såg de även till att vara flexibla vilket innebar att de anpassade sig efter kundens 

behov i form av mer resurser om det behövdes och fanns utrymme, som ett slags tecken på 

goodwill. Detta kan stärka relationer och flexibilitet i avtalen nämns även av Alborz et. al 

(2003) som fördelaktigt, även om det finns en gräns för hur mycket som är möjligt, så även i 

detta fall. 

4.2 Fall 2: Beställande part i ett insourcing-arrangemang 
Respondentens yrkesroll var projektledare och detta projekt gällde insourcing-arrangemang 

av en affärsprocess inom ett stort, globalt företag. Förhållandena mellan parterna var på ett 

sådant sätt att det till sin helhet liknade ett mer typiskt outsourcing-arrangemang då parterna 
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hade egna ramar att förhålla sig till, även om den organisatoriska mentaliteten uppgavs som 

relativt gemensam mellan parterna. Leverantörssidan hade tidigare haft sin egen firma men 

blev uppköpta av detta stora, globala företag som respondenten tillhörde. Affärsprocessen 

som insourcades gällde en specifik typ av inköp, där användarna i Sverige begärde 

beställningar av produkter via den andra parten som sedan lade beställningen via systemets 

leverantörer. Det specifika för inköpen var att de var relativt små och alltid gjordes mer sällan 

per leverantör, men totalt sett var de en stor del av det totala antalet inköp. Systemet som den 

andra parten fogade över innehöll så mycket som flera tusen leverantörer av skilda produkter, 

men som enligt regel inte nyttjades mer än 3 gånger per år vardera för inköp. Denna 

affärsprocess kallas därav Scale Span Management, eftersom det handlar om att hantera stora 

skalor av lågfrekventa inköp hos specifika leverantörer inom ett bredd utbud av leverantörer. 

Även om det handlade om BPO som är högst upp i IT-stacken så var affärsprocessen väl 

definierad och avgränsad från andra processer, vilket bidrar till att dra ner komplexiteten 

något i IT-funktionen (Kuhmann, 2012).  

 

Kunden i detta sammanhang satt i Sverige och den andra parten i Frankrike, vilket enligt 

respondenten inte gav upphov till särskilt betydande gränser mellan parterna. Vissa språkliga 

barriärer fanns dock vilket kunde uppfattas när parterna skulle kommunicera på engelska vid 

vissa tillfällen. Den franska parten hade något sämre kunskaper i engelska nämligen. Dock 

befann det sig oftast svensktalande personer hos leverantören vilket underlättade 

kommunikationen. Avstånden i form av kulturella och språkliga kan därför sägas ha varit 

relativt små eftersom de inte upplevdes särskilt påtagligt då de befann sig inom samma 

kontinent och att båda parterna åtminstone hade viss möjlighet att kommunicera på engelska 

(Du & Pan, 2013; 2010). Att det fanns svenskspråkiga på plats hos leverantören kan dock ses 

som en viktig del i ett gränsöverskridande arbete, då detta överbryggar kommunikationen 

mellan parterna så som Du & Pan (2013) beskriver.  
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Relationen till den andra parten i Frankrike var över lag bra, men det var vissa problem som 

visade sig tidigt i arrangemanget. Ett problem som dök upp var att användarna inte fullt ut 

såg nyttan i att använda systemet och till viss del upplevde att vissa processer inte gick så 

smidigt som förväntat. De hade svårt att förstå varför det krävdes en part i Frankrike för att 

expediera deras ärenden som de tidigare hade skött själva och detta gav upphov till ett gap i 

förståelsen mellan parterna då kundsidan inte såg potentialen med omställningen. Detta 

skapade en försämrad attityd inom det svenska teamet gentemot det franska. När fältet för en 

tidigare praktik flyttas på det här sättet, och så det som i det här fallet händer att ena parten 

inte delar samma intresse, så kommer det att skilja parterna åt och skapa gränser (Levina & 

Vaast, 2006; ibid, 2008). Detta problem löstes dock genom intern utbildning i grupper där 

man förklarade vilka fördelar som fanns med denna insourcing-lösning och hur det hade en 

positiv påverkan både på företaget men även för de anställdas del. Detta gav en ökad 

gemensam förståelse samt ett öppnande av ett gemensamt fält, något som är viktigt i att skapa 

social anpassning mellan parterna (Gosh & Scott, 2009). Även andra inledande problem med 

processflödena i kedjan förklarades i samband med utbildning, samt att vissa processer 

ändrades, detta för att saker och ting skulle flöda smidigare. En process som förändrades var t 

ex återkopplingen från den franska sidan som tidigare hade varit bristfälligt kommunicerad. 

Ändringen i hur denna sköttes och hur kommunikationen var utformad gjorde stor skillnad 

för relationerna och den generella inställningen hos de anställda. Detta kan återigen kopplas 

till arbete med att stärka social anpassning då förväntningarna på den andra parten i prestation 

och kommunikation måste mötas i handling för att relationerna ska fungera effektivt och 

friktionsfritt. (Gosh & Scott, 2009) 

 

De jobbade även kontinuerligt med att upprätthålla goda relationer genom så kallad supplier 

relationship management där det ingick att ha möten på en regelbunden basis. Respondenten 

uppgav även att styrningen var viktig för relationernas upprätthållande. Detta gjordes genom 

att lämna tydliga förklaringar för rutiner och procedurer, där målet var att alla eventualiteter 

skulle finnas med i en binär beslutsordning, så att inga beslut skulle kunna lämnas åt 
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slumpen. Om den andra parten vet hur de ska agera i varje situation blir det färre frågor och 

dröjsmål i processerna, menade respondenten på. Detta kan även kopplas till forskningen ur 

Alborz et. al (2003) som nämner vikten av avtalen för att förtydliga förväntningar mellan 

parterna i en rad sammanhang, samt att styrning av relationerna i upprättandet av effektiva 

relationer och social anpassning.  

 

4.3 Fall 3: Kund i BPO-arrangemang mot offshore-site 
Respondenten var VD för det företag som var kund i outsourcing-arrangemanget och han var 

även projektägare i detta specifika projekt. Projektägare innebär att man har mandat av 

ledningsgruppen att vara beställare av projektet samt att vara uppdragsgivare åt 

projektledaren. Det som outsourcades var affärsprocessen för att manuellt digitalisera 

fakturor. Leverantören mottog in-scannade fakturor och skrev sedan för hand in texterna från 

de olika fälten i ett digitalt formulär, som sedan skickades tillbaka till kunden. Arbetet skedde 

genom ett tillsvidareavtal och hade relativt låg komplexitet då det liknade en mer rutinmässig 

och enkel IT-funktion och icke kärnverksamhetsorienterad affärsprocess, med tydliga 

instruktioner för affärsprocessen i sig samt tydliga avgränsning gentemot andra 

affärsprocesser och IT-funktioner. Nivån i IT-stacken för denna IT-funktion motsvarar trots 

dess uttalat simpla karaktär nivå 3 då det gäller BPO (Kuhmann, 2012). 

 

Leverantören var ett Indiskt bolag med personalen sittandes i Indien. Det fanns uppenbara 

skillnader i kultur som blev tydliga i kommunikationen, då personal i Indien hellre svarar ja 

än nej trots att det exempelvis är något som de inte förstår eller är färdiga med. Detta 

behövdes det till en början läggas arbete och instruktioner för, med initiativ från kundens 

sida, för att personalen i Indien skulle våga uttrycka sig tydligare gentemot kundens personal. 

I fråga om vad som krävdes av leverantören för att kunna utföra arbetet angav respondenten 

att de enbart behövde en rudimentär förståelse för affärsprocessens del i den övriga 

verksamheten hos kunden. Detta är samma krav som när de lät anställda sköta denna 

fakturahantering.  



 
 

33 

 

Det blir utifrån respondentens beskrivning av utmaningarna tydligt att de nationella avstånd 

som fanns gav upphov till kulturella gränser som påverkar den sociala anpassningen mellan 

parterna. Att komma underfund med svårigheterna som följde kan liknas vid ett så kallat 

gränsöverskridande arbete för att överbrygga de barriärer som finns mellan parterna. Även att 

öka förståelsen för helheten som den outsourcade affärsprocessen ingick i kan ses som ett 

försök att arbeta överbryggande då detta ger förutsättningar att forma gemensamma fält som 

överskrider gränserna. (Du & Pan, 2013)  

 

Relationen var en typisk kund-leverantörsrelation och fungerade bra, vilket respondenten tror 

grundade sig mycket i att saker och ting i arbetet flöt på bra. Underförstått kan det sägas att 

leverantören alltså levde upp till förväntningarna i den tjänst de levererade i form av 

servicekvalité utifrån de avtal som satts, detta kan påverka en relation positivt enligt 

Chakrabarty et. al (2008). En del i att forma den tillfredställande relationen menar 

respondenten även grundar sig i att de lagt tillräckligt med resurser och tid på utbildning och 

kontinuerlig uppföljning nere på individnivå hos leverantören. De hade väl specificerade SLA 

och OLA där det angavs hur problem skulle lösas när de uppstod, samt vad som krävdes av 

leverantören i form av olika mått för produktivitet och effektivitet etc. Resurser och 

utbildning kan kopplas till byggandet av gemensamma fält för att öka den gemensamma 

förståelsen (Du & Pan, 2013), medan SLA och OLA uppges som vikta aspekter av de 

faktorer som Alborz et. al (2003) nämner för att upprätthålla goda relationer.  

 

Att kommunikation var en viktig aspekt för fungerande relationer nämns av respondenten. De 

jobbade med detta genom att införa vissa förändringar i hur de ville att leverantörens 

anställda skulle uttrycka sig som tidigare nämnt, samt att outsourcing-arrangemanget inleddes 

med ett besök av fem personer från kundens sida. I uppstarten av relationen hade parterna 

mer frekventa telefonkonferenser men dessa blev allt färre allt efter som arbetet fortlöpte och 

alla inledande små-problem hade åtgärdats. 
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4.4 Fall 4: IT-tjänsteleverantör med resurser baserade i flera länder 
Organisationen som respondenten arbetar på har egen systemutveckling där de utvecklar egen 

programvara som säljs ut på marknaden. Respondenten tillhör delen av organisationen som 

riktar sig till privat sektor i Sverige och är chef för produkt och support inom sektorn. 

Respondentens uppgift är att se till att alla team som arbetar inom sektorn är effektiva och har 

bra lönsamhet. 

 

Organisationen har ett antal affärssystemslösningar som är profilerade för olika typer av 

branscher inom den privata sektorn. Organisationen har egen systemutveckling för de 

affärssystem som de driver fram inom de branscher de är specialiserade inom. Det innebär att 

företaget har ett åtagande i att se till att affärssystemen som de erbjuder har rätt funktioner i 

både dagsläget och framtiden. Detta innebär att teamet måste ha mycket 

utvecklingskompetens med systemutvecklare, arkitekter och projektledare som driver 

systemutvecklingen framåt. 

 

Organisationen arbetar med offshore-resurser i systemutvecklingen. De har så kallade ”global 

delivery centers” runt om i världen. De största är i Indien och Ukraina, sedan finns det även 

ett nearshore-center i Lettland. Företaget arbetar med alla dess tre center i 

produktutvecklingen. I teamet är cirka 30-40% global delivery-folk. Dessa center är 

dotterbolag till företaget men är nu under 2016 på väg att bli en del utav samma varumärke. 

Global delivery är en viktig komponent för att kunna vara mer kostnadseffektiv inom vissa 

grenar och för att snabbt få tillgång till en stor resurskapacitet och på så sätt förstärka och 

förlänga teamen. De tjänster som läggs ut på offshore är systemutveckling och testning, vilket 

rör sig i de nedre delarna av det mittersta lagret i IT-stacken (Lacity & Willcocks, 2003).  

 

Respondenten uttrycker att de upplever att det uppkommer informationsgap mellan parterna 

då domänkunskapen finns lokalt hos företaget samtidigt som utvecklingen helt är outsourcad 

offshore. Det finns därmed en brist på förståelse parterna emellan, vilket är vanligt inom 

outsourcing, speciellt offshore. Alborz et. al, (2003) menar att det är viktigt att kund-

organisationen när de ingår ett outsourcing-arrangemang förstår leverantörens kompetens. I 

detta fall kan tyckas att kunden borde varit medveten om de kunskapsskillnader som 

existerade mellan parterna när de ingick avtalet. För att undvika missförstånd och problem i 
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relationen till leverantören kan kunden arbeta med förplanerade aktiviteter såsom 

leverantörsutveckling och därmed investera tid och resurser i till exempel utbildning för att 

effektivisera relationen och samarbetet framöver. (Alborz et. al, 2003) 

 

Respondenten tar upp liknelsen med att en duktig indisk utvecklare är som en skarp 

kockkniv, medan en duktig svensk utvecklare är som en schweizisk armékniv. Vilket innebär 

att till exempel en senior indisk utvecklare bara kan gränssnittsutveckling, medan en svensk 

senior utvecklare kan gränssnittsdesign, kodning och databasarkitektur. Det innebär att det 

finns kunskapsgränser då det är olika praktiker som skapats och samlats sin egen expertis 

som är uttryckta på ett språk som bara initierade personer känner till (Du & Pan 2013 och 

2010)  Indien saknar domänkunskapen för att de inte verkar inom samma praktik. Parterna 

kommer dock inte från helt skilda industrier, utan har liknande områden som de arbetar inom. 

Det kulturella och nationella kan ses som större relevans för detta sammanhang då det är 

främsta orsaken som ger upphov till gränser.  

 

Bristen på gemensam förståelse orsakas bland annat på grund av existerande gränser mellan 

parterna. (Du & Pan, 2013) Då ett av centren är lokaliserat i Indien för det naturligt med sig 

nationella gränser då det är långa avstånd och parterna verkar i olika praktiker. (Levina & 

Vaast, 2005) Indien har en väldigt hierarkiskt uppbyggd kultur. Respondenten kommunicerar 

med 4 eller 5 olika managers vilket gör att det ibland blir förvirrande att veta vilken manager 

som har vilket ansvarsområde, samt att det är svårt att kommunicera direkt med en 

systemutvecklare eller testare då det måste gå genom en manager. Detta gör att det växer 

fram gränser mellan parterna då det finns identittesskillnader i hur parterna arbetar inom 

organisationerna. Det försvårar även kommunikationen då möjliga kommunikationskanaler 

minskar på Indien-sidan i och med den hierarkiska strukturen. (Du & Pan, 2013)   

 

I Ukraina är kulturen mer lik företagets egen då de har mer likt mind-set som svenska 

utvecklare. Duktiga ukrainska utvecklare kan precis som svenska liknas mer vid schweiziska 

arméknivar. De är mer flexibla än det indiska centret då det är lättare att få tag på den 

kunskap som behövs. Detta tyder på att den praktik som omger centret i Ukraina är mer lik 

den svenska, därav finns det inte lika tydliga gränser mellan parterna. Det bekräftar att 

problem med gränser ofta ökar med offshore då nationella gränser uppkommer och läggs på 

eventuella organisatoriska gränser. Dock finns det även nationella gränser till Ukraina, men 

de är uppenbarligen inte lika stora och därmed upplevs samarbetet inte lika utmanande. På 
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det viset är det enklare att få in ukrainska resurser i teamet då den kulturella inställningsfasen 

blir kortare. 

 

Organisationen arbetar på olika sätt för att försöka lösa problemen med informationsgap och 

brist på gemensam förståelse. Bland annat genom en sammanslagning som håller på att ske 

under 2016 där parterna är på väg att bli samma varumärke och centren börjar därmed närma 

sig mer marknadsrelaterade delar. Centrena skickar bland annat över tekniskt säljstöd och 

systemarkitekter för att rikta sig mer åt affärsmässiga delar. Detta kan ses som ett initiativ 

mot en ökad interaktion som leder det till ett ökat kunskapsutbyte mellan parterna vilket är 

viktigt för framgångsrika outsourcing-arrangemang (Alborz et. al, 2003). Genom detta rör det 

sig åt att centrena tar en mer heltäckande del av leveransen istället för det klassiska att enbart 

outsourca utveckling och testning. Detta tyder på att centrena börjar involveras mer i 

organisationens kärnverksamhet och har därmed möjligheten att förvärva mer domänkunskap 

om de områden som organisationen är verksam inom. Detta kan ses som ett sätt att skapa 

gemensamma fält mellan parterna, där båda parter kan mötas och blanda sina praktiker med 

tillhörande kunskap och skapa större förståelse för varandra och lära sig av varandra (Levina 

& Vaast, 2006). Att parterna blir en del av samma varumärke gör att de i större utsträckning 

drivs av samma intressen vilket kan förena dem i gemensamma fält. Detta kan vidare leda till 

den sociala anpassningen mellan parterna stärks. 

 

De försöker även att bygga ihop teamen på ett integrerat sätt, med en blandning av svenska 

resurser och offshore resurser. Detta innebär att inblandade individer engagerar sig i olika 

praktikfält, vilket leder till att fälten kan börja överlappa varandra och skapa nya 

gemensamma som kan hjälpa till att överbrygga gränser (Levina & Vaast, 2006). Andra sätt 

som används för att integrera parterna är att offshore-personal får komma till Sverige för att 

lära känna kulturen och teamen där, på samma sätt som onshore-personal skickas till offshore 

för att bekanta sig med den organisationen och kulturen. 

 

Det finns avtal som reglerar själva affären med båda centrena och styr hur arbetet ska skötas. 

Det är främst två dokument. Det ena är MSA (master service agreement) som definierar den 

övergripande relationen mellan offshore och on-site. Det andra är SOW (statement of work) 

som skrivs för varje specifikt uppdrag och definierar mer i detalj vad som förväntas av 

leveransen, i form av till exempel arbetskraft och tidsperiod. SOW-avtalet är ett bra medel för 

ledningen att ständigt hålla sig uppdaterad och kunna styra arbetet och relationen under 
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arrangemangets livscykel. Då nya överenskommelser skrivs inför varje specifikt uppdrag 

följs avtalen ständigt upp naturligt. Detta skapar också en ständig interaktion och 

kommunikation mellan parterna inför framtagandet av avtalen. (Alborz et. al, 2003)  

 

Parterna följer utvecklingsmetodiken Scrum i det dagliga arbetet. Det innebär att de bland 

annat har 15 minuters dagliga avstämningsmöten som sker över Skype, samt att inför varje 

sprint som inleds och varje sprint som avrundas hålls också planerings och 

utvärderingsmöten. Det har även digitaliserats scrum-boards som åskådliggör vart teamet 

befinner sig i utvecklingsprocessen. Detta underlättar kommunikationen och gör att 

informationsgap minskar när alla inblandade själva kan dela information och gemensamt titta 

på den virtuella tavlan. Detta kan ses som en gränsöverbryggande strategi då detta är ett 

medel för att skapa gemensamma fält och stärka social anpassning med effektivare 

kommunikation Det gör att kommunikationen blir mer planerad och får en mer bestämd 

struktur. Detta ökar korrektheten och reducerar kommunikationsfel. (Du & Pan, 3013)  

4.5 Fall 5: Kund med outsourcad IT-drift till lokal IT-leverantör 
Respondenten arbetade större delen av tiden som outsourcing-arrangemanget fortlöpte som 

IT-chef på kund-företaget och hade då totalansvaret för outsourcingen och kontakten med 

leverantören. Respondentens arbetsuppgifter var då att se till att organisationen hade en 

tillräckligt välfungerande IT-miljö totalt sett, och att den var kostnadseffektiv. Till en början 

var det ett implementationsprojekt som gick ut på att organisationen skulle lägga över IT-

driften till en extern leverantör. Företaget hade tidigare haft sin egen drift i samma byggnad, 

men det fanns många ekonomiska incitament till att inte fortsätta köra det själva. De började 

då ta kontakt med olika leverantörer och efter en väldigt noggrann genomgång på detaljnivå 

om vad som skulle lyftas över, valdes en leverantör. Denna process av utvärdering och val av 

leverantör är viktig innan kunden ingår ett outsourcing-arrangemang. Det är viktigt att 

kunden försäkrar sig om att leverantören har förmågan att leverera en lösning på de krav som 

kunden har. (Alborz et. al, 2003) 

 

Till en början kördes driften några månader i en delad miljö, då vissa delar lyftes över för att 

drift-ansvaras av leverantören och vissa delar behölls kvar hos företaget. Till slut lyftes alla 

delar över till leverantören och den dagliga driften av främst databaser och operativsystem 

outsourcades, vilket kan likställas med det understa lagret i IT-stacken som innefattar IT-

infrastrukturen med datacenteranläggningar och liknande (Lacity & Willcocks, 2003). Det 
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var relativt enkla funktioner som outsourcades då det var basplattan och det berörde inte 

kärnverksamheten i större utsträckning, vilket gjorde att det inte var lika svårt för 

leverantören att klara av uppgiften. Första året handlade mycket om att lära sig om 

uppdelningen av ansvarsområde och bygga upp relationer till outsourcingpartern. I början var 

det väldigt täta kontakter på teknikernivå. Under tidens gång lärde sig parterna sina 

arbetsområden och arbetet flöt på. Detta talar för vikten av interaktion mellan parterna för att 

etablera och bibehålla starka arbetsrelationer. Genom en tät interaktion lär sig parterna, precis 

som i detta fall, dynamiken i det samarbetet med den andra parten och vilka områden var och 

en ansvarar över. (Alborz et. al, 2003)     

 

Leverantören som företaget outsourcade driften till var också lokaliserade i Sverige, vilket 

innebar att det fysiska avståndet spelade liten roll i samarbetet. Leverantören hade även en 

kundansvarig på plats i företagets egna lokaler. Denne person hade möjligheten att kunna få 

information om saker som hände, samt känna av och tolka stämningen på företaget och 

vidare snabbt kunna sprida detta vidare till sina kollegor hos leverantörsföretaget. Detta 

innebär att leverantören formellt hade utsett en anställd i en roll som hanterade och ansvarade 

för olika typer av gränsöverskridande arbetsuppgifter. Genom att vara en del av den miljö och 

praktik som klientföretaget verkade i hade leverantören möjligheten att närmare lära känna 

klientens verksamhet och snabbt kunna förstå vad som behövde göras. (Du & Pan, 2013)  

 

Att parterna befann sig i samma land innebar att det inte i någon större utsträckning 

existerade nationella gränser. Dock kan det fortfarande finnas organisatoriska gränser då det 

är olika organisationer som har sina individuella praktiker med skild kunskap och identitet. 

(Du & Pan, 2013 och 2010). Att leverantörsföretaget valde att ha en kundansvarig på plats 

hos kundföretaget tyder på att det fanns upplevda gränser som leverantören ansåg behövde 

överbryggas för ett effektivt samarbete. Bland annat fanns det utmaningar med att parterna 

hade motsatta mål, vilket gjorde att kundföretaget upplevde att utvecklingen med driften och 

verksamheten bromsades. Från leverantörens perspektiv innebar effektivisering av driftmiljön 

att den totala affären skulle minska, då pengarna för att drift-ansvara blir mindre, vilket gör 

att leverantören får mindre betalt. Detta talar för att det kan finnas organisatoriska gränser 

med motstridiga mål mellan parter som befinner sig i samma land och att det kan innebära 

stora utmaningar i outsourcing-relationer. Även fast kunden noggrant specificerar sina mål 

och strategi med outsourcingen och gör en noggrann utvärdering i valet av leverantör, samt 

konstruerar ett väletablerat avtal, kvarstår faktum att det är två enskilda organisationer som 
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har sina egna verksamhetsmål och lönsamhet. Detta är något som Alborz et al. (2003) till viss 

del missar att täcka in i sin modell och kan anses som en aspekt som är betydande för 

relationen mellan parterna.   

 

Även då det som outsourcades var drift och befann sig långt ner i IT-stacken, fanns det 

utmaningar med att leverantören sakande insyn i klientens verksamhet. Leverantören hade till 

en början svårt att förstå vad eventuella störningar hade för effekt på kundens verksamhet. 

Om en viss server låg nere kunde det få stora konsekvenser för kunden, medan någon annan 

inte var lika viktig. I outsourcing-arrangemang kan det som i detta fall bli synligt att de 

prestationsmått som till en början definierats i avtalet inte täcker in alla viktiga aspekter. 

I detta fall sattes de flesta processer in från början i samarbetet. Men under tidens gång 

ändrades karaktären något på uppföljningsmötena som uppfyllnad av SLA och liknande, 

vilket understryker vikten av flexibilitet i avtalet. Det är viktigt avtal har kapacitet att växa 

över tiden vilket tycks ha tagits i beaktning i detta fall. (Alborz et al., 2003). Då parterna till 

en början genomgår en inlärningsfas där de lär känna varandra kan det leda till att processer 

och rutiner behöver förändras med tiden för att få samarbetet att fungera.  Detta är troligtvis 

mer framträdande i offshore-outsourcing, men detta fall tyder ändå på att det även 

förekommer i outsourcing där parterna fysiskt sitter nära varandra. 

 

Detta tyder även på vikten av en ständig uppföljning och utvärdering av relationen mellan 

parterna i samarbetet. Prestationsmått såsom SLA, ger kunden möjlighet att styra 

leverantörens prestationer. I detta fall gav flexibilitet i avtalet möjlighet för kunden att kunna 

konstruera om SLA-mått för att bättre passa verksamhetens behov vilket kan ha fungerat som 

en framgångsfaktor för relationen mellan parterna. (Alborz et. al., 2003) 

4.6 Fall 6: IT-leverantör till kund med många beroende parter 
De inblandade parterna driver en webbplattform med 200 sajter i en och samma lösning. 

Detta innebär att det är många olika ägare och redaktörer som ska samsas om en gemensam 

funktionsmängd vilket är utmanande då det finns många integrationer och därmed många 

beroenden och krav som ska samsas. Respondenten sitter i utvecklingsteamet som består av 

fem personer och är därmed små i sammanhanget. Respondenten har arbetsrollen som 

projektledare för utvecklingsdelen. Teamets huvuduppgift är vidareutveckling med fokus på 

design av plattformen, vilket tillhör mitten-lagret i IT-stacken som innefattar hantering av 

såväl standardiserade som kundanpassade applikationer (Lacity & Willcocks, 2003).  
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Kunden till respondentens team hos IT-leverantören har vad som kan liknas vid två ben, där 

det ena koordinerar nyutveckling globalt och det andra benet koordinerar allt med drift. Dessa 

två ben är i sin tur inte alltid helt överens med varandra. De har olika budgetar, mål och 

anställda vilket gör att det ibland kan upplevas som en intern kollision mellan de två. På 

utvecklingssidan ligger fokus på värde, medan det på driftsidan är fokus på effektivitet och 

kostnader och desto mindre på kvalitet. På driftsidan utgår arbetet från enkla mätetal såsom 

antal tickets, enkelt översatt som ärenden, som en del av drift-teamet som sitter i Mumbai 

lyckas lösa, alltså antal problem som de får in i sitt supportsystem. Ju fler tickets de löser, 

desto bättre. Detta gör att det ibland brister i kvalitet och att allt arbete som inte är en ticket 

anses som oviktigt att lägga tid på. Detta fokus skiljer sig från respondentens teams, som har 

mer fokus på värdet och kvaliteten av det arbete som de presterar. Relationen till kundens 

utvecklingssida fungerar bra och är framgångsrik. Respondentens team ges stor kreativ frihet 

i det arbete som de gör åt kunden och agendan arbetas fram tillsammans. Detta är ett 

arbetssätt som liknar respondentens teams egna och passar därmed bra. Detta tyder på att 

parterna har liknande praktiker och sätt att göra saker på, därmed kan de organisatoriska 

gränserna vara mindre och relationen blir därmed bättre.  

  
Det tycks finnas interna gränser internt hos kunden. De drivs av skilda målsättningar med 

fokus på olika saker. Dessutom är de lokaliserade i olika länder där utvecklingsdelen sitter i 

Stockholm och driftsidan sitter i UK. De gränser som finns kan ha växt fram från att kunden 

internt fungerar som två organisationer, med olika praktiker som har sin egen expertis och 

sätt att göra saker på. (Du & Pan, 2013 och 2010) Eftersom det finns interna organisatoriska 

gränser hos kunden är det naturligt att det finns gränser mellan respondentens team och 

Mumbai-teamet då dessa kan ses som förlängningar av kundens olika ben på varsitt håll. Det 

tillkommer även nationella gränser mellan dessa parter då det finns kulturella och språkliga 

skillnader (Du & Pan, 2013). Dessa gränser har främst i början fört med sig stora utmaningar 

i relationen och samarbetet mellan parterna då parterna både språkligt och kulturellt har haft 

svårt att förstå varandra. I och med att båda dessa parter är anställda av kunden tvingas de 

även till en relation med varandra då de ingår i samma processflöde där respondentens team 

har en “handover” till Mumbai-teamet. Detta innebär att respondentens team har flera olika 

relationer som ska hanteras. En relation är den till kunden, främst utvecklingsdelen. En annan 

relation är den till driftsidan och Mumbai-teamet. Detta för med sig ytterligare komplexitet då 

det kan innebära större förvirring i ansvarsområden samt att det är fler relationer som ska 
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hanteras och kanske måste hanteras på olika sätt. I och med att relationen till Mumbai-teamet 

går genom kunden tycks det från början inte ha definierats hur samarbetet ska fungera utan 

det är något som har fått växa fram med tiden och har varit tvunget att växa fram för att flödet 

ska fungera. Därmed tycks relationshanteringen inte ha varit något som har prioriterats i 

inledande fas i detta samarbete, vilket Mani et al. (2006) menar sällan generar goda resultat 

då fokus på relationer kommer in för sent i bilden. I detta fall som kan ses som ett 

framtvingar samarbete finns det inga avtal om skriftliga överenskommelser om vilka 

åtaganden parterna har mot varandra. Framtagandet av avtal som täcker Alborzs et. al. (2003) 

två första stadier av deras relations-modell, anses som väsentligt och avgörande för effektiva 

relationer. När uppbyggandet av relationer hoppar över denna process försvåras arbetet med 

att etablera effektiva relationer och social anpassning.   

 

Detta visar på komplexiteten med outsourcing-arrangemang, där flera parter kan vara 

inblandade i en processkedja vilket skapar ett beroende till flera parter. Dock tycks parterna 

ha byggt upp en fungerande relation till varandra trots avsaknad av fokus på relationer i den 

inledande fasen, då de med tiden lärt känna varandra och inrättat processer för att stärka 

samarbetet. 

 

Från början var det nästan enbart formella möten och samtal mellan parterna. Under tidens 

gång har det utvecklats till att bli mer flytande, med mer daglig kontakt. Det har byggts upp 

processer för att förbättra det som tidigare inte fungerat. Till exempel har respondentens team 

börjat kodgranska de buggfixar som Mumbai gör. På det viset lär de sig löpnade när de gör 

något som inte håller i kvalitet och på ett språk som är mer likt deras eget då det blir en ticket 

som de inte kan stänga förrän koden har granskats, vilket innebär att ticketen är öppen längre 

om det inte görs ordentligt. Det finns även formella avtal som styr ansvarsfördelning och vad 

alla parter ska göra vilket kan underlätta relationerna. Men det finns gråzoner där ingen 

riktigt äger en fråga och det kan bli att ingen vill ta det, vilket kan ta mycket tid att reda ut. 

5. Diskussion  
I detta avsnitt kommer en diskussion att föras om intressanta och relevanta aspekter som 
framkommit utifrån den analys som gjorts av insamlad data.  
 
Utifrån data som har samlats in har det blivit tydligt att utformningen av outsourcing-

arrangemang kan skilja sig åt i flera viktiga avseenden. Fallen i denna studie har visat att 
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utöver vilken funktion som outsourcas och vilka avstånd som finns mellan parterna kan till 

exempel egenskaper såsom beroenden och integrationer till andra system och parter ha en 

stor påverkan, precis som avtalen och affärsuppgörelsens utformning på hur organisationer 

arbetar i ett outsourcing-arrangemang. Alla arrangemang tycks vara unika utifrån sina egna 

komplexa sammansättningar, vilket gör det svårt att placera outsourcing-arrangemang i 

kategorier då vi inte vet hur samspelet mellan olika komponenter påverkar varandra. Däremot 

är det intressant att jämföra liknande komponenter för att se hur de samverkar med övriga i 

hur man arbetar med relationerna i målet att uppnå social anpassning.  

 

I alla de sex olika fall som har undersökts i denna studie har den IT-funktion som outsourcas 

beskrivits ha låg eller relativt låg komplexitet. Även fast själva funktionerna som outsourcas 

har legat på olika nivåer i IT-stacken, har de flesta generellt varit ganska rutinmässiga, 

frånkopplade från övriga processer och oberoende av kärnverksamheten. Att detta gällde för  

samtliga studerade fall verkar kunna vara en rimlig förklaring till varför ingen utav dem 

upplevde någon extra svårighet i relationerna till följd av den outsourcade IT-funktionens 

nivå i stacken.  

 

De olika fallen har haft varierande avstånd mellan parterna i outsourcing-arrangemangen. I 

två av fallen befann sig båda parterna i samma land och där fanns inte de nationella gränser 

som existerade i de övriga arrangemangen. Men båda av dessa fallen upplevde att det fanns 

organisatoriska gränser i form av skillnader i domänkunskap mellan parterna och i vissa 

situationer motsträvande målsättningar. De resterande fyra fallen har alla nationella gränser 

mellan parterna i arrangemangen men med olika grad av påverkan från dessa gränser. I det 

fall där parterna var verksamma i Sverige och Frankrike upplevdes de nationella gränserna i 

allra minsta grad då de befann sig inom samma kontinent och arbetade inom samma 

organisation. I de andra tre fallen med större avstånd var de nationella gränserna mer 

påtagliga. Dessa tre fall har alla outsourcat olika delar av IT-stacken och därmed kan tyckas 

att parterna i de olika fallen borde uppleva olika grad av betydelse av en välfungerande 

relationer och lägga olika vikt på arbetet med detta. Outsourcing av affärsprocesser anses ofta 

som mer komplext än de underliggande lagren i stacken och kan därmed tänkas ställa högre 

krav på effektiva relationer och social anpassning mellan parterna. I dessa fall framgick dock 

inte att något av fallen var dominerande i detta arbete. Alla tre fallen arbetade på liknande sätt 

med att skapa effektiva relationer mellan parterna och social anpassning. Avstånden i 

outsourcing-arrangemang tycks därmed ha en lika stor inverkan oavsett funktion som 
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outsourcas, vilket tyder på att själva funktionen i sig inte har någon större inverkan på arbetet 

med relationer så länge komplexiteten är låg. Låg komplexitet i dessa fall innebar att 

funktionen var ganska rutinmässig och frånkopplad från andra processer, samt att den inte 

berörde kärnverksamheten i någon större utsträckning. Detta kan innebära att det inte ställs 

lika höga krav på att kunden och leverantören ska ha lika stor grad av gemensam förståelse 

och tätt samarbete för att ändå ha god social anpassning, då de uppgifter som ska lösas inte 

kräver lika hög grad av samarbete och kunskapsutbyte som andra mer svårhanterliga och 

komplexa funktioner kan göra.  

 

Nationella gränser tycks skapa de svårigheter som tidigare forskning nämner med fokus på 

språkliga och kulturella skillnader. Det verkar som att kommunikation är den huvudsakliga 

utmaningen som är större i jämförelse med de arrangemang som höll sig inom nationella 

gränser. Trots att parterna i de fall med stora nationella avstånd hade detaljerade avtal med 

tydliga krav dök det ändå upp svårigheter som grundande sig i kulturella skillnader då 

parterna agerade på olika sätta i vissa situationer. Ett exempel som var tydligt och framkom i 

flera av fallen var svaren ja och nej och dess innebörd hos den andra parten i Indien. Detta 

kan vara en sådan aspekt som är väldigt svår att förutse eller ens förhindra i ett avtal.   

 

I de två fallen av inhemsk outsourcing med försumbara avstånd upplevde parterna också 

utmaningar med gränser i form av organisatoriska gränser med skillnader i domänkunskap 

och individuella målsättningar. Detta pekar på att gränser tycks vara oundvikliga oavsett 

avstånd, och att det viktiga i dessa lägen blir just kompetensen i att kunna samarbeta över 

gränserna med gränsöverskridande arbete. Detta tycks gälla för samtliga fall då det kan dyka 

upp processer som måste justeras hos en eller båda parterna, eller insatser som behöver sättas 

in med mänskliga resurser för att dela kunskap eller öppna kommunikationen mellan 

parterna. Dock verkar det inte finnas någon anledning för någon av parterna i våra studerade 

fall att lägga mer resurser än nödvändigt på att vårda relationerna, med andra ord tycks den 

generella inställningen vara att när båda parterna är nöjda så “får arbetet flyta på”. Detta kan 

tydligt kopplas till vad tidigare forskning pekar på för social anpassning, men ger ytterligare 

en bild av vad begreppet faktiskt betyder och hur det tillämpas i praktiken .  

 

När det kommer till hur saker och ting utvecklades och utfördes över tid så var det 

gemensamt för de flesta av fallen att samarbetet började med en inlärningsfas där parterna 

successivt lärde känna varandra och med tidens gång började de anpassa sig efter varandra. 
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Detta visar ytterligare på svårigheterna med att sätta alla processer från början i avtal och 

liknande som reglerar samarbetet. I många av fallen har processer utvecklats längs vägen när 

parterna har känt behoven av att det behövs. Dock verkar förarbetet med avtal fungera som en 

viktig grund och förutsättning för en god relation. Många av respondenterna i de olika fallen 

talade just om förväntningar och att leva upp till dem, och där verkar det både finnas 

anledning för kundparten att ha insikt i hur väl leverantören presterar, samt att leverantören 

behöver kunna möta eller överträffa dessa förväntningar för att en lyckad relation ska kunna 

bibehållas. Inget av de undersökte fallen tyder på att arbetet med relationer är så strukturerat 

och planerat som forskningen om effektiva relationer och social anpassning lägger fram att 

det är. Många av fallen hade inte en uttalad strategi för arbetet med relationer, utan såg det 

mer som en flytande komponent i outsourcing-arrangemanget och att relationernas framgång 

främst styrdes av att arbetet flöt på som det skulle och att parterna höll sina åtaganden mot 

varandra.  

  

6. Slutsatser  
I detta avsnitt presenteras studiens slutsaster som bygger på den analys och diskussion som 
tidigare presenteras. De besvarar studiens syfte och frågeställningar.  
 
Hur arbetar parterna i outsourcing-arrangemang för att etablera effektiva relationer och 
social anpassning? 
 

Parterna arbetar både gemensamt och från varsitt håll  för att etablera effektiva relationer och 

social anpassning. Gemensamt sett är vikten av ett genomarbetat avtal med angivna 

prestationsmått, regler och förväntningar gentemot varandra ett återkommande verktyg för att 

etablera effektiva relationer. Dock tycks många processer för att effektivisera relationerna 

uppkomma eller förändras längs arrangemangens gång när någon utav parterna upplever att 

de behövs, snarare än att de utformas i minsta detalj i förväg. Alltså är avtalen inte tillräckliga 

för att styra relationen mellan parterna och dess strävan efter social anpassning då vissa 

processer inte tycks kunna planeras fullt ut i förväg. Utifrån denna upptäckt kan det 

konstateras att parterna inte alltid tycks lägga den tid och de resurser på outsourcing-

relationer som mycket tidigare forskning ger skenet av att parter gör och bör göra, speciellt i 

för-avtalsstadiet. Detta kan vara en anledning till att parterna är tvungna att sätta in insatser 

längs arrangemangets gång. Samtidigt tycks detta inte anses som problematiskt så länge 
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arbetet “flyter på” och parterna är nöjda när outsourcing-arrangemangets arbete inleds. Inte 

heller tycks de behöva lägga någon större mängd resurser i efterhand på att etablera och 

förbättra relationerna så länge villkoret att båda parterna är nöjda råder. Ur denna aspekt 

verkar det snarast onödigt att ödsla resurser på att förbättra relationerna i sammanhanget. 

Detta kan ses som en koppling till att parterna har uppnått en social anpassning och en 

affärsuppgörelse som anses fungera för båda parter, en så kallad win-win-situation. Även 

kommunikation är något som parterna i alla fallen arbetar aktivt med från båda hållen, allra 

främst från kundsidan. Mer praktiskt arbetar parterna med mänsklig kontakt i form av fysiska 

besök, som möten eller resor om det föreligger större avstånd och även med förändringar i 

arbetssätt för att bättre anpassa sina rutiner till varandra. 

 
Hur påverkar utformningen av outsourcing-arrangemanget parternas arbete med social 
anpassning? 
 
Utformningen av outsourcing-arrangemanget tycks ha olika stor påverkan på arbetet med 

social anpassning beroende på hur arrangemanget är utformat. Vilken IT-funktion som 

outsourcas tycks inte ha någon större påverkan på hur organisationer arbetar med relationer 

inom outsourcing-arrangemanget så länge komplexiteten i funktionen är låg. Låg komplexitet 

oavsett vilken nivå i IT-stacken tycks vara relaterat till lägre krav på en effektiv relation då 

det tycks enklare att uppnå social anpassning bland annat på grund av att det inte ställer lika 

höga krav på gemensam förståelse mellan parterna. Både nationella och organisatoriska 

gränser tycks däremot påverka hur parterna i arrangemangen tvingas att arbeta med 

relationer. När det har funnits nationella gränser har parterna behövt arbeta med 

kommunikation och förståelse för varandras kulturer och arbetssätt. Men även när det enbart 

funnits organisatoriska gränserna har parterna även där behövt arbeta gränsöverskridande då 

det funnits skild domänkunskap och skilda målsättningar. Vidare tycks arrangemang som 

bygger på ett löpande arbete, likt ett partnerskap, ha fördel av att processer kan justeras över 

tid. Det innebär att större vikt ofta läggs ner i början av outsourcing-arrangemanget men 

successivt dras det ner på riktade insatser och resurser när den sociala anpassningen befäster 

sig. I fall där relationen istället är mer komplex på grund av att flera aktörer är inblandade 

tycks det kunna påverka arbetet i en riktning som innebär att parterna behöver ha bättre 

kommunikation på individnivå, vilket ställer högre krav på individerna i teamet att skapa mer 

personliga relationer och ledningens riktade insatser uppifrån blir av mindre betydelse för att 

upprätta social anpassning. 
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 7. Förslag till vidare forskning  
I Outsourcing-arrangemangen som har undersökts i denna studie ställer inget av fallen 

speciellt stora krav på att leverantören har djup kunskap och förståelse för kund-

organisationens kärnverksamhet. Detta på grund av att inget av fallen handlar om så kallad 

tranformativ BPO-outsourcing. Denna aspekt hade i framtida forskning varit intressant att få 

med då detta utifrån vad tidigare forskning menar, bör ställa högre krav på att parterna aktivt 

arbetar med att skapa effektiva relationer och social anpassning. Vilket skulle ge ett bredare 

perspektiv och skapa större förståelse för hur utformningen av outsouricing-arrangemanget 

påverkar organisationers arbete med effektiva relationer och social anpassning.    

 

I de fall som tagits upp i denna studie har huvudfokus legat på hur organisationer arbetar med 

relationer i vad Alborz (2003) kallar för efteravtalsstadiet. För att få en bredare bild och större 

förståelse över hela processen av att etablera effektiva relationer och social anpassning skulle 

de föregående stadierna, alltså före-avtalsstadiet och avtalsstadiet, också behöva studeras. 

Detta ställer dock krav på att ett outsourcing-arrangemang följs under en längre tid från 

arrangemangets start, vilket inte denna studies tidsgränser har gett utrymme för. Men det kan 

argumenteras för att de relationer som etableras på ett djupare plan, med mer mjuka faktorer 

inblandade såsom gemensam förståelse, tillit och ett ömsesidigt beroende utvecklas under just 

efter-avtalsstadiet då de två föregående stadierna inriktar sig mer på de formella avtalet och 

valen som görs därtill.   
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