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Problem:    Leverantörsrelationer hör till en organisations 

viktigaste tillgångar. Två viktiga aspekter av en 
sådan relation är beroende och makt, där ena partens 
beroende ger den andra parten makt. En faktor som 
kan påverka beroendebalansen är den köpande 
organisationens storlek. Frågan är hur detta ter sig 
vid just IT-outsourcing? 

 
Syfte:     Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra 

organisationer och huruvida deras storlek påverkar 
graden av beroende inom relationen med deras IT-
leverantör  

  
Metod:     Utifrån en litteraturöversikt av leverantörsrelationer 

sammanställer författarna en analysmodell. Denna är 
anpassad till IT-leverantörer vid outsourcing och 
appliceras på uppsatsens fallstudie.  

 
Fallstudie:     Studien är av kvalitativt slag och behandlar ett 

anonymt företag i livsmedelsbranschen, CSN, 
Mölnlycke Health Care och Stockholm Stad. 

 
Resultat: I denna studie har den minsta och den näst största 

organisationen utvecklat en låg grad av beroende 
gentemot dess IT- leverantör. Den näst minsta och 
den största organisationen i studien har utvecklat en 
hög grad av beroende. 
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Ordlista 
 
Följande ord är definierade på ett sätt som av författarna anses vara passande för uppsatsen. 
Dessa är hjälpsamma för läsningen och förståelsen av arbetet.  
 
Affärssystem: Ett programpaket för organisationens styrning och administration. Innehåller 
ofta moduler för redovisning, order- och lagerbehandling, reskontror, produktionsplanering, 
tidsredovisning och personaladministration.  

BI: Business Intelligence; ett samlingsbegrepp för teknologier, applikationer, processer och 
metoder vilka hjälper organisationer att bättre förstå dess verksamhet och omvärld.  
 
IT: Informationsteknologi; användandet av datorer och telekommunikation för att ta emot, 
lagra och sända information. 
 
IT-infrastruktur: Resurser såsom IT-komponenter, IT-tjänster och IT-personal. Den stöder 
hela organisationens informationshantering 
 
Kompetens: Förmågan att utföra en viss typ av arbetsuppgift eller yrkeskunnande. 
 
Kärnverksamhet: Den verksamhet inom organisationen var dess specialkunnande skapar ett 
mervärde för utomstående kund.  
 
Offshoring: Då en organisation överför en eller flera processer till utomstående part mot 
betalning, över nationsgränser. 

Outsourcing: Ett större inköp då en organisation överför en eller flera hela processer till 
utomstående part mot betalning.  
  
SAP/APO: SAP är ett affärssystem som underlättar organisationens insyn i verksamheten. I 
systemet finns data exempelvis för inköp, ekonomi, orderhantering och kvalitetskontroller.  

APO är en planeringsmodul som kombineras till affärssystemet SAP. Här sammanförs viktig 
information som konsumentefterfrågan, leverantörskedja, kapitaltillgångar och tillgängligt 
lager.  
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1. Inledning 
 

Denna del tillhandahåller läsaren med bakgrunden till outsourcing och mer precist av IT. 
Betydelsen av leverantörsrelationer presenteras och de två viktiga aspekterna beroende och 
makt. Avslutningsvis ställs frågan om huruvida beroendebalansen mellan köpande företag 
och leverantör påverkas av företagets storlek, vid inköp av just IT.

 

1.1 Bakgrund 

Trots att outsourcing kan lokaliseras så långt bak i tiden som 1950-talet, dröjde det till 1980-
talet innan denna strategi blev allmänt praktiserad bland företag. Outsourcing anses vara en av 
de mest ihållande trenderna i nutida företagande och har förändrat sättet företag konkurrerar, 
inom en uppsjö av branscher. (Hätönen & Eriksson, 2009, s.142) Denna utveckling har lett till 
att de mest betydande utmaningarna företagsledningen står inför idag är att identifiera 
företagets kärnkompetens, finna leverantörer som på ett värdefullt sätt bidrar till resterande 
verksamhet samt att hantera dessa leverantörsrelationer (Hätönen & Eriksson, 2009, s.143). 
 
Redan på 1960-talet outsourcade företag IT, en strategi som växte sig starkare under 1990-
talet (Lee et al., 2003, ss.84-85). Det var under denna tillväxt som outsourcing började 
användas på ett nytt sätt; från att tidigare ha utgått från företagets självintresse föddes en 
insikt om fördelarna med att samarbeta. Företagare förstod nu att konkurrensfördelar kan 
uppstå genom att utveckla och upprätthålla goda leverantörsrelationer, där båda parter vinner 
på affären. (Lee et al., 2003,s.87)  
 
Under 2000-talet använder sig allt fler företag av IT-outsourcing (Lee et al., 2003, s.89). Så 
många som hälften av alla organisationer i Sveriges har outsourcat viss IT-verksamhet. Detta 
gäller ungefär tre av fyra stora företag samt en tredjedel av småföretagen. (Exido 
Fokusrapport 2007)  
 
För att ett företag ska överleva är det avgörande att lyckas skapa, upprätthålla och utveckla 
förtroendefulla relationer med dess externa aktörer (Ljung et al., 2007, s.353), varför 
leverantörsrelationer kan sägas vara bland de viktigaste tillgångarna ett företag besitter 
(Gadde & Håkansson, 2007, s.136). Detta gäller även vid IT-outsourcing. För att lyckas med 
denna strategi krävs det att leverantörsrelationerna hanteras framgångsrikt. (Rivard & Aubert, 
2008, ss.12-15)  
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1.2 Problematisering 

Relationen mellan köpande företag och leverantör är avgörande för hur framgångsrik IT-
outsourcingen blir. Frågan är vad företaget gör för att hantera denna relation.  (Tho, 2005, 
ss.12-13) Inköpen kan nämligen hanteras på olika sätt, beroende på det köpande företagets 
teknologi, organisation samt personalens kunskap och attityder (Gadde & Håkansson, 1993, 
ss.18-19). Ett företag har vanligtvis flera olika slags relationer, eftersom leverantörerna 
tillhandahåller varierande resurser (Gadde & Håkansson, 2007, s.135).  
 
Två viktiga aspekter av en leverantörsrelation är beroende och makt. Parterna har ett visst 
beroende gentemot varandra, där den ena partens beroende ger upphov till den andra partens 
makt. (Gadde & Håkansson, 2007, s.106)  
 
Att outsourcing har blivit en alltmer vanlig strategi har lett till att beroendet mellan köpande 
företag och leverantör förstärkts. Hur framgångsrikt utbytet och relationen blir bottnar i hur 
väl det köpande företaget lyckas hantera beroendet gentemot leverantören. Dock finns få 
studier tillgängliga angående asymmetriska beroendeförhållanden inom leverantörsrelationer. 
(Donada & Nogatchewsky, 2006, ss.259-260) 
 
Under senare år har samarbete företag emellan fått stor uppmärksamhet, framförallt angående 
hur köpande företag söker kontrollera deras leverantörer för att etablera leverantörsnätverk. I 
dagens affärssamhälle återfinns många exempel på hur köpande företag hanterar dess mindre, 
beroende leverantörer. (Cäker, 2008, ss.231-234) 
 
Det tycks råda en uppfattning om att det köpande företaget styr och att leverantören får 
anpassa sig efter denne. Detta då det köpande företagets beroende är förhållandevis litet och 
därmed makten större. IT-upphandlande företag ser detta som positivt, då maktförhållandet är 
fördelaktigt (Herlin & Ringeborn, 1999, s.24-39). En ökad makt kan exempelvis möjliggöra 
att företaget kan influera mer på priset eller tjänsten (Lindgren och Persson, 2004, s.1). 
 
En aspekt som sägs kunna påverka graden av beroende till leverantören är organisationens 
storlek (Lindgren & Persson, 2004). Dock stämmer detta nödvändigtvis inte då inköpen är av 
teknologisk typ. Exempelvis är det inte ovanligt att större företag är starkt beroende av 
mindre programvaruleverantörer. (Cousins et al., 2008, s.180)   
 
Frågan är hur detta ter sig på IT-marknaden. Påverkar det köpande företagets storlek dess 
beroendeställning gentemot leverantören? Eller är IT av sådant teknologiskt slag att storleken 
har mindre betydelse? Då IT-outsourcing är en sådan vanlig strategi torde denna fråga vara av 
intresse för flertalet företag. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra organisationer och huruvida deras storlek 

påverkar graden av beroende inom relationen med deras IT-leverantör. 

Avsikten är inte att studien ska resultera i generaliseringar för alla organisationer, dock skulle 
denna kunna ligga till grund för framtida forskning om betydelsen av organisationers storlek 
vad gäller graden av beroende till dess IT-leverantör. 
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2. Litteraturöversikt 
 

Avsnittet redogör för tidigare studier inom området för leverantörsrelationer. En relation kan 
delas in i sex dimensioner; långsiktighet, komplexitet, anpassning, förtroende, konflikt samt 
beroende (Gadde & Håkansson, 1993, s.132). En leverantörsrelation består av två parter; det 
köpande företaget och leverantören. Denna uppsats utgår från det köpande företagets 
perspektiv, vilket representeras av de fyra fallorganisationerna. .

 

2.1 Sex dimensioner 

För att gynna en tydlig och givande analys var avsikten att utgå från ett enkelt upplägg vad 
gäller teori. Av denna anledning lämpade sig Gadde & Håkanssons sex dimensioner. De sex 
dimensionerna beskriver på ett pedagogiskt sätt en leverantörsrelations beståndsdelar. Dock är 
det i verkligheten svårare att göra denna indelning då dimensionerna i viss mån kan överlappa 
varandra. Gadde & Håkansson har i deras studier använt sig av dimensionerna under många 
år, varför materialet är väl utvecklat och lättillgängligt. Vidare anser uppsatsförfattarna att 
vardera dimensionen kan associeras till beroende, vilket är ytterligare en anledning till varför 
denna teori valdes. Litteraturöversikten grundas således på Gadde & Håkanssons beskrivning 
av de sex dimensionera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figur 1: Uppsatsförfattarnas tolkning av en leverantörsrelations sex dimensioner.  
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2.2 Långsiktighet  

Relationer skiljer sig åt vad gäller långsiktighet. Mer omfattande samarbeten kan ha pågått i 
tiotals år och ses som en investering. Den gemensamma historien påverkar nuvarande samspel 
och förväntningar, varför agerande inom relationen bör sättas i tidsperspektiv. (Gadde & 
Håkansson, 1993, s.67)  
 
Längre tillbaka i tiden karaktäriserades leverantörsrelationer av ett mer kortsiktigt tänkande. I 
motsats till detta tycks företag idag värdera långsiktighet på ett annat sätt. (Gadde & 
Håkansson, 1993, s.133) Att företag numer i större utsträckning är positiva till nära samarbete 
har förändrat framtidsperspektivet vad gäller leverantörsrelationer (Gadde & Håkansson, 
2007, s.7). Relationerna företag emellan är idag ofta långvariga. Enskilda transaktioner ses 
endast som ett inslag i en längre förbindelse. Tack vare gemensamma erfarenheter underlättas 
samarbetet. (Ljung et al., 2007, s.107) 
 
Uppbyggandet av leverantörsrelationer innebär ofta betydande investeringar, inte minst i form 
av tid hos de anställda (Ljung et al., 2007, s.122). Generellt sett uppstår de största kostnaderna 
i ett tidigt skede av relationen. Företaget måste lära känna leverantören och dess kompetens, 
samt genomgå nödvändiga anpassningar. I motsats till detta inträder ökade intäkter och 
kostnadsreducering vanligtvis i ett senare skede. (Gadde & Håkansson, 1993, s.68) 
 
Att ständigt leta efter nya leverantörer innebär ett omfattande arbete med att samla 
information. Detta faktum tjänar som incitament för ett längre samarbete. (Gadde & 
Håkansson, 2007, s.141)  
 
Om ett företag är mycket involverat i en leverantörsrelation kan ett beroende utvecklas. Vad 
gäller tidsaspekten kan ett långvarigt samarbete leda till att det köpande företaget blir ”inlåst” 
i relationen. Om leverantören exempelvis besitter stor teknisk kunskap och det köpande 
företaget blir mycket involverad i relationen, kan ett beroende uppstå då det köpande företaget 
saknar alternativ. (Gadde & Håkansson, 2007, s.138) 
 

2.3 Komplexitet 

En leverantörsrelation kan involvera ett stort antal personer. I mycket komplexa fall kan 
hundratals anställda inom det köpande företaget ha löpande kontakt med lika många av 
leverantörens anställda. Detta försvårar en överblick av relationen och kräver en väl 
fungerande intern samordning. (Gadde & Håkansson, 1993, ss.65-66) 
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Sedan företag börjat köpa in allt större delar av verksamheten har även förändring skett i vad 
som köps in (Gadde & Håkansson, 1993, s.43). Historiskt sett var inköp främst ett verktyg för 
att kostnadsreducera (Gadde & Håkansson, 1993, s.15), men idag bidrar leverantörer till mer 
än så. De flesta nutida företag använder sig av flera olika typer av teknologier. Det har blivit 
allt svårare för företag att internt både upprätthålla och utveckla varje område inom 
teknologin, som är relevant för verksamheten. Leverantörer bidrar därför allt mer till 
utvecklingen av det köpande företagets teknologi. (Gadde & Håkansson, 2007, ss.6-10) 
 
Beroende på produktens komplexitet ställs skilda krav på samarbetsparterna. 
Standardbetonade produkter kan i regel hanteras genom enkla kundrelationer. (Ljung et al., 
2007, s.105) Det finns exempelvis ingen anledning att ha komplexa relationer om målen 
endast innefattar kostnadsreduktion. Komplexa relationer är istället vanligare då de önskvärda 
resultaten är innovation och produktutveckling. (Cousins, 2002, s.81) Då avtalen rör mer 
komplexa produkter krävs alltså vanligtvis ett mer utvecklat samspel både mellan och inom 
respektive företag (Ljung et al., 2007, s.105).  
 
Om det köpande företaget är beroende av leverantörens bidrag till teknologisk utveckling 
krävs större engagemang och involvering i relationen (Gadde & Håkansson, 2007, s.10). Att 
involvera sig i en relation kan i sin tur leda till ett ökat beroende gentemot leverantören 
(Gadde & Håkansson, 2007, s.138). 

2.4 Anpassning 

Uppbyggandet av en relation kräver ofta betydande investeringar, vilket medför anpassningar 
från det köpande företaget (Ljung et al., 2007, 122). Dessa anpassningar kan vara tekniska, 
kunskapsmässiga, administrativa, finansiella och legala (Gadde & Håkansson, 1993, 
s.70). Tendensen är att företag måste göra nödvändiga anpassningar i ett tidigt skede, varför 
vissa huvudsakliga kostnader ofta uppstår i början av relationen (Gadde & Håkansson, 2007, 
s.140). Investeringar kan vara av skilda slag, men i huvudsak innebär de beslut och 
anskaffande av resurser, som får konsekvenser för flera år framöver (Ljung et al., 2007, 
s.250). 

Investeringar är problematiska på grund av den osäkerhet de innebär. Det är svårt för företag 
att göra exakta beräkningar vad gäller lämpligt tillfälle för investering, dess livslängd samt 
vad den kommer att generera i framtiden. (Ljung et al., 2007, s.256) 

Leverantörer är ofta tveksamma inför att göra de investeringar en relation kan kräva (Gadde 
& Håkansson, 1993, s.133). Då ett köpande företaget investerar i en relation, går detta förlorat 
vid leverantörsbyte (Gadde & Håkansson, 1993, s.167). Vid byte av leverantör uppstår 
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omställningskostnader, som ofta handlar om patent, upplärning och investering i arbetskraft 
och maskiner. Desto större investeringen är, desto svårare blir det att skifta från en leverantör 
till en annan. (Cousins et al, 2008, s.180 

En bakomliggande orsak till att det köpande företaget tvingas göra anpassningar kan vara att 
det finns ett starkt beroende gentemot leverantören (Lindgren & Persson, 2004, s.12-14). 
Anpassningar innebär ofta att det köpande företaget är mycket involverat i 
leverantörsrelationen och leder till en reducerad frihet att välja leverantör. Utförs inte 
anpassningar kan företaget välja ”den bästa” leverantören för varje transaktion. (Gadde & 
Håkansson, 2007, ss.138-139) 

2.5 Förtroende 

Varje affärsuppgörelse innehåller spår av osäkerhet, dels gällande framtida förutsättningar och 
dels gentemot leverantören. Att upprätta ett avtal som täcker alla tänkbara aspekter och 
händelser är både närmast meningslöst och kostsamt. Detta innebär att parterna får förlita sig 
på förtroende hellre än formalisering. (Gadde & Håkansson, 1993, s.72) 
 
Trygghet inom en relation genereras inte vid ett specifikt tillfälle, utan måste byggas upp över 
tid (Gadde & Håkansson, 1993, s.73). Att under samarbetet genomföra fortsatt uppföljning 
och vidta nödvändiga åtgärder kan vara klokt (Gadde & Håkansson, 1993, s.97). Utveckling 
av relationen bör ske kontinuerligt för att bibehålla konkurrenskraft (Gadde & Håkansson, 
1993, s.120).  
 
Nyttan och behovet av personlig kontakt för att skapa förtroende kan inte nog poängteras 
(Gadde & Håkansson, 1993, s.73). Företag kan engagera sig i socialisering med leverantören, 
vilket innebär ökad kommunikation, interaktion och problemlösning. Detta inkluderar ofta 
aktiviteter som events, workshops, möten och regelbundna konferenser mellan parterna. 
Aktiviteterna möjliggör förbättring av kommunikation och därmed även av samarbetet. 
Socialisering har emellanåt uppfattats som tidsödande aktiviteter, dock har studier påvisat att 
viss socialisering krävs för att uppnå positiva effekter av ett samarbete. Företag bör se dessa 
aktiviteter som investering i leverantörsrelationerna. (Cousins & Menguc, 2006, ss.607-618)  
 
Vidare innebär ett starkt förtroende gentemot leverantören en större sannolikhet att det 
köpande företaget stannar kvar i relationen, vilket tyder på att ett starkt beroende har 
utvecklats (Lindgren & Persson, 2004, s.12-14). 
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2.6 Konflikt 

Inom en relation finns både gemensamma och motstridiga intressen. De båda parternas mål 
kommer aldrig att vara exakt likadana och lyckas inte parterna att hantera de motstridiga 
intressena uppstår konflikter. Det tycks råda en uppfattning om att dessa konflikter bör 
avlägsnas. Dock är det viktiga inte att eliminera uppkomna konflikter, utan att hantera dessa 
på ett konstruktivt sätt. För att relationen ska vara effektiv bör vardera parten arbeta utifrån 
dess självständiga intressen, men även beakta motpartens. (Gadde & Håkansson, 1993, ss.75-
77)  
 
Konflikter uppstår även i väl fungerande relationer. På kort sikt kan dessa störa effektiviteten 
och bör därför hanteras. En total avsaknad av konflikt kan dock innebära att parterna inte 
“klickat” och inte heller fullt ut undersöker potentialen för samarbetet. (Gadde & Håkansson, 
2007, s.105) Utan konfrontationer kan företaget förlora dess innovationsförmåga. 
Leverantören bör utmana det köpande företaget, likväl som det köpande företaget bör utmana 
dess leverantör. Sker detta på ett konstruktivt sätt kan resultatet bli att resurser kombineras på 
nya sätt och genom detta generera utveckling och innovation. (Gadde & Håkansson, 2007, 
s.86) 
 
Svårigheten ligger alltså i att hitta en balans. Parterna bör inte förbise konflikter, men inte 
heller låta dessa eskalera. En effektiv relation kräver både samarbete och konflikt. (Gadde & 
Håkansson, 2007, s.105) 
 
Ett nära samarbete kräver en konstant utveckling och förbättring av relationen. Det bör finnas 
en öppenhet parterna emellan. (Gadde & Håkansson, 1993, s.77) Vidare kan ett nära 
samarbete leda till att det köpande företaget utvecklar ett beroende gentemot leverantören. Är 
parterna däremot mer distanserade till varandra kan det köpande företaget mer lättsamt byta 
leverantör. (Gadde & Håkansson, 2007, ss.138-139) 
  

2.7 Beroende 

Tidigare var en vanlig strategi att distansera företaget från beroende. Idag är nära och 
långvariga relationer allt vanligare, vilket har lett till ökad acceptans av leverantörsberoende. 
(Gadde & Håkansson, 2007, s.106)  
 
Detta kan te sig både i ekonomisk och i teknologisk form. Vad gäller ekonomiskt beroende tas 
fasta på så kallade omställningskostnader. Dessa uppstår då en leverantörsrelation byts ut mot 
en ny. Genom investering i exempelvis maskiner, arbetskraft, upplärning och patent uppstår 



Beroende i leverantörsrelationer 

Emelie Gadde, Liselotte Tano 13 

ett beroende mellan parterna. Ju högre grad av investering, desto svårare och mer kostsamt 
blir det att byta leverantör. (Cousins et al, 2008, s.180) 
 
Vad gäller teknologiskt beroende kan leverantören besitta kunskap och kompetens som det 
köpande företaget saknar, men är beroende av.  Leverantören är då mycket maktfull. Denna 
typ av beroende innebär att storleksmässiga skillnader parterna emellan inte alltid har 
betydelse. Ett gott exempel på detta är att större företag många gånger är starkt beroende av 
små programvaruleverantörer. (Cousins et al, 2008, s.180)  
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3. Analysmodell 

 
Utifrån litteraturöversikten sammanställs en analysmodell, vilken anpassas till uppsatsens 
fyra fall. Detta gör författarna med hjälp av egna antaganden och stöd från sekundärdata om 
IT-outsourcing. Nedan motiveras analysmodellens sex mått. De specifika måtten uttrycks i 
frågeställningar efter vardera dimensionen. Samtliga dimensioner återkopplas till beroende 
och således definierar analysmodellen graden av beroende inom en relation. Avsikten är att 
analysera en specifik leverantörsrelation från respektive organisation. Avsnittet avslutas med 
en presentation av den sammanställda analysmodellen.

 

3.1 Långsiktighet 

Kostnader uppstår normalt i ett initialt skede av relationen medan vinster uppträder över tid, 
varför relationer kan ses som investeringar och därmed ett långsiktigt tänkande. 
Uppsatsförfattarna gör antagandet att de allra flesta relationer kräver en större initial kostnad, 
jämfört med de löpande. Då detta skulle kunna vara fallet för samtliga av fallorganisationerna, 
mäts inte långsiktighet utifrån kostnadsaspekten.  
 
Analysmodellen tar istället fasta på organisationernas senast tecknade avtal och antalet år 
detta slutits på. Hur länge samarbetet har pågått dessförinnan beaktas ej, då författarna anser 
att detta inte nödvändigtvis speglar organisationens framtidsperspektiv. Även om ett 
samarbete pågått en längre tid går det inte att med säkerhet anta att detta fortsätter även nästa 
år, om inte ett avtal finns upprättat. 
 
Vad gäller IT föredrar köpande organisationer generellt sett mer kortsiktiga kontrakt. Detta 
eftersom det är mycket svårt att förutse utvecklingen av IT, dess påverkan på verksamheten 
samt organisationens behov. Leverantörer föredrar däremot långsiktiga kontrakt, eftersom 
detta underlättar framtida planering då vissa intäkter kan säkerställas. Ett långsiktigt kontrakt 
definieras som ett avtal på över fem år. (Lacy och Hirschheim, 1994)  
 
Har parterna skrivit avtal på mindre än fem år alternativt fem år eller längre?  
 
De tänkbara utfallen av detta mått är långsiktighet och kortsiktighet. Avtal på fem år och 
längre definieras som långsiktighet, medan avtal skrivna på mindre än fem år definieras som 
kortsiktighet.  
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3.2 Komplexitet 

Denna dimension kan mätas utifrån två aspekter, nämligen antalet anställda inblandade i 
relationen och produktens komplexitet. Uppsatsförfattarna är av åsikten att produktens 
komplexitet är mer passande att mäta, eftersom ett stort antal anställda involverade i 
relationen inte nödvändigtvis innebär att denna är komplex. Kontakten kan dels vara mycket 
sporadisk och dels hanteras med enkelhet genom väl utvecklad teknik. Dessutom har en stor 
organisation sannolikt fler anställda inblandade i relationen jämfört med en liten organisation, 
något som direkt skulle påverka resultatet.  

Analysmodellen fokuserar således på produktens komplexitet. Om utbytet mellan köpande 
organisation och leverantör utgörs av standardinköp anses produkten vara mindre komplex 
och därmed även relationen. Karaktäriseras samarbetet däremot av kontinuerlig utveckling 
och innovation anses produkten vara komplex och så även relationen. För att mäta denna 
dimension undersöks vad organisationerna har som mål med outsourcingen.  
 
Vanliga mål med IT-outsourcing är kostnadsreducering, ökad produktivitet, högre kvalitet 
samt möjligheten att lägga större fokus på kärnverksamheten. Även ökad flexibilitet kan 
uppnås. (Dhar & Balakrishnan, 2006, ss.39-49) I denna modell klassificeras inköp med ovan 
nämnda mål som standardinköp. Organisationer kan även ha som mål att uppnå innovation 
och utveckling av ett leverantörssamarbete, vilket ofta innebär mer komplexa relationer. 
 
Önskar organisationen att uppnå innovation och utveckling eller endast de fördelar som 
kommer med standardinköp? 

De två tänkbara utfallen är hög eller låg grad av komplexitet. Innovation och utveckling 
definieras som hög grad medan standardinköp definieras som låg grad. 

3.3 Anpassning 

Anpassningar görs främst i ett tidigt skede av relationen. Organisationen gör då ofta 
nödvändiga investeringar, bland annat i form av omställningskostnader.  
 
En organisations inköp av licenser och andra mjukvaror kan innebära omställningskostnader 
vid leverantörsbyte. För att implementering av ny mjukvara ska bli lyckosam krävs kostnader 
utöver själva licensen, bland annat för hårdvara, utbildning och anpassning. Vissa av dessa är 
engångskostnader, varför det är fördelaktigt för organisationen att stanna hos leverantörer vid 
köp av uppgraderingar och nya funktioner. Önskar organisationen däremot byta leverantör 
måste dessa kostnader betalas en gång till, vilket alltså innebär omställningskostnader. 
(Larkin, s.6) 
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Mjukvara innebär således en slags investering i början av relationen, medan ytterligare 
funktioner köps in eftersom. Licenser ses här som en form av omställningskostnad, varför 
anpassning mäts utifrån huruvida detta innefattas i leverantörsavtalet. 
 
Inkluderar leverantörsavtalet någon form av licenser? 
 
De tänkbara utfallen är hög eller låg grad av anpassning. Leverantörsavtal som inkluderar 
licenser definieras som hög grad och leverantörsavtal som inte inkluderar licenser definieras 
som låg grad.  

3.4 Förtroende 

Varje affärsuppgörelse innebär en viss osäkerhet, varför köpande organisation och leverantör 
bör etablera ett förtroende sinsemellan. En kontinuerlig uppföljning inom relationen är en god 
idé. Vidare är personlig kontakt en essentiell del i att skapa förtroende. Grundantagandet i 
analysmodellen är att organisationens engagemang i socialisering innebär ett medvetet 
uppbyggande av förtroende. Uppföljning och avstämning anses av författarna inte tillhöra 
denna kategori, då det inte nödvändigtvist medför personlig kontakt med leverantören. Vidare 
utförs uppföljning och avstämning snarare som kontroll av leverantören och att relationen 
fungerar tillfredsställande, än ett sätt att skapa ett nära och utvecklande samarbete. 
Socialisering definieras här som olika former av sociala aktiviteter, samt gemensamma 
konferenser och möten för ett utvecklande av samarbetet.  
 
Utövar organisationen någon form av socialisering för att skapa förtroende? 
 
De två tänkbara utfallen är hög eller låg grad av förtroende. Utförs socialisering definieras 
detta som hög grad, medan avsaknad av socialisering definieras som låg grad. 

3.5 Konflikt 

Konflikter uppstår i varje relation, även i välfungerande sådana. Det viktigaste är inte att 
dessa elimineras, utan att hantera dem på bästa sätt. Dock finns en uppfattning om att 
konflikter måste avlägsnas. I denna analysmodell undersöks huruvida organisationen sökt 
eliminera respektive hantera uppkomna konflikter. Eliminering definieras här som avslutande 
av samarbetet, medan hantering innebär ett fortsatt samarbete parterna emellan. 
 
Har organisationen vid konflikt avslutat eller fortsatt leverantörsrelationen? 
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De två tänkbara utfallen är hantering och eliminering. En leverantörsrelation som fortsatt löpa 
vid konflikt definieras som hantering. En leverantörsrelation som avslutats vid konflikt 
definieras som eliminering. 

 
3.6 Beroende 

Uppsatsförfattarna anser att vardera dimensionen slutligen kan kopplas till graden av 
beroende. Grundantagandet är att investering i relationen innebär att organisationen i högre 
grad är beroende av leverantören. Långsiktighet i en leverantörsrelation innebär ofta att 
organisationen gjort betydande investeringar i denna, vilket därför tyder på hög grad av 
beroende. Dessutom kan ett långvarigt samarbete leda till att organisationen blir inlåst i 
relationen och därmed utvecklar ett beroende. Komplexitet definieras i analysmodellen som 
att organisationen önskar uppnå innovation och utveckling i samarbetet. Detta torde innebära 
ett teknologiskt beroende, varför hög grad av komplexitet även innebär hög grad av beroende. 
Anpassning mäts här utifrån huruvida avtalet inkluderar licenser, vilket ses som en slags 
omställningskostnad. En sådan kostnad försvårar byte av leverantör, varför hög grad av 
anpassning tyder på hög grad av beroende. Vad gäller förtroende tar analysmodellen fasta på 
huruvida organisationen utför socialisering. Även detta kan ses som en investering, varför en 
hög grad av förtroende även innebär en hög grad av beroende. Vad gäller konflikter söker 
organisationen antingen eliminera eller hantera dessa. Ett avslutande av samarbetet tyder på 
att leverantören är utbytbar. Är ambitionen däremot att hantera konflikter och fortsätta 
samarbetet antas detta innebära en hög grad av beroende. 
 
Utifrån dessa dimensioner har graden av beroende formulerats.  
 
Tyder majoriteten av övriga dimensioner på en hög grad av beroende? 
 
De två tänkbara utfallen är hög och låg grad av beroende. Tyder majoriteten av övriga 
dimensioner på hög grad av beroende definieras detta som hög grad. Tyder minoriteten av 
övriga dimensioner på hög grad av beroende definieras detta som låg grad. 
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3.7 Sammanställd analysmodell 

 

Långsiktighet Långsiktighet Kortsiktighet 

 Avtalet är skrivet på fem år eller längre. Avtalet är skrivet mindre än fem år. 

Komplexitet Hög grad Låg grad 

 Målet är innovation och utveckling. Målet är fördelar med standardinköp. 

Anpassning Hög grad Låg grad 

 Avtalet inkluderar licenser. Avtalet inkluderar ej licenser. 

Förtroende Hög grad Låg grad 

 Organisationen utför socialisering. Organisationen utför ej socialisering. 

Konflikt Hantering Eliminering 

 Fortsatt samarbete. Avslutat samarbete. 

Beroende Hög grad Låg grad 

 Majoriteten av övriga dimensioner 

tyder på hög grad av beroende. 

Minoriteten av övriga dimensioner 

tyder på hög grad av beroende. 
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4. Metod 

 
Nedan redogörs för de metodologiska överväganden som författarna gjort i denna uppsats, 
gällande angreppssätt, insamlande av data samt val av fall. Avsnittet beskriver hur 
genomförandet av studien gått till för att nå en slutsats. 

 
 

4.1. Angreppssätt 
Uppsatsens teoretiska del utgörs av en litteraturöversikt av leverantörsrelationer, där en 

relations sex dimensioner behandlas. Med litteraturöversikten som grund sammanställdes en 

analysmodell, med avsikten att applicera denna på fallstudien. Då litteraturöversikten är mer 

generell gjordes anpassningar i modellen för att denna skulle lämpa sig för analys av just IT-

leverantörer.  

 

Att uppsatsen bygger på tidigare studier innebär att den har en deduktiv ansats. Om såväl 

leverantörsrelationer som IT-outsourcing finns en stor mängd litteratur. Enligt Saunders et al. 

(2007, s119) är en deduktiv ansats passande då omfattande litteratur finns tillgänglig. 

Saunders et al. (2007, s.121) nämner även att en deduktiv ansats generellt sett kan genomföras 

snabbare. Då en relativt knapp tid var ansatt för denna uppsats var det behändigt att använda 

tidigare studier som grund.  

 

Saunders et al. (2007, s.145) förklarar en kvalitativ ansats som att data presenteras i 

ickenumerär form. Syftet med denna uppsats var inte att presentera statistik och grafer, utan 

att på ett kvalitativt sätt undersöka och analysera de fyra fallen, varför ansatsen är av 

kvalitativt slag. Endast fyra fall valdes för att gynna en djupare analys av dessa. 

 

4.2. Insamling av primärdata 
Primärdata införskaffades för den empiriska delen av uppsatsen, genom intervjuer med 

anställda inom de fyra organisationerna som utgör fallstudien. Saunders et al. (2007, s.310) 

menar att intervjuer kan ge stöd till en studie genom att bidra med legitim och pålitlig data. 

Samma författare (2007, s.319) påpekar dock att ett mindre antal fall inte kan användas för att 

göra generaliseringar om en hel population. Resultatet av denna uppsats kan således inte 
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fastställa huruvida köpande organisationers storlek påverkar fördelningen av beroende inom 

en leverantörsrelation. Studien kan endast påvisa hur beroendebalansen ter sig i de fyra 

undersökta relationerna. Dessa resultat kan dock användas som motiv för fortsatta studier med 

kvantitativ ansats. 

 

4.2.1 Val av företag 
Vid valet av fall söktes svenska organisationer som outsourcat IT-verksamhet. Vidare söktes 

fall av varierande storlek. Avgörande för urvalet var organisationernas tillgänglighet och vilja 

att medverka. Ett antal företag kontaktades och utifrån dessa valdes tillmötesgående 

organisationer i varierande storlek. Fallen i denna empiriska undersökning är således ett 

producerande företag i livsmedelsbranschen som begärt anonymitet (fortsättningsvis nämnt 

som Företag X), Centrala Studiestödsnämnden, Mölnlycke Health Care och Stockholm Stad. 

Fallen har ungefärliga 150, 1000, 6700 och 40 000 anställda respektive.  

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s.193) är en fallbeskrivning baserad på viktiga aktörers 

föreställningar att föredra. Samtliga intervjurespondenter i denna uppsats besitter positioner 

som ansvariga för respektive organisations IT-verksamhet. Uppsatsförfattarna gjorde 

antagandet att respondenterna är väl insatta i organisationens IT-verksamhet och outsourcing 

av denna, samt att de är legitima att beskriva organisationens leverantörsrelationer. Det fanns 

dock en medvetenhet om att detta inte alltid stämmer. En ytterligare risk var att dessa högre 

uppsatta personer med stort ansvar är mycket benägna att måna om organisationen och därför 

inte vill dela med sig av sådan information som anses kunna skapa ett dåligt intryck. 

 

4.2.2 Utförande av intervjuer 
Intervjuerna utfördes muntligt och skriftligt, dels genom telefon och dels via e-mail. En 

strävan var att ha telefonkontakt med samtliga respondenter, något som dessvärre två av de 

tillfrågade nekade till. Då de respektive huvudkontoren inte finns belägna i Uppsala och tiden 

för uppsatsen var begränsad, ansågs telefon- och e-mailkorrespondens vara lämpligt. 

 

Saunders et al. (2007, s.342) menar att det finns både fördelar och nackdelar med 

telefonintervjuer. Fördelar är bland annat lättillgänglighet och snabbhet, men vad gäller 

reliabiliteten återfinns dock vissa nackdelar. Det är viktigt att etablera personlig kontakt under 

en intervju, vilket är svårare att göra över telefon och det finns inte heller möjlighet att 

analysera ickeverbala uttryck. Enligt Saunders et al. (2007, s.342) kan ett problem finnas i att 
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föra anteckningar, något som togs i beaktande under telefonintervjuerna. För att undvika att 

gå miste om data spelades samtalen med respondenterna in via mobiltelefoner.  

 

Telefonintervjuerna var semistrukturella, som innebär att det finns ett underlag sammanställt 

inför intervjuerna (Saunders et al., 2007, s.312). Respondenterna i denna uppsats kontaktades 

via e-mail innan telefonintervjun, där elva frågor presenterades (Se Bilaga 1 och 2). Dessa 

frågor var ett riktmärke för hur intervjun skulle utformas och var menade att förbereda 

respondenten inför samtalet. Så snart samtalen avslutades sammanställdes anteckningar och 

inspelning. Saunders et al. (2007, s.326) menar att detta är viktigt för att data inte ska blandas 

ihop eller gå förlorad. Efter respektive sammanställning diskuterades fallen av författarna, 

dels de direkta svaren och dels sätten dessa gavs på. Därefter ställdes och besvarades 

kompletterande frågor via e-mail. 

 

Saunders et al. (2007, s.342) nämner att elektroniska intervjuer kan hållas via Internet, bland 

annat i form av e-mail, vilket var fallet för två av studiens organisationer. Fördelarna och 

nackdelarna var desamma som för telefonintervjuerna, med undantaget att det inte fanns ett 

problem med att föra anteckningar. I dessa två fall utbyttes flertalet e-mail för att fullt täcka 

samtliga frågor. 

 

Intervjufrågorna bestod inledningsvis av generella och öppna frågor, då förhoppningen var att 

detta skulle generera mer spontana svar. Målet med att ställa öppna frågor var att höja 

reliabiliteten i svaren. Saunders et al. (2007, s.329) poängterar att öppna frågor ger 

respondenten möjlighet att ge omfattande och utvecklande svar, vilket i sin tur gynnar ett 

avslöjande av attityder och fakta. Både vid telefonintervjuerna och via e-mail ställdes även 

mer utforskande frågor. Enligt Saunders et al. (2007, s.330) är detta ett användbart sätt att få 

respondenten att fokusera på en viss aspekt och svara mer detaljerat. 

 

Fråga 1-3 var generella om organisationens IT-verksamhet. Dessa ställdes dels för att få en 

uppfattning om vikten av IT för verksamheten i stort. Avsikten var även att öppna intervjun 

på ett lättsamt sätt. Därefter sökte uppsatsförfattarna ställa frågor utifrån de sex 

dimensionerna. Anpassning behandlades i fråga 4. Fråga 5 var en relativt öppen fråga, med 

avsikt att besvara dimensionen komplexitet. En naturlig följdfråga till denna var fråga 6, som 

bidrar till ett mer utvecklat svar, då författarna inte ville ställa ledande frågor och använda ord 

som standardinköp, utveckling och innovation. Långsiktighet behandlades i fråga 7. För att 
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mäta långsiktighet undersöktes dels hur länge samarbetet pågått och dels hur många år det 

nuvarande avtalet är skrivet på. Den senare frågan valdes som parameter för analysmodellen. 

Fråga 8 var menad att mäta konflikt. För att ringa in dimensionen förtroende ställdes frågorna 

9, 10 och 11. (Se Bilaga 1 och 2) 

 

Lundahl & Skärvad (1999, s.193) menar att anonyma intervjuer många gånger kan presentera 

en större mängd intressanta data, jämfört med icke-anonymiserade intervjuer. Det senare kan 

dock uppfattas som mer intressant och fallet upplevas som mer verkligt. Ett av fallen i denna 

uppsats begärde anonymitet. Detta kan tänkas ha resulterat i mer ärliga och raka svar, då 

respondenten inte behöver stå till svars för intervjun. Anonymiseringen kan dock möjligtvis 

ha bidragit till sänkt reliabilitet, då läsaren inte besitter samma grund att skapa en uppfattning 

om företaget, i jämförelse med övriga fall. 

 

4.3 Insamling av sekundärdata 
Viss data införskaffades från Internet, genom webbtidningar, rapporter samt organisationernas 

hemsidor. Även tryckt litteratur i form av böcker och artiklar nyttjades. 

 

Vad gäller validitet av sekundärdata betonar Saunders et al. (2007, s.265) att hänsyn bör tas 

till att de dokument och handlingar som presenteras av företag kan innehålla felaktigheter och 

inkonsekvens. Sekundärdata i uppsatsens empiriska del kan därför ifrågasättas, exempelvis 

tillförlitligheten i fakta som insamlats via organisationernas hemsidors. Data i 

litteraturöversikten däremot behandlades inte som sanningar, utan användes som en 

utgångspunkt för analysmodellen. 

 

4.3.1 Litteraturöversikt 
Uppsatsens teoretiska del utgörs av sekundärdata i form av akademiska böcker och artiklar. 

Denna litteratur ligger som grund för analysen av den empiriska studien. Böckerna är samtliga 

studentlitteratur. Vissa av böckerna är skrivna för många år sedan. Då IT är något som 

ständigt förändras kan böckernas innehåll tänkas ha vissa inskränkningar och bör därför ses 

kritiskt ur denna synpunkt. Av denna anledning har uppsatsförfattarna kompletterat delar av 

teorin med modernare artiklar som har presenterats som studentmaterial. Böckerna anses vara 

tillförlitliga då den används som kurslitteratur, dock hade en mer omfattande översikt 
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möjligtvis ökat reliabiliteten. Övriga artiklar är av vetenskaplig natur, med avsikt att höja 

reliabiliteten.   

 

Vad gäller sekundärdata av outsourcing och IT-outsourcing använde författarna både böcker 

och artiklar. Böckerna är skrivna av professorer inom relevant område. Vissa av artiklarna är 

akademiska, andra uppsöktes via hemsidorna IDG och Computer Sweden. I Sverige är IDG.se 

en ledande IT-portal och Computer Sweden en ledande IT-tidning. 

 

4.4 Framtagande av analysmodell 
Utifrån litteraturöversikten sammanställdes en analysmodell, vilken anpassades till just IT-

leverantörer vid outsourcing. Uppsatsens teoretiska del behandlar ämnet leverantörsrelationer 

i ett vidare begrepp. Litteraturöversikten granskades kritiskt för att finna mått för vardera 

dimensionen, med avsikten att måtten skulle vara lämpliga och relevanta att mäta i 

sammanhanget för IT. 

 

Vetenskapliga och empiriska artiklar användes för att anpassa analysmodellen till IT-

outsourcing. Måttet för långsiktighet baserades på vad som anses vara långsiktigt inom IT-

branschen. Anpassning mättes utifrån vad som kan tänkas orsaka att en organisation måste 

göra anpassningar i en IT-leverantörsrelation. Uppsatsförfattarna fann att licenser kräver dessa 

anpassningar, varför dimensionen mättes utifrån detta. 

 

Dimensionerna mättes utifrån en specifik leverantörsrelation från vardera organisationen och 

resultatet av varje mått bestod av endast två tänkbara utfall. Om dessa varit fler hade mer 

exakta resultat uppnåtts. Avsikten med endast två tänkbara utfall var att underlätta 

genomförande av och förståelse för analysen, samt förtydliga en jämförelse av 

organisationerna.    

 

4.4.1 Analysering 
Saunders et al. (2007, s.474) nämner att data bör delas in i kategorier för att underlätta 

tolkning och förståelse. I denna uppsats presenteras fallstudien enligt samma struktur som i 

litteraturöversikten, för att underlätta både författarnas analys och läsarens förståelse. 

Avsikten var att analysmodellen skulle följa samma kategorisering som återfinns i 

litteraturöversikten. 
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Första delen av analysen bestod i att titta på respektive fall för sig och sammanställa fyra 

enskilda analyser. Här bestod den huvudsakliga analysen i att mäta och klassificera 

dimensionerna för varje enskild organisation utifrån den framtagna analysmodellen. I denna 

analys diskuterades alltså inte den storleksmässiga skillnaden mellan fallen.  

 

Därefter genomfördes en mer omfattande analys då resultaten av de fyra fallen jämfördes. 

Efter detta gick författarna igenom vardera dimensionen för att finna skillnader och likheter 

mellan organisationernas leverantörsrelationer. Fokus i diskussionen låg i att diskutera 

huruvida organisationernas storlek kan tänkas ha påverkat utfallen. 

 

Att beakta är att CSN såväl som Stockholm Stad måste rätta sig enligt Lag (1992:1528) om 

offentlig upphandling. Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner och 

landsting. Hit räknas även enheter som kommunala och andra myndigheter samt beslutande 

församlingar i kommuner och landsting. Stockholm Stad och CSN regleras därmed vid valet 

av leverantör, bland annat på punkter gällande annonsering, anbud, tidsfrist och 

förhandlingsförfarande. (Riksdagens hemsida) Detta kommer dock inte diskuteras på ett 

djupare plan av författarna. Läsaren bör dock vara medveten om att regleringarna finns och att 

detta kan tänkas begränsa de två organisationernas valfrihet vad gäller IT-leverantör. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s.195) kan inte resultaten av ett fåtal fall användas för att 

göra generaliseringar om att detta gäller alla organisationer, däremot kan resultaten 

generaliseras till att skapa mönster och referenspunkter mot vilket andra empiriska resultat 

sedan kan jämföras. Vid val av andra premisser än de i denna uppsats hade slutsatserna 

kunnat se annorlunda ut och bör därför ses kritiskt från denna synvinkel. Om författarna valt 

andra organisationer hade resultaten möjligtvis inte blivit desamma. Vidare besitter samtliga 

respondenter högsta posten inom respektive organisations IT-verksamhet, hade istället andra 

anställda intervjuats finns även möjligheten att svaren blivit annorlunda. 

4.5 Inskränkningar 

Slutsatserna i denna studie är framtagna utifrån uppsatsförfattarnas egen analysmodell och 

dess premisser. Det kan självklart tänkas att fler än dessa premisser är av vikt att beakta vid 

analys av IT-leverantörsrelationer.  
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Vidare är det i fallstudien inte endast storleken som skiljer organisationerna åt. CSN och 

Stockholm stad är statligt respektive kommunalt styrt och måste rätta sig efter Lag 

(1992:1528) om offentlig upphandling, medan Företag X och Mölnlycke Health Care är 

privata organisationer. Vidare är Företag X och Mölnlycke Health Care producerande 

organisationer, medan CSN och Stockholm Stad erbjuder tjänster. Samtliga fall är verksamma 

inom olika branscher, varför behovet av IT troligtvis är varierande. Storleken är således inte 

den enda aspekten som skiljer organisationerna åt, vilket bör tas i beaktande vid analys.  
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5. Fallstudie 

 
 Nedan följer en redovisning av uppsatsens empiriska studie.  Fyra organisationer har 
studerats angående IT-outsourcing. Fallföretagen är Företag X, Mölnlycke Health Care, 
Centrala Studiestödsnämnden samt Stockholm stad. I nedanstående avsnitt presenteras 
samtliga fall med en efterföljande analys av vardera.

 

5.1 Företag X 

Företagets huvudkontor finns i Sverige, där även IT-avdelningen har sitt säte. Utöver detta 
besitter företaget försäljningskontor i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Hela koncernen har 
omkring 150 anställda och omsätter ungefär 1,6 miljarder kronor. (IT-chefen, 2011) 
Författarna har haft e-mailkontakt med företagets IT-chef. Nedanstående text baseras på 
denna intervju.  
 
IT är viktigt för verksamheten, exempelvis då IT underlättar att varor kommer i rätt tid, i rätt 
kvantitet och till rätt pris. Företagets integrerade affärssystem SAP gör detta genomförbart 
och skapar möjligheter till ökad kontroll och en chans att hålla kostnaderna nere. 
 
Företaget arbetar med två leverantörer som är specialiserade inom olika områden. I denna 
studie läggs fokus på den senaste upphandlingen, vilken gällde SAP, APO samt BI för 
rapporter och uppföljning. Företaget äger själv licenserna. Samarbetet med denna leverantör 
har hittills pågått i ett och ett halvt år och kontraktet är tecknat på totalt tre år. 
 
För tre år sedan avslutade tre nyckelpersoner sina anställningar inom företagets IT-avdelning. 
Då fattades beslutet att outsourca istället för att anställa ny personal. Målen med att köpa in 
IT-verksamhet var att minska beroende av nyckelkompetens, samt att generera ökad 
kompetens och kostnadseffektivisering. Företaget anlitade en leverantör, men missnöje 
gentemot denne ledde till att samarbetet avslutades. Med den nuvarande leverantören har nu 
samtliga mål uppnåtts. 
 
Samarbetet med nuvarande leverantör var nära till en början. Efterhand utvecklades relationen 
till att bedrivas på större avstånd, där företag och leverantör nu kommunicerar och arbetar på 
distans. Uppfattningen är att detta passar företaget bättre samt att det är ekonomiskt 
fördelaktigt. Företaget utför inte socialisering, utan endast kvartalsavstämningar för att 
kontrollera leveransen. Däremot bjuder leverantören tidvis in företaget till seminarier och 
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konferenser med olika teman. Företaget har endast en chef och en tekniskt ansvarig kvar som 
internt anställda inom IT och dessa två är de enda som har regelbunden kontakt med 
leverantören. 

5.1.1 Analys: Företag X 

Leverantörsavtalet är skrivet på tre år, vilket här definieras som kortsiktigt planerande. Målen 
är kostnadsreducering, ökad kompetens samt minskat beroende av nyckelkompetens och 
klassas enligt analysmodellen som standardinköp. Företaget äger själv licenserna för de olika 
systemen, vilket i detta sammanhang innebär låg grad av anpassning. Vidare utförs endast 
avstämningar och kontroller med leverantören, vilket här inte är detsamma som socialisering. 
Därför anses relationen karaktäriseras av låg grad av förtroende. Missnöje gentemot en 
tidigare leverantör ledde till att samarbetet avslutades, något som tyder på att företaget 
eliminerat konflikter. Graden av beroende anses vara låg, då samtliga dimensioner tyder på 
detta. 
 
Utifrån litteraturöversikten karaktäriseras denna leverantörsrelation av strategier som varit 
vanligt längre tillbaka i tiden; kortsiktigt planerande, standardinköp och en låg grad av 
beroende. Då de inköpta produkterna är standardbetonade och inte heller inkluderar licenser 
torde alternativa leverantörer finnas. Detta antagande förstärks genom att organisationen 
avslutat en tidigare relation då denna inte var tillfredsställande. Även om organisationen är i 
behov av de inköpta produkterna kan den specifika leverantören vara utbytbar. Detta kan vara 
en anledning till varför organisationen inte anser det nödvändigt att investera i socialisering.   
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Långsiktighet Långsiktighet Kortsiktighet 

 Avtalet är skrivet på fem år eller längre. Avtalet är skrivet på mindre än fem år. 

Komplexitet Hög grad Låg grad 

 Målet är innovation och utveckling. Målet är fördelar med standardinköp. 

Anpassning Hög grad Låg grad 

 Avtalet inkluderar licenser. Avtalet inkluderar ej licenser. 

Förtroende Hög grad Låg grad 

 Organisationen utför socialisering. Organisationen utför ej socialisering. 

Konflikt Hantering Eliminering 

 Fortsatt samarbete. Avslutat samarbete. 

Beroende Hög grad Låg grad 

 Majoriteten av övriga dimensioner 
tyder på en hög grad av beroende. 

Minoriteten av övriga dimensioner 
tyder på en hög grad av beroende. 

 

5.2 Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 

CSN är den myndighet i Sverige som ansvarar för studiestöd och hemutrustningslån. Varje år 
betalar organisationen ut cirka 23 miljarder kronor till närmare 900 000 studenter. (CSN:s 
hemsida 1) CSN har ungefär 1000 anställda på 15 orter i Sverige (CSN:s hemsida 2). 
Organisationens IT-avdelning ligger under avdelningen för verksamhetsstöd. Författarna har 
haft e-mailkontakt med Hans Rutqvist, chef för denna avdelning. Nedanstående text baseras 
på denna intervju. 
 
För CSN är IT-verksamheten avgörande. Majoriteten av organisationens ärenden hanteras 
maskinellt och i det närmaste samtliga handlingar hanteras som inskannade handlingar. Ett 
avbrott i IT-verksamheten skulle således innebära ett stopp i hela organisationen. 
 
Organisationen arbetar medvetet med ett fåtal leverantörer; en för drift, en för urdata samt en 
för nätverk och telefoni. Licenser ingår även i dessa samarbeten. IT-driften har varit 
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outsourcad sedan långt tillbaka och under årens lopp har allt fler aktiviteter lagts ut på externa 
aktörer.  
 
I denna studie läggs fokus på det senaste leverantörsbytet som skedde i våras då ett avtal 
skrevs på fyra år. Målen med detta samarbete kan sammanfattas med kostnadsreducering, en 
ökad andel rörliga kostnader, högre kvalité samt en mer miljövänlig drift. Vidare önskades en 
högre säkerhetsnivå samt en högre nivå på kontinuitetsdriften åstadkommas. Samtliga mål 
anses ha uppnåtts. 
 
Leverantörssamarbetet beskrivs som nära och är någonting CSN arbetar med eftersom en 
fungerande relation kräver kontakt. Parterna måste i viss mening känna varandra för att kunna 
samarbeta. Omkring 10-15 personer inom CSN har löpande kontakt med leverantören, 
exkluderat de anställda som ringer helpdesk. För att upprätthålla ett nära samarbete anordnas 
utvärderingar samt gemensamma konferenser och möten. CSN överväger även för tillfället att 
skicka ett antal anställda på praktik hos leverantören. 
 
Det mesta i samarbetet har gått enligt planerna, även om vissa detaljer i kontraktet kunde ha 
förtydligats innan samarbetet tog vid. Vid tillfälliga störningar i systemet har 
kommunikationen mellan parterna upplevts vara ineffektiv. Vissa brister har även erfarits 
gällande utlovade leveransdatum, men trots detta finns ett förtroende för leverantörens vilja 
att hålla löften. Att förmågan är i paritet med viljan är dock inte alltid fallet.  

5.2.1 Analys: Centrala Studiestödsnämnden 

Avtalet med leverantören är skrivet på fyra år, vilket tyder på ett kortsiktigt tänkande. Målen 
sammanfattas som kostnadsreducering, högre kvalitet och säkerhetsnivå samt en mer 
miljövänlig drift. Dessa mål faller inom ramen för standardinköp, varför komplexiteten anses 
vara av låg grad. Licenser ingår i avtalet och därför klassas anpassningen som av hög grad. 
CSN arbetar för att gynna ett nära samarbete och anordnar därför både utvärderingar och 
gemensamma konferenser och möten. Det finns även planer på att låta anställda gå på praktik 
hos leverantören, aktiviteter som här definiera som socialisering och hög grad av förtroende. 
Trots visst missnöje gentemot leverantören finns ännu ett förtroende för denne och planen är 
att fortsätta samarbetet. Enligt analysmodellen innebär detta en hantering av konflikter. 
Beroendet klassas som av hög grad då tre av dimensionerna tyder på detta. 
 
Långsiktighet och komplexitet är de enda dimensionerna som inte tyder på hög grad av 
beroende. Vad gäller avtalslängden är ett kortsiktigt planerande ofta att föredra vad gäller IT. 
Trots att IT ses som avgörande för verksamheten klassas komplexiteten som av låg grad. 
Dock tyder flera dimensioner på att leverantören är betydande för organisationen, exempelvis 
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att investering har gjorts i både licenser och socialisering samt att uppkomna konflikter inte 
avslutat samarbetet. Relationen kan således vara viktig och karaktäriseras av hög grad av 
beroende, men anses inte nödvändigtvis vara komplex.  
 

Långsiktighet Långsiktighet Kortsiktighet 

 Avtalet är skrivet på fem år eller längre. Avtalet är skrivet på mindre än fem år. 

Komplexitet Hög grad Låg grad 

 Målet är innovation och utveckling. Målet är fördelar med standardinköp. 

Anpassning Hög grad Låg grad 

 Avtalet inkluderar licenser. Avtalet inkluderar ej licenser. 

Förtroende Hög grad Låg grad 

 Organisationen utför socialisering. Organisationen utför ej socialisering. 

Konflikt Hantering Eliminering 

 Fortsatt samarbete. Avslutat samarbete. 

Beroende Hög grad Låg grad 

 Majoriteten av övriga dimensioner 
tyder på en hög grad av beroende. 

Minoriteten av övriga dimensioner 

tyder på en hög grad av beroende. 

 

5.3 Mölnlycke Health Care 

Mölnlycke Health Care tillverkar engångsprodukter och servicelösningar för den 
professionella hälsosektorn. Företagets 6700 anställda arbetar på kontor och 
produktionsanläggningar utspridda världen över. (Mölnlycke Health Cares hemsida) 
Företagets IT-chef Roderik Mooren har deltagit i en telefonintervju med författarna, vilken 
nedanstående text baseras på. 
 
IT är viktigt för hela verksamheten och framförallt för tillväxten. Företaget expanderar 
konstant och dess IT-aktiviteter är en essentiell del i att möjliggöra detta. Totalt är omkring 70 
procent av all IT-verksamhet outsourcad. 
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Ambitionen är att arbeta med ett fåtal leverantörer, då det inte är möjligt att anlita olika 
leverantörer för varje enskild aktivitet, eftersom detta skulle kosta alltför mycket energi, tid 
och resurser. Företaget samarbetar med omkring tio leverantörer för IT-konsultation och 
outsourcing, samt ungefärliga 15 leverantörer för licensiering. 
 
Denna studie fokuserar på företagets huvudleverantör, vilken tillhandahåller underhåll, 
support och utveckling av affärssystem. Samarbetet har pågått sedan år 1999. Vid den senaste 
förhandlingen förlängdes detta leverantörsavtal med fyra år. 
 
Mölnlycke Health Care har flertalet mål med dess IT-outsourcing. För det första nås kunskap 
och resurser som saknas internt. Då företagets behov är varierande och inkluderar ett 
spektrum av aktiviteter, är det viktigt att leverantören erbjuder kompetens och lösningar av 
stor vidd. Vidare arbetar leverantören med offshoring, varför fördelaktiga priser uppnås.  
 
En viktig aspekt är den konstanta och snabba teknologiska utvecklingen. Även företagets 
arbetssätt och behov förändras med stor framfart, varför det finns krav på att leverantören 
besitter stor kunskap, resurser och avancemang vad gäller teknologi. Inom företaget finns en 
strävan om att hela tiden gå framåt, att utvecklas och förbättras. Därför är det viktigt att 
leverantören är ett steg före och delar denna strävan. Vill leverantören sköta saker och ting på 
samma sätt det alltid gjorts uppstår problem. 
 
Mooren poängterar vikten av ett nära samarbete och att parterna integreras i relationen. 
Företaget anordnar därför såväl sociala aktiviteter som mer formella besök och konferenser. 
Uppskattningsvis har 45-50 anställa inom företaget kontinuerlig kontakt med leverantören.  
 
Det nuvarande samarbetet fungerar tillfredsställande. I en tidigare leverantörsrelation 
upplevde Mölnlycke Health Care dock problem gällande just integration och ett nära 
samarbete. Det måste finnas öppenhet för en god, givande och nära relation. Samarbetet 
avslutades dels på grund av missnöje och dels för att det anses vara mer fördelaktigt att arbeta 
med färre leverantörer. 

5.3.1 Analys: Mölnlycke Health Care 

Avtalet med huvudleverantören förlängdes senast med fyra år, vilket faller inom kategorin 
kortsiktighet. Ett antal mål finns uppsatta med samarbetet, däribland fler resurser, ökad 
kunskap och kostnadsreducering. Företaget vill även uppnå utveckling och avancemang inom 
teknologi, vilket enligt analysmodellen innebär hög grad av komplexitet. Huvudleverantören 
tillhandahåller inte licenser, varför anpassning är av låg grad. Mölnlycke Health Care 
prioriterar ett nära samarbete och anordnar konferenser såväl som sociala tillställningar. Detta 
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engagemang i socialisering innebär hög grad av förtroende. En tidigare relation avslutades på 
grund av missnöje, vilket enligt analysmodellen tyder på en eliminering av konflikter. Fyra av 
de sex dimensionerna pekar på en låg grad av beroende, varför detta anses karaktärisera 
relationen. 
 
De två dimensioner som visar på hög grad av beroende är komplexitet och förtroende. En 
komplex relation kräver ett större samspel mellan parterna, vilket kan vara anledningen till 
engagemanget i socialisering. Intressant är att organisationen eliminerat konflikt. Enligt 
litteraturöversikten kan viss konflikt leda till just utveckling och innovation, något som 
organisationen strävar efter. Dock kan denna eliminering tänkas sätta press på nuvarande 
leverantör. Organisationen har också påvisat att leverantören måste leverera enligt uppsatta 
mål. Vad gäller anpassning har organisationen särskilda leverantörer för licenser, något som 
kan sätta organisationen i en fördelaktig position gentemot den studerade leverantören. 
Leverantören kan tänkas vara mer utbytbar då organisationen inte investerat i licenser. 
Sammanfattningsvis arbetar organisationen för att skapa ett förtroende och nära samarbete, 
samtidigt som leverantörerna tycks vara utbytbara, då avtalet är kortsiktigt. 
 

Långsiktighet Långsiktighet Kortsiktighet 

 Avtalet är skrivet på fem år eller längre. Avtalet är skrivet på mindre än fem år. 

Komplexitet Hög grad Låg grad 

 Målet är innovation och utveckling. Målet är fördelar med standardinköp. 

Anpassning Hög grad Låg grad 

 Avtalet inkluderar licenser. Avtalet inkluderar ej licenser. 

Förtroende Hög grad Låg grad 

 Organisationen utför socialisering. Organisationen utför ej socialisering. 

Konflikt Hantering Eliminering 

 Fortsatt samarbete. Avslutat samarbete. 

Beroende Hög grad Låg grad 

 Majoriteten av övriga dimensioner 

tyder på en hög grad av beroende. 
Minoriteten av övriga dimensioner 
tyder på en hög grad av beroende. 
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5.4 Stockholm Stad 

Stockholms kommunstyrelse har två förvaltningar; Stadsledningskontoret och 
Kommunfullmäktige. Inom den förstnämnda sker styrning, uppföljning och utveckling av 
stadens ekonomi och verksamhet. Kommunen har omkring 40 000 anställda. (Stockholm 
Stads hemsida) Annette Holm, IT-direktör för Stadsledningskontoret i Stockholm, har deltagit 
i e-mailkorrespondens med författarna. Nedanstående text baseras på denna kontakt. 
 
IT är mycket viktig för Stockholm Stad, då det används som stöd i organisationens samtliga 
verksamheter. Så gott som all IT-verksamhet är outsourcad till ett hundratal leverantörer. 
Denna studie fokuserar på den senaste större upphandlingen, vilken skedde år 2009 och avsåg 
IT-infrastruktur till Volvo IT. Avtalet inkluderar arbetsplatssystem, applikationsserverdrift 
och support. Vissa licenser ingår även i detta avtal, bland annat för säkerhetsprodukter som 
virusskydd. Avtalet är skrivet på fem år, med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år. 
 
Avsikten med detta samarbete är att standardisera och konsolidera stadens IT-infrastruktur för 
att uppnå en högre kvalitet och lägre kostnader. På längre sikt förväntas också effekterna 
påverka den interna IT-miljön positivt. Förhoppningen är att lyckas förenkla underhållning 
och utveckling i denna nya, mer samverkande miljö. Dessutom innebär samarbetet större 
möjligheter att underlätta personalrörlighet och organisatoriska förändringar, samt 
kostnadsreducering av detta. 

I större förändringsarbeten som dessa tillsätter staden styrgrupper, där leverantören 
medverkar. I dessa styrgrupper fastställs införandeplaner, tidsplaner och liknande. Staden 
deltar på inbjudan från leverantören vid möten där syftet är att ge sin syn på inriktning och 
aktuella frågor. Stockholm Stad anordnar även större möten för samtliga nyckelleverantörer. 
Dessa syftar till att samordna parternas information och insatser, samt introducera nya 
lösningar. 
 
Organisationen har identifierat ett antal brister i samarbetet med Volvo IT, varav den största 
ligger i att supporten inte fungerar som den ska. Parterna tycks inte vara överens om hur 
avtalskriterierna ska tolkas. (Computer Swedens Hemsida) Holm (2011) anser att detta är 
normalt, att diskussioner alltid uppstår med leverantörer och därför ses som samtal om hur 
förbättring ska ske, snarare än konflikter. De båda parterna arbetar nu med att få fram en 
åtgärdsplan för att komma till bukt med bristerna i samarbetet (Computer Swedens Hemsida).  
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5.4.1 Analys: Stockholm Stad 

Avtalet med Volvo IT är skrivet på fem år, med möjlighet till förlängning på ytterligare fyra 
år. I analysmodellen är ett avtal på fem år definierat som långsiktighet. De främsta målen är 
att uppnå högre kvalitet och lägre kostnader, vilket innebär standardinköp och låg grad av 
komplexitet. Eftersom licenser ingår i avtalet anses anpassningen vara av hög grad. 
Stockholm Stad anordnar speciella styrgrupper där Volvo IT inkluderas och anställda går 
även på möten hos leverantören, något som klassas som socialisering och hög grad av 
förtroende. Konflikter har uppstått inom relationen, vilket internt anses vara normalt. IT-
direktören ser på detta som samtal snarare än konflikter och de båda parterna arbetar för 
tillfället på en åtgärdsplan för att lösa brister. Enligt analysmodellen innebär detta en 
hantering av konflikter. Beroendet anses vara av hög grad, då fyra dimensioner påvisar detta. 
 
Den enda dimension som inte pekar på hög grad av beroende är komplexitet. Att samtliga av 
de övriga dimensionerna tyder på en hög grad av beroende samstämmer med 
litteraturöversikten. I denna nämns att stora organisationer kan vara beroende av leverantörer 
när avtalen gäller teknik. Stockholm Stad har investerat i relationen i form av licenser och 
socialisering, samt fortsatt samarbetet trots konflikter och flertalet brister. Att avtalet är 
långsiktigt går emot trenden att organisationer som köper in IT generellt skriver dessa på kort 
sikt. Istället samstämmer detta med litteraturöversikten, då leverantörsrelationer i allmänhet är 
mer långvariga idag, vilket lett till en ökad acceptans av beroende till samarbetsparten.  
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Långsiktighet Långsiktighet Kortsiktighet 

 Avtalet är skrivet på fem år eller längre. Avtalet är skrivet på mindre än fem år. 

Komplexitet Hög grad Låg grad 

 Målet är innovation och utveckling. Målet är fördelar med standardinköp. 

Anpassning Hög grad Låg grad 

 Avtalet inkluderar licenser. Avtalet inkluderar ej licenser. 

Förtroende Hög grad Låg grad 

 Organisationen utför socialisering. Organisationen utför ej socialisering. 

Konflikt Hantering Eliminering 

 Fortsatt samarbete. Avslutat samarbete. 

Beroende Hög grad Låg grad 

 Majoriteten av övriga dimensioner 
tyder på en hög grad av beroende. 

Minoriteten av övriga dimensioner 

tyder på en hög grad av beroende. 
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6. Avslutande del 
 

Nedan presenteras resultaten av denna studie. De fyra fallen sammanställs i en tabell, där de kan 
jämföras med varandra. Vardera dimensionen analyseras, med organisationernas storleksmässiga 
skillnader i åtanke. Utifrån denna jämförande analys når författarna en slutsats. Avslutningsvis 
presenteras förslag till fortsatta studier. 

 

6.1 Jämförande analys 

 

A Antal anställda 150 1000 6700 40 000 

 Företag X CSN  Mölnlycke 
Health Care 

Stockholm 
Stad 

Långsiktighet kortsiktighet kortsiktighet kortsiktighet långsiktighet 

Komplexitet låg grad låg grad  hög grad låg grad 

Anpassning låg grad hög grad  låg grad hög grad 

Förtroende låg grad hög grad hög grad hög grad 

Konflikt eliminering hantering  eliminering hantering 

Beroende låg grad hög grad  låg grad hög grad 

 
Tabellen ovan är en sammanställning av samtliga organisationer. Dimensioner markerade 
med blått tyder på låg grad av beroende och lila markering tyder på hög grad av beroende. 
Fallen analyseras endast från organisationernas perspektiv. Det kan dock tänkas vara så att 
beroendet gäller båda parter. 
 
Sammanställningen påvisar att tre av fallen karaktäriseras av kortsiktighet. Enligt 
litteraturöversikten är mer varaktiga relationer vanligare idag. Dock behandlar denna studie 
IT, där kortsiktiga avtal vanligtvis önskas av de köpande organisationerna. Stockholm Stad är 
den största organisationen i studien och har även det mest omfattande kontraktet. I motsats till 
detta har den minsta organisationen det mest kortsiktiga avtalet, det vill säga på tre år. De två 
fallen däremellan har båda avtal på fyra år. Att den största organisationen planerar mest 
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långsiktigt kan tänkas bero på att denna har så pass många leverantörer att hantera. Det skulle 
innebära omfattande arbete att avtalsförhandla oftare med dessa. Detta påstående stärks 
genom att den minsta organisationen har det kortaste tidsmässiga avtalet, såväl som minst 
antal leverantörer. I denna studie ökar alltså avtalslängden med leverantören i linje med den 
köpande organisationens storlek.  
 
Vad gäller komplexiteten i leverantörsrelationen tycks den vara låg i samtliga organisationer 
med undantag för Mölnlycke Health Care, som betonade utveckling och avancemang inom 
teknologi som en av de mest betydande målsättningarna med leverantörssamarbetet. Övriga 
organisationer hade alla som mål att uppnå bland annat kostnadsreducering. Att Företag X 
och CSN, de två minsta fallen, kännetecknas av låg grad av komplexitet kan tänkas bero på att 
de är av så pass begränsad storlek att de inte besitter tillräckliga resurser för ett sådant 
engagemang i utveckling och innovation med leverantören. Stockholm Stad kan istället tänkas 
vara tillräckligt stor för att internt besitta resurser att utföra detta. Dock är möjligtvis inte 
organisationens storlek den viktigaste aspekten vad gäller komplexitet. Snarare kan det tänkas 
bero på typen av verksamhet som organisationen bedriver. Mölnlycke Heath Care har en 
strävan att vara i framkant vad gäller teknologi, en prioritet som möjligtvis inte delas med 
övriga organisationer. I denna studie påvisas ingen tydlig koppling mellan den köpande 
organisationens storlek och leverantörsrelationens grad av komplexitet. 
 
Anpassning mäts här med ekonomiska mått, nämligen investeringar i licenser. 
Anpassningsgraden är hög för såväl CSN som Stockholm Stad, då avtalen inkluderar licenser. 
För de övriga två fallen gäller inte detta. En förklaring kan tänkas ligga i hur stor denna typ av 
investering är relativt sett för varje enskild organisation. Stockholm Stad har troligtvis större 
rörelsekostnader än Mölnlycke Health Care och Företag X, varför en sådan investering 
innebär en relativt mindre kostnad totalt sett för denna stora organisation. Därmed kan denna 
investering accepteras av Stockholm Stad. CSN är dock av mindre storlek än Mölnlycke 
Health Care och accepterar ändå denna investering. I denna studie påvisas ingen tydlig 
koppling mellan den köpande organisationens storlek och leverantörsrelationens grad av 
anpassning. 
 
Vad gäller IT är det mycket svårt att förutspå framtida utveckling, vilket innebär en stor 
osäkerhet. Uppbyggande av förtroende kan reducera osäkerhet, vilket kan vara en anledning 
till att majoriteten av organisationerna använder sig av socialisering. Företag X är det enda 
fallet i studien med en låg grad av förtroende. Att förtroendet är lågt kan tänkas bero på en 
medvetenhet om att leverantörer ofta fördrar stora kunder, då stora organisationer torde 
innebära större inköp och därmed större intäkter och värde för leverantören. En annan 
anledning skulle kunna vara att Företag X är av så pass liten storlek att de inköpta 
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produkterna inte är särskilt komplexa, varför det finns gott om alternativ vad gäller 
leverantörer. Är detta fallet kan det vara mer fördelaktigt för Företag X att behålla sin frihet 
att välja nya leverantörer istället för att investera i en relation och utveckla ett beroende. För 
de större organisationerna kan det innebära ett mer omfattande och problematiskt arbete att 
byta leverantör, varför de söker upprätta ett förtroende. I denna studie är förtroendet i 
leverantörsrelationen av låg grad för den minsta organisationen och av hög grad för de tre 
övriga. 
 
I litteraturöversikten poängteras att konflikter inte helt bör avlägsnas då en effektiv relation 
kräver både samarbete och konflikt. Företag X såväl som Mölnlycke Health Care har tidigare 
sagt upp avtal med leverantörer då missnöje uppstått, medan CSN och Stockholm Stad försökt 
åtgärda uppkomna dispyter med leverantören. Vad gäller Företag X och Stockholm Stad kan 
en förklaring till deras strategier återigen kopplas till antalet leverantörer. För den största 
organisationen är antalet leverantörer betydligt större, varför det ett mer omfattande arbete 
krävs vad gäller förhandlingar med dessa samarbetspartners. Då eliminering av konflikt 
innebär att nya förhandlingar måste tas upp med ny leverantör, bör detta kunna hanteras med 
större lättsamhet av studiens minsta organisation. Dock eliminerar Mölnlycke Health Care 
konflikter trots sin storlek, medan CSN hanterar dessa. I denna studie påvisas således ingen 
tydlig koppling vad gäller den köpande organisationens storlek och hur konflikter hanteras i 
leverantörsrelationen. 
 
För studiens minsta organisation, Företag X, tyder samtliga dimensioner på låg grad av 
beroende, jämfört med Stockholm Stad som är studiens största organisation, där alla 
dimensioner utom en pekar på hög grad av beroende. CSN tycks ha en hög grad av beroende 
gentemot leverantören och Mölnlycke Health Care en låg grad. Även gällande beroende är det 
i denna studie svårt att dra en stark koppling till den köpande organisationens storlek. 
 
Sammanfattningsvis skiljer sig resultaten för studiens minsta och största organisation markant 
åt, då den enda dimensionen de två fallen har gemensamt är komplexitet. Företag X tycks ha 
en låg grad av beroende till IT-leverantören, medan Stockholm Stad är starkt beroende av sin. 
Jämförs således endast dessa två fall påverkar i denna studie den köpande organisationens 
storlek beroendebalansen inom en leverantörsrelation. Inräknas även CSN och Mölnlycke 
Health Care i jämförelsen påvisas ingen tydlig koppling mellan den köpande organisationens 
storlek och dimensionerna i deras leverantörsrelationer. Det kan tänkas att storleken har en 
viss påverkan, men främst i mycket små och mycket stora organisationer. CSN och 
Mölnlycke Health Care kan således befinna sig storleksmässigt mellan dessa och därför inte 
påverkas i samma utsträckning. 
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Slutligen kan nämnas att fallet Stockholm Stad tycks stämma överens med påståendet vad 
gäller teknologiska inköp. Just i sådana relationer kan storleken ha mindre betydelse, då en 
stor organisation ofta är starkt beroende av en mindre leverantör. I denna studie var 
Stockholm Stad den största organisationen och även den organisation som visade sig vara 
mest beroende av leverantören.  
 
6.2 Slutsats 
Studien visar att Företag X och Mölnlycke Health Care har en låg grad av beroende till sin 
leverantör, medan Stockholm Stad och CSN har en hög grad av beroende till sin leverantör.    
 
Alltså är studiens minsta organisation också minst beroende av IT-leverantören, medan 
studiens största organisation är mest beroende av sin IT-leverantör. Jämförs endast dessa två 
fall har organisationens storlek påverkan på graden av beroende inom relationen med dess IT-
leverantör, på så vis att mindre organisationer är mindre beroende och större organisationer är 
mer beroende. De två organisationerna där emellan påvisar ingen tydlig koppling mellan 
storlek och grad av beroende.  
 
6.3 Förslag till fortsatta studier 
Slutsatserna i denna studie baseras på fyra organisationers leverantörsrelationer. 
Uppsatsförfattarna menar att det vore intressant att utföra en liknande kvantitativ studie. En 
sådan studie skulle kunna bidra till generaliseringar vad gäller hur storleksmässiga skillnader 
av köpande företag påverkar dels deras hantering av leverantörsrelationer och dels 
beroendebalasen mellan parterna. Exempelvis om hantering inom specifika dimensioner kan 
associeras till mindre alternativt större företag. Även studier om andra skillnader mellan 
köpande företag, utöver storleksmässiga, skulle kunna utföras. Vilka andra egenskaper kan 
tänkas påverka hantering av leverantörsrelationer? 
 
Vidare skulle en ytterliggare fördjupning kunna inkludera huruvida leverantörsrelationen 
anses vara lyckad eller ej. Är det främst en viss typ av företag som lyckas/misslyckas med 
sina leverantörsrelationer? Påverkar någon särskild dimension denna lyckade/misslyckade 
leverantörsrelation? 
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Bilaga 1- Underlag för intervjuer 

1. Vilken betydelse har IT för Er verksamhet? 
 
2. Vilka IT-funktioner har Ni valt att outsourca? 
 
3. Hur många IT-leverantörer har Ni idag? 
 
 
Gällande en specifik leverantörsrelation: 
4. Vilken IT-funktion gäller detta avtal? Ingår någon form av licenser? 
 
5. Vad var de främsta anledningarna till att outsourca? 
    Vad var de främsta målen Ni önskade uppnå - konkreta exempel? 
 
6. Har samtliga mål uppnåtts? 
 
7. Hur många år har samarbetet med denne leverantör pågått? 
    Hur många år är det nuvarande avtalet skrivet på? 
 
8. Är Ni nöjda med denna leverantör? Varför/Varför inte? 
    Hur ser Ni på eventuella konflikter? Hur löser Ni problemen? 
 
9. Har Ni ett nära samarbete eller mer på distans?  
 
10. Gör Ni någonting aktivt för att stärka relationen, exempelvis utvärderingar, gemensamma 
konferenser/möten? Varför görs detta/görs detta inte? 
 
11. Hur många av Era anställda har kontinuerlig kontakt med leverantören? 
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Bilaga 2- Underlag för intervju Mölnlycke Health Care 

1. Of what importance would you say that IT is for the company as a whole? 

2. What type of IT-functions have been outsourced? 

3. How many suppliers are you cooperating with? 

 

Regarding one specific supplier: 

4. What type of IT-functions are included in the contract? Are any kinds of licenses included? 
 
5. What were the major reasons for the IT-outsourcing? What were the specific goals? 

6. Have all the goals been reached? 

7. For how many years have you been cooperating with this supplier? 

    How many years is the contract signed for? 
 
8.  Are you satisfied with your suppliers?  
 
Have you had any disputes with your supplier? How have these been handled? 

9. Have you got a close relationship to your supplier, or a more distanced one? 

10. Are you organizing any activities in order to strengthen the relationship? For example 
conferences, meetings, events or evaluations? 

11. How many of you employees are in continuous contact with the supplier? 
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