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hösten 2007 insåg  drift- och infra-
strukturchefen anders lantz att 
hans it-verksamhet inte hade tillräck-
liga resurser för att kunna hänga med 
i Unibets expansion.

– Det var inte längre hållbart att 
själva sköta infrastruktur och nät-
verk, utveckling, projekt och inci-
denthantering dygnet runt. En ut-
värdering visade att det optimala var 
att lägga ut all it-drift och behålla ut-
vecklingen, berättar han.

En upphandlingsgrupp, beståen-
de av Anders Lantz själv, teknikche-
fen och en intern jurist, beslutade att 
serverhallen skulle vara kvar på Mal-
ta, men i outsourcad regi. Viktiga 
kärnkrav var att leverantören kunde 

erbjuda offshoring samt var flexibel 
och lyhörd. Våren 2008 utvärderade 
man Accenture, IBM, Logica, Sun, Tele-
computing och TCS. Vissa erbjöd off-
shoring i Indien, andra i Baltikum. 
Man jämförde kompetens, referen-
ser och prisbild.

– Vi sållade fram kandidater som 
fick komma på workshop och pre-
sentera hur de tänkte lösa våra utma-
ningar. I samma veva kontaktade vi 
referenskunder, innan valet föll på 
indiska TCS, säger Anders Lantz. 

Varför TCs?
– Vi ville börja med att lägga ut 

drift och servicedesk. Sedan ville vi 
fortsätta stegvis med incidenthante-
ring, övervakning och databasadmi-
nistration. TCS var mycket lyhörda 
och kunde tillgodose våra behov. De 
flesta andra leverantörer ville ta hela 
affären på en gång.

TCS hade heller ingen invändning 
mot att teckna ett kort avtal: 

– nätspelsbranschen utvecklar sig 
blixtsnabbt. Vi vill ha maximal flexi-

unibeT:

 Hämtar it-kraft  
från  InDIEn 
TCS kunde, till skillnad från  
konkurrenterna, möta Unibets  
krav på en stegvis outsourcing.

bilitet och därigenom kunna vara 
skalbara, säger Anders.

Vad kunde ni ha gjort bättre?
– Överlämningen. Inledningsvis 

hanterade vi relationen med TCS lite 
fel. nu fungerar det klockrent.

Vilka resultat har ni uppnått?
– Våra kunder har fått mycket hö-

gre tillgänglighet på speltjänsterna. 
Och vi själva kan fokusera på projekt 
och utveckling istället för att agera 
brandsläckare.

Märker ni av några kulturskill-
nader när ni jobbar med indier?

– Man ska vara försiktig att måla 
upp en stereotyp bild av en nation. 
Men jag sticker inte under stol med 
att indierna generellt inte vågar ställa 
frågor till mig om de inte kan lösa ett 
problem, säger Anders Lantz. ]

Case 1 Case 2 Tabell KröniKa Tips

unibet ville outsourca steg 
för steg och en indisk leve-
rantör ställde upp, sid 43

A-pressen Interaktiv fick  
gå tillbaka till sin gamla  
leverantör, sid 44

24 outsourcingleverantörer, 
från Atea till Zetup,  
sid 46–47

nu är det bröllop i  
molnet som gäller,  
sid 47

fyra tips till hugade  
spekulanter,  
sid 47

en farlig mina är att 
lägga ut it utan att behålla 
en intern it-grupp som ska 
säkra verksamhetens be-
hov. En sådan grupp ska 
bemannas med CIO, pro-
jektledare, avtalsansvarig, 
it-arkitekt och it-controller. 

– Utan den kompetensen 
hamnar man lätt i leveran-
törens knä. Leverantören 
kan under avtalstiden häv-
da tjänster som inte alls är 
anpassade för verksam-
heten, säger Joel Rudh, vd 
på upphandlings- och råd-
givningsföretaget Ab1. 

Du kan aldrig outsourca 
en it-avdelning som är 

ostrukturerad och har pro-
blem, så steg ett är att få 
kontroll och göra en sam-
manställning över it-miljön. 
Analysera vad som kan läg-
gas ut helt eller delvis.    

– Förstudien ska visa på 
ekonomiska, operativa och 
strategiska konsekvenser. 
Och i vissa fall kan den visa 
att det är bättre att ha kvar 
it i huset, säger han.

Den som slarvar med för-
studien blir ett lätt villebråd: 

– Outsourcingföretag 
tjänar mest pengar på de 
kunder som varit otydliga i 
sin upphandling. Det kan 
resultera i  att kunderna blir 

fastlåsa i långa kontrakt 
som blir sämre än om de 
hade haft kvar it internt. Så 
ta hjälp av en oberoende 
expert, säger Joel Rudh. 

Varför behövs det?
– Outsourcing upphand-

las i regel vart tredje till 
femte år. Däremellan för-
ändras marknad, pris- och 
leveransmodeller. Som 
kund hinner man inte upp-
datera sig, och leverantö-
ren har då alltid ett övertag 
eftersom det är deras dag-
liga business. 

några fler tips? 
– Bäst relation brukar det 

bli om upphandlaren väljer 

en leverantör som motsva-
rar kundföretagets storlek. 

– Och en stor fördel är om 
dina kandidater kan erbju-
da något annat än bas-
tjänster. Ta reda på om de 
kan utveckla ditt företag i 
form av strategiska sam-
arbeten, säger han. 

Och vad är viktigt inför 
avtalsskrivningen? 

– Använd aldrig leveran-
törens standardavatal. Ta 
fram ett eget avtal med den 
flexibilitet som krävs för att 
avtalet ska fungera. Tre till 
fem år är i regel en bra av-
talsperiod, avslutar Joel 
Rudh. ]

joel rudh på  Ab1  
är månadens expert
tipsare.

”en Oerfaren upphandlare blir ett lätt byte”

unibet
Verksamhet ... Spel
anställda ... 600
sourcingpartner ... TCS
Omsättning ... 11 miljarder kr
på webben ... se.unibet.com

AnderS lAnTz på 
Unibet outsourcar till  
indiska TCS.
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upphandling av tioner och utvecklingsplattform sam-

tidigt som driften ska vara stabil. nu 
har fått en outsourcad infrastruktur 
som klarar den här utmaningen, sä-
ger Simen Jenssen. 

Satsningen på öppen kod har ock-
så minskat licenskostnaderna – och 
valet av redpill har resulterat i sam-
arbeten utanför sourcingen. A-pres-
sen har vidareutvecklat webbaccele-
ratorn Varnish, som bland andra 
redpill varit med och tagit fram. Var-
nish avlastar webbservrar för att ge 
läsarna en snabbare surfupplevelse. 

– Därför är den perfekt för våra 
nättidningar. Tack vare Varnish har 
vi själva kunnat spara pengar genom 
att använda färre servrar hos redpill, 
avslutar Simen Jenssen. ]

  a-pressen inTeraKTiV:

 Valet föll på  
ÖppEn kOD

år 2004 slängde A-pressen Interaktiv – 
som ansvarar för norska mediekon-
cernen A-pressens digitala media  – 
ut sin nya outsourcingleverantör för 
att gå tillbaka till Redpill Linpro. 

– Vi hade arbetat med redpill Lin-
pro några år och ville anlita ett nytt 
outsourcingföretag. Men den affären 
fungerade dåligt. Bland annat brast 
de i supporten till våra it-utvecklare, 
säger teknikchefen simen Jenssen.

Det tog några månader att skifta 
tillbaka it-driften till redpill Linpro, 
som både erbjuder öppen källkods-
lösningar och outsourcing baserat på 
öppen källkod. nyligen fick de för-
längt förtroende på A-pressen, med 
ett avtal på ytterligare tre år.

a-pressen interaktiv
Verksamhet ... digitala media 
anställda ... 3 000 (koncernen)
sourcingpartner ... redpill linpro
Omsättning ... 4,6 miljarder norska 
kronor (koncernen)
på webben ... apressen.no

Simen jenSSen  på 
A-pressen Interaktiv  
outsourcar till  öppen 
källkods-profilerade 
Redpill Linpro.

Mediekoncernen A-pressen valde  
en nischad leverantör som kunde  
möta utvecklarnas behov.

redpill Linpro driftar A-pressens 
Linuxbaserade it-infrastruktur, My-
sql-data baser, san-lagring, internet 
och hostning. Servrarna står i red-
pills egna datorhallar. 

– Våra it-utvecklare bygger i prin-
cip alla våra applikationer för digitala 
media i öppen källkod, baserat på Li-
nux. Därför passar samarbetet med 
redpill utmärkt för oss.

Var öppen källkod med som ett 
krav i upphandlingen?

– Det var en fördel, men inte avgö-
rande, eftersom vi på den tiden inte 
utvecklade så mycket i öppen kod 
som vi idag gör tack vare redpill.  

nämn ett viktigt krav då ni anli-
tade redpill igen? 

– Det var optimal support för våra 
it-utvecklare. Och idag har utvecklar-
na en direkt dialog med redpill, som 
har gedigen kompetens för att möta 
deras behov, säger han. 

 Vilka vinster har ni uppnått? 
– Den stora utmaningen är att våra 

utvecklare ska kunna ändra i applika-
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leVerantör målgrupp uppföljningsarbete referenskunder

atea  
www.atea.se

Små och medelstora  
företag

× × × × × × × × × × Ja SLM tillsätts vid affärer som kräver den 
typen av uppföljning

Berg Propulsion, Domstolsverket, Karolinska universitetssjukhuset, 
Niscayah, Svenska kraftnät, Basefarm, SATS, Axfood, Estrella

aVanade   
www.avanade.se

Större företag och  
myndigheter

× × × × × × Ja SLA, KPI, kvalitets- och kundnöjdhets-
uppföljningar, interna och externa audit

Hilton, Hitatchi Power Tools, Fresenius

COmpOse    
www.compose.se

Alla × × × × × × × × Ja, utgående från 7 orter ITIL-processer baserade på  
SLA och KPI:er

Försvarsmakten, Arboga kommun, Capio, Sandvik, Lennermark & 
Andersson, Great Communications

CsC    
csc.com/se

Stora eller medelstora  
företag, offentlig sektor

× × × × × × × × × × Sthlm, Gbg, Linköping, 
Karlskrona, Malmö,  
Örnsköldsvik, Västerås

SLA:er, APER, KPI:er, kundundersök-
ningar, externa & interna revisioner,  
certifieringar, benchmarking

SAS, Saab Aerospace, Telenor, Tele2, Tryg, AMF Pension, LF, BAE 
Systems ,Thule,Göteborgs spårvägar, Rosemount, DuPont, Motorola 

CypOint  
 www.cypoint.se

Företag med 70–400 an-
vändare (Intern it-funktion)

× × × × × × × × × × Stockholm, Göteborg,  
Örebro

ITIL/ISO20000. Kapacitets- och SLA-
rapportering på månadsbasis. Årlig NKI.

Nationalmuseum,  Moderna museet, Cramo, OKQ8, Ikano,  
Fastighetsbyrån, Cepheid, FLIR, Fortnox, Svenska fotbollförbundet

delta management  
delta management.se

Små och medelstora  
företag

× × × × × × × Ja, inom Stockholm Regelbundna kundmöten med  
uppföljning av  SLA och KPI

Agrando, Sweden Assistive Solutions, Klikki, Provider Venture  
Partners, Spray, Temperature Sensitive Solutions

dOnatOr   
www.donator.se

Alla × × × × × × × × × Ingen uppgift Driftsmöten med genomgång av  
SLA från övervakning

Inera (www.177.se), Itrim, Travelize

fujitsu  
se.fujitsu.com

Bank, finans, industri,  
offentlig verksamhet, butik

× × × × × × × × × × Rikstäckande, 25 orter SLA; KPI, NKI, CSIP, end-user  
satisfaction

Swedbank, Volvo Cars, Electrolux, Husqvarna, SJ, Migrationsverket, 
ICA, Coop

ibm   
www.ibm.com/services/se

Alla × × × × × × × × × × 33 serviceställen som  
täcker hela landet

Följer upp SLA utifrån tecknade avtal 
samt kundnöjdhet

Ingen uppgift

kOneO   
www.koneo.se

Små och medelstora  
företag, offentlig sektor

× × × × × × × × × × Ja. Konsulter på ett 40-tal 
platser runt om i landet

SLA-baserade funktionsleveranser och 
åtaganden. KPI sätts upp per kund

Svenska skidförbundet, Estate Management, One Contact, Kalmar 
Läns Museum, Sundfrakt, Hansahälsan, Landstinget Västernorrland

lOgiCa   
www.logica.se

 CIO, it-chef och CFO på 
större företag

× × × × × × × × × × Ja, ofta i samarbete  
med tredje part

Kontinuerliga kundundersökningar och 
uppföljning och mätning av SLAer

Teliasonera, Posten Norden, Bankgirocentralen, Alecta, AMF,  
Göteborgs stad

OraCle   
www.oracle.com

CIO, CTO × × × × × Ja Ett antal tjänster genom Oracle on de-
mand, Support, Consulting och Partners

Attends Healthcare, Trust Forwarding

pulsen    
www.pulsen.se

Offentlig verksamhet,  
distanshandel, vård, små  
till medelstora företag

× × × × × × × × × Ja (Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Borås, Karlstad)

SLA på tjänstenivå. Mäter och  
rapporterar Incidenter och Change.  
NKI mäts och återrapporteras

Nynäs Petroleum, Haléns, Cdon, Nacka kommun, Bonniers, Svenska 
Volkswagen,  Borås kommun

QbranCh     
www.qbranch.se

Medelstora och stora före-
tag, offentlig verksamhet

× × × × × × × × × Ja, 4 orter SLA, mäter kontinuerligt upplevd an-
vändarkvalitet i leverans och tjänster

Riksbyggen, Praktikertjänst, Movestic, Pernod Ricard,  
Dagens Nyheter, Salus ansvar, God el, Tradera, Göteborgs stad, 
Heby och Knivsta kommuner

redpill linprO   
redpill-linpro.se

Business × × × × × × × Supporttjänster kan  
avtalas med Support  
on Site

SLA för hela värdekedjan med garante-
rade svarstider. Varje kund har dedicera-
de motparter. Månatlig rapportering

A-pressen Interaktiv, VG Multimedia, Nasdaq OMX, Jyllandsposten, 
Politikken.dk, Hjemmet Mortensen, NHST

siemens it sOlutiOns & 
serViCes (från 1 juli Atos 
Origin) www.siemens.com

Medelstora och stora  
företag, offentlig sektor

× × × × × × × × × × Ja Kundspecifika KPI:er avrapporteras  
varje månad. Håller ”Customer Innova-
tion Workshops”

Euromaint, Stockholmshem, Svenska ESF-rådet, Folksam,  
Försäkringskassan

sOgeti  
www.sogeti.se

Lokala svenska och  
globala bolag

× × × × × × Ingen uppgift Intervjuar kunden om vilka områden som 
är viktigast; kunden betygssätter oss

Nestlé, Mercedez Benz, AIG

steria  
www.steria.se

Offentlig sektor,  
vård, industri

× × × × × × × × × Ja SLA, KPI:er, kundundersökningar Transportstyrelsen, Almi Företagspartner, (TLV) Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverket, Upplands-Bro kommun, Attendo Care

swedish  
COnneCtiOn    
www.connection.se

Alla × × × × × × × Ja (begränsat till de orter 
där vi levererat tjänster  
eller utrustning)

Möten och avstämningar med kund. 
SLA finns i olika varianter där kunden 
själv väljer nivå

Specialpedagogiska Institutet, Hockeyligan AB

systeam   
www.systeam.se

Små och stora företag × × × × × × × × × × Ja. 50 orter via  
samarbetspartner

Uppföljning av SLA:er, kundnöjdhetsun-
dersökningar, användarundersökningar

Scandic Hotels, SCA, NCC, BMW, Anticimex, Munters Europe, 
Landstinget i Uppsala län

tCs   
www.tcs.com

Små och stora företag × × × × × × × × × × Ja SLA:er (affär och it), OLA, KPI:er,  
kundnöjdhetsundersökning (CSS),   
balanced scorecard

ABB, Bang & Olufsen, DNA, Ericsson, FMC Technologies Subsea 
Systems, Nokia Siemens Networks, Rolls Royce Marine, Telenor 
Norway, Unibet

tdC hOsting   
www.tdchosting.se 

Medelstora och stora  
företag 

× × × × × × × × Ingen uppgift Itil-baserat kvalitetsstyrningssystem , 
Intern/extern revision. Varje anställd  
jobbar med ”ständig förbättring”

ITAB, Formpipe, Söderberg & Partners, TNS SIFO, Pharmasolutions

teleCOmputing    
telecomputing.se

Små till medelstora  
företag, offentlig sektor

× × × × × × × × × Ja, täcker hela Sverige SLA:er, Interna KPI/OLA:er, kund-
undersökningar varje kvartal

TV4, Candyking, Proffice, Svevia, Civilekonomerna, Sveriges Kom-
muner och Landsting

tietO     
www.tieto.com

Alla. Fokus på bank,  
försäkring, skog, vård,  
telekom, offentlig sektor

× × × × × × × × × × Ja, över 200 orter Affärs- och kvalitetsledningssystem  
baserat på internationella utvecklings-
modeller och standarder

Apoteket, Stockholms stad, Teliasonera, If Insurance, Stora Enso, 
Marginalen bank, Jämtlands Läns Landsting, Stockholms Läns 
Landsting, Folksam, Forex bank, Region Skåne

VOlVO it  
www.volvoit.com

Såväl Volvokoncernen som  
kunder utanför koncernen

× × × × × × × × × × Ja, 7 orter i Sverige SLA, KPI, kundundersökningar Ingen uppgift

zetup  
www.zetup.se

Alla × × × × × × × × × Ja Verktyg och kvalitetsprocesser i kombi-
nation med lång erfarenhet

Saab Automobile, Storstockholms Brandförsvar, Lerums kommun, 
Vicura, Pagero, Carmenta, Gota Media
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marknaden för klassiska OutsOuringaffärer – som drift-
tjänster och applikationsförvaltning – börjar klinga av. nu 
gasar outsouringföretagen på för att erbjuda nya tjänster. 
Ett klockrent exempel är att paketera om sina sourcing-
erbjudanden och kalla dem för molntjänster. Enligt Joel 
rudh på upphandlings- och rådgivningsföretaget Ab1 är 
det inte så mycket nytt under solen. 

Och det både för- och nackdelar, menar han. Ett plus är 
att kunden snabbt kan få sin infrastruktur skalbar till öns-
kad kapacitet, och i bästa fall betala för faktisk användning. 
Men ett minus är mindre anpassningsmöjligheter för en-
skilda kunder i form av till exempel SLA:er, eftersom moln-
tjänster bygger på att flera ska dela på samma plattform.  

Arbetsplatsoutsourcing, kallat pc som tjänst, har seglat 
upp rejält efter den senaste lågkonjunkturen. Här äger inte 
kunden datorerna utan lägger ut allt ansvar på outsourcing-
partnern, som tar hand om allt från uppgraderingar och 
service till support och säkerhet.  

En tydlig trend är att kontrakten blir allt kortare. för tio 
år sedan var det vanligt med tioårskontrakt. Idag är det i  
regel tre eller fyra år. Och det blir större spridning av kon-
trakten, som delas upp på fler tjänsteslag, och ibland på  
flera olika leverantörer.

hela OutsOuringbransChen står inför en stor och smärtsam 
förändring. framtidens it-beställare blir inte bara it- 
avdelningar, utan även verksamheten blir beställare. I det 
pågående skiftet måste leverantörerna se över sina erbju-
danden för att få trogna kunder.  Ett knep är att erbjuda  
mer strategiska samarbeten. Leverantörerna blir i princip 
partner för att affärsutveckla kundens affärsmodeller. 

Outsourcingköpare har också börjat ställa hårdare miljö-
krav. Det tvingar många leverantörer att bygga energisnåla 
hallar.  Och intresset för offshoring fortsätter. Men när it- 
lönerna ökar i Indien byggs det nu datorhallar i länder i  
Latinamerika och Afrika. 

Med en årlig tillväxt på 3,8 procent väntas värdet på den 
svenska outsouringmarknaden öka till 28 800 miljoner kro-
nor år 2014, enligt analysföretaget IDC. ] 

4 sourcing- 
köparen

tips 
 för

k
r

Ö
n

ik
A johan Cooke ställer i varje nummer   

samman CIO Swedens upp hand lings-
guide. Den här gången är temat  
sourcing – i nästa nummer  
handlar det om governance. Du  
når honom på johan.cooke@idg.se.

❶ lägg ner ett seriöst  
och ordentlig arbete på  
förstudien. 
❸ forMulera tydliga 
mål för vad du vill uppnå 
med din outsourcing.

❹ haMna inTe i tidsnöd 
under förhandlingen.
❹ inför en sTruKTur 
med vite och bonus som ger 
leverantören rätt incitament 
att uppfylla sina åtaganden.

Idag gifter vi oss  
BLAnD MOLnEn


