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NÄR MÖLNLYCKE HEALTH CARE  (som gör 
produkter för sår- och  operationsvård) 
blev ett självständigt företag 1998 sjö-
sattes en helt ny it-strategi.  

– Vi kände att vi hade begränsade 
resurser, och ville lägga ut för att bli 
fl exibla, kostnadseffektiva och på sikt 
vinna synergieffekter med it-offsho-
ring. Internt satsade vi på en stark be-
ställarorganisation, säger CIO:n Ste-
fan Fransson. 

Sedan dess har man gjort tre upp-
handlingar. Sedan Mölnlycke globalt 
hade rullat ut SAP R3 outsourcades 
drift och programmering av affärs-
systemet till Capgemini år 2001. När 
Capgemini satsade på egen offshore i 
Indien 2003, samtidigt som outsour-

cingavtalet skulle löpa ut, kom en ny 
upphandlingsrunda. Och Capgeme-
ni vann igen. Drift och underhåll av 
hårdvara sourcades via EDB.

– 2001 gjordes all vidareprogram-
mering av SAP hos Capgemini i Sve-
rige. Idag sker 75 procent i Indien, 
säger Stefan Fransson. 

I den senaste rundan tog man in of-
ferter från Capgemini, Accenture, Vol-
vo IT, IBM och Atos Origin. Sedan tog 
man referenser, och reste bland an-
nat till Mumbai och Bangalore för att 
syna Capgeminis och Accentures off-
shore-verksamheter. 

– Det var Capgemini som uppfyll-
de våra kriterier bäst i ett poängsys-
tem. De hade även nått längst med 
sin indiska offshoreverksamhet och 
hade ett väl fungerande svenskt front-
offi ce, berättar Stefan Fransson.

Vad föll konkurrenterna på? 
– Accenture var nästan lika starka. 

Atos hade inte lika bra frontoffi ce, 
IBM var lite för dyra och Volvo IT 
uppfyllde inte alla kriterier. 

MÖLNLYCKE 

Mölnlycke valde 
INDISKT
För Mölnlycke blev offshore en förut-
sättning för att säkra tillgång på it-
kompetens och skära kostnader. 

Vad är det bästa med offshore? 
– Indiska it-proffs är kompetenta 

och kostar tre fjärdedelar mindre än 
svenska. Och i Sverige kan det i vissa 
konjunkturer bli akut brist på nisch-
kompetens – så är det aldrig i Indien. 

Vad är ni mindre nöjda med? 
– Vi borde ha ställt högre krav på 

att minimera personalomsättningen. 
Många karriärsugna indier vill hop-
pa runt hos olika kunder eller snabbt 
byta position för att få erfarenheter 
utomlands. 

Inledningsvis var den omsättning-
en 60 procent, och det tog tid att lära 
upp nytt folk. Nu har man fått ner den 
till 20 procent, bland annat genom att 
hungriga indier fått jobba en tid hos 
Mölnlycke i Sverige. ]

CASE 1 CASE 2 TABELL KRÖNIKA TIPS

75 procent av Mölnlyckes 
SAP-programmering görs 
i Indien, sid 36

Candyking lägger ut sin 
IT-drift på Telecomputing, 
sid 37

Vi går igenom sourcing-
marknaden från Accenture 
till Volvo IT, sid 38

Allt fl er köper outsourcing 
som tjänst eller funktion, 
sid 39

Träffa och utvärdera 
leveransorganisationen på 
ett tidigt stadium, sid 39

NÄSTAN ALLA misslyck-
anden beror på att man 
rusar förbi förstudien, som 
är halva jobbet. Den vikti-
gaste frågan är varför du 
ska lägga ut, sedan vad och 
hur. Det säger outsour-
cingupphandlaren Håkan 
Wahlén på Procurus:

– Och om man vill lägga 
ut it-drift för att bli av med 
it-problem är man ute på 
farlig is. I nio av tio affärer 
kvarstår problemen även 
om man lägger ut.

Och om du lägger ut för 
att få ner kostnaderna – ja, 
då är det ju A och O att du 

vet exakt hur kostnaderna 
ser ut idag.

Det är inte hugget i sten 
att outsourcing alltid blir bil-
ligare eller bättre. Ibland 
kan en hybridlösning vara 
det bästa alternativet. 

När du vet vad som ska 
läggas ut ska en kravbild tas 
fram. Följ gärna den offent-
liga sektorns upphand-
lingsmetodik.

Hur många ska få 
 offertförfrågan?

– Inte mer än tre–fyra 
kandidater. Det fi nns ingen 
anledning att skicka tio. 
Det är krävande för leve-

rantören att ta fram en ge-
nomarbetad offert – det 
kostar tid och pengar – och 
en leverantör som inte blir 
seriöst utvärderad lär inte 
vilja vara med vid nästa 
upphandling.  

Hur ska man tänka 
kring referenser?

– Använd dem som ett 
aktivt utvärderingsinstru-
ment. Tänk igenom noga 
vad du ska fråga om, då blir 
svaren jämförbara. Genom 
att ställa lite kluriga frågor 
kan du ta reda på om refe-
renskunderna är miss-
nöjda med något. 

När du fäller ett avgöran-
de är det viktigt att inte 
okritiskt skriva under ett 
standardavtal eller ett avtal 
från leverantören. Det ska 
utgå så mycket som möjligt 
från dina egna behov. 

– När kravbilden tas fram 
ska du tänka igenom hur 
företaget ska leva med den 
här leverantören. Det är 
också viktigt att som kund 
inte smita från sitt ansvar 
under avtalstiden. Gör lö-
pande uppföljningar och 
mät effekten så du ser om 
din outsourcing ger resul-
tat, slutar Håkan Wahlén. ]

HÅKAN WAHLÉN
på Procurus är
 må nadens upphand-
lingstipsare.

OUTSOURCING
upphandling avupphandling av

FÖRSPELET ÄR HALVA JOBBET

MÖLNLYCKE 
Verksamhet … Produkter för 
operations- och sårbehandling
Anställda … 6 500
Upphandlad tjänst  … Offshoring
Omsättning … 8,5 miljarder kronor
På webben … molnlycke.se

STEFAN FRANSSON  
på Mölnlycke är nöjd, 
men varnar för hög 
personalomsättning i 
Indien.
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CANDYKING

Presentation fällde   
AVGÖRANDET 

NÄR INVESTERINGSFONDEN Accent  Equity 
köpte Candyking av fi nska Fazer i fe-
bruari 2008 ville de inte bygga upp 
en egen it-infrastruktur. Candykings 
it-chef Christian Gustafson fi ck bara 
tio månader på sig att sålla fram ett 
outsourcingföretag.

– För att hålla tidtabellen upphand-
lade vi en upphandlings konsult. Det 
tog en månad, och vi valde ASP.

Tillsammans med ASP gjorde man 
så en detaljerad offertförfrågan, med 
allt från beskrivning av den egna mil-
jön till resurskrav som svarstider och 
tillgänglighet. 

Vilka var de viktigaste kraven? 
– Outsouringföretaget skulle kun-

na hantera vårt beslutsstöd, Cognos. 

CANDYKING
Verksamhet … lösgodis
Anställda … 2000, 600 i Sverige
Upphandlad tjänst … It-drift m m
Omsättning … 2 miljarder
På webben … www.candyking.se

CHRISTIAN 
GUSTAFSON på 
Candyking lade snabbt 
som attan ut sin it och 
fi ck ett lägre pris per 
capita.

AVTALSTIDEN MED TC ligger på fyra år. 
Telecomputing äger hårdvaran med-
an Candyking äger licenserna. 

– Prislappen är densamma som på 
Fazertiden. Men vi har fl er anställda 
idag, så it har blivit billigare per capi-
ta, säger Christian Gustafson.  

Var SaaS ett alternativ? 
– Nej, det skulle inte passa idag. Vi 

har licenser som är svåra att bryta.
Vad kunde ni gjort annorlunda? 
– Vi kunde ha haft mer tid på oss. 

Det hade också varit bra om alla åtta 
kandidater hade skickat offerter ...

Vad är mindre bra med TC? 
– Företaget befi nner sig i kraftig 

tillväxt, så emellanåt kan det vara 
svårt att få tag på deras kontaktperso-
ner. I övrigt har det fungerat bra hit-
tills. ]

Godisgrossisten Candyking anlitade 
en upphandlingskonsult och kunde 
lägga ut it-drift på rekordtid. 

Vi ville ha en enda leverantör för att 
få så få kontaktytor som möjligt. Ett 
annat viktigt krav var en tydlig pris-
bild, säger Christian Gustafson.

I maj 2008 skickades förfrågan till 
åtta kandidater. Fyra offerter kom 
tillbaka. Dessa utvärderades noga ef-
ter ett poängsystem, och dessutom 
kontaktade man referenskunder. 

– Jag är skeptisk till referenser, ef-
tersom företagen alltid skickar fram 
sina nöjdaste kunder, men det är 
ändå bra att kontakta referenser för 
att se hur de jobbar med sina leveran-
törer, säger Christian Gustafson.

Under två intensiva veckor arrang-
erades workshop med två slutkandi-
dater, med nya tuffa frågor, och till 
slut föll valet på Telecomputing, TC. 

UNDER FAZERTIDEN driftade IBM  i Fin-
land SAP. Först var tanken att den 
vinnande leverantören skulle ta över 
SAP-driften, men det visade sig bli för 
komplicerat. Därför fi ck IBM  fort sätta 
med SAP. 

Bli medlem i 
 Executive Club!
CEC, CIO Executive Club är nätverket för dig som CIO. Här får 
du tillfälle att träffa dina kollegor, diskutera IT och affärer och 
ta del av andras erfaren heter. Under trevliga former, förstås!

Anmäl dig på www.cio.se/cec
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KÄLLOR ATT 
SOURCA FRÅN

LEVERANTÖR HUVUDSAKLIG
MÅLGRUPP REFERENSKUNDER  

ACCENTURE  
www.accenture.se

Större företag och myndig-
heter

Sandvik, Outokumpu, System-
bolaget

x x x x x x x

CAPGEMINI  
www.se.capgemini.com

Sveriges största företag Nordea, ABB, Teliasonera, 
Mölnlycke Health Care, Green 
Cargo, Skatteverket

x x x x x

COMPOSE IT SYSTEM  
 www.compose.se

Företag i alla storlekar och 
offentlig sektor

Försvarsmakten, Arboga kommun, 
Capio, Sandvik/Consulting, 
Great Communications

x x x x x x x x

CYPOINT  
www.cypoint.se

Managed hosting: kunder 
med affärskritiska internet-
tillämpningar. Intern it-funk-
tion: företag med 50–200 
användare

Nationalmuseum, Fortnox, 
Moderna museet/Cramo, 
OKQ8/Cepheid, Fritidsresor, 
Capacent

x x x x x x x x x

DONATOR  
www.donator.se

Små och medelstora före-
tag

Sjukvårdsrådgivningen, Itrim,
Travelize

x x x x x x x x x

EDB BUSINESS PARTNER   
www.edb.se

Större företag inom bank & 
fi nans, handel & industri 
samt offentlig sektor

Ingen uppgift x x x x x x x x x x

FUJITSU 
se.fujitsu.com

Bank & fi nans, industri, 
offentlig sektor

Swedbank, Scania, Electrolux, 
SJ, Migrationsverket

x x x x x x x x x x

HP/EDS  
www.hp.se / 
www.eds.se

Större företag Ingen uppgift x x x x x x x x x x

IBM  
www.ibm.com/services/se

Från fåmansföretag till 
storföretag och organisa-
tioner

Ingen uppgift x x x x x x x x x x

KERFI AB   
www.kerfi .se

Fullsourcing för kunder 
med upp till 3 000 an-
vändare. Partiell sourcing / 
molntjänster för alla

Saba Trading, Duni, Solna stad, 
Falkenbergs kommun, 
Skolinspektionen 

x x x x x x x x x x

KONEO  
www.koneo.se

Små och medelstora före-
tag och organisationer

Hilleberg the Tentmaker, 
Bröderna Olssons, Kalmar läns 
museum, Proxy Electronics, 
Föreningen Blomsterfonden

x x x x x x x x x x

LOGICA
 www.logica.se

Medelstora och större 
företag och organisationer

LKAB, Skatteverket, 
Schenker, NCC

x x x x x x x x x x

MINDTREE 
 www.mindtree.com

Företag i alla storlekar Volvo, Arcelor Mittal, Murex, 
Microsoft, IATA, Mirapoint

x x x x x x x x x

PULSEN  
www.pulsen.se

Offentlig sektor, distans-
handel, små och medel-
stora företag

Nynäs Pétroleum, Haléns, Cdon, 
Nacka kommun, Bonniers, 
Volkswagen, Borås kommun

x x x x x x x x x

QBRANCH   
www.qbranch.se

Företag i alla storlekar och 
offentlig sektor

Riksbyggen, Praktikertjänst, DN, 
Salus Ansvar, GodEl, Tradera, 
Göteborgs stad, Helsingborgs 
stad, Klippan Kommun, Sigtuna 
Kommun

x x x x x x x x x

STERIA  
www.steria.se

Offentlig sektor, vård, 
 industri

Transportstyrelsen, Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket, 
ALMI företagspartner, Attendo 
Care, ESAB, Timrå kommun, 
Upplands-Bro kommun

x x x x x x x x x

SWEDISH CONNECTION   
www.connection.se

Små- och medelstora före-
tag och offentlig sektor

Specialpedagogiska Institutet, 
Hockeyligan AB

x x x x x x x

SYSTEAM  
www.systeam.se

Små- och medelstora 
 företag

Rottneros, BMW Financial 
 Services, Anticimex, Munters, 
Knivsta kommun, Landstinget i 
Uppsala län

x x x x x x x x x x

TATA CONSULTANCY  
www.tcs.com/se

Företag i alla storlekar Ericsson, Saab, Nokia Siemens 
Networks

x x x x x x x x x

TELECOMPUTING   
www.telecomputing.se

Små- och medelstora före-
tag och offentlig sektor

Semper, Poolia, TV4, Candyking, 
Civilekonomerna, SKL (Sveriges 
Kommuner & Landsting)

x x x x x x x x x x

TIETO   
www.tieto.com

Fokus på bank & försäk-
ring, skog, vård, telekom 
och offentlig sektor

Stockholms Stad, TeliaSonera, If, 
Stora Enso, Bank2, Jämtlands 
läns landsting, Stockholms läns 
landsting, Folksam, Forex bank

x x x x x x x x x x

VOLVO IT  
www.volvoit.com

Även kunder utanför Volvo-
koncernen

Ingen uppgift x x x x x x x x x x

LISTAN VISAR ETT URVAL AV LEVERANTÖRER OCH LÖSNINGAR. UPPGIFTERNA KOMMER FRÅN FÖRETAGEN SJÄLVA OCH ÄR REDIGERADE AV CIO SWEDEN.    
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DEN I SÄRKLASS  STARKASTE  trenden just nu är att köpa out-
sourcing som tjänst eller funktion. Drivkrafterna är fl era. 
Ju mer mogen outsouringmarknaden blir, desto mindre 
it-prylar köper kunderna. Allt fl er vill istället äga enbart sina 
licenser medan outsourcingföretaget äger själva prylarna.

Ytterligare ett kliv är att rata licenser helt för att köpa 
färdiga, paketerade it-funktioner till fasta kostnader på 
hyllan efter samma principer som i molnet. 

ALLA VERKSAMHETER  kan förstås inte köpa all sin it som funk-
tion eller tjänst. Man har egenutvecklade program eller för 
komplexa it-miljöer. Från leverantörer som Koneo kan man 
då som lite mindre kund köpa till exempel e-post, intranät, 
säkerhetskopiering och arbetsplats. 

Men även storföretag lockas av modellen. Det visar en 
undersökning från Tata Consultancy Services  bland CIO:er 
på ett urval av Nordens 100 största företag. Fast även om 
 efterfrågan ökar är det fortfarande två tredjedelar som 
 upphandlar på löpande räkning. 

En fördel med tjänstekonceptet, säger TCS nordiska kon-
sultchef  Mats Aleruis, är att det blir lättare att budgetera 
när det är fasta prislappar som gäller. En annan fördel är att 
hela outsourcingansvaret, till exempel att driva it-förbätt-
ringar och effektiviseringar, då ligger hos leverantören. 

ETT VIKTIGT SKÄL  till att de fl esta ändå köper på löpande räk-
ning är avsaknaden av standardiserade processer, ramverk 
och strukturer. Många är också hänvisade till löpande räk-
ning eftersom de saknar verktyg för att mäta effekten av 
bland annat outsourcingsatsningar. Utan roi-kalkyl hamnar 
då CIO:n i ett dåligt försvarsläge med diskussioner om för 
höga it-budgetar istället för att kunna visa affärsnytta. 

Enligt Håkan Wahlén på upphandlingskonsulten 
Procurus  visar det sig att de drift- och applikationstjänster 
man köper vanligtvis blir billigare än klassisk outsourcing – 
men totalkostnaden kan öka. Det beror på att aptiten efter 
kapacitet och tjänster hos outsourcingföretaget växer. ]

4 DIG SOM 
LÄGGER UT

TIPS
 FÖR

Stark trend att  
KÖPA PÅ HYLLAN  

K
R

Ö
N

IK
A Johan Cooke ställer i varje nummer  

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

❶ TRÄFFA OCH UT-
VÄRDERA leveransorga-
nisationen redan under 
upphandlingen.
❷ TA MED ETT EGET av-
talsförslag i upphandlings-
underlaget.
❸ DISKUTERA och fast-
lägg samverkansformer och 

omläggningsprojektets 
uppläggning innan du 
skriver avtal.
❹ OM DU SKA UPP-
HANDLA it-offshoring – 
ställ krav på att hårdvaru-
proffsen kan samarbeta 
effektivt med mjukvaru-
proffsen.

SUPPORT-
TÄCKNING

UPPFÖLJNING /
LEVERANSKVALITET

Ja SLA, KPI:er, kontinuerliga kvalitets- och kund-
nöjdhetsuppföljningar samt båda interna och 
externa audits av våra leveranscenter

8 orter Alla leveranser följs upp regelbundet med 
globala verktyg. SLA, KPI:er, produktivitets-
utveckling och kundnöjdhet mäts löpande

7 orter ITIL-processer baserade på SLA och KPI:er

Stockholm, 
Göteborg

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

Driftsmöten med genomgång av SLA från 
övervakning

Ja, direkt eller 
via partner

Mäter kontinuerligt SLA och kundnöjdhet

25 orter SLA, KPI:er, NKI

5 orter SLA, KPI:er, kundnöjdhetsundersökningar

33 serviceställen SLA och kundnöjdhetsundersökningar

Ja SLA, KPI, miljömål, kundnöjdhet. 
Utgår generellt från ITIL v 3

Ingenjörer på ett 
60-tal orter

Bland annat SLA, KPI:er, enkäter om 
användarkvalitet

Över 40 orter SLA, KPI:er, kundnöjdhetsundersökningar. 
Har med områden som innovation och ständig 
förbättring i avtalen

1 ort SLA m review per dag/vecka/månad. Strat 
review per kvartal

Stockholm, 
Göteborg, 
Malmö, Borås 
och Karlstad

SLA, NKI mäts och återrapporteras

4 orter SLA och användarkvalitetsmätningar i hela 
leveransen samt i specifi ka tjänster

Ja SLA, KPI:er och kundundersökningar

Ja SLA, möten med kunderna

50 orter 
via partners

SLA, kundnöjdhetsunderökningar, användar-
undersökningar

Ja SLA, OLA, KPI:er 

Ja SLA, OLA, KPI:er, kundundersökningar 
kvartalsvis  

Över 200 orter Affärs- och kvalitetsledningssystem baserat på 
internationellt accepterade utvecklingsmodeller 
och standarder

7 orter SLA, KPI:er, kundundersökningar
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