
Vested™ 
IT-tjänster som skapar tydlig affärsnytta för kunden 



Våra problemställningar 

Icke flexibla avtal som endast 
förändrades vid omförhandling  var 3 år 

Leverantörer som endast såg till sina 
egna siffror 

Samarbeten som inte gynnade vår 
verksamhet 

Stora krav på beställarorganisationen 

Svårt att fokusera på utveckling när 
förvaltning tar all tid 



Våra behov? 

• Kontroll / lägre kostnader 

• Frigöra resurser från den 

totala IT-budgeten 

• Positionera oss inom IT 

• Få till innovativa idéer 

• Flexibilitet 



Våra utmaningar? 

• Komma bort från 

transaktionsbaserad 

affärsmodell 

• Skifta bort från teknikfokus 

• Var Vested svar på vår 

problemställning? 



Aktivitetsfällan 

• Leverantören får betalt för alla 

aktiviteter / transaktioner, 

oberoende av om de adderar 

värde eller inte 

• Leverantören får incitament att 

bli så ineffektiv som möjligt 



Vad är Vested? 

• Affärs- och kontraktsmodell 

baserad på forskning vid 

University of Tennesse utifrån 

framgångsrika outsourcing 

affärer 



Vesteds fem regler 

Fokus på resultat, 
inte på enskilda 

transaktioner 

Tydligt definierade 
och mätbara mål 

Fokus på vad och inte 
på hur 

Rätt incitament via 
optimerade 
prismodeller 

Samverkansmodell 
som skapar insikt, 

inte översikt 
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Exempel 

• Regel # 2 – fokus på vad och inte på hur 



Strategiska Mål 

 

Frigöra IT-kostnader  från 

bastjänster för att  möjliggöra 

ökade investeringar i IT-
utveckling 

 

  

 
Ökat renomée/attraktionskraft 
hos JBE och dess utbildningar 

 

 

 

  

 
Ökade studieresultat 

 

 

 
 

Effektivare rekrytrings- 
process 

 

 

 

 

 

 Ökad lärartid med elev 
 

 

 

 
 Effektivisera internprocesser hos 

JBE 

 

 



Ökad lärartid med elev 

• Öka informationsutbyte och samutnyttjande av 

processer, dokumentationer och kompetens 

• Förbättra resursutnyttjande av Kundens pedagoger 



Var Vested svar på vår problemställning? 

• Vi har en helt annan dialog, transparant, konstruktiv ton, 

samt förståelse för varandras utmaningar 

• Konkreta ”take aways” 
• En basdel med ett fåtal SLA:ar som inte mäter på 

komponentnivå utan är direkt kopplade till kritiska 

verksamheters KPI:er (vi jobbar inte med viten) 

• Löser upp vattenmelonen för att uppnå mål som är 

kommersiellt viktiga för oss genom innovation slutligen har vi 

satt upp en resplan för att: 

• Frigöra kostnader 

• Frigöra tid för lärarna ”asset utilization” 

• Flexibilitet 
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