Förnya, omförhandla
eller nyupphandla?
Öka värdet av er
outsourcing

Den typiska tidsperioden
för en förlängning,
omförhandling eller en
ny upphandling av ett
outsourcingavtal är
mellan 12 och 18
månader och innehåller
följande delar:
• Utvärdering
• Val av strategi
• Planering
• Genomförande

För att uppnå faktiska kostnadsbesparingar eller
maximera nyttan med outsourcing, har det blivit
allt vanligare att omförhandla avtal eller genomföra en ny upphandling – redan innan avtalstiden
är på väg att löpa ut.
För att kunna genomföra dessa alternativ måste de
existerande avtalen gås igenom för att se om de bör
förlängas, omförhandlas eller ersättas genom nya
upphandlingar.
Precis som andra effektiviseringsinitiativ så är
strategisk sourcing inte en engångsaktivitet utan
snarare en kontinuerlig process, oavsett vad det är
som outsourcas.
Genom att se till outsourcingavtalets hela livscykel
– istället för att endast fokusera på början och
slutet – kan er verksamhet uppnå en förbättrad
produktivitet, ökad kunskapsöverföring samt löpande
konkurrensfördelar, oavsett de rådande villkoren på
marknaden.

att gå igenom det grundligt riskerar man att gå miste
om väsentliga besparingsmöjligheter eller andra
positiva effekter för verksamheten.
Hur fördelaktigt avtalet än var när det togs fram, så
speglar det sannolikt inte de nuvarande verksamhetsbehoven.

Omförhandling
En möjlighet som ofta förbises är omförhandling eller
justering av avtalen – oavsett om avtalstiden är på
väg att löpa ut eller ej.
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Förstå era möjligheter
Med en genomlysning av era existerande avtal kan
möjligheter för att ytterligare optimera leverantörs
avtalen identifieras. Även om det verkar strida mot
sunt förnuft så kan även det mest rigida outsourcing
avtalet ändras eller omförhandlas. Det handlar i
regel om att identifiera möjligheter där båda parter
går ut som vinnare, vilket skapar incitamenten för
alla inblandade att sätta sig vid förhandlingsbordet.
Det viktigaste är att se över avtalen med ett fokus
på att minska riskerna och att adressera förändrade
verksamhetsbehov och möjligheter.

Förlängning
När ett outsourcingavtal löper ut är det vanligt att
det förnyas, utan att man gör några väsentliga förändringar. Detta gäller speciellt i de fall där det inte
har varit några större problem med avtalet.
Om den nuvarande servicenivån och villkor är acceptabla föredrar många företag att inte göra någon
förändring av avtalet. Genom att förnya avtalet utan

Deloitte har erfarenhet av att uppnå
15-20 % kostnadsbesparing genom
strategisk sourcing.
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Detta omfattar inte bara en genomgång av avtalens
villkor utan också den tjänst som levereras samt
dagens verksamhetsbehov, för att säkra att avtalen
fortfarande levererar rätt värde till alla intressenter.
Utöver ett förlängt avtal som bättre överensstämmer
med bägge parters verksamhetsbehov kan en omför
handling leverera kostnadsbesparingar, bättre anpassning till verksamhetens behov samt mer effektiv
riskhantering.

Ny upphandling
När det existerande avtalet inte lever upp till förväntningarna är den bästa möjligheten oftast att
gå tillbaka till marknaden för att hitta alternativa
leverantörer – detta gäller både när det uttalade
syftet är att bryta med befintlig leverantör och när
man ger leverantören möjlighet till att vara med i en
ny konkurrensutsatt upphandling.
Ett alternativ till att byta ut hela avtalet är att nyupphandla valda delar av det. Detta gör det möjligt
att på bästa sätt ”sourca” en bestämd tjänst eller
tjänster.

Varför Deloitte?

beslut som måste tas. Vi är unika på marknaden i det
att vi erbjuder integritet, tvärdisciplinära tjänster som
väver samman våra kunskaper inom skatt, revision,
GRC, omstrukturering, teknologi samt stora trans
formationer och förändringsprogram. Vi kan leverera
ett djup och en bredd som är svår att matcha, där
vi ofta inkluderar internationella experter från vårt
globala nätverk som bidrar till att kunna göra oss till
er främsta partner vid outsourcingrådgivning.

Deloitte har en unik position att kunna leverera
värdefulla tjänster till våra kunder. Med över 225
000 medarbetare i över 150 länder och en global
konsult- och rådgivningskapacitet på fler än 100 000
konsulter, levererar vi tjänster till mer än hälften av
företagen i Fortunes Global 500-lista.
Att välja rätt partner och rådgivare att samarbeta
med under outsourcingresan är ett av de viktigaste

Är detta relevant för er verksamhet?
Deloitte’s 2014 Global outsourcing and
Insourcing Survey
Issues clients face with outsourcing providers
49%

Reactive vs proactive

48%

Poor service quality
37%

Lack of innovation
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Unqualified resources
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Lack of responsiveness
Failure to meet Service Levels
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Ineffective issue resolution

33%

Communication barriers
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Poor quality of relationship
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High service provider attrition
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Too costly
Incompatible culture

21%
19%

Läs mer om våra IT-sourcingtjänster
www.deloitte.se/itsourcing
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