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Rapporten Leverantörskvalitet ingår i Radars löpande rapportutgivning 
sedan 2011. Den presenterar utveckling och analys avseende 
kundnöjdhet inom fyra definierade segment av IT-tjänstemarknaden, 
utifrån åtta bedömningsområden (se ”Data och definitioner”). 

För en IT-köpande verksamhet ger rapporten en vägledning om vilka 
områden och frågeställningar som bör prioriteras i en sourcingprocess
för att minimera risk och säkerställa förväntad effekt. För IT-leverantörer 
ger rapporten en inblick i hur kunderna bedömer leverantörernas 
generella förmåga i olika delar av leveransen, inom vilka områden en 
leverantör har störst möjlighet att utmärka sig positivt och var risker 
finns att halka efter.

Respondenturval, datainhämtning och de modeller som ligger till grund 
för denna rapport är genomförda och skapade av Radar på ett 
oberoende och objektivt sätt, utan påverkan eller insyn från tredje part. 
Datainhämtning och djupintervjuer som ligger till grund för rapporten är 
genomfört i Radars namn och Radar ansvarar självständigt för innehåll 
och slutsatser.
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INLEDNING
När världen såg möjligheten att kunna andas ut och initiera en läkeprocess så inleddes det på Rysslands initiativ en invasion av Ukraina, som 
idag har utvecklats till ett fullskaligt krig. Kriget påverkar hela världen både politiskt och ekonomiskt, liksom de flesta branscher och är något 
som Radar tar upp mer djupgående i IT-Radar 2022.

IT-marknaden fortsätter återhämta sig under året och trots att vi nu är inne i en ny period av oro ser Radar att marknaden växer med dryga tre 
procent, där främst “allt-as-a-service” fortsätter stå för den procentuellt största tillväxten. Det stora uppsvinget av digitalisering har resulterat i 
en allvarlig situation avseende avsaknad av IT-resurser och kompetens.

Det geopolitiska läget medför ökade risker vid affärer med globala leverantörer vilket i sin tur ger ökade möjligheter för lokala leverantörer. 
Ett leverantörsval har sällan varit så svårutvärderat men samtidigt så viktigt som nu.

L E V E R A N T Ö R S K VA L I T E T
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Segment
ANVÄNDARNÄRA IT
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Segmentet
Användarnära IT är den del som berör IT-arbetsplats (datorer, 
klient, etc), support (servicedesk), telefoni (data, röstsamtal och 
enhet), etc.

Affärsmässig och teknisk standardisering har likt infrastruktur och 
drift präglat marknaden för användarnära IT under de senaste åren. 
Standardisering som i sin tur fört med sig ökad konkurrens och 
krympande marginaler har tvingat leverantörerna att öka 
effektivitet för att kunna hålla priset nere. Köparen för tjänsterna av 
användarnära IT får det allt lättare att orientera sig på denna 
marknad då det blir enkelt att jämföra samt bedöma innehåll och 
pris som erbjuds av leverantören. Därför blir det av stor vikt att 
leverantören uppvisar verksamhetsförståelse och kan leverera en 
IT-arbetsplats som svarar mot kund- och/eller branschspecifika 
förutsättningar.

A N VÄ N D A R N Ä R A  I T
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Sammantaget: leverantörens roll i relationen 2022

Har ett reaktivt förhålln ingssätt och levererar
enligt vår specifikation

Har i huvudsak ett reaktivt förhålln ingssätt och
rekommenderar ibland ändringar/förbättringar
relaterade till våra IT-behov

Förstår delvis vår verksamhet och samarbetar med
oss för att optimera och utveckla vår IT-leverans

Förstår vår kärnverksamhet och föreslår
självständigt ändringar/förbättringar kopplat till
våra IT-behov

Förstår vår verksamhet helt och arbetar proaktivt
för att utveckla våra affärsprocesser och
potentiella möjligheter
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Bedömningspunkter
Användarnära IT är det område där bedömningspunkterna har 
ökat stort mot föregående år. Intressant är att även om relationen 
upplevs ha förbättrats så anser nästan 50 % av köparna att 
leverantören har ett reaktivt förhållningssätt.

Den högsta ökningen av tillfredsställelsen kan vi hitta i 
sourcingprocess med en ökning på +0,53 (17,5% högre än förra 
året) och i prisvärdhet med en ökning på +0,46 (15% högre).

Å andra sidan, den minsta ökningen av nöjdheten finner vi i 
kompetens +0,34 (10% högre).

Under pandemin kunde vi se att bedömningspunkterna sänkte 
snittet, men ökningen i år har gjort att nöjdheten överstiger den 
uppmätta nöjdheten före pandemin.

A N VÄ N D A R N Ä R A  I T
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Möjlighet & Risk
Användarnära IT är det område som uppvisar störst risker vad 
gäller att välja leverantör. Möjligheten att välja leverantör beroende 
på de olika bedömningspunkterna är likartad. Vi ser också en hög 
risk i tillgänglighet och sourcingprocess, vilka är viktiga i området 
Användarnära IT men också återspeglar viss kapacitetsbrist i 
segmentet.

A N VÄ N D A R N Ä R A  I T
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Topplistan

Topplistan i känner vi till stor del igen med AddPro från föregående 
år (inom segmentet) samt med Atea och Nordlo från tidigare år. 
Nya inom segmentet för i år är Ricoh IT partner Örebro samt GDM 
som funnits i andra topplistor tidigare år.

Samtliga har genomgående höga betyga för alla
delbedömningsområden (visualiseras till höger) och bedöms 
därmed också utgöra relativt säkra val för den som är köpare eller 
beställare.

A N VÄ N D A R N Ä R A  I T
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Radar Ecosystem Specialists

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för aktörer i IT-branschens ekosystem. 
Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-
organisationen som IT-leverantör på den lokala marknaden.

Med tusentals datapunkter i ekosystemet, samt närhet och kunskap om den lokala marknaden, levererar 
Radar ett värdeskapande som är ledande på såväl operativ som strategisk nivå. Våra insikter och tjänster 
skapar möjligheten att ständigt styra med aktuell information om nuläge, planer och prioriteringar.

Rådgivning och beslutsstöd

Radar erbjuder avancerad rådgivning inom IT-styrning, sourcing och nyckeltal kopplade till IT-produktion och 
effekthemtagning. Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och underbyggda fakta 
i alla rådgivningsuppdrag. Radars rådgivare har referensuppdrag inom IT-strategi, CIO-stöd, kompetens-
försörjning, sourcingstrategi, m.m. till kunder över hela Sverige, inom både privat och offentlig sektor. 

Kontakta oss för mer information!

Hammarby allé 47
SE-120 30, Stockholm
Tel: +46 8 12 20 80 00

Mail: contact@radareco.se




