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&  

Fastpris eller 
per time?!



Presentasjonen bygger på:"
•  Better selection of Software Providers Through Trialsourcing, Magne 

Jørgensen, IEEE Software (blir publisert I 2015). 
www.simula.no/publications/Simula.simula.2116"

•  Failure Factors of Small Software Projects at a Global Outsourcing 
Marketplace, Magne Jørgensen, Journal of Systems and Software, 2014. 
www.simula.no/publications/Simula.simula.1986"

•  A Strong Focus on Low Price When Selecting Software Providers Increases 
the Likelihood of Failure in Software Outsourcing Projects, Magne 
Jørgensen, EASE conference, 2013. 
www.simula.no/publications/Simula.simula.1924"

•  The Influence of Selection Bias on Effort Overruns in Software Development 
Projects, Magne Jørgensen, Information and Software Technology, 2013. 
www.simula.no/publications/Simula.simula.1478"



tinyurl.com/fast-eller-time 



Kompetanse til leverandør  
vurderes typisk ut fra:"

•  Kvaliteten på tilbudsdokumentet fra leverandør"

•  Kompetanse dokumentert i CV-er og/eller intervjuer"

•  Hva referansekunder sier om leverandøren"

"

Hvor mye kan man si om leverandørkompetanse ut 
fra denne informasjonen?"



•  De aller fleste leverandører har minst en person som kan 
skrive et bra tilbudsdokument. 

•  Dårlig indikator på kompetansen til de som faktisk skal 
gjøre jobben. 



•  Beskriver stort sett erfaring, ikke dyktighet.  
•  Nesten alle har gode CV-er.  
•  Dårlig indikator på kompetanse 
 
 



Lønner det seg å være nøytral, smile eller tenke på CV-
bilder? Hvem ser mest kompetent ut? 



•  Godt dokumentert at (særlig ustrukturerte) intervjuer som 
oftes heller forverrer enn forbedrer avgjørelser. 

•  MEN, jo mer et intervju (av f eks utviklere) nærmer seg 
utprøving (trialsourcing) jo mer nytte gir de. 



•  Gir typisk et alt for positivt bilde og påvirker selv om vi vet 
at referansekunder ikke er representative.  

•  Mer nøytralt utvalg av kunder hjelper (nærmer seg 
trialsourcing), men gir heller ikke noe svært pålitelig 
utgangspunkt. 



KOMPETANSE"
"
PRIS"

LAV" HØY"

LAV" Lavere pris skyldes 
uvitenhet om egen 
inkompetanse"

Lavere pris skyldes 
høy kompetanse/
effektivitet"

HØY" Høyere pris skyldes 
lav kompetanse/
effektivitet"

Høyere pris skyldes 
høy kompetanse/
kunnskap om 
kompleksitet/høy 
kvalitet"

Å våge å velge en leverandør med lav pris krever 
at man evaluerer kompetanse grundig, og selv da 
kan det bli problemer … 



STERK ØKNING I 
PROSJEKTFIASKO MED ØKT 
VEKTLEGGING AV LAV PRIS I 
FASTPRISPROSJEKTER"

Studie av 5 mill anbud på 800.000 
IT-prosjekter (vWorker.com) viste …"



Fokus på lav pris gir økt sannsynlighet for: i) Overskridelser, ii) 
Inkompetent leverandør, iii) Lav kvalitet i leveransene"



SEMINAR OM NYTTESTYRING "
(NETTVERKET FOR IT-LEDELSE OG STYRING. CA. 100 DELTAKERE FRA 
BÅDE OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR, ca. 50-50 KUNDE OG 
LEVERANDØR)"
"
SPØRSMÅL: "
a) HVOR VIKTIG VAR LAV PRIS FOR VALG AV LEVERANDØR? "
b) HVORDAN GIKK PROSJEKTET MHP NYTTE, KVALITET OG 
EFFEKTIVITET?"

VIKTIGHET LAV 
PRIS"

NYTTE FOR 
KUNDE"

TEKNISK KVALITET" EFFEKTIVITET HOS 
LEVERANDØR"

VIKTIG" 23% svært  bra" 15% svært bra" 12% svært bra"
MINDRE VIKTIG" 56% svært bra" 39% svært bra" 22% svært bra"



En undersøkelse av seks tilsynelatende 
like kompetente leverandører"

"

Same same, but different!



Vi mottok 16 fastpristilbud. 
De seks beste så slik ut: 

Comp. A" Comp. B" Comp. C" Comp. D" Comp. E" Comp. F"
Price" Very low" Low (2x)" Medium 

(3x)"
High (5x)" Very high 

(12x)"
Very high 
(14x)"

Est. effort" Very low" Low (1.5x)" Medium 
(3x)"

High (8x)" Medium 
(4x)"

Very high 
(8x)"

CVs"
"

OK" OK" Good" Good" Good" OK"

Client 
satisfaction 
(references)"

Very good" Very good" Very good" Very good" Very good" Very good"

Proposal"
"

OK" OK" Good" OK" OK" OK"

Country" Finland" Malaysia" India" India" Canada" US"

Hvilket	  firma	  burde	  vi	  velge?	  



Her er hvor ulike de egentlig var når vi prøvde 
dem på et lite utviklingsprosjekt 

Comp. A" Comp. B" Comp. C" Comp. D" Comp. E" Comp. F"
Actual effort" Very low" Low (3x)" High (6x)" High (8x)" Very high 

(18x)"
Very high 
(16x)"

Error fixing 
effort"

Very low" High (4x)" Medium 
(2.5x)"

High (4x)" Very high 
(8x)"

Extr. high 
(20x)"

Mainten-
ance effort"

Very low" High (6x)" Very high 
(11 x)"

High (8x)" Extr. high 
(26x)"

Extr. high 
(20x)"

Lines of 
code"

Very low" Low (2x)" Low (1.5x)" Medium 
(3x)"

High (4x)" Low (1.5x)"

•  Stort	  se5	  er	  lav	  pris	  forbundet	  med	  lavere	  kompetanse,	  men	  ikke	  
her!	  Firma	  A	  (Finland)	  var	  mye	  mer	  produkAv	  enn	  de	  andre.	  

•  Hvor	  fornøyde	  hadde	  vi	  vært	  dersom	  vi	  hadde	  valgt	  C,	  ikke	  visst	  
hvor	  raskt	  A	  kunne	  gjøre	  de5e	  og	  ikke	  inspisert	  koden?	  Trolig	  
ganske	  fornøyde.	  



Gjelder også norske forhold"

•  Undersøkelse: "
–  35 norske firma leverte tilbud på å utvikle det samme systemet "
–  Tydelige spesifikasjon og kjent teknologi "
–  4 kjente, alle tilsynelatende svært kompetente norske firma ble valgt til å 

implementere det samme IT-systemet (de visste ikke om hverandre) "

•  Resultat: "
–  Forskjell i tilbud (35 tilbud): ca. 1:30"
–  Forskjell i faktisk arbeid (4 leverandører): ca 1:6 "
–  Justert for kundeoppfølging: ca 1:3 (de billigste krevde mer oppfølging) "
–  Forskjell i kvalitet: Svært stor (dobbelt så mye kode, m.m.) "

Kilde: Variability and Reproducibility in Software Engineering: A Study of Four 
Companies that Developed the Same System, IEEE Transactions on Software 
Engineering (Anda, Sjøberg et al. 2009) 



HJELPER TRIALSOURCING OG 
VEKTLEGGING AV KOMPETANSE?"

NB: Trialsourcing er ikke det samme  
som “Crowdsourcing”! 



Tre varianter av trialsourcing"

Prøve leverandørers kompetanse gjennom betalt arbeid 
på:"

•  Første inkrement av systemet som skal utvikles. 
Samme leveranse for alle. "

•  Sammenlignbare leveranser til systemet (eller andre 
oppgaver som skal løses). "

•  “Proof of concept” (leveranse av sentrale deler) eller 
prototyper."

Antall leverandører som bør inviteres: 2-5"



Hjelper det med trialsourcing?"
•  Fiasko-prosent hos vWorker.com:"

–  Fastprisprosjekter 14%"
–  Trialsourcing 0%!"

•  MEN, trialsourcing ser ut til å tiltrekke seg færre tilbud. 
Gjennomsnitlig 10 tilbud på fastpris, mens kun 2 for 
trialsourcing."
–  Må utarbeides slik at det blir interessant nok å legge inn 

tilbud/være med på denne typen evaluering/seleksjon."

•  Flere eksempler på norske firma som har brukt (da gjerne 
variant 2 eller 3) og hatt dokumentert stor nytte av det."

Gratis frokostseminar, der erfaringer fra bruk av trialsourcing presenteres, 
holdes i Oslo (hos Gyldendal) 29. januar. Send meg en mail (magnej@simula.no), 
så sender jeg invitasjon. 



HVORFOR ER FASTPRIS (OFTE) 
EN DÅRLIG AVTALEFORM?"



Hvorfor ikke fastpris …"
1) Fast pris uten fast innhold er tvilsom praksis. Ingen IT-leveranser er 
fullstendig spesifisert, særlig ikke mhp ikke-funksjonelle krav."

2) Fastpris gir i gjennomsnitt mindre nyttige leveranser. "

Resultater fra seminar om nyttestyring viser at andel prosjekter som var “svært 
vellykket” mhp nytte og hadde kontraktstypen:"

•  Fastpris: 0%"

•  Per time: 53%"

•  NB: Ingen stor forskjell i størrelse på prosjektene per kontraktskategori"

3) Fastpris gir høyere risiko for prosjektfiasko som følge av “the winner’s 
curse”. "

4) Fastpris gir svært uheldige insitamenter til “opportunistisk adferd” (lav 
kvalitet), særlig dersom forvaltning er betalt per time."



DET ER EN ILLUSJON AT 
FASTPRIS GJØR AT RISIKO ER 
HOS LEVERANDØR"

Og ikke minst …"

"

Winner’s curse  
è Opportunistisk oppførsel  
è Kvalitets og leveranseproblemer 
è Client’s curse 



Oppsummert: Som kunde bør man …"

•  Vektlegge kompetanse og i mye mindre grad lav pris i valg av 
leverandør. Bruke ”trialsourcing” eller lignende for evaluering."

•  Være kompetent og krevende kunde i gjennomføringen av 
prosjektet."
–  De som outsourcet mindre enn 80% av IT-budsjettet beskrev IT-utviklingen 

som suksessfylt i 85% av tilfellene. De som outsourcet mer enn 80%, kun i 
29% av tilfellene!"

•  Kontrakts og samarbeidsformer bør gjenspeile at man i stor grad 
sitter i ”samme båt”"
–  Per time, smidig og lignende avtaler er mye mer egnet enn fastpris til dette."


