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Sammanfattning 
På 1960-talet var hårdvaror och mjukvaror väldigt dyra och det var inte många företag som hade 
råd att investera i en egen datordrift. Istället anlitades så kallade servicebyråer som åtog sig att 
sköta driften genom skrivna kontrakt. Många företag upplevde att de fick betala dyrt för de 
extratjänster som behövdes och många kände sig lurade. IT-outsourcing fick ett dåligt rykte. 
 
Syftet med undersökningen var att reda ut begreppet, dess för- och nackdelar samt att ta reda på 
vilka typer av verksamheter som lämpar sig för IT-outsourcing. Ytterligare syften var att se hur 
och av vilka anledningar outsourcing användes ute på företagen. Undersökningen skedde genom 
kvalitativa metoder och visade bland annat att motiven för att välja IT-outsourcing tidigare var 
för att spara pengar medan de idag mer handlar om att bland annat kunna specialisera sina 
företag, skaffa sig flexibilitet och dra nytta av leverantörernas kompetenser. Flera nackdelar finns 
också. Genom att anlita en extern leverantör så kan risken öka att kontrollen över den 
outsourcade verksamheten förloras. Fördelaktiga erbjudanden kan också missas av företag som 
bundit upp sig i långsiktiga kontrakt hos en leverantör. Konkurrerande leverantörer kan då tappa 
intresset av företaget och inte uppdatera det med vad som erbjuds på marknaden. Det kan också 
vara sårbart för företaget om tjänsten inte levereras som utlovat. Outsourcing är annars flexibelt 
så till vida att de flesta verksamheter kan använda sig av den. Ett råd som dock ges är att 
kärnverksamheten är bättre att hålla kvar internt i företaget och att de komplementära eller 
perifera verksamheterna i så fall skulle kunna vara bättre lämpade för någon form av outsourcing.   
 
De företag som har ingått i den empiriska studien är Autoliv electronics AB och AB Electrolux i 
Motala. Företagen har deltagit dels via studiebesök men också genom att svara på frågor vid fyra 
respondentintervjuer. Idag har AB Electrolux i stort sett hela sin IT-verksamhet outsourcad till en 
lokal leverantör. Leverantören håller även med flera konsulter som assisterar vid den dagliga 
driften med olika uppdrag och anpassningar. Beslutet att outsourca togs av företaget själva när 
den dåvarande IT-verksamheten försvann vid en försäljning till Dometic.  
 
Autoliv electronics har delar av sin IT-verksamhet outsourcad, speciellt de som omnämns som 
”low-end” aktiviteter. Vissa spjutspetskompetenser köps också in vid behov genom relativt korta 
kontrakt. Även om Autolivs uppfattning är att kompetensen bäst uppnås internt så är även åsikten 
att vissa aktiviteter är lämpligare att outsourca för att på så vis kunna tillgodose företagets behov 
på ett bättre sätt. Besluten om vilken grad eller form av outsourcing som skulle användas togs av 
företaget själva.  
 
Den största risken med IT-outsourcing är, enligt de båda företagen, om leverantören av någon 
anledning inte klarar av att utföra de tjänster som har avtalats. Det skulle kunna medföra 
kännbara avbrott i deras verksamheter men skulle å andra sidan inte vara livshotande för dem då 
de känner att konkurrerande leverantörer snabbt skulle kunna ta över tjänsteleveransen.  
Fördelarna och de huvudsakliga motiven bakom företagens val var för att vinna flexibilitet både 
när det gäller bemanning och för att kunna komplettera med olika kompetenser. 

 



 

 



 

Förord 
Den här undersökningen är utförd och utformad för att kunna fungera som underlag till en 
kandidatuppsats och kommer att ingå som en del av den examen som jag sedan ska ta ut. Arbetet 
har pågått i 10 veckor under våren 2004 och har utförts via Institutionen för datavetenskap (IDA) 
vid Linköpings universitet.  
 
Genom den här kandidatuppsatsen har jag äntligen fått en chans och en möjlighet att prova mina 
vingar. Mitt val att utföra kandidatuppsatsen på egen hand kändes både utmanande och 
skrämmande men har varit nyttigt. Jag upplever därför att det inte bara har stärkt mig själv som 
person utan kan även ha stärkt bilden av mig utåt sett som självgående och självständig. Jag antar 
att kravet att ta sig an en uppgift och skapa en förståelse för den kan ha ökat då jag inte kunde 
förlita mig på att ”kompisen nog har förstått informationen bättre”. Jag har då fått ta saken i egna 
händer och försökt reda ut de frågetecken som funnits. Det har dock funnits flera personer som 
till viss del har ersatt min brist på medarbetare och som har fått stå ut med upprepade frågor och 
kommentarer. De har på så vis gett mig både stöd och ny kunskap och jag ska därför försöka visa 
dem min tacksamhet på följande sätt. 
 
De två företagen som har bistått mig med hjälp och har fungerat som studieobjekt är Autoliv 
electronics AB och AB Electrolux i Motala. Jag vill speciellt tacka Mats Hillman på Autoliv och 
Hans Carlsson på Electrolux som har fungerat som mina kontakter på företagen och visat stor 
vänlighet vid de studiebesök och intervjuer som har genomförts. Jag vill även tacka Peter Adell 
på Autoliv och Stefan Uhlin på Electrolux som även de har ställt upp på intervjuer och offrat 
värdefull tid för att bistå mig i min undersökning. 
 
Jag vill också tacka min handledare Tommy Wedlund som med sin erfarenhet och kunskap gett 
mig både vägledning och värdefulla tips om hur ett arbete med en kandidatuppsats kan 
genomföras. Även min studiekamrat Carina Barbalics ska ha ett tack för det samarbete som 
funnits oss emellan då vi båda som ensamskrivare har bistått varandra med hjälp. Några som inte 
heller ska glömmas bort är mina vänner och studiekamrater Kristin Skill och Pia-Lotta Ragnar. 
De har förmågan att på ett rakt och effektivt sätt kunna ge en bra ”feedback” och uppmuntran och 
har ägnat tid åt mig trots att de själva haft mycket att göra. Ni ska veta att jag uppskattar er hjälp 
mycket. 
 
Slutligen ska min familj få ett jättetack för all den uppmuntran och allt stöd jag fått, inte enbart 
under detta arbete utan även tidigare under min studiegång. Speciellt skulle jag då vilja tacka min 
sambo Jonny som hela tiden har trott på min förmåga att klara av svårigheter och problem även 
då jag själv har tvivlat. 
 
 
 
 
Linköping den 2 juni 2004 
 
Annelie Karlsson 
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1 Inledning 
 

I följande kapitel har jag, precis som Goldkuhl (1998) förespråkar, reflekterat över 
vad jag ville uppnå med undersökningen och även fastställt vad jag ville veta i den 
kunskapsutveckling som presenteras i den följande rapporten. Jag börjar därför med 
att beskriva vilka bakomliggande tankar och funderingar som funnits vid skapandet 
av rapporten. De kommer slutligen att mynna ut i specifika frågeställningar som 
senare tas upp och besvaras i de diskussioner och slutsatser som återfinns sist i 
rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
Outsourcing (utläggning på entreprenad) av företagens datordrift är inget nytt och modernt 
påfund. Redan tidigt på 1960-talet skrev Barclays Bank i England sitt första kontrakt på 
outsourcing av deras datordrift. På den tiden var datorer och mjukvaror en väldigt stor investering 
som inte många företag var villiga att göra. Istället började de outsourca sina elektroniska 
dataprocessaktiviteter till andra företag. (Yakhlef, 1997) De företag som tog sig an uppgiften att 
driva datordriften kallades servicebyråer och de tog hand om uppdraget som kallades ”facilities 
management” (ledning av olika tjänster). Idag omnämns det istället som outsourcing av IT-
verksamhet (informationsteknik). Många av kunderna blev dock missnöjda på grund av både 
pris- och servicenivån och de blev därför tveksamma till en fortsatt användning av outsourcing. 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 
Under 1970- och 1980-talet skedde en viss konjunkturnergång. (Augustsson och Bergstedt Sten, 
1999) Kundernas förändrade behov, köpvanor och en ökad konkurrens tillsammans med den 
rådande konjunkturnedgången gjorde att organisationernas lönsamhet sjönk. För att motverka 
detta blev företagen tvungna att genomföra organisationsförändringar för att på så vis kunna 
skapa en magrare och flexiblare organisation. Det gjorde att företagen allt oftare börjar fundera 
på att outsourca sin IT-verksamhet till externa leverantörer. (Yakhlef, 1997) 
 
Jag har stött på begreppet outsourcing i olika sammanhang tidigare. Då har det ofta talats om 
vilka för- och nackdelar som finns och hur företagen bör förhålla sig till och använda sig av IT-
outsourcing. Användandet av IT-outsourcing verkar ha gått lite i vågor för att nu bli allt mer 
vanligt. Min egen erfarenhet och förförståelse av IT-outsourcing är dock för närvarande låg. Den 
utbildning som jag har sen tidigare hade mer en inriktning mot vården och där ansågs inte 
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kunskaper om IT vara lika nödvändiga. Den systemvetenskapliga utbildning som jag genomför 
nu har däremot ökat min kunskap om IT-verksamheten och dess omfattning. Däremot är 
kunskaperna i detta skede fortfarande låga vad gäller nyttan och riskerna med ett eventuellt 
användande av IT-outsourcing. Det finns med andra ord en mening med undersökningen att den 
bland annat ska höja min egen kunskap och kompetens kring olika IT-frågor. Bakgrunden till mitt 
intresse av att göra just den här undersökningen är också att utfallet av den skulle kunna påverka 
mitt framtida yrkesliv. Det skulle kunna vara av intresse att få veta om outsourcing är en snabbt 
övergående trend eller om den kommer att breda ut sig alltmer. Genom att öka kunskaperna om 
användningen och utbredningen av outsourcing skulle då valet mellan en anställning på ett 
företags IT-avdelning eller hos en leverantör lättare kunna göras.  
 

1.2 Problemformulering 
Det går inte att veta om outsourcing är något som kommer att användas i framtiden (Rothery och 
Robertson, 1995). En fråga som man då kan ställa sig är om företagen vågar satsa på något som 
kanske är en trend och som är populär ett tag men som sedan kommer att försvinna? Om de ändå 
beslutar sig för att, som så många andra, satsa på outsourcing av sin IT-verksamhet så finns det 
givetvis inte bara fördelar med att anlita en extern leverantör. Som med allt annat så måste 
fördelarna ställas mot nackdelarna för att kunna se hur en bästa lösning skulle kunna se ut 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999). Andra beslut som beslutsfattarna kan ställas inför är vilka 
mål som ska uppnås genom att outsourca en verksamhet samt även att bestämma vem eller vilka 
som ska utföra tjänsten. Målen som av den anledningen förmodligen skulle kunna vara av både 
ekonomisk och strategisk karaktär skulle därför kunna vara avgörande vid ett beslut att outsourca 
sin IT-verksamhet.  
 
Några företag väljer att använda sig av IT-outsourcing medan andra avvaktar. Vad är det 
egentligen som avgör när det ska användas? Är IT-outsourcing en metod som kanske bara 
används av vissa slags företag med en viss storlek och skulle den kunna lämpa sig för flera olika 
företagskategorier? En vinst med IT-outsourcing som många företag söker efter är en ökad 
flexibilitet (Yakhlef, 1997). Man kan då fråga sig om företagen även är villiga att lämna ifrån sig 
viss kontroll för att nå flexibilitet? För genom att skaffa sig flexibilitet med en tredje part finns 
alltid en risk att kontrollen går förlorad.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att tydliggöra begreppet IT-outsourcing och på så vis kunna utöka 
målgruppens kunskaper i ämnet genom studier av den teoretiska och empiriska information som 
presenteras och återfinns i rapporten. Genom att se till de för- och nackdelar som finns med IT-
outsourcing samt genom att ta reda på vilka mål som finns med en införsel av densamma kan 
undersökningen även presentera en sådan kunskap som kan fungera stödjande för deltagarna i 
målgruppen vid eventuellt kommande diskussioner som förs kring ämnet. Syftet är också att 
undersökningen ska kunna bidra med en viss hjälp till beslutsfattarna på de bägge studerade 
företagen och eventuellt kunna ligga som underlag vid de beslut som görs kring outsourcing. 
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1.4 Frågeställning 
De frågor som jag närmare bestämt ska försöka att besvara i den här undersökningen är: 

• Vilka olika kompetenser eller aktiviteter av en organisations IT-verksamhet skulle kunna 
vara lämpliga att outsourcas och av vilka orsaker görs det valet? 

• Vad innebär det för risker och fördelar för en företagsledning som med utgångspunkt från 
ett företags välbefinnande och fortlevnad vill genomföra en outsourcing av sin IT-
verksamhet? 

• Vilka val har ledningen på Autoliv electronics AB och AB Electrolux i Motala gjort 
angående outsourcing av sin IT-verksamhet och varför gjordes just de valen? 

 

1.5 Avgränsning 
Den här undersökningen kommer att ta upp begreppet IT-outsourcing ur ett kundperspektiv med 
en inriktning mot de två Motalaföretagen Autoliv electronics AB och AB Electrolux. De val som 
beslutsfattare ställs inför vid alternativet att antingen använda eller att inte använda outsourcing 
av sin IT-verksamhet kommer således att behandlas. Givetvis har valet av den externa 
leverantören samt genomförandeprocessen en lika stor betydelse för ett lyckat användande av IT-
outsourcing som de bakomliggande motiven av varför det ska användas. Valet av leverantör och 
hur själva genomförandet går till ses dock som så stora delar att undersöka att de istället kan 
behandlas separat och avgränsas därför bort. Däremot skulle de kunna fungera som komplement 
till den här undersökningen och vore av den anledningen lämpliga att studera vidare i ett senare 
arbete.  
 
Jag kommer inte heller att undersöka flertalet olika företag. Om fler företag hade studerats kunde 
slutsatser ha dragits om hur utbrett användandet av IT-outsourcing är och hur det generellt 
uppfattas idag men skulle samtidigt ha förlorat djupet i studien. Istället studeras endast två företag 
för att på så vis kunna uppnå ett större djup och metoden med en bredare företagsstudie avgränsas 
bort.  
 
Valet att använda sig av IT-outsourcing kan få stora följder inte enbart för organisationens 
funktioner utan också för individerna som ingår i den samt även påverka den organisations-
struktur som finns. Undersökningen som har skett ur ett lednings- och organisationsperspektiv 
kommer att ta upp hur de centrala funktionerna i organisationen påverkas av IT-outsourcing, det 
vill säga hur företagets kärna påverkas (figur 1.1, fält 7). Eftersom det är personer i ledande 
befattning som gör dessa beslut så nämns det även i rapporten hur deras upplevelser och syn är på 
IT-outsourcing ur ett företagsperspektiv (figur 1.1, fält 1). Då personerna i ledningen även själva 
är anställda som personal på företaget och även har en placering inom ett verksamhetsområde kan 
dessa perspektiv återspeglas (figur 1.1, fält 4 och 5). Målet är dock att i största mån försöka 
avgränsa bort de båda delarna och behålla ett perspektiv med inriktning mot ledningen och 
organisationen. 
 
Den personal som ingår i verksamheten påverkas också vid ett val att outsourca IT-verksamheten. 
Deras tekniska och strategiska kunskap om hur och varför sådana val måste göras kan dock vara 
begränsade och deras åsikter om hur funktionaliteten upplevs skulle därför kunna vara det enda 
som gick att återspegla. Undersökningen kommer inte att behandla hur detta genomförande har 
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gått till och om det har upplevts av personalen som en lyckad åtgärd. Därför avgränsas även detta 
område bort (figur 1.1, fält 3). 
 
Verksamheten som består av många olika delar kan komma att omstruktureras vid valet att 
outsourca. Hur avdelningarnas storlek förändras och hur verksamhetskompetensen kommer att 
tillvaratas är dock en fråga som utreds vidare i genomförandeprocessen. Påverkan på de olika 
verksamhetsområdena kommer därför inte heller att behandlas i denna undersökning (figur 1.1, 
fält 2 och 6). 
 
                                                                        Ledning 
 

                                          Personal Verksamhetsområde 
 

Figur 1.1 - Avgränsningar 

 

1.6 Målgrupp 
De som i första hand skulle kunna ha ett intresse av resultatet som tagits fram i undersökningen 
torde vara ledningsgrupperna och beslutsfattarna på de två Motalaföretag som studerats. Just att 
undersökningen är kopplad till deras verksamheter gör att de skulle kunna få den största 
behållningen av undersökningen. Informationen om varför/varför inte IT-outsourcing vore bra att 
använda skulle då kunna användas som beslutsunderlag i deras vidare diskussioner kring ämnet.  
 
Andra som kan ha ett intresse av undersökningen skulle kunna vara övriga företag och 
institutioner som funderar på om de ska outsourca vissa delar av sin verksamhet. Innehållet i 
rapporten som dock är inriktat på outsourcing av IT-verksamheten skulle trots det förmodligen 
kunna gå att användas även mot annan outsourcingverksamhet. Beslutsgrunderna till outsourcing, 
som utgår ifrån de för- och nackdelar som finns, är troligen av en mer generell typ och paralleller 
skulle därför av den anledningen även kunna dras till andra typer av verksamheter. 
 
De studiekamrater som finns inom informatikämnet har säkert också ett intresse av 
undersökningen. Flertalet av dem kommer förmodligen att arbeta med IT i någon form och 
kommer därför med stor sannolikhet även i kontakt med frågor kring outsourcing. Genom att ha 
studerat innehållet i undersökningen skulle de kunna få en djupare kunskap om ämnet och då 
kunna delta i diskussioner och beslut kring outsourcingfrågor med ett bättre stöd för sina teorier. 
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1.7 Disposition 
De olika kapitlen i rapporten påverkar varandra i olika avseenden och det visas närmare i figur 
1.2 på vilket sätt. Innehållet i det första kapitlet består av en presentation och diskussion av de 
mål som finns med undersökningen samt vilka frågor som är tänkta att besvaras. Även de 
avgränsningar som finns och till vilka målgrupper undersökningen vänder sig till finns 
nertecknade under lämpliga rubriknivåer. Inledningen utgör då en grund som visar vilken 
inriktning och omfattning referensramen ska ha samt vilka metoder och tillvägagångssätt som 
används. Därefter, i kapitel 2, presenteras mer i detalj hur själva genomförandet och valet av 
litteratur gått till. Innehållet i de båda kapitlen har skapats för att kunna ge stöd och vägledning 
vid det efterföljande kunskapsinsamlandet i referensramen och empirin samt för att göra 
undersökningen mer genomskinlig för läsaren vad gäller de perspektiv och synsätt som finns och 
som även skulle kunna påverka resultatet. 
 
I referensramen (kapitel 3) presenteras en grundläggande beskrivning av vad begreppet 
outsourcing står för och hur det kan användas i en organisation. Olika teorier och åsikter om dess 
nytta och risker kommer också att behandlas. All denna information underlättar en egen 
teoribildning som kommer att användas både i empiri- och i resultatdelen. Under det fjärde 
kapitlet finns en redogörelse för vilka val två Motalaföretag har gjort i frågor om IT-outsourcing. 
De fyra personerna som intervjuats berättar här hur beslutsprocessen går till på just deras företag, 
vilka motiv som låg bakom outsourcingvalet samt hur de ser på den verksamheten och hur den 
fungerar idag.  
 
Det resultat som presenteras sist i rapporten har skapats genom att ställa den teoretiska 
referensramen mot den empiriska för att kunna påvisa skillnader och likheter i den beslutsprocess 
som gjorts. En diskussion förs kring ämnet vilket mynnar ut i slutsatser som besvarar 
undersökningens frågeställningar och som kan öka kunskapen och förståelsen för att använda 
eller att avstå ifrån en outsourcing av organisationens IT-verksamhet. 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet redovisas de val av metoder och tillvägagångssätt som har använts 
vid insamling och bearbetning av den information som undersökningen grundar sig 
på. Det ska framgå hur och varför arbetet är upplagt som det är samt vilka 
bakomliggande funderingar och kunskaper som kan ha påverkat arbetet. Kring de 
val och beslut som tagits kommer även ett kritiskt granskande och resonerande att 
ske angående dess lämplighet. 
 

2.1 Synsätt 
Alla människor har olika värderingar och förförståelse med sig både i form av en faktisk kunskap 
som är synlig men också en tyst kunskap som finns i vårt undermedvetna. Mycket av den tysta 
kunskapen som vi har lärt oss har vi fått genom till exempel läroböcker i skolan och den tas oftast 
som en självklarhet utan att ifrågasättas. Även den förförståelse som vi har redan före en studies 
genomförande kan påverka sättet vi behandlar och betraktar information på. (Thurén, 1991) Hur 
vi tar tillvara på denna förförståelse och på vilket sätt vi ser information på kan då styra dels vårt 
synsätt och dels det perspektiv med vilket vi ser på verkligheten med. De två perspektiv som 
beskrivs i litteraturen är positivism och hermeneutik. 
 

2.1.1 Positivismen 
Positivismen har sin grund från naturvetenskapen och dess naturlagar. Dessa naturlagar bygger 
sin bevisning av hypoteser genom deduktion eller falsifiering och har länge uppfattats vara 
omöjliga att ifrågasätta. (Thurén, 1991) I positivismen ser man enbart till de ”hårda” fakta som 
finns och där skalas all förförståelse och värderingar bort som eventuellt kan störa arbetet med att 
dra slutsatserna. För att kunna dra dessa slutsatser ställs vissa förutsättningar upp, så kallade 
premisser. Om dessa premisser uppfylls dras slutsatsen att antagandet stämde. Varianter på detta 
är att försöka bevisa att premisserna är fel med falsifiering eller lägga till hjälphypoteser som kan 
styrka att slutsatsen är riktig även om det uppstår anomalier. Positivisten försöker på så vis bevisa 
så mycket som möjligt för att sedan komma fram till slutsatsen att informationen och de slutsatser 
som dragits av den sannolikt stämmer. (ibid.) 
 
Genom att använda kvantitativa metoder så försöker utredaren kvantifiera sin information. 
Frågorna är då också fasta och kan inte ändras under utredningens gång. (Repstad, 1999) På det 
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viset erhålls exakta svar som blir enklare att beräkna och jämföra. Vid ett positivistiskt perspektiv 
måste samma metod användas på samma urval för att få validitet (Thurén, 1991). Då kommer 
inte okända variabler in i undersökningen och riskerar dess exakthet. Detta tyder på att de 
kvantitativa metoderna ligger mer åt det positivistiska hållet.  
 

2.1.2 Hermeneutiken 
Inom den hermeneutiska forskningstraditionen söks inga absoluta sanningar för sådana finns 
nämligen inte. (http://www.infovoice.se) I hermeneutiken försöker man istället närma sig 
sanningen och kunskapen genom att dra slutsatser som ett resultat av flera olika förutsättningar. 
De nuvarande teorierna utsätts hela tiden för omvärderingar och utvecklas i en uppåtgående 
hermeneutisk spiral (Repstad, 1999). Visheten hos utredaren byggs på och utvecklas på så vis allt 
eftersom processen i den hermeneutiska spiralen fortgår (figur 2.1). 
 
 
                                     Problemformulering                   Kunskapsinsamlande 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                                Utvecklad kunskap 
 

Figur 2.1 - Hermeneutiska spiralen 

 
I ett hermeneutiskt tillvägagångssätt försöks sinnet att bevaras ”öppet” och ett ifrågasättande av 
den egna förförståelsen görs gärna (http://www.infovoice.se). Den här processen fortgår under 
hela utredningsarbetet och slutresultatet behöver inte heller bli det som avsågs från början. För att 
sedan kunna dra en slutsats och förstå informationen måste man sätta in delarna i en helhet och 
helheten i sin tur går bara att förstå om man inser att den är uppbyggd av delar. 
(http://www.arhammar.se) 
 
Vid kvalitativa metoder så ser utredaren mer till bakomliggande faktorer och försöker bilda sig en 
helhetsbild av det undersökta. Metoderna är också mer flexibla och kan ändras under 
utredningens gång. (Repstad, 1999) Just att kunna tolka bakomliggande faktorer och att kunna 
vara mer flexibel vid val av tillvägagångssätt tyder på att de kvalitativa metoderna har ett mer 
hermeneutiskt synsätt.  
 
I det hermeneutiska perspektivet finns också en större medvetenhet om att det inte går att helt 
bortse från sina värderingar och förförståelse. De finns alltid med oss och de kommer alltid att 
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påverka oss bland annat i form av tyst kunskap som vi inte ens är medvetna om att vi har. 
(Thurén, 1991) Den tidigare kunskap som vi har behöver inte heller vara korrekt och det finns 
alltid en risk att den styr vårt sätt att utföra arbetet på. För att minimera risken ska den tidigare 
kunskapen få en undanskymd plats och endast tas fram som erfarenhet om det kan styrkas att den 
stämmer. Först då kan den hjälpa utredaren i sitt arbete. Ett öppet sinne är annars att eftersträva. 
 

2.1.3 Mitt eget synsätt 
Jag antar att det finns flera olika aspekter som påverkar valet att använda IT-outsourcing eller att 
avstå ifrån det. Precis som hos olika personer så har säkert även företagen olika och individuella 
behov som styr deras motiv och det är något som jag ska försöka att ta med och tolka i 
undersökningen. Utgångspunkten är att se informationen ur ett lednings- och organisations-
perspektiv för att på så vis bättre kunna belysa de behov som finns hos företaget och inte hos de 
personer som arbetar där. Det synsätt som informationen betraktas med är det hermeneutiska och 
det kommer således vara det perspektiv som är det mest framträdande i undersökningen. Ett 
positivistiskt perspektiv skulle förmodligen inte ha kunnat ta hänsyn till företagens individuella 
behov och motiv utan skulle ha skalat bort allt det som inte ses som ren fakta och som kan inte 
kan bevisas. Därför anser jag att det positivistiska perspektivet inte är lämpligt att använda i den 
här undersökningen. Kunskapsinsamlandet som skedde genom kvalitativa metoder kan då enligt 
Repstad (1999) visa på det grundläggande eller särpräglade i en miljö. Genom att tillföra en ny 
kunskap till den gamla som finns hos företagen och hos utredaren så kan en vidare utveckling av 
kunskapen ske genom den så kallade hermeneutisk spiralen.  
 
I ett tidigt skede av rapportskrivandet kan man söka information om olika synsätt och metoder 
som en undersökning och analys kan genomföras på. Då går det att ställa dessa mot varandra och 
synliggöra dem på ett tydligare sätt varför man kommit fram till det resultat man uppnått. Detta 
gör kanske inte att rapportskrivaren uppfattas som opartisk men ger i alla fall möjligheten för 
läsaren att på ett enklare sätt förstå varför författaren gjort som han/hon gjorde och på så vis 
kunna bilda sig en egen uppfattning. Min förhoppning och avsikt med den här undersökningen är 
att inga förutfattade meningar om outsourcing ska påverka innehållet. Istället ska jag försöka att 
framställa fakta på ett så opartiskt sätt som möjligt för att företagen själva sedan ska kunna ta 
ställning till och värdera nyttan eller risken med IT-outsourcing. Det är i en opartisk 
undersökning viktigt att ha en intention att försöka skilja på den faktiska kunskapen och det som 
endast är åsikter och värderingar (Lundahl och Skärvad, 1999). Påverkan av oss sker dock 
ständigt ända från födelsen och styr hela vårt sätt att tänka och uppfatta saker. Arbetet med att 
försöka uppnå en opartiskhet blir då svårt och är något som vissa till och med anser vara en 
omöjlighet. 
 

2.2 Metodval 
Vid arbetets gång med undersökningen har flera olika metoder använts i en så kallad 
metodtriangulering. Med hjälp av metodtriangulering kan undersökaren studera ett fenomen eller 
frågeställning på flera olika sätt och på så vis få ett säkrare dataunderlag (Repstad, 1999). Detta 
ger då en bättre grund till den tolkning som sedan görs (ibid.). En undersöknings trovärdighet är 
beroende av om det kan anses finnas ordentliga grunder till de teorier som görs i det avslutande 
resultatet. Ökas då möjligheten att göra grundade tolkningar genom att använda flera olika 
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metoder skulle det kunna leda till att trovärdighet i resultatet ökar. Förr användes metod-
triangulering för att skapa en bättre validitet hos datamaterialet (Flick, 1998). Numera används 
den främst för att berika och komplettera kunskapen samt för att överbrygga de olika metodernas 
begränsningar. Metodtriangulering kan innefatta dels varianter inom samma metodkategori och 
dels genom en blandning mellan kvalitativa och kvantitativa metoder (Miller och Fredericks, 
1994). I den här undersökningen kommer flera kvalitativa metoder att användas med bland annat 
litteraturstudier, studiebesök av hur verksamheten ser ut samt flera respondentintervjuer 
(tabell 2.1). Litteraturstudierna kommer på så vis att ge bidrag till rapportens inledande del och 
till referensramen medan studiebesöken och intervjuerna är de metoder som används vid den 
empiriska studien av företagen. Resultatet av de tre metoderna kommer sedan att granskas och 
diskuteras i den avslutande resultatdelen. 
 

Tabell 2.1 - Metodanvändning 

 Inledning Referensram Empiriska studier Resultat 
 
Litteraturstudie X X  X 
 
Studiebesök   X X 
 
Respondentintervjuer   X X 
 
 

2.2.1 Val av företag 
De företag som jag har valt att kontakta är Autoliv electronics AB och AB Electrolux (för en 
utförligare presentation se kapitel 4). Båda företagen finns belägna i Motala men ingår även i 
större koncerner och återfinns därför på flera olika platser runt om i världen. Jag antar att de är 
väl kända av stora delar av befolkningen och kan därför vara lämpliga kandidater som 
studieobjekt i min undersökning. En av anledningarna till att valet föll på just dessa företag var 
att de är kända av mig sedan tidigare, både till namn och till placering. Studieobjektens 
lättillgänglighet och för att minska arbetsinsatsen kan enligt Flick (1998) vara en strategi som 
används när man väljer studieobjekt. Tanken bakom valen av företag var att en användning av 
IT-outsourcing inte skulle vara ett krav för att få medverka i studien. Jag tycker att frånvaron av 
dess användande skulle vara lika intressant att studera på grund av att det också är ett val som kan 
göras angående outsourcing. För att kunna göra något av dessa val av att antingen använda eller 
att avstå från IT-outsourcing behöver beslutsfattare därför ha kunskap om ämnet. En sådan 
kunskap tror jag alltså att företagen har oberoende av om IT-outsourcing används vid deras 
företag i dagsläget. 
 
Ytterligare en anledning till att valet föll på just dessa två företag var för att de inte skulle vara 
alltför små eller okända. Det var meningen att de företag som valdes skulle kunna ses som 
representanter för många olika sorters företag. Hade företagen varit alltför okända skulle därför 
deras tillvägagångssätt inte ha gett samma trovärdighet och generaliserbarhet. Meningen med 
undersökningen är, som jag tidigare nämnt, att även andra intressenter och företag ska kunna ta 
till sig informationen från undersökningen och dra nytta av den till sin egen verksamhet även om 
de kanske befinner sig inom ett helt annat verksamhetsområde. De valda företagen, som är både 
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välkända och har en global spridning, skulle kunna medverka till att resultatet, även om det är 
inriktat på de specifika företagens IT-verksamheter, ändå uppfattas som representativt och 
generaliserbart. Som det kommer att nämnas senare i rapporten under kapitel 3.1.1 så kan ett 
företags position påverka andra företag att göra liknande val. Denna effekt kallas enligt Yakhlef 
(1997) som ”Kodakeffekten”. De företag som jag har valt skulle också kunna bidra med en 
liknande effekt och kan därför sägas bidra med ett generaliserbart resultat.  
 

2.2.2 Tillvägagångssätt 
I den första fasen (tabell 2.2) samlades olika datamaterial in. Insamlingen pågick under 
sammanlagt 6 veckor och bestod av flera olika metoder. Den första metoden som användes var 
litteraturstudier där information hämtades dels från böcker men också från Internet. 
Informationen gav en fördjupad kunskap inom ämnet och skapade på så vis en bättre möjlighet 
att ta hand om och förstå den empiriska datainformationen som sedan samlades in. Genom att 
samla in information och falsifiera, verifiera eller utveckla teorier anses en undersökning kunna 
sträva mot ett vetenskapligt arbetssätt (Lundahl och Skärvad, 1999). Förutom vanlig litteratur har 
även artiklar från olika tidningar och Linköpings universitetsbiblioteks databas använts. 
Sökningen i databasen skedde genom de allmänna databaser som fanns med sökordet 
”outsourcing”. Sökningen gav många träffar med artiklar om dess användningsområden, fördelar 
samt nackdelar. Flertalet av dem skrevs ut för att sedan eventuellt kunna användas i 
undersökningen. 
 

Tabell 2.2 - Arbetsfördelning 

Fas 1 Insamling 6 veckor 
Fas 2 Bearbetning 2 veckor 
Fas 3 Sammanställning av resultat 1 vecka 
Fas 4 Utskrift och presentation 1 vecka 
Totalt  10 veckor

 
 
Den första kontakten som togs med företagen genomfördes brevledes. Brevet hade ett innehåll 
som beskrivs av Repstad (1999) och som svarar på frågor som till exempel vem jag är, vilken 
frågeställning jag har och vad jag förväntar mig av deras samarbete samt vilken nytta mitt arbete 
kan ha för dem. Det betonades också att det fanns en möjlighet för dem att förbli anonyma både 
vad gällde företagets namn och deras egna namn. Anledningen att brevet skickades var för att 
väcka företagens intresse. Brevet följdes upp efter cirka en vecka med en telefonkontakt för att få 
reda på om svaret på deras eventuella deltagande i studien var jakande. Då svaren var positiva 
bokades därför ett studiebesök in på respektive företag. Syftet med besöket var att få en 
grundläggande beskrivning av företagens verksamheter, att träffa kontaktpersonerna personligen 
samt att även skapa nya kontakter till de intervjuer som skulle genomföras. Ett studiebesök har 
inte riktigt samma tydliga struktur och utformning som de andra metoder har och uppnår då 
kanske inte samma höga vetenskaplighet. De bidrog dock till en ökad förförståelse genom att ge 
mig en inblick i hur verksamheterna fungerade. Informationen som delgavs vid studiebesöken 
kunde därför användas för att skapa bättre och mer relevanta frågor till de efterföljande 
intervjuerna. 
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Den tredje metoden bestod av ett flertal kvalitativa intervjuer. De kallas ofta lite felaktigt för 
djupintervjuer men ska enligt Repstad (1999) endast ha den beteckningen när det verkligen 
handlar om djupa och personliga intervjuer. Ett frågeschema skapades i förväg (bilaga 1) och 
skickades till de intervjupersoner som så önskade för att de på så vis kunde förbereda svaren 
bättre. Frågeschemat låg dock endast som en grund vid intervjuerna och behövde inte följas till 
punkt och pricka varken vad gällde ordning eller innehåll. Det sätt som använts har styrkor som 
även Repstad (1999) talar om. Han menar att om den som intervjuar avbryter respondenten för att 
följa en viss frågeordning så kan det orsaka att den intervjuade blir osäker och tystlåten (Repstad, 
1999). Därför fungerade frågorna mer som stödord och respondenterna uppmuntrades att tala mer 
fritt. Återigen erbjöds respondenterna anonymitet både vad gällde företagets och deras egna 
namn. Detta var något som respondenterna inte ansåg var nödvändigt och samtliga avstod från 
erbjudandet.  
 
Jag försökte styra vilka personer som skulle kontaktas vid de bägge företagen för att inte 
automatiskt hamna hos personalen på företagens IT-avdelning. Jag anser att personerna på den 
avdelningen inte kan fungera helt opartiskt då de kanske inte vill främja outsourcing av IT-
verksamheten med risk att bortrationalisera sig själva. De har dock en stor kunskap om hur 
verksamheten fungerar idag och hur beslutsprocessen går till. Däremot skulle IT-personal i mer 
ledande befattning som till exempel IT-chefen, bättre kunna kombineras sina erfarenheter från 
verksamheten med ett mer övergripande verksamhetsperspektiv. Därför gjordes valet att intervjua 
IT-chefen på AB Electrolux. Då ekonomichefen på Autoliv electronics AB har en dubbel 
befattning och även besitter rollen som IT-chef så valdes en andra intervjuperson ut från den 
övriga IT-personalen. Den person som valdes ut arbetar som gruppchef och IT-tekniker och har 
således även han en stor inblick i funktioner och beslut kring IT-frågor.  
 
Valet av intervjupersoner är enligt Repstad (1999) beroende av vilka frågor som ska ställas. De 
måste kunna ge relevant och viktig information och ska också med fördel vara så olika som 
möjligt. Detta kan då ge en bred och generell bild av verkligheten. En statistisk representativitet 
är dock aldrig möjlig vid ett sådant förfarande. (Repstad, 1999) För att få en mer opartisk bild av 
beslutsgångarna på företagen intervjuades därför även två personer med högre befattningar som 
är delaktiga i beslut kring outsourcing. Ett naturligt val blev då att välja de personer som den 
första kontakten skapade med, nämligen de båda företagens ekonomichefer. 
 
Intervjuerna av de två personerna per företag som genomfördes spelades in på en bandspelare. 
Genom att använda bandspelare kan den som intervjuar slappna av mer och koncentrera sig på 
intervjun (Repstad, 1999). Då är det även lättare att uppfatta lösa trådar i svaren eller komma med 
uppföljningsfrågor (ibid.). Intervjuerna skrevs sedan ut i sitt sammanhang och godkändes av 
respondenterna. Det ansågs inte nödvändigt att skriva ut intervjuerna ordagrant då citat inte ska 
användas. Genom att slippa alla tankepausar och talspråk som en ordagrann utskrift medför, så 
blev det lättare både för mig och för respondenten att kontrollera och godkänna den information 
som gavs vid intervjutillfället. Därefter plockades viktiga delar av utskrifternas innehåll ut och 
bearbetades till en mer lättläst form och infogades i rapporten. 
 
Till sist har även vissa dokument och presentationsutskrifter studerats om hur verksamheterna ser 
ut idag. De är utgivna av företagen själva och har som syfte att sprida information och göra 
reklam om sina företag.  
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Allt datamaterial som samlats in, både från den teoretiska referensramen och från empirin, har 
sedan ställts mot varandra i den andra fasen (tabell 2.2) för att kunna påvisa de skillnader och 
likheter som finns. Av egen erfarenhet så upplevs det att en upprepning ofta sker om analysen 
och den följande diskussionen separeras under olika rubriker. Av den anledningen kommer dessa 
två delar därför att smältas samman i ett kombinerat kapitel där analysen varvas med egna åsikter 
och diskussioner. I den tredje fasen har flera logiska slutsatser kunnat dras som en följd av 
analysen och diskussionen. Slutsatserna har i sin tur lett till att undersökningens huvudfrågor har 
kunnat besvaras. Om de analyser, tolkningar och slutsatser som gjorts har grundat sig på 
empiriska studier så kan de anses ha en viss vetenskaplighet (Lundahl och Skärvad, 1999).  
 
I den slutgiltiga fasen (tabell 2.2) skrevs rapporten ut och lämnades till bland annat kursansvarige 
Hans Holmgren samt till opponenter och åhörare. Rapporten blev sedan kritiskt granskad av 
opponenterna som även genomförde presentationen av densamme. 
 

2.3 Metodkritik 
Vid val av företag har jag inte låtit mig styras av att enbart undersöka företag som använder sig 
av outsourcing. Det är av lika stort intresse att undersöka företag som inte använder sig av den 
tjänsten. Därför har detta inte påverkat valet av att studera företagen Autoliv electronics AB och 
AB Electrolux i Motala (se vidare i kapitel 4). Ett annat tillvägagångssätt som skulle kunna ha 
varit intressant vore att på förhand istället ta reda på och finna företag som har en extrem 
användning av outsourcing åt något håll. Genom att då kunna jämföra ett företag som har hela sin 
IT-verksamhet outsourcad med ett annat företag som avstått ifrån dess användande skulle det gå 
att ännu mer förtydliga de för- och nackdelar som finns med IT-outsourcing. Det är inte heller 
säkert att studien av de två företagen, trots att de är välkända och spridda över världen, kan bidra 
till en generell kunskap. Det finns alltid en risk, när urvalet inte är noggrant undersökt i förväg, 
att det är väldigt unika företag som har undersökts. För att öka möjligheten att nå generella 
resultat skulle kanske ett större urval kunna användas och eventuellt ha kompletteras med en 
förstudie som visar vilka företag som verkligen skulle vara typiska och på så vis kunna ge ett mer 
generellt resultat. 
 
Det framkom också vid studiebesöken och intervjuerna vid de två företagen att de tidigare har 
tillhört samma koncern under 14 år innan de 1994 separerades. Det kan ha påverkat valet av att 
använda outsourcing på sina IT-verksamheter och medfört att de liknar varandra mer än två helt 
åtskilda företag skulle ha gjort. Det kan då påverka intentionen att undersökningens resultat 
skulle kunna vara representativ för flera företag på ett negativt sätt. Dock så kommer nyttan för 
de båda företagen att kvarstå. 
 
Det är endast fyra personer som har intervjuats och det skulle kunna sänka trovärdigheten i 
undersökningen. Förmodligen är det dock inte så stora personalgrupper som beslutar kring IT-
frågor utan endast en eller ett fåtal personer som finns placerade i närheten av IT-avdelningen. 
Det gör att det kan vara svårt att få tag i flera olika personer som är tillräckligt insatta i IT-
frågorna men samtidigt har en annan bakgrund så de kan tillföra nytt material. Vid 
undersökningens gång framkom det också att vissa större beslut om till exempel graden av IT-
outsourcing även fattas på koncernnivå. Intervjuer av personer på den nivån skulle ha kunnat 
komplettera undersökningen och ökat dess trovärdighet. Personerna på koncernnivån har dock 
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förmodligen inte en lika stor vinning med att ställa upp på intervjuer som personerna vid de 
lokala företagen har. De har säkerligen även en högre arbetsbelastning som gör dem svåra att nå. 
Därför får nuvarande omfattning av respondentgruppen, efter vissa misslyckade försök till 
utökning, vara tillräcklig. 
 

2.4 Litteraturkritik 
Den litteratur som använts är i huvudsak skriven på engelska. En viss risk för missförstånd och 
felöversättning finns alltid då inte modersmålet används. Viss litteratur som har använts har haft 
en inriktning mot den svenska marknaden och borde därför kunna ge en bra bild av den svenska 
marknadens syn på användningen av IT-outsourcing. Den kan dock tvärtom också ge en 
begränsad syn på hur det uppfattas i resten av världen. Genom att blanda olika litteratur ska 
förhoppningsvis denna risk minskas men det är givetvis svårt att avgöra vad som är kulturella och 
landsspecifika uppfattningar och vad som enbart är skillnader mellan författarnas egna åsikter. 
 
Viss information som har använts är också i form av olika artiklar från tidningar och 
Internetsidor. De kan ha en lägre vetenskaplighet bakom sig och anses inte ha lika stor 
trovärdighet då den kan vara partisk och även vinklad. Informationen kommer trots det att 
användas för att ge en bild av hur diskussionen i olika medier går idag och kan på så vis ge en 
fylligare bild av marknadens uppfattning om IT-outsourcing. Även de artiklar som hittats i 
Linköpings universitets databaser kan ha en lägre trovärdighet av samma anledningar som ovan. 
Det finns också en risk att jag som författare valt artiklar som speglar mitt eget intresse. Jag har 
dock försökts att få en spridning av artikelurvalet för att få en blandning av positiva och negativa 
synpunkter om outsourcing. 
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3 Referensram 
 

För att skapa en definition och utveckla innebörden av vad outsourcing är samt även 
när och hur det kan användas så innehåller följande kapitel information från många 
olika datakällor. Genom att tydliggöra begreppet outsourcing underlättas läsarens 
möjlighet att följa resonemangen senare i rapporten. Om man är övertydlig när man 
skriver vetenskapliga texter ger man enligt Melin (2004) läsaren en möjlighet att inte 
bara förstå innehållet bättre utan minimerar också risken att innehållet ska 
missförstås (Melin, 2004).
 

3.1 Vad är outsourcing?  
Det var först i början av 1990-talet ordet började förekomma i medierna och förknippades då 
vanligtvis med IT (informationsteknik). Då användes det enbart för att beskriva en utläggning av 
datordrift till en extern leverantör i en så kallad driftsentreprenad. (http://www.nada.kth.se) En 
definition av begreppet som på den tiden användes var till exempel: 
 

Delar av eller en hel IT-tjänst som styrs och tas om hand av en utomstående källa. Hur den ska skötas 
och utföras ska finnas reglerat i avtal och kan vara styrd av att den till exempel ska uppnå en viss 
servicenivå, utföras till en viss kostnad eller att den ska ske över en viss tid. (Yakhlef, 1997, sidan 10) 

 
Relationen mellan kund och leverantör kan se väldigt olika ut, allt från en helt avgränsad leverans 
där kunden inte alls är inblandad till ett samarbete där kund och leverantör arbetar sida vid sida. 
Hur mycket och på vilket sätt IT-outsourcing används kan därför beskrivas i form av olika stadier 
eller olika grader av outsourcing. Stadierna beskriver avståndet mellan leverantör och kund och 
graden anger hur mycket och i vilken omfattning verksamheten ska outsourcas. Vid en total IT-
outsourcing brukar man ha minst 80 % av verksamhetens IT-budget som till exempel utrustning, 
personal och ansvar förlagd hos en extern leverantör. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
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I dag används begreppet allt oftare och det har även fått en vidare innebörd. Det finns enligt 
Augustsson och Bergstedt Sten (1999) tre definitioner av vad outsourcing är: 
 

• Outsourcing som överlåtande av befintliga aktiviteter till en extern leverantör (figur 3.1): 
Då säljs vissa delar av verksamheten eller tillverkningen ut eller överlåts till en extern 
leverantör. Det här tillvägagångssättet gör att organisationen minskar i storlek.  
 
 
 
 
                                             Kund                   Leverantör 

  

Figur 3.1 - Outsourcing som ett överlåtande 

 
• Outsourcing som inköp (figur 3.2): Varor eller tjänster som kan ha utförts eller tillverkats 

av företaget själva köps istället in från externa leverantörer. Det kan också innebära inköp 
av helt nya varor eller tjänster. Organisationens storlek påverkas inte vid detta val av 
outsourcing men utbudet av varor och tjänster ökar.  

 
 
 
 
                                                Kund                    Leverantör 

  

Figur 3.2 - Outsourcing som inköp 
 

• Outsourcing som relation (figur 3.3): Detta är den vanligaste formen av outsourcing. Här 
lejs en tidigare intern aktivitet ut till en extern leverantör. Mellan leverantören och 
kunden skapas en mer eller mindre långvarig relation. Leverantören ser till att vissa 
funktioner och tjänster som finns angivna i ett kontrakt utförs mot en viss betalning. 
Kunden äger dock fortfarande den outsourcade verksamheten. (ibid.) 

 
 
 
 
                                                         Kund                   Leverantör 

  

Figur 3.3 - Outsourcing som relation 
 

3.1.1 Utvecklingen 
Arbetssättet i en vertikal organisation började så småningom få en försämrad lönsamhet på grund 
av sina kunder. Deras ändrade behov av produkternas utformning samt att de alltmer började 
ställa egna krav medförde att ett mer flexibelt produktionssystem behövdes. Det största värdet på 
produkten är numera den tjänst eller service som är kopplad till den som till exempel tekniska 
förbättringar, design med mera. Aktiviteter som inte ökar kundnyttan kan därför istället 
outsourcas till externa leverantörer för att inte vara till belastning för företaget och inskränka på 
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deras rörelsefrihet. Företaget kan då inrikta sig på att göra rätt aktiviteter istället för att göra alla 
aktiviteter. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 
De som startade outsourcingvågen i Sverige verkar vara Estman Kodak som outsourcade sin IT-
verksamhet till IBM i slutet av 1980-talet. Företagets position på marknaden uppmuntrade många 
andra att börja fundera över om de också skulle använda sig av IT-outsourcing och effekterna 
efter den kallas ofta för ”Kodakeffekten”. (Yakhlef, 1997) På den tiden hade organisationerna 
oftast en hierarkisk struktur och de externa leverantörernas roll var mer rådgivande (Rothery och 
Robertson, 1995). Nu har organisationerna istället plattats till och det sker allt oftare ett 
samarbete mellan kunden och den externa leverantören i form av bland annat partnerskap. 
Kundernas förändrade krav och sociala behov har bidragit till att styra det utbud som finns. Det 
har i sin tur lett till att företagen behövde skaffa sig en snabbare, flexiblare, magrare 
organisationsform och en nyare teknik. Den snabba utvecklingen på marknaden har också gjort 
att IT-miljön blir allt svårare och mer komplex att ta hand om. IT-miljön används nu även allt 
mer för att lösa olika organisatoriska problem. Det gör att det ställs större krav både på kompetent 
personal samt även på den teknik som ska användas. (Yakhlef, 1997) 
 
Expansionen av marknaden för IT-tjänster har gjort att det skett en standardisering av tjänsterna 
både vad gäller olika industrier, sektorer eller länder. Det har i sin tur inneburit att den interna IT-
verksamheten får konkurrera med externa leverantörer. Företagen försöker att organisera mer och 
införa konkurrens mellan olika avdelningar och enheter. På den svenska privata sektorn framhävs 
termer som ansvarsfullhet, decentralisering och affärsmässiga verksamheter. Dessa termer kan 
uppmuntra till en ökad användning av outsourcing. (Yakhlef, 1997) Under 1990-talet var trenden 
att använda en total IT-outsourcing. Nu går trenderna istället mot att outsourca endast vissa delar 
av IT-verksamheten i en så kallad selektiv outsourcing. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
Det anses vara den form av outsourcing som är den mest framgångsrika (Höij, 2003).  
 
USA har idag nått längst med användningen av outsourcing medan företagen i Sverige är mer 
återhållsamma och har en större rädsla för vad som kan hända om outsourcing används. De flesta 
är dock övertygade om att det finns så mycket att vinna genom att använda outsourcing så 
diskussionerna idag handlar mer om vilka funktioner som ska läggas ut på entreprenad snarare än 
om eller varför man ska göra det. Det behövs dock ett stort förtroende för den externa leverantör 
som ska ta hand om företagets verksamheter och det handlar egentligen om en mognadsprocess 
hos företaget säger Peter Borg från EDS (Electronic Data Systems) i en artikel. (Granlund, 2002) 
Konkurrensen mellan leverantörerna är också väldigt stor, speciellt här i Sverige och det gör att 
priserna för outsourcing sjunker (Danielsson, 2004). 
 

3.2 Motiv för IT-outsourcing 
Huvudanledningen att välja IT-outsourcing verkar tidigare ha varit mer för att kunna göra 
kostnadsreduceringar och för att höja effektiviteten med en inriktning mot kärnverksamheten och 
dess flexibilitet. Ett sådant antagande förutsätter att IT-leverantören kan samordna flera kunders 
behov och låta dem dela på licens- och operationskostnader. Ju större skala desto lägre kostnad, 
bättre expertis och utförande går att få. Detta är dock något som flera har börjat ifrågasätta. Det är 
inte alls säkert att IT-outsourcing är kostnadsreducerande. Istället verkar det på senare tid mer 
vara förbättringar av effektiviteten som är syftet med IT-outsourcing. Genom att omstrukturera 
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organisationen med hjälp av bland annat down-sizing (förminskning av verksamheten) går det att 
få en magrare organisation som är mer förebyggande. Det kan då hjälpa till att förbättra styrandet 
av organisationen och hjälper även ledaren att fokusera verksamheten på det de kan bäst. 
(Yakhlef, 1997) 
 

Även om IT har blivit så avgörande för företagets affärer och som konkurrensfördel så har den 
samtidigt blivit så komplex och kostsam att ta hand om själv så det är säkrare att låta professionella 
ta hand om det. En IT-leverantör kan ge dig det senaste, snabbaste, mest kostnadseffektiva och det 
dugligaste, flexiblaste systemet. De kan då säkra en snabb anpassning till de ständigt föränderliga 
kundbehoven i en ökad konkurrens. (Yakhlef, 1997, sidan 42) 

 
Varje fall av IT-outsourcing har dock sina egna motiv och syften och är på så vis unika. 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Det gäller bara att komma ihåg att outsourcing inte är 
målet utan bara ett verktyg för att nå dit (Granlund, 2002). Vet inte beslutsfattarna helt klart 
varför de vill outsourca kan det bli väldigt fel så därför är det viktigt att syna sina motiv (Åslund, 
2002 c). För att uppnå en bra och gynnsam relation med sin externa leverantör räcker det inte 
heller alltid att bara bygga relationen på formella kontrakt. Det kan också upplevas positivt om 
det finns en ömsesidig tillförlit, gemensamma myter och riter. (Yakhlef, 1997) Det verkar också 
som att ju mer specialiserad en verksamhet är desto större nytta med outsourcing verkar det 
finnas. Det beror på att en specialiserad verksamhet kan ha större likheter med verksamheter som 
befinner sig utanför den egna organisationen än med interna verksamheter som har en helt annan 
inriktning. Därför kan det i sådana fall finnas bättre möjligheter att få experthjälp utanför 
organisationen. (Rothery och Robertson, 1995) 
 

3.2.1 Sänkta kostnader 
IT-kostnaderna är för många företag den allra största utgiftsposten. Genom att dra nytta av 
leverantörernas storskalighet går det att minska den egna IT-avdelningen och spara 20 – 50 % av 
kostnaden. Det som kan vara svårt för företagen att göra, är att beräkna vilken kostnad som finns 
totalt för IT-verksamheten. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Den totala kostnaden 
inkluderar alltså inte bara själva verksamheten utan även kostnader kring insamlandet av 
information, samordning och beslutsfattandet (Yakhlef, 1997). Just denna svårighet ses som en 
bidragande faktor till att IT-outsourcing ökar (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999). Även 
möjligheten att kunna sänka sina personalkostnader ses också som ett alternativ för att outsourca 
sin IT-verksamhet (Yakhlef, 1997). 
 

3.2.2 Öka sin affärsmässighet 
Kontakten med IT-avdelningen har ofta ansetts vara informell. Tjänster och uppdrag har trillat in 
utan att IT-avdelningen behövt sälja sin service på ett aktivt sätt. Det har också varit svårt att se 
var pengar tar vägen och kostnadseffektiviteten har inte alltid varit så bra. För att ändra detta kan 
en mer affärsmässig kund-leverantör relation införas med hjälp av outsourcing där man endast 
betalar för de tjänster som efterfrågats. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
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3.2.3 Satsa på kärnkompetens 
Under senare delen av 1990-talet blev IT-funktioner en allt hetare kandidat för outsourcing. 
Beslut kring outsourcingfrågor tas oftast av ledningen och inte av IT-cheferna som inte har den 
positionen. Besluten tas ofta från en strategisk synvinkel och används som en strategi för att 
omorganisera verksamheten och inrikta sig mer mot sin kärnverksamhet samt för att skapa 
långsiktiga relationer. (Yakhlef, 1997) Att satsa på sin kärnverksamhet är det vanligaste motivet 
som nämns när ett företag outsourcar olika verksamhetsdelar. Genom att minska den egna 
personalstyrkan och anlita externa leverantörer med specialistkompetens kan de frigöra såväl 
ekonomiska och personella resurser. Det gör det möjlig för dem att istället kunna satsa på 
verksamhetsområden som ger en bättre avkastning. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 

3.2.4 Öka flexibiliteten 
Om organisationen själv köper in dyr teknisk utrustning kan de bli låsta till den under lång tid. Då 
finns det en risk att utrustningen hinner bli omodern. Personalen måste också hela tiden erbjudas 
vidareutbildning för att upprätthålla en hög kompetensnivå. Vissa företag använder outsourcing 
av sin IT-verksamhet för att öka sin flexibilitet och kan på så vis få del av både leverantörernas 
utrustning och deras specialistkompetens. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) När kraven på 
systemen blir att de ska fungera dygnet runt ökar behovet av att täcka upp med personal och öka 
deras tillgänglighet. Sådana behov kan då leverantören hjälpa till med. (Lindvall, 2003) Det kan 
även bli lättare vid outsourcing att kunna uppdatera eller byta ut teknisk utrustning och olika 
kompetenser. Andra fördelar som kan vinnas är att företaget lättare kan göra anpassningar vid 
bland annat snabbt förändringsbenägna marknader, snabbt ändrade krav, produktdifferentiering, 
ändring av IT-strukturen och arbetskraftrelationer. (Yakhlef, 1997) 
 
Det kan också vara skadligt för en stor organisation att göra alla beslut själva på grund av att det i 
en byråkrati tar mycket längre tid innan beslut blir genomförda och det kan vara riskabelt vid en 
föränderlig marknad. Om beslutanderätten inte ingår i det som är outsourcat kan det medföra en 
minskad flexibilitet. Om besluten istället ingår i den verksamhet som är outsourcad vinner man 
flexibilitet. Sådana delar av verksamheten som förändras mycket, har toppar och dalar eller 
verksamheter som behöver snabba insatser eller specialistkompetens tenderar att i högre grad 
vara föremål för outsourcing. Valet att outsourca skulle kunna höja effektiviteten då och leda till 
en ökad flexibilitet. (Yakhlef, 1997) 
 

3.2.5 Säkra tillgången på resurser och kompetens 
Numer har IT-outsourcing ändrats från att tidigare handlat om kortsiktiga kostnadsbesparingar till 
att idag ha mer långsiktiga mål för att säkra tillgången på IT-kompetens. Ett motiv som blir allt 
vanligare är att med hjälp av IT-outsourcing komma åt specialistkompetens inom IT-området 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999). Det kan dock vara svårt för företagen att själva hålla sig 
uppdaterade med denna specialistkompetens. Med hjälp av outsourcing kan företagen istället 
använda en mer långsiktig strategi och komma åt och bibehålla IT-kompetens även i framtiden 
(ibid.). IT-outsourcing kan ses som en strategi för att skaffa sig kärnkompetens och ju större skala 
leverantören har desto lägre kostnad, bättre expertis och utförande går att få (Yakhlef, 1997).  
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3.3 Risker med IT-outsourcing  
Det finns givetvis också risker med IT-outsourcing. Ingenting är dock svart eller vitt. Lika lite 
som man ska tro på alla lovord får inte man heller inte enbart tro de negativa åsikterna som finns 
om IT-outsourcing. Det handlar egentligen om att ställa fördelarna med outsourcing mot 
nackdelarna och se vad som blir bäst för just det specifika företaget. Ett nyckelord är med andra 
ord medvetenhet. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Ofta kan problemen uppstå redan på 
planeringsstadiet för att företaget inte först noggrant övervägt konsekvenserna av beslutet 
(Mattsson, 2002). Det kan också tyckas vara en ologisk strategi att outsourca IT-verksamheten 
om det är just den som skiljer ut företagen från varandra och ger dem konkurrensfördelar. Hur 
skulle företagen vid en outsourcing då kunna behålla sina särskiljande drag och förbli unika? 
(Yakhlef, 1997) Vissa hävdar också att riskerna med ändrade konkurrensvillkor gör att 
marknadsledande företag därför avstår från outsourcing och att det endast är de efterföljande 
företagen som använder det (Bjurman, 2003). 
 

3.3.1 Urholkad kärnkompetens 
Genom att inrikta sig på företagets kärnkompetens så kan fokuseringen på densamma medverka 
till ett stärkande av kärnkompetensen och på så vis kunna ge förbättrade utsikter till en långsiktig 
överlevnad. Men en felaktig outsourcing, där man inte själv kontrollerar och styr den kompetens-
inriktning som verksamheten ska ha så kan det bidra till att felsatsningar görs och ”den gren man 
sitter på” sågas av.(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Leverantören måste förstås tänka på 
sitt egna ekonomiska resultat medan kunden främst jobbar med sin kärnverksamhet (Åslund, 
2002 a). Risken blir då att skillnaderna mellan leverantörens och kundens mål gör att relationen 
kan styra åt ett annat håll än det som kunden vill (Yakhlef, 1997). Frågan är också var gränsen 
mellan kontroll och externt ansvar ska dras. Att ge leverantören det fulla ansvaret över en del av 
verksamheten behöver inte vara fel. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) En risk kan dock vara 
om företagen har beslutat fel när de valde IT-outsourcing. Det kan då vara svårt att ändra sig och 
ta tillbaka verksamheten då företaget ofta redan har förlorat IT-kompetensen om systemen. 
(Yakhlef, 1997) Om relationen sedan brister kan det också vara svårt att ersätta kompetensen 
vilket kan vara kritiskt för affärerna. Därför är det viktigt att det finns ett stort förtroende och att 
relationen är långsiktig. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999). 
 
För att undvika problem med en urholkad kärnkompetens ska endast verksamheter som inte är en 
del av den strategiska kärnan outsourcas. Verksamheten kan även utformas för att underlätta för 
andra leverantörer att ta över vid en sprucken relation. Vissa företag har trots detta ändå sin 
kärnverksamhet outsourcad. En förklaring kan vara att det är svårt att bestämma vad som är en 
kärnverksamhet och vad som är en perifer verksamhet. Allt eftersom tiden går kan verksamheten 
också ha ändrat sig och bestå av sådant som tidigare var mer perifert. (Augustsson och Bergstedt 
Sten, 1999) 
 

3.3.2 Förlorad kontroll 
Genom att lägga ut delar av en verksamhet på en extern leverantör påstås det även att delar av 
kontrollen kan gå förlorad. Det är dock ingen regel utan undantag men organisationen får ställa 
sig frågan vad riskerna med en viss förlorad kontroll innebär för just dem. En annan fråga är 
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också vad för slags kontroll av IT-verksamheten de egentligen hade från början. (Augustsson och 
Bergstedt Sten, 1999) 
 
Kontrollbehovet av viss verksamhet kan bero på vilken typ av verksamhet det gäller. Gäller det 
endast stödfunktioner som till exempel helpdesk (användarstöd) eller drift av administrativa 
system så är inte en kontrollförlust så betydelsefull. Gäller det däremot system som är kritiskt 
viktiga för företagets fortlevnad är det betydligt allvarligare. Det kan också uppstå en brist av 
kontroll när det gäller leveransen av tjänsterna. Får en extern leverantör till exempel ekonomiska 
problem eller hotas av konkurs så kan leveransen försenas eller utebli helt. (Augustsson och 
Bergstedt Sten, 1999) Det är inte heller lätt att precisera alla krav och behov i ett kontrakt. Det 
handlar istället mer om att skapa en relation där förståelse och tillförlit finns. (Yakhlef, 1997) 
Långsiktighet ska därför styra valet av leverantör. Leverantören ska helst även vara finansiellt 
stabil samt ha en god utvecklingspotential. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999)  
 

3.3.3 Hämmad innovationsbenägenhet och lärande 
Ett informellt arbetssätt gör att kommunikationen mellan olika avdelningar ökar och kan resultera 
i helt nya idéer och förslag. Informella arbetssätt kan också underlätta för ledningen att skapa sig 
en bättre förståelse över verksamheten som då kan höja effektiviteten, göra rätt prioriteringar och 
snabba upp beslutsprocessen. Vid outsourcing kan den dagliga kontakten med IT-verksamheten 
och det informella flödet försämras och förutsättningarna för innovation kan minska. Outsourcas 
verksamheten hamnar även den ”tysta kunskapen” hos leverantören och det egna lärandet kan 
avstanna. Skulle leverantören sedan av någon anledning lämna företaget kan den kunskapen gå 
förlorad. För att undvika detta ska man försöka lära sig av leverantören och skapa en integration 
mellan leverantörens personal och den egna. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 

3.3.4 Minskad flexibilitet 
Trots att IT-outsourcing anses kunna öka flexibiliteten finns även en risk att flexibiliteten i stället 
minskar. Genom alltför långa kontrakt så binds företaget upp till en viss leverantör och en viss 
teknisk utrustning i många år. Leverantörerna försöker hela tiden att använda så ny teknik som 
möjligt för att tillgodose företagens önskemål men har kanske inte alltid en ekonomisk möjlighet 
till det. Kunderna riskerar då att få hålla tillgodo med ”det näst bästa”. (Augustsson och Bergstedt 
Sten, 1999) Ombildning av företag eller nya uppköp kan också medföra att kunden får förändrade 
behov som leverantören kan ha svårt att ställa upp på. Det gäller då att redan i förväg ha sett till 
att kontrakten är så flexibla som möjligt och ta reda på hur leverantören kan utveckla datormiljön 
efter kundens behov. (Olofsson, 2003) Kontrakten kan till exempel skapas med ett huvudkontrakt 
som löper på ett visst antal år och kompletteras med flera småavtal som är möjliga att förhandla 
om varje år eller halvår (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999). Datormiljön som blir allt mer 
komplex gör samtidigt att alltför korta avtal inte kan skrivas (Höij, 2003). Blir avtalen istället för 
långa finns en risk att de konkurrerande leverantörerna tappar intresset. Det blir då inte längre 
värt mödan för dem att uppdatera kunden med ny information och priser. Bra erbjudanden kan då 
missas. Det är därför viktigt att ha en fortsatt kontakt med andra leverantörer. (Yakhlef, 1997) 
 
Flexibiliteten kan också minska beroende på en nytillkommen byråkrati. Det är en naturlig följd 
att samarbetet vid en outsourcad verksamhet inte är lika nära som det som finns mellan interna 
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avdelningar. Gapet som då uppstår gör att det kan utvecklas en byråkrati och centralisering vid 
IT-beslut. (Yakhlef, 1997) Om besluten tidigare fattades i en liten, smidig organisation så kan det 
därför ta längre tid om samma process ska löpa genom en stor leverantörs byråkrati (Augustsson 
och Bergstedt Sten, 1999). Det är denna anledning som gör att vissa påstår att flexibiliteten 
minskar med outsourcing (Yakhlef, 1997). Det är därför viktigt att skapa en bra kontakt med 
leverantören på flera nivåer i dennes organisation för att förenkla kommunikationen och undvika 
stelbenthet och onödiga mellanhänder. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999)  
 

3.3.5 Beroende av leverantören 
Förr var risken stor att bli beroende av sin leverantör. Det var svårt att byta leverantör på grund 
av att utbudet inte var så stort och ett byte innebar också skyhöga kostnader. Numera finns flera 
leverantörer att välja mellan och kostnaden är inte längre lika stora vid ett byte även om den 
fortfarande är betydande. De kontrakt och kostnader som finns gör alltså fortfarande att det 
innebär svårigheter att byta leverantör och därför är det viktigt att organisationen redan från 
början väljer en leverantör som har rätt förutsättningar för att ett förtroendefullt förhållande ska 
kunna skapas. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Outsourcing kan också innebära att 
företaget passar på att göra sig av med personal. Det kan göra att kompetensen försvinner från 
företaget och skapar ett beroende av leverantörens kompetens. (Åslund, 2002 b) Det är dock en 
sits som företaget själva har satt sig i. Istället för att fråga sig hur och om de ska outsourca ska de 
ställa frågan varför de inte ska utföra IT-tjänsten internt istället (Yakhlef, 1997). 
 

3.3.6 Dolda kostnader 
Risken med dolda kostnader som förr kunde överraska företaget i form av tilläggsavgifter, har 
minskat. Numera skrivs kontrakt och avtal mer noggrant och kunden är även mer medveten och 
ställer krav redan från början vilket gör att tilläggsavgifter inte uppstår i lika hög grad. 
Förutsättningarna för att minska de dolda kostnaderna blir alltså att skapa kontrakt och avtal som 
är så precisa och detaljerade att dispyter och tveksamheter om ansvarsfrågor eller servicenivåer 
minskar. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Företagens mål att göra kostnadsreduceringar 
kan leda in dem på fel spår och analysföretaget Gartner avråder därför från outsourcing om syftet 
enbart är för att spara pengar (Danielsson, 2004). Beslutsfattarna kan då bli alltför inriktade på att 
spara pengar och kan tro att ett avtal är bra enbart för att det var billigt. Istället behöver de ta reda 
på varför det är så billigt och vad som egentligen ingår.(Yakhlef, 1997) Risken är annars att de 
får köpa in extra tjänster för att täcka upp behoven och på så vis medverka till att totalkostnaden 
för IT-tjänsten istället ökar. 
 

3.3.7 Hotad konfidentialitet 
Risken för läckage av företagsspecifik information kan öka när en tredje part släpps in i en 
organisations system. Den information som läcker ut kan då användas för att skada företaget både 
genom medvetna och omedvetna handlingar. För organisationer som sysslar med till exempel 
forskning och utveckling skulle en sådan läcka kunna vara förödande. Oftast är det dock den egna 
personalen som hotar konfidentialiteten mest och skapar det största läckaget. (Augustsson och 
Bergstedt Sten, 1999) Flera företag är också oroliga att kundregister med mera ska hamna i orätta 
händer. Det kan snarare vara så att företaget inte känt till vilka säkerhetsbrister som funnits i det 
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egna systemet och att det har stått ”vidöppet” för intrång. Säkerheten och konfidentialiteten kan 
därför istället höjas med hjälp av outsourcing. (Granlund, 2002) 
 

3.3.8 Sänkt intern produktivitet 
En outsourcing av vissa delar av IT-verksamheten påverkar även de kvarvarande delarna som 
finns internt på företaget. Personalen som arbetar kvar kan börja undra när det är dags för även 
deras verksamhet att outsourcas. Det finns ibland en tro att ett visst hot kan bidra till att 
personalen ”lägger på ett kol” för att förbättra effektiviteten och minska risken att bli outsourcad. 
Det har dock snarare visat sig att arbetsglädjen minskar och att oron för att få vara kvar eller inte 
minskar både motivationen och effektiviteten hos den kvarvarande personalen. (Augustsson och 
Bergstedt Sten, 1999) Risken ökar också att nyckelpersoner lämnar företaget av osäkerhet för om 
de får vara kvar. En lösning skulle därför kunna vara att genomföra sådana förändringar när det är 
lågkonjunktur och inte är lika lätt att byta jobb. (Yakhlef, 1997) 
 
Den kvarvarande personalen kan också få svårt med relationen till leverantörens personal och 
samarbetet dem emellan kan bli lidande och inte lika effektivt. Det är därför viktigt att redan i 
förväg undersöka hur samtliga medarbetare ska behandlas för att kunna skapa en optimal relation 
och ett lyckat samarbete. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) Det är också tveksamt om 
ledningen kan spara tid genom att outsourca sin IT-verksamhet. Flera menar att det tvärtom 
innebär att IT-frågorna förs in i centrum av ledningens angelägenheter och integreras i affärerna. 
Ledningen blir mer inblandad och kan få ett större intresse av de frågorna. (Yakhlef, 1997) 
 

3.4 Vad går att outsourca? 
Det finns tre val att utföra aktiviteter på i en organisation. Antingen gör man det själv, köper in 
det utifrån eller ingår ett samarbete med en leverantör. Vilken av dessa som är lämpligast att 
använda beror helt på vilken typ av aktivitet det handlar om. (Augustsson och Bergstedt Sten, 
1999) Det är också en myt att bara stora företag outsourcar sin verksamhet (Wallström, 2004). I 
själva verket kan alla företag göra det. Det avgörande är inte företagets storlek utan istället vilken 
typ av aktivitet eller verksamhet det gäller (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999). Företag med 
en mer traditionell syn på IT och som anser att den är en verksamhet som är frikopplad från den 
övriga verksamheten, tenderar att använda IT-outsourcing i högre grad. De som istället ser på IT 
som en integrerad del av verksamheten och att den är strategiskt viktig har svårare att outsourca 
den. (ibid.) Ju mer standardiserad IT-verksamheten är och ju mindre unik den anses vara för den 
egna organisationen desto lättare anses det vara att outsourca den (Rothery och Robertson, 1995). 
 
I princip går det att outsourca nästan all verksamhet i ett företag. Allt som krävs är en liten 
personalstyrka som har tillräcklig kompetens att köpa in och samordna alla aktiviteter. Det krävs 
dock att personalen kan hålla kvar en viss kompetens internt och på så vis också kunna skaffa sig 
en beställarkompetens. Den fås genom ett samarbete med den övriga personalen och företaget får 
därför inte minska personalstyrkan alltför mycket. En viss ”kritisk massa” måste behållas. 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) IT har länge ansetts vara en verksamhet som har en mer 
stödjande funktion. Det kan dock vara svårt att dra en exakt gräns mellan de stödjande och 
strategiska verksamheterna för IT ingår även i företagens affärsmässiga operationer och kan 
således ha en komplex relation till den övriga verksamheten. (Augustsson, 1998) 
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3.4.1 Användbar eller strategisk verksamhet? 
För att kunna se vilka typer av verksamheter som finns försöker man se om de är strategiska eller 
icke-strategiska. Ett annat sätt är att försöka fastställa vilka IT-tjänster eller aktiviteter som 
differentierar företaget och kan skapa konkurrensfördelar. Man delar då istället upp aktiviteter 
som strategiska eller användbara. De strategiska anses vara livsviktiga för att företaget ska nå 
sina mål och upprätthålla sitt strategiska förtroende. (Yakhlef, 1997) I den verksamheten ingår 
företagets kärnkompetens. För att avgöra vad som är en kärnkompetens ser man till om de bidrar 
med att differentiera de produkter eller tjänster som företaget producerar (Greaver, 1999). Det går 
inte heller att standardisera eller byta ut kärnverksamheter utan det är dessa som gör varje företag 
unikt. Företagens kärnverksamhet handlar inte om endast en kunskap utan är oftast en hel 
samling av dem. Sådana kompetenser måste hela tiden utvecklas, omdefinieras och skyddas. 
Därför anses de inte som lämpliga att outsourca och är bättre att behålla internt (figur 3.4). 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 
De användbara aktiviteterna skapar ett ökat bidrag till de grundläggande funktionerna men bidrar 
inte med några konkurrensfördelar. PC-miljön är till exempel mycket viktig men den påverkar 
inte strategin. (Yakhlef, 1997) Utan dessa aktiviteter skulle allt stanna men de är för den delen 
inte unika på något vis eller specialiserade för endast ett specifikt företag. (Augustsson och 
Bergstedt Sten, 1999) De användbara aktiviteterna tillhör organisationens mer komplementära 
och perifera verksamheter. Det finns inget som hindrar att dessa verksamheter outsourcas men 
det bör då ske till en omsorgsfullt vald leverantör (ibid.). 
 
              
               Kärnverksamhet      Komplementär verksamhet       Perifer verksamhet 
 
               Behålls och              Strategiskt                 Prioriterad    Marknadstransaktion 
               kontrolleras internt   partnerskap                leverantör 
                                                          
                                                            ”Single sourcing”                      
 

Figur 3.4 - Organisationens olika verksamheter 

 
En olycklig tolkning som kan göras är att det endast är kärnverksamheten som är viktig och att 
allt annat därför kan outsourcas. Flera olika verksamhetsdelar bidrar dock tillsammans till den 
helhet som bildar organisationen och kan därför också vara viktiga. Dessa komplementära 
aktiviteter kan då med stöd och specialisthjälp matcha företagets kärnkompetens och öka 
konkurrenskraften. Ett samarbete mellan kund och leverantör är i de fallen det bästa alternativet 
att driva verksamheten på. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 
För de komplementära verksamheterna som finns längst till höger på skalan fungerar en relation 
med en eller flera prioriterade leverantörer bäst. De har då förtur på olika uppdrag som kan tänkas 
uppstå. Relationen mellan kund och leverantör är då oftast distanserad och styrs av kontrakt. Vid 
aktiviteter som finns i närheten av kärnverksamheten används som regel istället bara en enda 
prioriterad leverantör i en så kallad ”single sourcing” där ett nära samarbete finns. Finns det 
sedan aktiviteter som även har en hög osäkerhetsgrad eller är väldigt svåra att definiera så har en 
nära relation till leverantören en ännu större betydelse. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
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För de verksamhetsdelar som ligger väldigt nära kärnkompetensen och där det finns ett behov av 
att behålla en viss strategisk kontroll kan partnerskap vara ett lämpligt val. En sådan relation 
bygger då på en ”vinna–vinnasituation” där bägge parter drar nytta av varandras framgång. En 
helt ny enhet skapas och ägs gemensamt av både leverantören och kunden. (Augustsson och 
Bergstedt Sten, 1999) Detta är en relationstyp som då kan hjälpa till att sprida riskerna mellan de 
inblandade parterna och kommer förmodligen att bli vanligare i framtiden (Höij, 2003). 
 
Om syftet med IT-outsourcing är att spara pengar ska hellre prioriterade leverantörer eller en 
”single sourcing” användas. Det är lättare att pressa priserna hos någon som har lite mer distans 
till företaget och är därför inte lämpligt att använda vid ett partnerskap. Där ska syftet hellre vara 
för att utväxla kompetens mellan parterna och på så vis kunna öka konkurrenskraften. 
(Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 
Den verksamhet som anses ha en mer perifer karaktär och har en låg osäkerhetsfaktor kan köpas 
in i standardiserad form från externa leverantörer. Sådana verksamheter som är perifera för det 
egna företaget kan istället vara en kärnverksamhet hos externa leverantörer. De kan då med sin 
storlek och specialistinriktning erbjuda både billigare och bättre tjänster jämfört med om 
företagen hade utfört dem på egen hand. Affärsrelationen bygger helt på kundens egna önskemål 
om att få en så bra vara och ett så lågt pris som möjligt. Ett övrigt samarbete mellan kund och 
leverantör finns inte. (Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) 
 

3.5 Sammanfattande referensram 
Outsourcing kan egentligen gälla vilken typ av verksamhet som helst men används vanligtvis 
som omnämning för en utläggning av IT-verksamhet till en extern leverantör. Definitionen för 
vad outsourcing egentligen är skiljer sig åt och kan innebära antingen en försäljning av vissa 
verksamhetsdelar, inköp av vissa varor och tjänster eller att det finns ett samarbete mellan 
leverantören och kunden. Kundernas ökade krav och förändrade behov har gjort att företagen 
blivit tvingade att platta till sina organisationer, göra dem magrare och skaffa bättre teknologi för 
att på så vis kunna vara mer flexibla och kunna möta marknaden på ett bättre sätt. På 1990-talet 
var trenden att outsourca hela verksamheter medan det idag har ändrat sig mot en mer selektiv 
outsourcing av mindre verksamhetsdelar. Det talas inte heller längre om varför eller om man ska 
använda outsourcing utan istället mer om vilka funktioner som ska outsourcas. Svenska företag är 
dock fortfarande lite tveksamma till att använda outsourcingen och det kan handla om en 
mognadsprocess för företagen och om att kunna visa förtroende för sina leverantörer. 
 
De fördelar som verkar finnas med outsourcing är flera. Kostnadsbesparingar är en av dem som 
dock inte verkar vara lika aktuell längre. En viss besparing skulle kunna göras med hjälp av 
leverantörens stordriftsfördelar men andra fördelar verkar väga tyngre vid ett beslut. En 
omorganisation och ”down-sizing” med hjälp av outsourcing kan göra att företagets fokus 
hamnar mer på kärnverksamheten som då kan effektiviseras. IT-verksamheten kan också vara 
väldigt informell och när personalen tar hand om ärenden som ”trillat in” kan det vara svårt att se 
var pengarna tar vägen. Genom att istället införa en affärsmässig relation med outsourcing går det 
då att skapa en mer kostandseffektiv verksamhet. Flexibiliteten anses även kunna öka när en 
extern leverantör tar över viss verksamhet. De kan då hålla med en bättre och mer aktuell teknisk 
utrustning och stå för en högre kompetens än vad som är möjlig att ha internt. Det innebär 
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samtidigt att tillgången på kompetens och teknik säkras och att företagen då kan använda mer 
långsiktiga strategier för att nå sina mål. Vid verksamheter som kräver hög bemanning eller om 
det finns toppar och dalar i produktionen kan det också vara bättre och mer flexibelt att låta 
leverantören ta hand om den biten. En del som även kan ingå i den outsourcade verksamheten är 
beslutsrätten. Genom att låta leverantören ta hand om vissa beslut kan eventuellt byråkratin 
förenklas och besluten kan fattas snabbare vilket kan vara lämpligt om marknaden är 
förändringsbenägen. 
 
Riskerna kan istället vara att fel verksamhet outsourcas till fel leverantör. Det är inte alltid lätt att 
avgöra vad som är lämpligt att outsourca. Leverantören har förmodligen inte heller samma mål 
med relationen som kunden. Om leverantören har för stor kontroll skulle det kunna leda till att 
felsatsningar görs. Viss kontroll ska därför finnas kvar internt, speciellt om det gäller viktiga 
funktioner som är kritiska för företagets fortlevnad. Det är dock onödigt att ha en lika stark 
kontroll över funktioner som finns på en mer stödjande nivå. Kompetensen om företagets egna 
system kan tyvärr förflyttas över till leverantören och det kan innebära både en kompetensförlust 
och att beroendet av leverantören ökar. Glipan som även skulle kunna uppstå mellan den egna 
personalen och leverantörens kan hindra det informella flödet och minska lärandet och 
innovationsbenägenheten på företaget.  
 
Samtidigt som fördelen är att flexibilitet kan öka med outsourcing så finns risken att den tvärtom 
istället minskar. Genom att binda upp sig i kontrakt så kan företaget bindas till en viss teknik och 
servicenivå för en viss tid. Om företagen under tiden får ändrade behov kan det då vara svårt att 
göra flexibla justeringar. Konkurrerande leverantörer kan även tappa intresset och inte uppdatera 
företaget med nya erbjudanden som dyker upp om alltför långa avtal har gjorts. Kontrakten kan 
också vara svåra att göra och kan brista med att täcka alla företagets behov. De tilläggstjänster 
som köps in kan då göra att totalkostnaden för den outsourcade verksamheten ökar istället för att 
minska. En leverantör kan också bidra till en minskad flexibilitet beroende på sin storlek. 
Besluten kring den outsourcade verksamheten löper då inte enbart genom kundens byråkrati utan 
även genom den stora leverantörens, vilket kan bli både krångligt och tidsödande. Bra kontakter 
på flera nivåer i leverantörens organisation ses då som ett bra sätt att minska den risken på. 
Förändringar och osäkerhet kring en verksamhets existens kan också göra att arbetslusten 
minskar, kompetent personal byter arbetsplats och att produktiviteten kan minska.  
 
De verksamheter som verkar vara mer lämpade att outsourca är de komplementära eller perifera 
verksamheterna. De komplementära verksamheterna som stöder och matchar kärnkompetensen 
behöver företaget fortfarande ha en viss kontroll över och olika typer av samarbete kan därför 
vara lämpligt att använda. De perifera verksamheterna är inte lika unika för företaget utan går i 
större grad att köpa in i standardiserad form av en extern leverantör. De strategiska 
verksamheterna är de som innehåller kärnverksamheten. Det är de som gör varje företag unikt 
och ger konkurrensfördelar. En sådan verksamhet måste tas om hand om på ett bra sätt för att 
kunna utvecklas och underhållas på bästa sätt. De enda som kan göra det på ett bra sätt är 
företagen själva. Därför ses det som lämpligare att både placeringen och kontrollen av den 
verksamheten hålls internt i företaget. 
 
Outsourcing är något som skulle kunna passa både till enkla standardiserade funktioner och likaså 
till specialiserade verksamhetsområden. Inte heller storleken på företaget verkar ha någon 
betydelse. Det enda som krävs är att ta reda på vilken typ av verksamhet det gäller för att sedan 
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kunna ta reda på den form av outsourcing som är den lämpligaste att använda. I princip kan all 
personal som behövs skaffas via outsourcing, men för att kunna göra lämpliga beslut måste ett 
visst antal av den egna personalen behållas. Genom ett samarbete dem emellan går det då att 
skapa en beställarkompetens som är viktig vid beslutsfattande. Viktigt är också att först klargöra 
vilka mål som finns, för outsourcing är inte målet utan bara verktyget. 
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4 Empiri 
 

I den empiriska studien har två Motalaföretag använts som studieobjekt. Det kan då 
gå att spegla de val som företagen ställs inför vid beslut om att använda outsourcing 
av sin IT-verksamhet eller inte. Genom att studera verkliga företag och använda 
både deras och de intervjuade personernas namn går det att få en mer personlig 
prägel på de motiv och val som finns jämfört med vad som visas i övrig litteratur.  

 

4.1 Empirisk disposition 
Eftersom de empiriska studierna har genomförts med både ett mer allmänt studiebesök samt med 
flera intervjuer och studier av interna utgåvor samt företagens hemsidor så kommer först en 
grundläggande presentation av företagen göras. Där framgår det vad det är för typ av företag och 
på vilka sätt de relaterar till varandra. Därefter följer en mer specifik presentation av hur de lokala 
företagen ser ut och vilka val de har gjort kring outsourcing av sin IT-verksamhet. Då anonymitet 
inte ansågs vara nödvändig kommer även företagens och respondenternas namn att förekomma. I 
presentationen finns även utrymme där respondenterna själva (se tabell 4.1) berättar om hur de 
upplever situationen och vad de tror kommer att ske i framtiden angående outsourcing av IT-
verksamheten. 
 

Tabell 4.1 - Respondenter 

Person Företag Titel Antal år på tjänsten 
Adell, Peter Autoliv electronics AB Gruppchef/IT-tekniker 3 mån. resp. 5 år 
Carlsson, Hans AB Electrolux Ekonomichef 2,5 år 
Hillman, Mats Autoliv electronics AB Ekonomi/IT-chef 2,5 år resp. 2 mån. 
Uhlin, Stefan AB Electrolux IT-chef 2 år 
 
 

4.2 Företagens relationer 
Företaget Arctic började redan i början av 1900-talet produktionen av kylenheter och 
verksamheten blev då placerad i Motala. År 1925 togs företaget över av Electrolux AB som 
grundades år 1919 av direktör Axel Wenner-gren. Företaget tillverkade då dammsugare men 
expanderade sedan och började även tillverka bland annat spisar och kylskåp. (Jubileumsutgåva, 
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1994) År 1973 anställdes Hans Werthén som genast påbörjade företagets riktigt stora expansion 
på marknaden. Genom att köpa upp andra företag så utökades produktutbudet och även nya 
länders marknader erövrades. Bland annat så köptes år 1974 ett företag upp som hette Gränges 
Weda AB. I det köpet ingick även Autoservice som sedermera blev Autoliv. Autoservice 
startades av bröderna Lindström i Vårgårda och hade sedan 1950-talet tillverkat bilbälten till 
Volvo. Autoservice hade i sin tur blivit uppköpta av Gränges Weda AB redan flera år tidigare och 
övergick alltså nu till Electrolux ägor. Electrolux fortsatte sina förvärv av företag och produkter 
och dessa gjorde att även Autoliv expanderade. Efter 14 års gemenskap såldes sedan Autoliv ut år 
1994 och blev en egen koncern (http://www.autoliv.com). 
 
År 1998 ville Nokia dra sig ur tillverkningen av bilelektronik och sålde den verksamheten till 
Autoliv. Elektronikverksamheten som även hade anor från företaget Luxor blev vid uppköpet den 
nya enheten Autoliv electronics AB i Motala. I princip har alltså tillverkningen av bilelektronik 
funnits här i Motala sedan år 1987. 
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kling.  
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4.3.1 Autolivs val 
Eftersom Autoliv i Motala är den enda electronics fabriken i Sverige så finns här en 
specialanpassad verksamhet som är specifik för just dem. I och med att det heller inte är några 
standardprocesser som utförs så har de istället skaffat sig en hög kompetens inom sitt eget företag 
för att på så vis kunna sköta det mesta av drift och underhåll själva. IT-verksamheten ses dock 
inte enligt Mats som en huvudprocess utan den fungerar mer som stöd för den övriga 
verksamheten. Det gör att det inte finns något krav att de själva ska ta hand om sådant som inte är 
kritiskt för verksamheten.  
 
Internt behövs en stor kunskap om delar som berör till exempel utvecklingsverktyg, affärssystem 
och produktionssystem och det är också något som de behöver ha en bra kontroll över. Andra 
områden som inte anses vara lika affärsnära kan standardiseras och till viss del outsourcas. Ett 
område inom IT som kräver relativt hög bemanning är det så kallade ”low-end” arbetet. Det vill 
säga att hjälpa användarna med användarsupport. Det skulle enligt Peter krävas upp mot fyra 
personer för att täcka upp vid helger, semestrar och sjukdom. Det är en resurs som Autoliv tycker 
är onödig att hålla med själva utan ser då hellre att en extern leverantör sköter den servicen så att 
den egna personalen kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter.  
 
För ett tag sedan så lämnade IT-direktören på koncernnivån företaget och en konsult från IBM 
togs tillsvidare in för att utreda hur man inom koncernen ska förhålla sig till frågor om 
centralisering och outsourcing av IT-verksamheten. Beslut kring dessa frågor väntas komma 
senare under våren 2004 och kan påverka även hur de lokala företagen ska utforma sin 
verksamhet. En anledning till att koncernen börjar fundera på en centralisering och en eventuellt 
gemensam outsourcingstrategi tror Mats kan vara för att öka säkerheten eftersom det kan vara 
svårt att hålla tillräckligt hög säkerhetsnivå på de lokala företagen. En annan anledning skulle 
också kunna vara för att göra kostnadsbesparingar. 
 

4.3.2 IT-verksamheten idag 
IT-verksamheten eller IM-processerna (Information Management) som Autoliv istället kallar den, 
är idag uppdelad i två verksamheter: IT-operation (IT-drift) och IT-application (IT-applikationer). 
Under IT-operation finns verksamheter som till exempel helpdesk (användarstöd), backup (reserv 
kopiering), mail (elektronisk post), säkerhet och nätverk. Vissa delar av den verksamheten sköts 
av personal från konsultföretaget Exeo AB i Motala som även har personal placerade på Autoliv. 
Till IT-application hör bland annat databaser, intranät, tidssystem och andra system som sköter 
spårbarheten vid tillverkningen och dokumentationen av produkterna. Den verksamheten sköts av 
företagets egen personal. Tjänster som backup, help running (användarhjälp och uppgraderingar 
mm.), helpdesk samt även vissa rena tekniktjänster köps in från Exeo. Tjänsterna upplevs fungera 
relativt bra men ibland behövs en fördjupad kompetens som Exeo kanske inte har i den 
omfattning som behövs och då kan en annan partner väljas för det specifika uppdraget. 
 
Lokalt så är det ledande befattningshavare som till exempel IT-chef, ekonomichef, inköpschef, 
produktionschef, VD, kvalitetschef och utvecklingschefen som är med och beslutar kring IT-
frågor. Det beror på affärens ekonomiska storlek vem som ska besluta. Mats har som IT-chef rätt 
att besluta om ärenden till ett värde som understiger 200 000 kronor. Gäller det affärer upp mot 
500 000 kronor så är det istället VD: n som får godkänna affären. Större affärer än så beslutas av 
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produktionsledningen. Ansvaret för de olika systemen som används är förlagt ute i organisationen 
hos de så kallade systemägarna. Sådana system kan inte IM-avdelningen besluta om själva utan 
får göra detta istället gemensamt med chefen för de olika systeminriktningarna till exempel med 
produktionschefen eller utvecklingschefen. Beslutet att använda IT-outsourcing är enligt Peter ett 
beslut som tas demokratiskt på avdelningen och det som är avgörande är om de har tid och 
kompetens att göra tjänsten själva. Finns inte det så köper de istället tjänsten utifrån. Vissa beslut 
tas dock av koncernen när det gäller riktlinjer om vilka produkter eller system som ska användas 
till exempel mailsystem (elektroniskt postsystem) och nätverk. Sådana beslut kan påverka och 
begränsa de val som Autoliv i Motala ska göra men ska förmodligen resultera i en ökad 
samordning och integration mellan de olika bolagen.  
 
Den relation som Autoliv har med den externa leverantören är som regel i form av beställare. När 
det gäller större tjänster som köps in eller vid specifika spjutspetsuppdrag så finns oftast en tydlig 
specifikation vad som ska utföras. Småtjänster överlämnas dock till leverantören som då får fria 
händer att lösa medan beslutanderätten och kontrollen fortfarande stannar på Autoliv. Relationen 
upplevs därför av både Mats och Peter vara en blandning av ett samarbete med leverantören och 
att de bestämmer själva. 
 
Mats tror att outsourcing alltid kommer att användas. Anledningen är för att behålla flexibiliteten 
vid bemanning och för att skapa en kostnadseffektivitet. Detta skulle kunna göras med antingen 
en centralisering som diskuteras på koncernnivå men går också att lösa med hjälp av outsourcing. 
Mjukvaruutvecklarna förenklar också hela tiden driften och skötseln av nya system vilket gör att 
Peter tror att outsourcingen av just dem kommer att minska. Däremot tror han att behovet av 
användarstöd inte kommer att minska utan kommer att kräva en högre kompetens hos tjänste-
leverantören för att användarna själva får en större kunskap och har mer svårlösta problem. Trots 
att teknikutvecklingen är hög inom IT så tror Peter ändå att kompetensen ska kunna förbli hög 
inom företaget. 
 
De kontrakt som görs har en varierande längd mellan en månad till tre år. Det beror enligt Peter 
på vad det är för slags tjänst som efterfrågas. Gäller det spjutspetskompetens kan det vara kortare 
kontrakt medan telefonin till exempel har längre förbindelser. Längden på kontrakten handlar om 
en kompromiss mellan att skaffa sig flexibilitet vid verksamhetsförändringar samtidigt som 
leverantören vill ha en viss säkerhet säger Mats. 
 
Hela tiden uppvaktas företaget av olika konkurrerande leverantörer. Peter upplever att den 
uppmärksamheten har ökat de senaste åren. Han känner sig då väl uppdaterad med vad som 
erbjuds på marknaden och kollar hela tiden på alternativ. Det är något som måste göras tycker 
Peter. Mats håller med om att uppmärksamheten från andra leverantörer är hög. Det är dock inte 
alla som har lämpliga erbjudanden och då Autoliv gärna vill ha en lokal närvaro av leverantören 
så blir inte utbudet heller riktigt lika stort.  
 

4.3.3 För- och nackdelar 
Det är väldigt dyrt att hålla med en egen IT-verksamhet. Den inberäknar inte bara själva inköpet 
av maskinerna, utan även skyddet som krävs runt omkring som till exempel brandskydd, 
inbrottsskydd och klimatkontroll i server rummet. Det är en av anledningarna till varför 
outsourcing ses som ett bra alternativ och då skulle leverantören även kunna hålla med 
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reservmaskiner vid haveri. Annars är det nog inte ekonomiskt sett någon vinst med 
IT-outsourcing men den ökade flexibilitet som uppnås ger dock ett betydande mervärde. 
Flexibiliteten gör att planeringen förenklas och att det finns resurser att ta till vid en förändring av 
belastningen. Mats säger dock att det skulle kunna gå att nå storskalighet genom att använda en 
outsourcingpartner och på så vis kanske få tjänsten utförd billigare än vad som skulle kunna vara 
möjligt att göra själva. 
 
Det ses också som en fördel att de inte behöver ha full kunskap om alla delar utan kan låta andra 
sköta sådant som inte är kritiskt för affärsverksamheten. Det ger då en möjlighet för företaget att 
istället kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Om outsourcing inte används skulle det kunna 
innebära en risk att företaget då skulle kunna dra på sig för många sorters verksamheter och börja 
öka för mycket i omfång. Det skulle då bli ökade behov av att anställa mer folk som då skulle 
kräva mer ledning och styrning. Därför ses det som ett bra sätt att outsourca vissa delar istället. 
När valet av en outsourcingpartner ska göras värderas närheten högt. Det är som Peter säger ett 
stort plustecken om leverantören kommer och knackar på axeln när användaren behöver hjälp. 
Det är också mycket trevligare att få tala fysiskt med en person än att göra det via telefon.  
 
Att outsourca kan innebära en risk att företaget förlorar en del av kontrollen. Den är ett viktigt 
styrmedel och behöver därför hållas internt säger Mats. Det finns även en risk att kompetens går 
förlorad. Den risken ses dock inte som så stor på Autoliv då de till största delen har valt att 
outsourca ”low-end” aktiviteter. Brist på egen kompetens kan också göra att man blir beroende av 
leverantören. Ibland finns rätt personal inte tillgänglig hos leverantören och då får Autoliv vänta. 
Finns kunskapen sedan hos endast en av leverantörens personal så innebär det en ytterligare risk 
ifall denne bestämmer sig för att sluta. Denna risk har Autoliv försökt minska då kompetensen 
om de egna systemen finns spridda hos flera av leverantörens personal. Peter säger att genom att 
istället använda den egna personalen så går det också lättare att omprioritera och få uppdrag 
genomförda snabbt om det skulle behövas. Det är något som kanske inte en extern leverantör 
alltid skulle kunna göra. 
 
Det finns ju också en risk med att bara ha en leverantör. Skulle de av någon anledning inte kunna 
leverera tjänsten, till exempel vid en konkurs, så blir Autoliv utan leverantör även om deras 
verksamhet måste fortsätta att fungera. Det tar enligt Peter rätt lång tid för en leverantör att sätta 
sig in i företagets IT-miljö och på så vis kunna ge en bra support. Det är något som inte görs hur 
som helst. 
 

4.4 AB Electrolux  
Electrolux producerar hem- och trädgårdsprodukter till både privata och professionella 
konsumenter och har cirka 82 000 anställda spridda över i princip hela världen. Deras mål är att 
vara marknadsledande (”The world’s No.1 choice”) när det gäller produkter inom till exempel 
vitvaror, golvvård, skog och trädgård. Koncernens huvudkontor finns i Stockholm och 
europaavdelningens huvudkontor finns i Bryssel. Electrolux i Motala är koncernens enda 
spistillverkande fabrik i Sverige. Det produceras cirka 180 000 spisar varje år som säljs i 
huvudsak till den svenska, norska och den finländska marknaden. I Motalafabriken finns 500 
anställda varav 430 personer monterar spisar, 50 personer är tjänstemän och övriga är anställda 
av kontoret i Bryssel och av produktutvecklingsenheten. 
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4.4.1 Electrolux val 
Electrolux var tidigare sammanknuten med företaget Dometic som tillverkar kylskåp. År 2001 
såldes kylskåpstillverkningen och Dometic fick med sig all administrativ verksamhet. Electrolux 
var då tvungen att skaffa ny personal till ekonomi- och IT-avdelningen. Vissa tjänster köptes in 
från Dometic och utfördes således av den personal som tidigare hade arbetat på företaget. När 
sedan Dometic inte ville utföra IT-tjänsterna längre av olika anledningar så började de i 
ledningen på Motalaföretaget att ställa sig frågan om de skulle anställa egen personal eller köpa 
in tjänsterna utifrån. Det togs ett beslut om att outsourcing nog var ett bra alternativ och efter en 
diskussion mellan bland annat IT-chefen Stefan Uhlin och platschefen Henrik Håkansson så togs 
beslutet att den som skulle få leverera tjänsten var Invid och sedermera Exeo i Motala. Innan 
beslutet fastslogs så förankrades beslutet även uppåt i organisationen för att det bland annat inte 
skulle komma som en överraskning för den person som är chef över denna och sju andra fabriker. 
När ett val ska göras om vad som ska outsourcas så gäller det enligt Hans att se till vad som är 
huvudverksamhet och vad som är en stödjande funktion. Det anses vara viktigt att behålla sådan 
funktion som är avgörande för spisarnas kvalitet, det vill säga kärnverksamheten inom företaget. 
 

4.4.2 IT-verksamheten idag 
Nästan all Electrolux IT-verksamhet är idag outsourcad. PC-support (persondatorstöd) är inköpt 
från Exeo som även har placerat ut en av sin personal på Electrolux. På grund av en utbyggnad av 
nätverket så är den tjänsten tillfälligt utökad och består av 1-3 personer. Alla företagets servrar 
finns på Exeo och supporten av samtliga PC-datorer som hyrs av IBM (international business 
machines) ska i framtiden supportas av IBM men detta sköts för närvarande av Exeo. 
Verksamheten styrs bland annat genom ett P-system (material och produktstyrningssystem) som 
härrör från 1960-talet samt ytterligare ett femtiotal olika system. En handfull av systemen är 
tvingande att använda och är något som är beslutat av koncernen. De systemen används av 
samtliga Electroluxfabriker och består bland annat av olika finanssystem och lönesystem. Några 
system är däremot lokala och vissa av dem har till och med utvecklats på plats. IT-avdelningen på 
Electrolux i Motala består förutom av leverantörens personal av IT-chefen samt en egen 
programmerare som gör justeringar och anpassningar av systemen. Hans anser att det vid en 
jämförelse med hur det fungerade förr, när IT-verksamheten sköttes mer internt, så är det minst 
lika bra service nu när den är outsourcad. 
 
Lokalt är det IT-chefen som beslutar om IT-verksamhetens utseende och form, men om det gäller 
ekonomiska frågor så kopplas även Hans in. Stefan vill inte heller ”köra sitt eget race” utan 
brukar även ta upp olika beslut för diskussion i ledningsgruppen. I Electrolux koncernen finns det 
dock centrala beslut som till exempel styr vilka policys och vilka leverantörer som ska användas i 
första hand. Detaljer och lokala beslut tas däremot av ledningen på Motalaföretaget. Nu är det 
beslutat av koncernen att IBM ska ta över delar av tjänsteleveransen. De befinner sig dock 
fortfarande i en övergångsfas och hur det kommer att se ut eller fungera vet varken Hans eller 
Stefan i nuläget. Anledning till att koncernen vill använda IBM är, enligt Hans, både av 
standardiseringsskäl och för att göra kostnadsreduceringar. Standardiseringen görs bland annat 
för att förenkla uppdateringar och underhåll av de koncerngemensamma systemen. 
 
Relationen med den externa leverantören är enligt Hans väldigt mycket ett samarbete dem 
emellan. Ibland bestämmer Stefan vad som ska utföras men oftast är det ett samspel. 
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Leverantören kan komma med vad de tycker är bra idéer och diskuterar dem med Stefan som 
tittar på dem utifrån sina perspektiv. Det kan också vara det motsatta förhållandet att Stefan 
kommer med idéer som Exeo får ta ställning till om de är möjliga att genomföra. Det är dock 
alltid Electrolux själva som gör de slutgiltiga besluten och de tycker även att de har kvar 
kontrollen över verksamheten. Målet som Stefan säger finns med verksamheten är att försöka 
bortrationalisera sig själv. När det gäller IBM så finns det enligt Hans säkert en dialog mellan 
koncernledningen om vilka och på vilket sätt tjänsterna ska utföras. Det är dock ingen diskussion 
som tas med den lokala fabriken. Istället får de då göra sina val ur ett visst antal redan 
förutbestämda specifikationer. 
 
IT-verksamheten kommer förmodligen inte att ändra sig så mycket de närmsta åren. Den 
verksamhet som idag är outsourcad kommer att förbli som den är och den personal som finns 
kvar på IT-avdelningen behövs enligt Hans för att hålla ordning på och styra verksamheten. 
Kontraktet med Exeo är löpande på ett år i taget med en uppsägningstid på tre månader. 
Samtidigt som det finns en långsiktig tanke bakom relationen med leverantören vill Electrolux 
ändå ”hålla dörren öppen” för att kunna få mer flexibilitet vid bland annat volymförändringar. 
Kontrakten med IBM är betydligt längre och löper fram till 27 maj, 2010.  
 
Utbudet av externa leverantörer är enligt Stefan stort. Numera är inte uppvaktningen så stor vad 
gäller erbjudanden och prisuppdateringar. Hans kan inte påminna sig att uppvaktningen någonsin 
varit speciellt hög medan Stefan tycker att det skedde en flitig uppvaktning förr men att det har 
avtagit. En anledning till varför intresset hos konkurrenterna har avtagit säger Stefan är för att de 
märkte att han hade bestämt sig.  
 

4.4.3 För- och nackdelar 
Anledningen till att välja outsourcing av sin IT-verksamhet var enligt Hans att de inte ansåg sig 
ha samma möjlighet att skaffa sig en egen tillräcklig kompetens genom att anställa någon jämfört 
med vad de får genom att använda en extern leverantör. Det är endast en tjänst (1,5 för 
närvarande) som köps in men den består av flera olika personer som alternerar med varandra. På 
så vis kan Electrolux använda fler personers kompetenser och som gör att det upplevs som mer 
flexibelt. Det skulle vara ett betydligt stelare alternativ att anställa egen personal. IT är även ett 
område som har en väldigt hög teknikutveckling och den anser sig inte Electrolux själva kunna 
hänga med i. En leverantör upplevs då bättre kunna se till att tekniken håller en hög nivå. 
 
För att kunna få en lyckad outsourcing så gäller det också att leverantören känner till 
verksamheten. Det är något som kan ta tid och Hans anser därför att de idag har ett ökat utbytet 
av Exeo och att arbetet fungerar bättre än vad det gjorde för något år sedan. Stefan säger också att 
närheten till leverantören även upplevs positiv. Enligt kontraktet som finns kan han ringa in några 
personer extra med en veckas varsel men efter en överenskommelse med leverantören går det 
även att ibland få extrahjälp direkt.  
 
Andra fördelar som också anses vara uppenbara från en ekonomisk synvinkel är att kostnaderna 
skulle kunna bli mer reglerbara och kunna gå att anpassa mer efter de olika behov som finns. 
Men samtidigt så säger Hans att de ekonomiska fördelar som finns är så pass små så det är 
flexibiliteten som är det mest avgörande och är den största vinsten med outsourcing. Koncernens 
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motiv att outsourca verkar enligt Stefan vara för att kunna göra ekonomiska besparingar genom 
en åtstramning och en strömlinjeformning av verksamheterna. 
 
En jätterisk med outsourcing skulle kunna vara om leverantören inte klarar av att leverera 
tjänsterna. De kan till exempel gå i konkurs eller hamnar i ekonomiska problem. En sådan risk 
skulle kunna öka vid ett val av en mindre lokal leverantör. Om det inträffar så skulle det vara 
sårbart då de inte har kvar kompetensen internt i företaget. Beroende på vilket samarbete som 
finns med leverantören så tror Hans att sådana akuta problem ändå skulle kunna lösas med den 
nuvarande personalen. Stefan säger dock att de kontinuerligt gör dokumentationer, inte använder 
speciallösningar och försöker följa strömmen för att det ska vara lätt för någon annan att ta över. 
Alternativa leverantörer ses inte heller av Stefan som ett större problem att skaffa. Det skulle 
dock innebära ett avbrott vid ett byte av leverantör som dessutom skulle bli kännbart för 
företaget. 
 
En annan risk skulle kunna vara att släppa iväg kontrollen utan inblandning av det egna företaget. 
Det skulle då kunna leda till att verksamhetens utveckling kan gå åt fel håll. De säger därför att 
det istället är viktigt att behålla kontrollen internt för att skapa optimala förutsättningar för sin 
huvudproduktion och det är något som Electrolux gör. 
 

4.5 Sammanfattande empiri 
Autoliv electronics AB är Sveriges enda electronicsfabrik inom koncernen. De tillverkar och 
utvecklar airbagskontroller och har således en specialanpassad verksamhet som är utformad för 
just deras behov. För att sköta drift och underhåll har de skaffat sig en hög kompetens internt i 
företaget och kompletterar den med inhyrd spjutspetskompetens från externa leverantörer som 
även tar hand om vissa verksamheter som inte är lika affärsnära. IT-verksamheten fungerar mer 
som en stödprocess för den övriga verksamheten och är inte nödvändigt att ta hand om internt. De 
områden som de istället behöver större kontroll över är till exempel olika utvecklingsverktyg, 
affärssystem och produktionssystem. Nya erbjudanden presenteras ständigt av olika leverantör. 
 
Besluten om de inköpta tjänsternas omfattning eller hur de ska se ut tas av flera olika lokala 
befattningshavare på Autoliv. Beroende på vilket verksamhetsområde och vilka system det gäller 
så kan olika verksamhetschefer och systemägare konsulteras vid besluten. Andra beslut kan tas 
demokratiskt på avdelningen beroende på vilken ekonomisk storlek affären har. Avtalen som görs 
är ofta tydligt specificerade, speciellt när det gäller de specialkompetenser som köps in. Då ser 
Autoliv sig själva mer som en beställare. Vid enklare uppdrag och tjänster har leverantören 
däremot en större frihet att utforma lösningen på egen hand. Autoliv ser sig därför ha en relation 
med leverantören som är en blandning mellan ett samarbete och att de själva bestämmer. 
 
Anledningen till att Autoliv valde att outsourca delar av sin verksamhet var för att få en ökad 
flexibilitet när det gäller bemanning och kompetens. Vissa funktioner som till exempel 
användarsupport kräver en så hög bemanning att det ses som ett bättre alternativ att köpa in en 
sådan tjänst än att sköta den själva. Vissa fördjupade kompetenser köps därför in genom relativt 
korta avtal (cirka 1 månad) från olika leverantörer medan andra avtal kan skrivas på upp till 3 år. 
På så vis blir det mer flexibelt och de får även tillgång till skydd, säkerhet och att leverantören 
kan hålla med reservmaskiner vid eventuella haverier. De tycker dock att det är tveksamt om det 
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går att få en ekonomisk vinst med outsourcing. Möjligtvis skulle det kunna uppnås med hjälp av 
leverantörens storskalighet eller genom att centralisera. Om vissa delar av verksamheten 
outsourcas anser de även att de slipper ha full kunskap om alla delar internt och kan istället lägga 
fokus på sin kärnverksamhet. Nackdelarna med IT-outsourcing kan enligt dem vara att ett visst 
beroende av leverantören kan skapas. Istället för att få hjälp direkt upplever de ibland att de får 
vänta på grund av att rätt person hos leverantören inte finns tillgänglig. Autoliv upplever inte att 
kompetensen går förlorad vid användning av outsourcing men att det skulle innebära problem om 
tjänsterna inte utfördes som de skulle. Helst vill de att tjänsterna utförs direkt och med 
leverantörens personal på plats. Därför ser de en lokal närvaro av leverantören som ett stort plus. 
 
AB Electrolux är den enda spistillverkande fabriken i Sverige. Flera system som används är 
lokala och några av dem är till och med utvecklade på företaget. Vid en separation från Dometic 
försvann hela IT-avdelningen och ett val gjordes att köpa in olika IT-tjänster från en extern 
huvudleverantör med hjälp av outsourcing. En grundbemanning finns på avdelningen som består 
av IT-chefen och en programmerare. De behövs för att hålla ordning på och styra verksamheten. 
De flesta IT-tjänsterna utförs av leverantören som även tillhandahåller flera konsulter som finns 
placerade på företaget. IT-verksamheten är inte en del av företagets huvudverksamhet och 
behöver därför inte behållas internt i företaget. Därför köps tjänsterna in med löpande kontrakt på 
1 år i taget. Andra leverantörer uppdaterade inte längre Electrolux med vilka erbjudanden som 
finns på marknaden. IT-chefen tror dock inte att det skulle innebära några större problem för dem 
att skaffa alternativa leverantörer men att det förstås skulle bli kännbart för verksamheten. 
 
Besluten kring IT-verksamheten på Electrolux tas som regel av IT-chefen själv men tas också 
upp i ledningsgruppen för diskussion. Hur tjänsterna sedan ska utföras och lösas avgörs oftast 
genom ett samarbete mellan leverantörens personal och den egna IT-personalen. Ibland kommer 
leverantören med förslag och ibland är det tvärtom. I slutändan är det dock Electrolux själva som 
har kontrollen och gör de slutgiltiga besluten. Arbetet som sker dokumenteras noggrant och är 
ofta standardiserat för att underlätta för andra att ta över leveransen om problem inträffar. 
 
Anledningen till att Electrolux valde att outsourca var för att de inte ansåg sig kunna skaffa sig en 
tillräcklig kompetens internt. Det blir också mer flexibelt med outsourcing på grund av att en 
inköpt tjänst kan innehålla flera personers kompetenser. Leverantören kan även täcka upp bättre 
när behoven av konsulthjälp förändras. Det gör att kostnaderna blir mer reglerbara och kan då ge 
ekonomiska fördelar. IT är också ett område som utvecklas så snabbt att Electrolux inte tror att de 
skulle kunna hinna med att själva hålla en tillräckligt hög teknisk nivå. En leverantör anses 
istället ha lättare att göra det åt dem. Nackdelarna som Electrolux anser finns med en extern 
leverantör, och speciellt då en mindre sådan, är att de kan försvinna vid till exempel en konkurs. 
De kan också drabbas av ekonomiska problem och ha svårt att utföra den tjänst som utlovats. 
Andra risker skulle kunna vara att kontrollen över verksamheten försämras och leda till att 
utvecklingen av den kan gå åt fel håll. I och med att nästan all deras IT-verksamhet är outsourcad 
så har kompetensen att driva verksamheten själv försvunnit. Det kan också ta tid för en leverantör 
att sätta sig in i verksamheten ordentligt och på så vis kunna göra ett bra jobb. Därför ses 
relationerna ofta som långsiktiga även om ”dörren hålls öppen”. 
 
Båda de studerade företagen ingår i större koncerner som till viss del påverkar de lokala företagen 
genom olika beslut. Electrolux har bland annat flera system som de är tvingade att använda och 
hos dem håller även en koncerngemensam leverantör på att införas för att skapa en 
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standardisering av tjänsteleveransen. Hur detta kommer att fungera är dock fortfarande oklart. 
Inom Autoliv-koncernen håller de även där på att ta fram förslag på hur de gemensamt ska 
förhålla sig till frågor som gäller outsourcing och centralisering. De förslagen kommer att 
presenteras någon gång under våren 2004 och skulle då kunna påverka det lokala företagets 
förhållningssätt. 
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5 Resultat 
 

I det avslutande kapitlet ska den information som uppkommit vid undersökningens 
teoretiska och empiriska studier använda. Informationen kommer att ställas mot 
varandra för att belysa de skillnader och likheter som finns. Med hjälp av det går det 
sedan att dra lämpliga slutsatser och gör även att man kan reflektera över de 
resultat som uppstår. Om inte resultat och erfarenheter kan förmedlas på ett 
begripligt och åskådligt sätt så har undersökningen inget egentligt värde (Merkel, 
2000). 
 

5.1 Analys och diskussion 
I de följande kapitlen kommer de likheter och skillnader att redovisas som finns mellan 
referensramen och empirin men också mellan de bägge företagen som förekommer i 
undersökningen. Kapitlena består i början av olika analyser och kommer efterhand att övergå allt 
mer till en diskussion där författaren av rapporten ger sina egna åsikter och synpunkter. 
 

5.1.1 Orsaker 
Omorganisering skulle enligt litteraturen kunna vara en orsak för företagen att välja IT-
outsourcing. Även förändrade kundbehov och ökade krav skulle kunna påverka företagen att 
platta till sina organisationer och bli mer flexibla. Ingen av de båda företagen som jag har 
undersökt har påtalat att deras kunder skulle vara orsaken till deras outsourcing. Istället verkar det 
vara företagens egna behov som styr det valet. Jag tror att de möjligtvis själva skulle kunna 
betraktas som kunder som påverkar tjänsteleverantörens organisation, men det är inget som är 
undersökt här. Den organisationsförändring som skedde på Electrolux uppstod efter det att valet 
att outsourca hade skett. Det visar då att outsourcingen inte var ett verktyg för att skapa en 
omorganisation utan outsourcingen uppstod istället som ett resultat av den förändringen. Inte 
heller Autoliv verkar ha organisationsförändringar som en bakomliggande orsak. Organisations-
förändringar anges förmodligen som en orsak till outsourcing om det finns ett behov av det. De 
båda företagen har förmodligen också redan genomgått organisationsförändringar tidigare genom 
de övertagande och delningar av företagen som skett under slutet av 90-talet och i början av det 
nya seklet. Förmodligen har de då redan en mer tillplattad organisationsform och har således inte 
behov av att genomföra flera sådana förändringar – åtminstone inte med hjälp av IT-outsourcing. 
 

 39  



– Resultat – 

5.1.2 För- och nackdelar 
De främsta fördelarna som både företagen och litteraturen nämner är att få en ökad flexibilitet. 
Den gäller då både av kompetensskäl och av bemanningsskäl. Electrolux är mer positiv till sina 
externa leverantörer och tycker att de har lättare att följa utvecklingen och kunna erbjuda en 
bättre teknisk nivå på utrustningen än vad som hade varit möjligt att göra för dem själva. Den 
huvudleverantör som används har därför ett stort förtroende. Autoliv tycker istället att de kan 
hålla en hög kompetens internt i företaget men ser även stora fördelar med att utnyttja 
leverantörer som komplement för att vinna flexibilitet. De upplever inte heller att enbart en 
leverantör kan fylla alla deras behov utan använder flera olika leverantörer beroende på vad som 
ska utföras. Känslan man får av deras åsikter är att det inte förekommer någon tvekan om att 
använda outsourcing. Det är snarare frågan om vad det är som ska IT-outsourcas som är aktuell 
snarare än frågan om varför man ska IT-outsourca. För även om det finns nackdelar så verkar 
fördelarna betyda mest.  
 
En stor nackdel som dock bägge företagen har upplevt, är när tjänsteleveransen inte blir utförd 
som det är avtalat. Det kan då innebära störningar och även kan ta lång tid för en ny leverantör att 
sätta sig in i en för dem ny verksamhet. Electrolux för en noggrann dokumentation och använder 
standardiserade lösningar för att underlätta ett leverantörsbyte medan Autoliv till största delen 
endast outsourcar enklare så kallade ”low-end” funktioner. Annan verksamhet sköts till huvudsak 
internt och kan förmodligen då medföra att störningar vid ett eventuellt leverantörsbyte inte blir 
lika påtagligt. Givetvis kan jag som undersökare inte skapa en exakt inblick i hur företagens 
verksamheter egentligen fungerar. Det som jag kan se är dock att Autoliv inte har riktigt samma 
förtroende för sina leverantörer som Electrolux har. Samtidigt har Autoliv förmodligen spridit 
sina risker och minskat beroendet av sina leverantörer genom att använda sig av flera olika. 
Vilket jag kan anse vara rätt sunt. Electrolux har ett större förtroende för sin leverantör och kan 
då förmodligen också få ut en större nytta av sin leverantör och därmed också en bättre täckning 
av de behov som finns. Fördelarna med en IT-outsourcing skulle då kunna vara fler för 
Electrolux än hos Autoliv. Risken är dock att ett beroende kan skapas av leverantören, speciellt 
om personliga relationer uppstår mellan leverantörens personal och den interna personalen. Det 
blir förmodligen ännu viktigare att försöka upprätthålla affärsmässiga relationer ju närmre 
kontakt ett företag har med sin leverantör för att minska riskerna med ett beroende. 
 

5.1.3 Relationer 
En risk som omtalas vid outsourcing är att kontrollen kan gå förlorad när en extern leverantör tar 
hand om en verksamhet. Varken Autoliv eller Electrolux tycker att den risken är speciellt stor. 
Autoliv använder sig av tydligt specificerade avtal och behåller även kontrollen över 
verksamheten. Electrolux har ett tydligare samarbete med sin leverantör men känner ändå att de 
har kunnat behålla kontrollen internt. Samarbetet gör också, som jag ser det, att det finns en 
förståelse för varandras behov. Behöver Electrolux snabb hjälp kan de ibland få det utan att 
avtalet kräver det, medan de andra gånger kan få vänta för att leverantören är upptagen. På 
Autoliv är de mer otåliga och vill gärna ha en personal som kommer och knackar på axeln när 
hjälpen behövs. Behovet att få snabb hjälp tror jag kan öka allt mer eftersom det allmänna tempot 
i arbetslivet ökar. Hjälpen kan också behövas snabbare på grund av att ingen reservkapacitet 
finns. Det är idag vanligt att företag har exakt det de behöver för tillfället och inget extra. Det gör 
att de inte behöver dras med onödiga kostnader i form av personal eller stora lager. 
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Verksamheten kan då bli mer sårbar om inte en snabb leverans av varor och tjänster förekommer. 
Jag tror att om en nära förbindelse med leverantörerna skapas och att kunderna är ”trogna” sin 
leverantör och inte byter allt för ofta så skulle en ökad förståelse för varandras behov skapas. 
Både kundnyttan och det upplevda mervärdet i form av rätt hjälp i rätt tid kan då i en sådan nära 
relation förmodligen bli större. 
 

5.1.4 Verksamheter 
Förr var det vanligare att använda sig av en total outsourcing medan det idag oftast gäller mindre 
delar av en verksamhet som outsourcas i en så kallad selektiv outsourcing. De verksamhetsdelar 
som skulle kunna vara lämpliga att outsourca är de perifera och komplementära verksamheterna. 
Kärnverksamheten ses däremot som så kritiskt viktig för företagens fortlevnad att en intern 
kontroll och placering är nödvändig. Autoliv har valt en selektiv outsourcing av delar av sin 
verksamhet för att kunna komplettera med personal och olika kompetenser. Electrolux har istället 
en total IT-outsourcing där endast två anställda finns på företaget för att kunna kontrollera och 
styra verksamheten. Båda företagen anser att IT-verksamheten stödjer den övriga verksamheten 
och ingår således inte i deras kärnverksamhet. En sådan verksamhet behöver av den anledningen 
därför inte skötas internt. Verksamheter som är mer affärsnära och ingår i företagens kärn-
verksamheter anser de behöver en bättre kontroll och ska placeras internt istället. De 
verksamheter som företagen outsourcar idag verkar befinna sig inom de komplementära 
verksamheterna. En eller flera leverantörer används då till olika tjänsteleveranser. Det som är bra 
att ha i beaktande och som även nämns i rapporten är att en verksamhetsinriktning kan förändra 
sig över tid. Därför vore det bra om företagen har det i åtanke hela tiden och inte bara outsourcar 
en verksamhet eller aktivitet av gammal vana. Att använda en metod eller ett tillvägagångssätt för 
att kunna analysera var verksamheten hör hemma skulle då kunna underlätta att rätt beslut görs. 
Om enbart vanan får styra riskerar de att en framtida kärnverksamhet kan bli föremål för 
outsourcing.   
 

5.1.5 Avtal 
De val som Motalaföretagen har gjort binds upp i olika avtal med deras leverantörer. Avtalen är 
som regel inte speciellt långa. Autoliv har avtal på mellan en månad och tre år medan Electrolux 
avtal med huvudleverantören är löpande på ett år i taget. En risk med att binda upp sig i långa 
avtal skulle enligt litteraturen vara att konkurrerande leverantörer tappar intresset för dem, att de 
får en oflexibel servicenivå och kan bli bundna till en viss teknik. Detta verkar de bägge 
företagen varit medvetna om och löst på olika sätt. Autoliv har flera avtal för att täcka olika 
tjänster medan Electrolux har ett stort avtal med sin huvudleverantör. De bägge företagens avtal 
är dock relativt korta och kan därför skapa en bättre möjlighet för dem att täcka ett varierande 
behov på ett bättre sätt. Den lokala närvaron av den externa leverantören ses också som något 
positivt. På det viset kan företagen få både snabb och personlig hjälp. I Electrolux fall kan även 
extrautryckningar ske ibland om de har behov av det. När relationen blir mer personlig så 
minskar förmodligen de byråkratiska hinder som skulle kunna påverka relationen negativt. Bra 
kontakter på flera nivåer i leverantörens organisation kan då istället förenkla arbetsprocesserna. 
Det verkar som att företagen själva kunnat påverka avtalens längd på ett sätt som är lämpligt för 
dem och passar deras behov. Den flexibilitet som verkar vara så viktig för dem att efterstäva kan 
då i nuvarande avtalsformer förmodligen lättare uppnås. 
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5.1.6 Beslut 
Det verkar vara viktigt att företagen kan tydliggöra och skaffa sig kunskap om vilka motiv och 
syften som finns med sina outsourcingval. De kan också få fördelar genom att uppdatera sig med 
vilka erbjudanden och prislägen som erbjuds av olika leverantörer. Att skaffa sig en beställar-
kompetens kan då vara bra för att kunna göra lämpliga beslut. Autoliv har en stor kompetens om 
sin verksamhet internt i företaget. De använder även flera olika leverantörer vid olika tjänster och 
blir ständigt uppdaterade om nya erbjudanden. Electrolux använder en huvudleverantör som de 
samarbetar tätt med och även har ett ömsesidigt utbyte av lösningar med. Andra leverantörers 
uppvaktning är låg men kunskapen om var de befinner sig finns ändå. Jag anser därför att de båda 
företagen har gjort sina beslut och val kring outsourcing på grund av den beställarkompetens som 
de har. De vet vad som finns och erbjuds på marknaden och har förmodligen också kunskap om 
hur en bra tjänst ska utföras. De motiv och syften som styr vilka beslut som ska tas och varför det 
ska göras verkar vara något som diskuteras mer informellt mellan personer i beslutande position. 
I min studie har det inte framkommit att besluten tas enligt ett visst tillvägagångssätt. Inte heller 
verkar besluten nertecknas på ett mer formellt sätt för att sedan kunna se tillbaka på om en 
eventuell överensstämmelse finns med organisationens mål. Det tycker jag tyder på att besluten 
tas mer på grund av hur en specifik situation upplevs och ”känslan i magen” får avgöra vad som 
verkar bäst i just denna situation. Känslan i magen är förmodligen dock baserad på den stora 
erfarenhet som de beslutande personerna innehar och behöver alltså inte vara fel att använda. 
 

5.2 Slutsatser 
Det har tydligt framkommit både i litteraturen och i de empiriska studierna att outsourcing kan 
användas av i princip vilken typ av verksamhet som helst, så länge som det inte gäller företagets 
kärnkompetenser förstås. Både specialistkompetenser och sådana som är mer standardiserade går 
att outsourca. Att företagen ska vara stora verkar inte heller vara avgörande för en användning av 
outsourcing utan är istället bara en gammal myt. Istället kan IT-outsourcing användas av alla 
företag i olika grad eller form. De verksamheter som är mer stödjande och perifera kan vara 
lämpliga att köpa in från externa leverantörer medan kärnverksamheten kräver en tydligare 
kontroll och styrning och ska helst behållas inom företaget. Verksamheter som ligger däremellan 
kan skötas gemensamt av leverantören och kunden i ett samarbete. Det som däremot kan vara 
svårt är att avgöra vad som är en kärnkompetens och vad som enbart är stödjande. Genom att 
outsourca går det bland annat att dra nytta av leverantörens kunskaper och kompetenser och 
företaget kan istället fokusera mer på sina kärnverksamheter. 
 
Andra stora vinster som kan göras genom att använda sig av outsourcing är främst flexibiliteten. 
Företag kan ha problem att hålla kompetensen, utrustningen eller bemanningen tillräckligt 
flexibel för att täcka olika och förändrade behov. Det skulle då kunna vinnas med hjälp av 
outsourcing istället. Riskerna kan vara att företaget binder upp sig till en fast servicenivå, en 
speciell teknik och att kompetensen och kontrollen försvinner över till leverantören. I ett försök 
att motverka detta kan flera avtal skapas som inte är alltför långvariga. Det ger då en möjlighet 
för företaget att kunna omförhandla eller byta leverantör om de inte är nöjda. Risken att bli 
missnöjd kan öka om inte kunden har en så kallad beställarkompetens och inte vet vad han eller 
hon vill ha. En kunskap om vilka motiv och syften som finns med outsourcing är alltså en 
förutsättning för att lyckas. 
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De bägge företagen har en likartad uppfattning om outsourcingens för- och nackdelar. Flexibilitet 
är något som verkar värderas högt av de bägge företagen. Electrolux som har en total outsourcing 
är lite mer positiv till att använda det och ser den externa leverantören som en möjlighet att kunna 
hålla kompetens, teknik och bemanning på en nivå som passar deras behov. Autoliv använder sig 
av en mer selektiv outsourcing där endast vissa delar av verksamheten är outsourcad. De har en 
stor kompetens internt och låter de externa leverantörerna komplettera den kompetensen med 
bland annat användarstöd och viss spjutspetskompetens. Deras uppfattning om leverantörerna är 
något mer återhållsam och de använder även flera olika leverantörer för att bättre kunna täcka 
sina skiftade behov. Bägge företagen har relativt korta avtal som gör att de inte låser upp sig i 
långa och fasta avtal utan kan få en ökad flexibilitet även genom avtalslängden. Att leverantören 
kan gå i konkurs och försvinna är något som de båda företagen ser som den största risken. De har 
dock en medvetenhet om vilka andra leverantörer och erbjudanden som finns på marknaden. 
Andra leverantörer skulle förmodligen då snabbt kunna ta över den outsourcade verksamheten 
och på så vis kunna lindra de störningar och avbrott som kan uppstå om de nuvarande 
relationerna spricker. 
 

5.3 Avslutande reflektioner 
Outsourcing av IT-verksamhet har varit ett väldigt intressant ämne att studera. Det verkar också 
som att det är något som är så pass spritt och accepterat att många företag därför använder det i 
varierande omfattning. Jag är därför säker på att jag i mitt framtida yrkesliv kommer att stöta på 
outsourcing och få möjlighet att se dess nyttor och brister på närmare håll. Min föreställning var 
dock att det skulle finnas mer formella regler eller tillvägagångssätt när olika beslut om 
IT-outsourcing ska tas. Då skulle det kunna gå att spåra och kontrollera om utfallen blev som 
förväntat och för att lättare kunna göra lämpliga beslut som överensstämmer med organisationens 
mål. Något som därför skulle vara intressant att få undersöka vidare vore att se om det kanske 
finns några metoder som hjälper företagen att tydliggöra och ta fram vilka syften och mål som 
egentligen ska finnas med outsourcing. Just svårigheterna med att definiera tydliga syften och 
mål gör att kunderna kanske inte blir riktigt nöjda och då skulle en metod kunna vara till hjälp. 
Det skulle också underlätta för företagen om de på ett enkelt sätt även kunde avgöra till vilken 
kategori en viss verksamhet tillhör. Det kan, som det har visat sig i rapporten, vara svårt att 
avgöra vad som egentligen är en kärnverksamhet och vad som är en perifer eller komplementär 
aktivitet. En fortsatt studie skulle då vidare kunna ta reda på om det finns några hjälpmedel eller 
metoder för företagen att ta reda på vilka kategorier verksamheterna tillhör och skulle då kunna 
medverka till att bättre beslut och val kan göras kring formen eller graden av outsourcing. 
 
Det som jag har stött på i undersökningen och som jag tycker är märkligt är att de bägge 
koncernerna försöker införa en gemensam standard och strategi för företagen som ingår i 
koncernerna. Jag har dock en viss förståelse för att det går att samordna information, teknisk 
utrustning och system som kan göra att olika samordnings-, säkerhets- och ekonomiska vinster 
kan göras. Besluten kring vad det är som ska outsourcas och på vilket sätt det ska göras verkar 
däremot vara något som är individuellt för varje företag. Där kan det vara viktigt att ett förtroende 
till leverantören skapas, att relationerna mellan kund och leverantör fungerar och att leverantören 
har förståelse för de lokala systemen och processerna som finns. Det är något som jag ser som 
svårt att ta hänsyn till om en stor koncerngemensam leverantör införs. Speciellt då kanske om den 
lokala närvaron inte finns. Men då det idag inte har tagits något beslut ännu om hur Autoliv ska 
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– Resultat – 

förhålla sig till frågor kring outsourcing och centralisering, och då Electrolux nya leverantör 
fortfarande befinner sig i en övergångsfas, ska det bli intressant att följa vad som ska hända i 
framtiden. Det kan dock dröja länge innan nya beslut får de effekter som det är tänkt och därför 
får vi avvakta innan det visar sig vad som blev lyckat och vad som inte blev det. Det är dock som 
man alltid säger - den som väntar får se. 
 
Då jag idag har planer på att genomföra även det fjärde året som erbjuds på min utbildning ser 
jag här en möjlighet att kanske få fortsätta granska ämnet IT-outsourcing djupare i den 
kommande magisteruppsatsen. Där skulle även en vidare utveckling av ämnet kunna göras för att 
se om det finns några hjälpmedel eller metoder för organisationer för att klargöra vilka verkliga 
syften och mål som finns med IT-outsourcingen. Andra hjälpmedel som skulle kunna vara till 
hjälp för företagen vore för att kunna kategorisera sina verksamheter så att rätt sorts outsourcing 
används på rätt sorts verksamhet. Om det visar sig att det inte finns några sådana hjälpmedel för 
de nämnda ändamålen skulle syftet med nästa rapport därför kunna bli att försöka skapa dessa 
hjälpmedel. För att följa upp den här rapporten och skapa en så kallad ”röd tråd” till den 
eventuella fortsatta forskningen skulle det vara intressant att få göra en uppföljande studie av 
samma företag som förekommer i den här rapporten nämligen Autoliv och Electrolux i Motala 
och kanske utveckla hjälpmedlen tillsammans med dem. Det skulle då även vara möjligt att se 
vilka resultat och vilken påverkan koncernernas beslut om outsourcingstrategier fick på de båda 
företagen. 
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– Bilaga 1 – 

Intervjufrågor till Autoliv electronics AB och AB Electrolux i Motala 
 
1. Namn? 

 
2. Befattning (Yrke)? 

 
3. Antal år på tjänsten? 

 
4. Vilka beslutar om IT-verksamhetens utseende (vilka funktioner som ska finnas, hur 

funktionerna ska se ut, vem som ska ta hand om och ansvara för dem)? 
 

5. Hur ser IT-verksamheten ut idag och av vilka orsaker har ni valt att outsourca (nästan hela) er 
IT-verksamhet? Är det ett medvetet strategiskt val (downsizing, organisationsförändringar) 
eller ekonomiska orsaker eller kanske rent av säkerhetsfrågor som har styrt valet? 
 

6. Finns tillräcklig kompetens, personaltäthet hos leverantören och hos er? Kommer ev. hjälp 
snabbt? 
 

7. Vad skulle du vilja förändra med IT-verksamheten om du fick möjlighet till det? 
 

8. Är du nöjd med IT-verksamheten idag – varför/varför inte? 
 

9. Hur tror du att er IT-verksamhet kommer att se ut om några år vad gäller formen/graden av 
IT-outsourcing? 
 

10. Över hur lång tid har ni tecknat kontrakt på outsourcing av er IT-verksamhet? 
 

11. Finns det andra leverantörer som konkurrerar om er uppmärksamhet? Hur yttrar sig det 
(uppdaterad information och priser)? 
 

12. Vad för slags form av outsourcing har ni?  
• Ingen inblandning - leverantören/leverantörerna sköter allt. 
• En ömsesidig relation där samarbete och utbyte av information och tjänster sker hela tiden. 
• Vi gör egentligen allt själva men leverantören håller med en expertkompetens som vi 

behöver. 
• Partnerskap/gemensamt ägande. 
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