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1 Inledning 

I detta inledningskapitel ska vi behandla bakgrunden till vårt 
valda ämnesområde. Bakgrunden ligger som förklaringsgrund 
inför problemområdet, som slutligen mynnar ut i vårt syfte och 

därmed de frågor vi ämnar besvara i detta arbete. 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1900-talet har ett flertal trender uppstått inom 
företagsvärlden. Dessa trender har berört alla möjliga 
områden och de har inneburit vitt skilda konsekvenser för de 
företag som valt att följa, eller inte följa, dem. Om vi väljer att 
koncentrera oss på en av dessa trender så kan vi se hur 
företag har växlat mellan att fokusera sin verksamhet och att 
bredda den. Som vi ska visa genom exempel verkar 
förändringar och nytänkande flera gånger ha fått företag att 
byta riktning, för att antingen minska eller öka sin del i 
förädlingskedjan.  
 
Ett tidigt exempel på en ytterlighet är Ford Motor Company, 
som under 1900-talets första decennier ägde allt från 
gummiplantagerna i Brasilien, varifrån däckgummit kom, till 
monteringsfabrikerna i Michigan och järnvägarna som allt 
material transporterades på (www.time.com). Därmed hade 
Ford full kontroll över hela förädlingskedjan och kunde styra 
alla dess steg från råvara fram till slutkund. Att integrera 
verksamheten på detta sätt möjliggjordes tack vare stora 
framsteg inom massproduktionsteknologi, kommunikation 
och utbyggnad av infrastruktur. Det var dock först efter den 
stora massinvandringen till USA, kring förra sekelskiftet, som 
fördelarna kunde utnyttjas till fullo. Kostnaden för 
arbetskraften hade tidigare varit ett hinder men nu var vägen 
öppen för stora integrerade, centralt styrda organisationer 
som kom att dominera industrin. (Goldman, 2002)  
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Under efterkrigstiden fusionerades många företag till så 
kallade konglomerat 1  under parollen att marknads-
diversifiering till olika produktområden skulle bevara 
lönsamheten. Detta medförde dock problem i form av 
skenande omkostnader och ofta uppstod svårigheter genom 
bristande branschkunskap. (www.ne.se) Debatten kom nu att 
fokusera på kärnkompetens och företag styckades under 
1970-talet återigen upp för att kunna koncentrera sig bättre 
på kärnverksamheten.  
 
Under 1990-talet, när IT-lösningar blev mer kostnadseffektiva 
och möjliggjorde ännu bättre koordinationsmöjligheter mellan 
företag än tidigare, förändrades möjligheterna på marknaden. 
Produkter utvecklades i snabbare takt och produkt-
livscyklerna blev kortare, vilket gjorde det allt svårare för 
företagen att behålla den egna konkurrenskraften. Som en 
konsekvens av detta valde många företag att ytterligare 
smalna av sin syn på den egna kärnkompetensen och 
outsourca2 delar av verksamheten till leverantörer. (Goldman, 
2002) Som företeelse var outsourcing inte något nytt för 
1990-talet men det etablerades under det årtiondet (Isaksson, 
Affärsvärlden, 2003). 
 
 

1.2 Problemdiskussion och problemfrågor 

I dagsläget verkar den kraftiga outsourcingtrenden ha avtagit 
något och fler och fler exempel på det motsatta agerandet, 
som ofta benämns insourcing, har gjort sig gällande. Exempel 
på detta är Scania som under senare år har valt att öka sin 
andel i förädlingsprocessen genom att ta hem delar av 
produktionen som tidigare utfördes av underleverantörer. 
(Öberg, SvD, 2002) En fråga som uppstår är då: Är den nya 

                                 
1 En företagsgrupp med sinsemellan olikartade verksamheter. (www.ne.se) 
2  Att lägga ut delar av verksamheten på externa leverantörer. Termen beskrivs 

närmare i referensramens stycke 3.3. 
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trenden att integration än en gång är det som ska 
eftersträvas av företag, eller är insourcing ett mellanting?  
 
Problematiken som uppstår när vi ska behandla detta 
område är framför allt att insourcing är ett nytt begrepp. 
Samtidigt finns det mycket forskningsmaterial om 
outsourcing, där de olika källorna (exempelvis van Weele och 
Council of Logistics Management3) i vissa fall även definierar 
insourcing. Detta görs dock ofta väldigt kortfattat, vilket 
innebär att det i dagsläget finns ett flertal definitioner av 
fenomenet insourcing och vad det innebär: allt från att plocka 
hem tidigare utlagd produktion, (Öberg, SvD, 2002) till att 
hyra personal från andra företag (Efraimsson et al, 1999). 
Dessutom finns det sparsamt med teoretiskt material 
tillgängligt om hur företag ska gå tillväga när ledningen väljer 
att insourca olika processer, vilket kan tyckas vara underligt 
eftersom det samtidigt, enligt Lindskog (2003), finns en stor 
flora av teorier inom outsourcing. Men även detta skulle 
kunna förklaras med att insourcing är relativt nytt som 
teoretiskt begrepp, vilket tidigare nämnts, och som därav 
ännu inte i någon större omfattning blivit noggrant behandlat 
i facklitteraturen.  
 
Vi vill därför undersöka begreppet insourcing och reda ut vad 
det egentligen innebär. För att undersöka begreppet har vi 
valt att gå till de grundläggande teorierna kring 
transaktionskostnader och organisationer. Detta eftersom vi 
anser att det från grunden måste undersökas om de fåtaliga 
existerande definitionerna av insourcing egentligen är 
överensstämmande med den bas de vilar på. 
 
För att kunna utreda definitionsproblematiken kring 
insourcing, har vi valt att formulera följande syfte som vi 
ämnar besvara i detta arbete. 
 
 

                                 
3 CLM är en av de största digniteterna inom logistik. (www.clm1.org) 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån grundläggande 
teoribildning om organisationer och transaktionskostnader 
definiera termen insourcing och dess betydelse i relation till 
outsourcing.  
 
 

1.4 Undersökningsfrågor 

Inom ramen för vårt syfte ska vi besvara följande frågor: 
 

• Hur står begreppen outsourcing och insourcing i 
relation till varandra? 

• Hur kan insourcing definieras? 
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2 Metod 

I detta kapitel vill vi redogöra för vår syn på skapandet av 
kunskap, samt ge läsaren en inblick i vårt tillvägagångssätt. 

Detta som en förklaring till hur det har inverkat på vår 
undersökning och de resultat som presenteras.  

 
 

2.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Vid studier av den sociala verkligheten uppstår en mängd 
svårigheter som måste tas hänsyn till. De system som 
studeras kan vara oerhört komplexa och svåra att beskriva 
utifrån generella regler, vilket givetvis medför stora 
svårigheter i att formulera regler som kan anses vara giltiga i 
alla lägen. Att istället anta att allting måste studeras i 
förhållande till den verklighet som objektet befinner sig i, 
skulle logiskt sett ge en korrekt bild. Men även detta 
resonemang har, drivet till sin spets, en del svagheter. Frågan 
som vi ställer oss är huruvida det går att uppnå relevans i en 
studie som enbart avser förklara ett isolerat fenomen i en 
given kontext. 
 
Ovanstående resonemang har likheter med tänkandet som 
genomsyrar den kritiska realismen. Detta innebär att 
forskaren förhåller sig kritisk till möjligheten att förklara 
fenomen genom naturvetenskapliga metoder och även 
metoder som gör antagandet att verkligheten är en social 
konstruktion (Danermark et al, 1997).  
 
Vår grundinställning är därmed att det i grunden för ett 
fenomen finns vissa mekanismer som kan anses
allmängiltiga även om den kontext som objektet befinner sig i 
givetvis kommer att påverka i större eller mindre omfattning. 
Hur relevanta resultat som kan uppnås, beror på hur nära 
sanningen forskaren vill, eller måste, komma för att nå ett i 
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subjektiv mening lyckat resultat. Därav blir syftet med en 
studie också helt avgörande för metodansatsen.  
 
 

2.2 Förklaringsansats 

Vår studie utgår från existerande teorier och dessa ligger till 
grund för de slutsatser som dras från de empiriska 
definitionerna av in- och outsourcing. De förväntningar vi har 
skapat oss tar främst sin grund i det transaktionskostnads-
teoretiska perspektivet men även i viss mån i övrig 
organisationsteori. Det ramverk vi då byggt upp är avsett att 
jämföras med befintlig teori och övriga skrifter som behandlar 
och/eller använder begreppet insourcing. Då 
begreppsanvändningen av insourcing är nära knuten till 
användningen av begreppet outsourcing kommer även 
definitioner av outsourcing att presenteras i empirin. Den 
ansats som vi tar, kan därför liknas vid deduktiv. 
  
Att anta ett deduktivt angreppssätt innebär att, genom att en 
logisk slutsats dras, kan denna betraktas som giltig såtillvida 
den är logiskt sammanhängande. Ansatsen utgår ifrån en 
generell regel och betraktar denna regel som en giltig 
förklaring i ett enskilt fall. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 
Tillvägagångssättet går sedan i praktiken ut på att forskaren 
först bildar sig förväntningar om det studerade fenomenet 
utifrån befintlig teori och empiri för att sedan pröva dessa 
förväntningar mot det studerade objektet (Jacobsen, 2002).  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) framför kritik mot denna 
ansats med motiveringen att den förutsätter det som ska 
förklaras. Vi instämmer i detta påstående, men konstaterar 
att vår undersökning är av en sådan natur att den endast 
avser att definiera ett begrepp (insourcing), som står i 
uppenbar anknytning till ett annat (outsourcing), vilket i sin 
tur bygger på underliggande antaganden. Detta gör att vår 
studie i detta avseende kan anses giltig i den mån begreppet 
outsourcing är det och relationen begreppen emellan också 
kan anses vara giltigt. 
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2.3 Vår förförståelse 

Observation, i vid mening, är alltid intimt förknippat med 
forskarens förväntningar. Enligt Gilje och Grimen (1992) 
betecknar Hans-Georg Gadamer dessa förväntningar som 
förförståelse och menar att förförståelsen påverkar 
undersökningens riktning.  
 
Vår förförståelse inom det studerade området kommer delvis 
från våra tidigare akademiska studier inom bland annat 
logistik och delvis från andra erfarenheter i livet. Tomas 
Kuhn menar, enligt Gilje och Grimen (1992), att det finns ett 
slags ramverk, ett vetenskapligt paradigm, som forskaren är 
en del av. Våra teoretiska förkunskaper kan ses som ett 
paradigm och detta ramverk färgar givetvis vår syn på det 
område vi studerar. I förlängningen innebär detta att de 
teorier vi tar avstamp i för denna studie är att betraktas som 
det paradigm och ramverk som kommer att ligga i grunden 
för de resultat som presenteras. Detta gör att vi inte går in 
med helt ofärgade ögon utan har varit påverkade av de 
författare som vi uppfattar som tongivande inom områdena. I 
vårt fall har förförståelsen den inverkan att den har varit 
avgörande för vårt val av just de teorier som ligger till grund 
för vår studie.  
 
 

2.4 Kvalitativ metod 

Ett kvalitativt angreppssätt syftar främst till att förstå 
innebörden av en viss företeelse eller ett visst beteende 
(Merriam, 1994). Det kvalitativa arbetssättet har två grund-
element: tolkning och reflektion. När forskaren refererar till 
den insamlade empirin är detta ett tolkningsresultat och när 
detta resultat sedan tolkas är det reflektion (Alvesson och 
Sköldberg, 1994). 
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Den empiri som studien omfattar är uteslutande 
andrahandskällor. Att välja en kvalitativ metod föll sig 
tämligen naturligt då vi anser att detta bäst skulle komma att 
besvara problemfrågorna. Eventuellt skulle ett kvantitativt 
angreppssätt ha varit möjligt genom insamlandet av 
primärinformation men den förmodade begreppsförvirringen 
hade då troligen minskat trovärdigheten i undersökningen 
samt att det främst kommit att beskriva i vilken utsträckning 
olika uppfattningar finns representerade. Som syftet anger 
avser studien att med hjälp av befintlig teori ge ett förslag på 
vad som kan antas vara en korrekt definition av begreppet 
insourcing. Empirin är därmed inte avsedd att fungera som 
förklaring, utan dels för att framvisa skillnader i 
uppfattningar kring begreppet och dels för att skapa 
utgångspunkter för analys av möjliga användningsområden 
för begreppet. Detta gör insamlandet av en större mängd 
källor mindre angeläget. 
 
De källor vi har samlat in har vi tolkat för att komma fram till 
författarnas syn på begreppet. Antingen genom att direkt 
nyttja författarnas definition då denna finns tillgänglig, eller 
genom att studera användningsområdet och därmed den 
implicita definitionen. 
 
 

2.5 Urval av teorier och källor 

För att sammanställa vår referensram utgick vi från 
transaktionskostnadsteorin4 och valde att lägga denna som 
grund. Det föll sig därför naturligt att ta avstampet i de 
teorier som utvecklades av Coase (1937) för att sedan 
behandla Williamson (1967, 1971, 1975, 1985) och dennes 
vidareutveckling av teorin. För att ge en bredare bild av 
ämnet har vi valt att också inkludera Chandler (1977) samt 
March och Simon (1958). Dessa författare är alla utvalda 
eftersom vi är av uppfattningen att samtliga är ansedda och 
tongivande inom vår berörda teoribildning. 

                                 
4 Beskrivning av transaktionskostnadsteorin kommer i vår referensram, stycke 3.1. 
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För de delar av referensramen som behandlar olika typer av 
hybridformer 5  mellan marknad och organisation har vi 
använt oss av källor som beskriver dessa på ett sätt som 
representerar den gängse uppfattningen inom den 
akademiska världen. 
 
 

2.6 Empiriska data 

Den empiriska delen av vår studie utgörs av två delar som 
tydligt skiljer sig från varandra, men som samtidigt är intimt 
sammankopplade. Empirin som behandlas är, som tidigare 
beskrivits, dels teori som definierar begreppet outsourcing 
och dels artiklar där begreppet insourcing brukas. Som vi i 
inledningen beskriver är definitionen av insourcing varken 
tydlig eller enhetlig men det som finns skrivet kommer 
komma oss till användning i den mån att vi tar det som 
utgångspunkt för att sedan försöka sålla fram vad som kan 
falla under vår definition av insourcing.  
 
För att finna källor till empirin som behandlar våra begrepp 
har vi sökt i akademiska artikeldatabaser och i olika 
tidningars arkiv. De söktermer vi använt har varit: insourcing, 
outsourcing, sourcing och vertikal integration/disintegration. 
Utöver detta har vi även inkluderat viss litteratur som 
behandlar begreppen.  
 
Fallen där författare explicit ger sin definition av insourcing 
är relativt få och därför har vi i flertalet fall varit tvungna 
tolka den befintliga informationen för att kunna använda den. 
I de fall en definition återges av författaren har vi återgivit 
citatet. För att inte orsaka feltolkningar genom eventuella 
översättningsfel har vi i de fall det inte rör sig om svenska 
eller engelska citat återgivit originalcitatet tillsammans med 
vår översättning. 
 

                                 
5 Beskrivning av hybridformerna finns i referensramen, stycke 3.3 
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Enligt Gummeson (2000) bestäms antalet studerade fall i en 
studie av mättnadsgraden, eller lagen om avtagande 
avkastning som Kvale (1997) väljer att beteckna det. Detta 
skulle betyda att forskaren väljer att avbryta studien då 
marginalnyttan av att inkludera ännu en källa blir för liten. 
För att begränsa antalet empiriska källor i studien valde vi att 
avbryta sökandet då vi upplevde att nya källor inte tillförde 
mer till helheten utan endast kom att upprepa redan 
insamlad information.  
 
 

2.7 Metoddiskussion 

Våra vägval under genomförandet av denna studie har 
träffats så att vi på bästa möjliga sätt ska kunna besvara 
våra frågeställningar. De flesta val har dock sina avigsidor 
och dessa vill vi därför lyfta fram här. Dels för att underlätta 
för läsaren att förhålla sig kritisk till det vi presenterar, men 
också för att visa att vi är medvetna om förekommande 
brister som på något sätt kan ha påverkat trovärdigheten i 
det slutgiltiga resultatet. 
 
Då vi gjorde vårt teoriurval valde vi att betrakta vårt problem 
ur ett huvudsakligen transaktionskostnads- och 
organisationsteoretiskt perspektiv, även om viss annan teori 
även finns med. Vi är medvetna om att författare inom 
outsourcinglitteraturen ofta utgår från kärnkompetens-
synsättet och ett riskperspektiv. Dock är vi av uppfattningen 
att även dessa sätt att förklara begreppet har sin grund i 
transaktionskostnadssynsättet. Den diskussion vi senare för i 
vår analys, hålls också på en sådan nivå att vi betraktar 
transaktionskostnadsperspektivet, i egenskap av en mer 
grundläggande teori, som ett bättre sätt att angripa 
problemet. Vi är inte omedvetna om att kritik har framförts 
mot de teorier vi använder oss av (bland annat Slater & 
Spencer (2000), Ghoshal & Moran (1996)), men har efter att 
ha tillgodogjort oss viss del av denna kritik kunnat 
konstatera att det inte kommer att påverka vår undersökning. 
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Även urvalet av empiriska källor kan diskuteras. Som vi 
redogjort för har vi sökt dessa källor utan att exakt veta hur 
och var vi skulle finna dem. Det får anses vara sannolikt att 
vi i detta sökande kommit att förbise källor som kunde ha 
givit en djupare och bättre förståelse för problematiken. 
Huruvida detta har påverkat vårt slutgiltiga resultat är dock 
väldigt svårt att besvara. 
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3 Referensram 

I vår referensram vill vi ta fram den teoribildning som vi valt att 
använda inom vårt berörda område. Referensramen består av 

grundläggande ekonomiska teorier inom 
transaktionskostnads- och organisationsområdet. Utöver detta 
kommer vi att beskriva den organisatoriska skala som leder 
från marknaden till hierarkin och några av de hybridformer 

som finns på denna. Utifrån dessa teorier ska vi sedan arbeta 
oss fram mot vad insourcing innebär ur ett primärt 

företagsekonomiskt perspektiv. 

 
 

3.1 Transaktionskostnadsteorin 

Vi inleder referensramen med en beskrivning av den 
grundläggande teoribildning som finns inom 
transaktionskostnadsområdet. De forskare som, enligt vår 
uppfattning, främst varit bidragande inom området är Coase 
och Williamson och det är också deras syn som ligger till 
grund för vår presentation. Förutom transaktionskostnader 
som sådana behandlar de även organisationer och dessas 
ursprung och existens, vilket också utgör en del av 
analyskapitlet. 
  
 

3.1.1 R. H. Coase 

Genom att presentera Coase och dennes teorier, vill vi få fram 
en förståelse för hans idéer om organisationer och deras vara 
och icke-vara, samt hans tankar 
om varför organisationer och marknader existerar. Dessa 
ligger till grund för vår fortsatta referensram och kommer 
därmed även att ligga i grunden för vår analys. 
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R. H. Coase, fadern till transaktionskostnadsteorin, skrev den 
första artikeln inom området, The Nature of the Firm, redan 
1937. Coase tycks dock inte ha haft så höga tankar om sig 
själv, eftersom han beskrev sin lämplighet som ekonom på 
följande vis: 
 

”It was a choice of occupation for which I was 
singularly ill-suited, but what else was there for 
someone to do who did not know Latin and did 

not like mathematics?” (Coase (1987) i 
Williamson och Winter (1991), sid.36) 

 
Dock har hans teorier om transaktionskostnader fått ett stort 
genomslag, vilket till viss del kan motsäga hans egna tankar 
om sig själv. Vad som ytterligare kan antyda hans auktoritet 
på området är det faktum att han 1991 erhöll Sveriges 
Riksbanks ekonomipris till Alfred Nobels minne för sina 
insatser i ekonomisk teori (www.nobel.se). 
 
I The Nature of the Firm ställer han den öppna marknaden i 
motsats till organisationer och definierar de mekanismer som 
leder till att organisationer, och därigenom företag, existerar 
(Coase, 1937). 
 
Coase (1937) menar i sin artikel att det enbart är priset som 
styr produktionen på marknaden, medan produktionen i en 
organisation istället styrs av en så kallad entrepreneur-co-
coordinator (fortsättningsvis benämnd entreprenör6) Frågan 
han ställer sig är då: varför finns det två olika mekanismer 
som reglerar produktionen när den ändå i grund och botten 
regleras av fluktuationer av marknadspriset? Andra 
ekonomer hade fram till 30-talet framfört teorier som 
behandlade både marknadens och entreprenörens 
koordineringsförmågor, men det fanns inga teorier som 

                                 
6 Enligt Coase (1937) är en entreprenör en person, eller en grupp av personer som 

tagit över styrningen av aktiviteter och resurser från marknaden. 
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behandlade bron mellan dessa båda typer av koordinering. 
(Coase, 1937) 
 
Coase (1937) härledde därmed att det finns vissa kostnader 
som uppstår vid ett agerande på marknaden. Han kallar 
dessa kostnader för sök- och kontraktskostnader. 
Sökkostnaden uppstår när köparen måste finna lämpliga 
säljare och relevanta priser för den eftersökta produkten. 
Kontraktskostnader gäller sedan för varje transaktion som 
sedan måste förhandlas fram och specificeras. 
 
Det är på grund av dessa kostnader som organisationer finns 
inom affärsvärlden nuförtiden. En organisation är nämligen 
ett nätverk av relationer som uppstår när fördelningen av 
resurser faller på en entreprenör, i stället för att regleras av 
marknaden. Inom organisationer sjunker nämligen 
transaktionskostnaderna avsevärt och organisationen får 
möjligheten att utföra sina aktiviteter effektivare än om de 
utförts direkt på marknaden. Detta eftersom organisationen 
slipper upprepningar av dessa transaktionskostnader. 
Eftersom allt sköts internt blir sökningen minimal och 
kontraktsskrivandet händer mer sällan än om transaktionen 
utförs på marknaden. Emellertid finns det kontrakt på 
marknaden som löper på längre tid, men enligt Coase 
omformas dessa lämpligast genom att en organisation bildas. 
Dock löper organisationer alltid risken att fallera om 
kostnaden för vad de gör blir dyrare än på marknaden, vilket 
då innebär att aktiviteterna enkelt kan föras tillbaka till 
marknaden. (Coase, 1937) 
 
Vidare diskuterar Coase varför det inte bara finns en enda 
stor organisation så att transaktionskostnaderna helt 
minimeras. Han finner tre orsaker till att detta inte skett 
(Coase, 1937):  
 

• Risken är uppenbar att transaktionskostnaderna inom 
organisationer ökar om de växer sig allt för stora. 
Därmed försvinner själva grundtanken med 
organisationer. 
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• Entreprenören riskerar att förlora fokus om 
organisationen blir alltför stor. Det blir därmed allt 
svårare för entreprenören att fördela aktiviteter och 
produkter på effektivast sätt inom organisationen. Detta 
leder då slutligen till att kostnaderna för spill blir högre 
än transaktionskostnaderna för att genomföra 
aktiviteten på marknaden och själva grundtanken med 
organisationen försvinner. 

 
• Priset på produktionsfaktorer kan stiga eftersom den 

inneboende individualistiska andan hos entreprenören 
gör att denne hellre förblir oberoende än en del av en 
större organisation. Trots att den större organisationen 
egentligen har en högre effektivitet. 

 
Coase (1937) menar med detta att organisationer vanligen 
fallerar på grund av en kombination av ovan nämnda orsaker, 
varav de första två kan kopplas till minskad marginalnytta av 
organisatorisk styrning. Huvudpoängen, till vilken de ovan 
beskrivna argumenten går att knyta, är dock att 
organisationer brukar växa tills marginalkostnaden för en 
ytterligare transaktion överstiger kostnaden för att genomföra 
den på antingen marknaden, eller genom att bilda en ny 
organisation. (Coase, 1937) 
 
De delar av Coase (1937) som vi framför allt vill nyttja är 
hans resonemang kring organisationers uppkomst och 
tillväxt. Det är framför allt dessa delar som vi anser oss 
kunna applicera på in- och outsourcing i vår analys. 
 
 

3.1.2 O. E. Williamson 

Efter Coase är Williamson den forskare som främst har 
utvecklat transaktionskostnadsteorin. Williamson (1967) tar 
upp Coases spår och försöker finna organisationens optimala 
storlek. Förklaringen är enligt Williamson (1967) att förlusten 
av kontroll vid en expansion vid en viss gräns blir så stor att 
ytterligare expansion inte längre är hållbar. Detta kan tydligt 
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härledas till Coases (1937) resonemang till marginalnyttan av 
att inordna ytterligare aktiviteter i organisationen. 
 
Då en organisation utökas till att handha fler transaktioner 
medför detta en ökning av antalet hierarkiska nivåer, det vill 
säga att organisationen får fler mellannivåer mellan toppen 
och botten. Dels innebär en ökning av informationsflödet som 
följer på en expansion att informationen måste bli mindre 
detaljerad, för att vara hanterbar, och dels att 
vidarebefordran över ett givet antal hierarkiska nivåer 
kommer att förvränga informationen mer ju fler nivåer som 
inkluderas. Sammantaget orsakas därmed det som 
Williamson (1967) benämner control loss. Denna vid 
expansion tilltagande control loss kan motverkas genom en 
mängd olika styrinstrument för till exempel uppföljning och 
motivation. Dock är det resurskrävande att upprätthålla 
dessa instrument och kostnaden kommer förr eller senare att 
överstiga nyttan. Att överbrygga problematiken med 
tilltagande hierarkiska nivåer skulle kunna låta sig göras 
genom att forma en plattare organisation men Williamson 
(1967) argumenterar här för att det även då uppstår klara 
begränsningar. Det control span, antal underordnade som en 
ledare hanterar, har sina begränsningar i omfattning. Den 
stora risk för målinkongruens som föreligger, kommer 
slutligen att orsaka alltför stora brister inom organisationen 
och därmed ökade styrkostnader. Det som slutligen 
begränsar en organisations övre storleksgräns är alltså 
styrproblemen. (Williamson, 1967) 
 
Vad är det då enligt Williamson (1971, 1975, 1985) som gör 
att organisationer är att föredra före marknadslösningar eller 
vice versa? De transaktionskostnader som presenteras av 
Coase (1937) ligger i fokus och resonemanget utvecklas till att 
presentera en rad förklaringar, till situationer som definierar 
valet, vilka vi avser framvisa.  
 
Det som utgör den vertikalt integrerade organisationens 
starkaste fördel gentemot marknaden är de klart större 
möjligheterna till kontroll och styrning av transaktioner. Dels 
finns det inom organisationen stora möjligheter till 



Referensram 
 

 

- 18 - 

maktutövande genom styrningsinstrumenten och information 
för utvärdering finns alltid tillgänglig. På samma sätt kan 
konflikter inom organisationen hanteras effektivare och 
snabbare än mellan två eller flera fristående parter. 
(Williamson, 1971) 
 
Williamson tar i sitt verk Markets and Hierarchies (1975) 
varken ställning för eller emot den interna organisationen 
gentemot marknaden men konstaterar att det som kommer 
att fälla avgörandet är den relativa effektiviteten i en given 
situation. För att illustrera det ramverk som Williamson 
(1975) bygger upp väljer vi att presentera figuren nedan. 

 

Figur 1: The organizational Failures Framework   

Källa: Williamson, 1975, sid. 40 

 
En av de mest framträdande anledningarna till vertikal 
integration grundar sig i risken för ett opportunistiskt 
beteende från någondera av parterna i en transaktion. 
Williamson (1975) definierar opportunism som spridandet av 
selektiv och/eller förvrängd information samt avgivandet av 
löften utan avsikt att leva upp till dessa. Fördelar genom 
exempelvis geografiskt läge eller särskild kompetens faller 
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inte inom ramen för opportunism då organisationer som 
besitter dessa enbart realiserar vinster som de har rätt till 
genom sina fördelar. Så länge det finns ett större antal 
aktörer på marknaden på tillgångs- och efterfrågesidan är 
risken för opportunism liten, då det råder rivalitet mellan 
aktörerna. Men detta förhållande kvarstår dock sällan i 
situationer när kontrakt skall förnyas varpå ett mindre antal, 
eller endast en aktör är aktuell som motpart, small numbers 
exchange. Under antagandet om den begränsade 
rationaliteten, bounded rationality, är specifikation och 
verkställande av långa kontrakt både kostsamma och 
riskfyllda då opportunism åter finns med i bilden. 
(Williamson, 1971) 
 
Enligt Simon (1957, i Williamson, 1975) är det mänskliga 
intellektets kapacitet att förstå och lösa problem relativt liten 
i jämförelse med de problem vars lösningar krävs för ett 
objektivt och rationellt agerande i den verkliga världen. 
Människan är begränsad och precision i beslutsfattandet 
ersätts av uppskattningar, då osäkerhet och komplexitet når 
gränsen för rationaliteten. Svårigheterna i att konstruera ett 
kontrakt som skyddar intressenterna i ett otal möjliga 
utkomster kan därmed komma att leda till integration för 
ökad flexibilitet. Där marknaden inte är tillräckligt 
transparent och osäkerheten stor är den interna 
organisationen med andra ord att föredra. (Williamson, 1975) 
 
De problem som kan uppstå som en följd av brister i kontrakt 
och överenskommelser kan mellan stridande parter bli 
mycket svårhanterliga. Inom organisationen är konflikter i 
gengäld relativt lättlösta då hierarkin genom sin 
maktfördelning har de medel som krävs för att hantera 
uppkomna situationer på ett enklare och mer förfinat sätt. 
Dels kan det komma att lösas genom rena befallningar och 
dels genom tillgången till interna styrsystem och styrmedel. 
(Williamson, 1975) 
 
Ytterligare något som orsakar problem och osäkerhet är 
marknadens tillgång på information i relationen mellan 
parter samt informationens kompakta och svårtillgängliga 
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natur, vilket i Figur 1 benämnts information impactedness. 
Detta grundar sig dels i den begränsade rationaliteten och 
dels i risken för opportunistiskt beteende. Ofta råder 
informationsasymmetri i relationer och även om inte så är 
fallet, kan parterna inte vara säkra på att det verkligen 
förhåller sig så. Så länge som många aktörer konkurrerar på 
lika villkor, det vill säga att det inte föreligger någon risk för 
opportunism och den begränsade rationaliteten inte är ett 
problem har informationsasymmetrin ingen effekt. Som 
nämnts kvarstår dock sällan situationer med många aktörer 
då den som erhåller det första kontraktet får en first-mover 
advantage. Detta betyder att denne får ett försprång i lärande 
och ett informationsövertag gentemot de som ej erhöll 
kontraktet och på så sätt uppstår närmast en 
monopolsituation gentemot köparen. (Williamson, 1975) 
 
Den sista faktorn i figuren är atmosfären, eller den kontext, i 
vilken transaktionen utförs. Omvärlden påverkar 
organisationen i olika stor utsträckning och kan komma att 
ha suboptimerande effekter där den motverkar en effektivare 
lösning (Williamson, 1975). 
  
I sitt verk The Economic Institutions of Capitalism (1985) valde 
Williamson att inkludera två ytterligare faktorer i sitt 
resonemang. Dessa två är tillgångsspecificitet och trans-
aktionsfrekvens.  
 
Tillgångsspecificiteten spelar enligt Williamson (1985) 
tillsammans med begränsad rationalitet och opportunism en 
avgörande roll i framställandet av kontrakt. Om föremålet för 
transaktionen har hög grad av specificitet kräver detta större 
investeringar, vilket kan få stora konsekvenser om ett 
kontrakt skulle brytas i förtid till följd av problem. Parter som 
gjort stora transaktionsspecifika investeringar verkar också i 
en relation som är närmast bilateral. Transaktionens 
frekvens är sammanlänkad med tillgångsspecificiteten i den 
mån att fördelarna av att investera resurser i 
transaktionsspecifika tillgångar är större om transaktionerna 
är större och frekventare. Huruvida en investering och 
integration av transaktionerna bör göras med dessa faktorer i 
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åtanke beror på vilka kontraktskostnader som uppstår. 
(Williamson, 1985) 
 
De teorier som formulerats av Williamson (1967, 1971, 1975, 
1985) kommer tillsammans med Coases (1937) teorier att 
utgöra kärnan i det resonemang som vi avser applicera på de 
organisationsformer som studeras. Syftet med den 
presentation av teorierna vi har gjort är att visa hur dessa 
kan nyttjas som förklarande modeller för integration och 
disintegration i en kedja och därmed vara giltiga som 
analysinstrument för vårt syfte. 
 
Som vi nämnt i metoddiskussionen (stycke 2.7) har 
transaktionskostnadsteorin fått ta emot en del kritik. Detta 
bland annat för att den avser att både vara förklarande och 
att verka som instrument för beslutsfattande (Ghoshal och 
Moran, 1996). Ghoshal och Moran (1996) argumenterar för 
att modellen är direkt skadlig att använda i beslutsfattande 
situationer. Detta då den endast presenterar organisationer 
som substitut till marknaden och inte tar hänsyn till alla 
förtjänster som organisationer kan erbjuda gentemot 
marknaden. Ghoshal och Moran (1996) samt Slater och 
Spencer (2000) argumenterar också för att det ramverk som 
Williamson (1975, 1985) presenterar är alldeles för odetaljerat 
för att kunna beskriva verkligheten och att antagandena 
kring begreppen opportunism respektive osäkerhet är för 
snävt definierade. 
 
Det sätt som vi ämnar använda modellen på är endast i 
deskriptivt syfte och huruvida den är eller inte är användbar 
ur ett operationellt perspektiv kommer därför inte att påverka 
vårt arbete. Att modellen också har brister som deskriptiv, 
kan vi inte annat än förmoda men vi anser inte att den kritik 
vi har tagit del av gör att detta skapar några problem i den 
diskussion vi för. 
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3.2 Organisatoriska synsätt 

När vi nu diskuterat Coase (1937) och Williamson (1967, 
1971, 1975, 1985) och deras förklaringar till 
transaktionskostnader och organisationers uppkomst, vill vi 
nu lägga fram ytterligare teorier som stöd för Coases och 
Williamsons syn på dessa frågor: varför finns organisationer 
och varför växer de? Dessa frågor kommer att besvaras med 
hjälp av Chandler (1977), samt March och Simon (1958). 
Chandler (1977) ger oss ytterligare förklaringar till varför 
organisationer uppstår, medan March och Simon (1958) 
snarare har fokus på det intraorganisatoriska spektrat.  
 
 

3.2.1 A. D. Chandler 

De tankar vi vill föra fram med Chandler är en underliggande 
idé om organisationers framväxt. Även om vissa av hans 
förslag är av mer historisk karaktär och ej i sig tillämpbara i 
dagsläget, anser vi att det är lämpligt att skapa en 
underliggande förståelse för detta fenomen. Chandlers arbete 
har också till viss del varit grund för Williamsons arbete 
(Williamson, 1985). Vi vill därför nyttja Chandler för att 
ytterligare kunna påvisa hur och varför organisationer 
kommer till och växer.  
 
Chandler, även kallad världsmästare i institutionell affärs-
historia (www.eh.net), publicerade sin bok, The Visible Hand, 
1977. Denna bok behandlar framväxten av stora företag i 
USA under perioden 1840-1920 och för boken vann Chandler 
både Pulitzer- och Bancroftpriset 1978 (www.eh.net). 
 
I The Visible Hand (1977), anser Chandler att moderna 
företag är de som tagit över marknadens roll som 
koordinerare av ekonomin och allokerare av resurser. Med 
moderna företag menar Chandler (1977) då företag som ej 
drivs av ägarna själva och som innehar ett stort antal nivåer 
mellan toppen och botten på hierarkin. Chandler (1977) 
menar att marknadens osynliga hand då bytts ut mot 
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företagandets synliga hand. Marknaden fortsätter att 
generera varorna, men det är företagen som koordinerar 
deras flöde genom existerande produktions- och 
distributionsflöden, samt allokering av pengar och personal 
för framtida produktion och distribution. Han stödjer sitt 
argument på åtta punkter, vilka lyder som följer (Chandler, 
1977): 
 
1. Internaliseringen av resursallokeringen ledde till stora 
fördelar. Genom att transaktionerna mellan de interna 
enheterna inom företagen blev standardiserade, sjönk 
transaktionskostnaderna mellan dessa. Det viktigaste med 
detta var dock enligt Chandler (1977), det faktum att varorna 
kunde förflyttas mellan enheter med hjälp av administrativ 
koordination. Den effektivare flödesplanering som detta 
medförde, ledde till en intensivare användning av både 
resurser och personal, vilket i sin tur gav ökad produktivitet 
och minskade kostnader. Dessutom ledde koordineringen av 
administrationen till säkrare kassaflöden och snabbare 
betalningar för utförda tjänster. Egentligen var det då dessa 
koordineringsbesparingar som ledde till de huvudsakliga 
kostnadsminskningarna och inte de lägre informations- och 
transaktionskostnaderna. 
 
2. För att företag skulle kunna genomföra ovan nämnda 
aktiviteter krävdes det dock enligt Chandler (1977) att det 
fanns bestämda hierarkier med olika chefsnivåer. Dessa olika 
chefsnivåer förde med sig att varje nivå blev specialiserad på 
sin del av företaget och medförde att toppcheferna fick tid 
över till att agera marknad, det vill säga allokera resurser för 
framtida produktion och distribution inom hela 
organisationen. Chandler (1977) menar därmed att 
förekomsten av en hierarki är ett definierande karakteristika 
för ett modernt företag. 
 
3. Moderna företag med hierarkier uppstod inte förrän 
volymen på transaktionerna uppnådde en sådan nivå att den 
administrativa koordineringen blev effektivare än 
marknadens koordineringsförmåga. Denna volymökning 
berodde på ny teknologi och ökade marknader. 
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4. När en chefshierarki växt fram och lyckats med den 
administrativa koordinationen blev hierarkin själv permanent 
och en källa till makt och kontinuerlig tillväxt. 
 
5. De moderna företagen ledde till att cheferna blev mer och 
mer specialiserade och professionella. I stället för att få sitt 
arbete på grundval av familj eller pengar, erbjöds tjänsterna 
på urval av kompetens och erfarenhet. Det började uppstå 
skolor där den kunskap som behövdes för att kunna driva 
företag lärdes ut, vilket innebar att cheferna i olika företag 
hade ungefär samma kunskap. Detta skiljde dem mycket från 
grundarna och ledarna i de tidigare traditionella företagen, 
där kunskapen överfördes inom företaget och familjen. 
 
6. När de moderna företagen växte, diversifierades och 
eftersom cheferna blev mer och mer professionella, skiljdes 
ledarskapet från ägandet. Tidigare hade organisationernas 
ägare alltid lett företaget själva, även om ägandet kunde 
fördelas mellan delägarna och deras familjer. I det moderna 
företaget krävdes det dock fler chefer än delägarna och deras 
familjer kunde förse företaget med. Detta innebar att cheferna 
arbetade för löner i stället för som tidigare, för vinsten. 
Samtidigt krävdes det, för att företaget skulle växa ytterligare, 
mer kapital utifrån än grundarna kunde förse det med, vilket 
ytterligare bidrog till skillnaden mellan cheferna och ägarna, 
då de nya delägarna inte blandade sig i företagets drift på 
samma sätt som grundarna.  
 
7. Eftersom cheferna i de moderna företagen inte tog del av 
vinsten, så föredrog de långsiktig stabilitet framför kortsiktig 
vinst. Företagets överlevnad var nämligen essentiell för att de 
skulle kunna behålla sina jobb och fortsätta sina karriärer 
inom sina företag. 
 
8. När de moderna företagen växt och började dominera stora 
delar av marknaden förändrades marknadsstrukturen och 
med den hela ekonomin. Företagen tog då över 
koordineringen och integrationen av flödena av gods och 
tjänster; allt från råvaruproduktionen till försäljningen mot 
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slutkonsumenterna. Marknaden behöll dock sin primära 
funktion som förmedlare av gods och tjänster, det var bara 
det att de moderna företagen tog över hela förädlingskedjan 
och distributionen till marknaden. 
 
Som vi nämner i inledningen till detta stycke, ämnar vi 
genom Chandler (1977) lägga till en aspekt där förändringar i 
omvärlden som skapat en institutionell struktur lett till 
omvälvningar i organisationers utformning och utseende. 
 
 

3.2.2 March & Simon 

Anledningen till att vi valt att inkludera March och Simon 
(1958) är att de än vidare påvisar den organisationsteoretiska 
grund som vi valt att stå på. Dessa ytterligare faktorer som de 
behandlar, kommer även de att fungera som kompletterande 
exempel i vår analys. 
 
March och Simon säger själva att de var de första som tog sig 
an den formella organisationen inom organisationsteorin. 
Tidigare författare hade oftast inte berört detta ämne över 
huvud taget, utan deras fokus hade legat på mindre grupper 
(till exempel familjen) och socialpsykologi. (March & Simon, 
1958)  
 
March och Simons (1958) huvudsakliga fokus ligger dock på 
den interna delen av den formella organisationen och hur 
individerna inom denna agerar. Vi kommer därför framför allt 
att nyttja March och Simon (1958) utifrån den interna 
organisationsdelen av vårt arbete. 
 
I sina teorier runt byråkratisering skriver March och Simon 
(1958) att det huvudsakliga problemet med detta fenomen är 
som följer: Givet att ett företag har en formell verksamhet går 
det att identifiera de uppgifter som måste genomföras för att 
verksamheten ska uppfyllas. Dessa uppgifter inkluderar 
vanligtvis aktiviteter som till exempel övervakande aktiviteter, 
serviceaktiviteter och koordinerande aktiviteter. Problemet är 
att dela in dessa aktiviteter i individuella arbeten, att 
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gruppera de individuella arbetena i administrativa enheter, 
att gruppera enheterna i större enheter och att slutligen 
gruppera dessa i avdelningar. All gruppering ska ske så att 
kostnaden för de enskilda aktiviteterna minimeras. (March & 
Simon, 1958)  
 
March och Simon (1958) diskuterar även beslutet att deltaga 
i organisationen, vilket torde kunna plockas upp från deras 
beskrivna individnivå och även appliceras på fullständiga 
organisationer. Deltagarnas vilja att vara med i 
organisationen bestäms främst av två faktorer: deras 
incitament för att vara med i organisationen och deras 
valmöjligheter om de är utanför denna. Ju fler valmöjligheter 
en deltagare har utanför organisationen, ju högre incitament 
krävs för att denne ska stanna kvar, och tvärtom. Förutom 
dessa två, måste det även tas hänsyn till deltagarens ork att 
leta alternativ, samt hur väl alternativen syns. (March & 
Simon, 1958)  
 
Det vi främst kommer att använda March och Simons (1958) 
teoribildning till, är för att vara ytterligare stöd i våra 
resonemang kring organisationers vara och icke-vara. March 
och Simon (1958) kommer därav inte att ligga till grund för 
några egentliga resonemang, utan ligger som bitar för att 
bygga på de resonemang vi för med stöd av Coase (1937 och 
Williamson (1967, 1971, 1975, 1985). 
 

3.3 Organisatoriska hybridformer 

Dessa beskrivningar av olika hybridformer kommer vi att 
nyttja i vår analys för att se åt vilket håll ett samarbete 
mellan två organisationer rör sig: mot marknaden eller mot 
hierarkin. Med organisatoriska hybrider menar vi då sådana 
organisationsformer som vare sig är helt marknadsmässiga, 
eller helt införlivade i hierarkin. De är i stället någon slags 
mellanting mellan dessa två extremer. 
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De författare vi hittills behandlat talar om antingen 
marknaden eller hierarkin i olika former. I det de skriver 
uppger dock både Coase (1937) och Williamson (1975) att det 
finns vissa hybridformer som placerar sig någonstans mellan 
dessa två extremer på skalan. Det är några av dessa 
hybridformer som vi nu kortfattat ska beskriva för att kunna 
ge en fullständig översikt av vår teoribildning. 

Figur 2: Hierarki mot marknad  

Källa: Henzler (Föreläsning, 1999), efter omarbetning av Kohn (2000) 

 
Enligt Figur 2 ovan har de olika hybriderna kategoriserats 
utefter förhållandet mellan transaktions- och organisations-
kostnader. Ju lägre transaktionskostnader hybridformen har, 
desto högre upp i figuren hamnar den. Figuren har ett rent 
förklarande syfte för att enklare kunna påvisa hur hybriderna 
förhåller sig i relation till varandra. Den gör inte heller 
anspråk på att framvisa alla existerande hybridformer utan 
enbart ett urval. De olika utvalda hybridformerna förklaras 
alla nedan. 
 
Det förhållande som innebär störst grad av vertikal 
integration är naturligtvis företagsköp + fusion där två 
organisationer smälter ihop och blir en. Exempel på detta kan 
vara bland annat ABB, där svenska ASEA och schweiziska 
Brown Boweri fusionerade med ett nytt namn som följd.  
 
Förhållandet i företagsköp + bibehållen identitet, där en 
organisation övertas av en annan, dock med det egna 
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varumärket i behåll, är likt det ovan. De två inblandade 
parterna integreras fullständigt. Detta kan exemplifieras med 
bilbranschen, där GM köpte SAAB:s personbilstillverkning, 
men behöll varumärket.  
 
Ett joint venture är i ett avtal som bildar en separat juridisk 
person, där de inblandade organisationerna har äganderätt 
utifrån avtalets specifikationer (Murray & Siehl (1989), i Park 
& Ungson (1997)). Ett fall av joint venture är Sonys och 
Ericssons samarbete inom ramen för mobiltelefon-
tillverkningen, under varumärket Sony Ericsson.  
 
Franchising, definieras som ett avtal mellan två fristående 
organisationer, där franchisetagaren betalar franchisegivaren 
för rättigheterna att sälja dennes produkter och/eller att 
nyttja dennes varumärke på en bestämd plats under en 
bestämd tid. (Lafontaine, 1992) Det mest kända exemplet på 
detta torde vara McDonald’s, som genom sin 
franchisingstrategi lyckats etablera sig globalt. 
 
Partnerskap definieras som ett meningsfullt strategiskt för-
hållande mellan av varandra oberoende organisationer. 
Organisationer i partnerskap har jämförbara mål, som strävar 
mot gemensamma förbättringar och som erkänner en hög 
nivå av ömsesidigt beroende. Organisationerna arbetar 
gemensamt för att uppnå mål som varje organisation för sig 
hade haft svårt att uppnå. (Mohr & Spekman, 1994)  
 
En definition av outsourcing finner vi hos Person och Virum 
(1998) som definierar begreppet som att lägga ut mer och mer 
av sin produktion på underleverantörer. Funktioner som 
organisationer ofta väljer att outsourca är sådana som inte är 
direkt knutna till deras egentliga verksamhet, som till 
exempel städning, mathantering och lönehantering. I många 
definitioner av outsourcing (till exempel Van Weele (2002)) 
förekommer även termen kärnkompetens, vilket är de 
processer som ligger till grund för organisationens fortsatta 
överlevnad och utveckling (Prahalad och Hamel, 1990). 
Dessutom kan kärnkompetens betraktas som att den utgör 
den grund av tillgångar och investeringar som är 
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fundamental för organisationens strategiska position (Collis, 
1991). 
 
En annan möjlighet för organisationer är att lägga ut 
produktion på licensiering. Detta innebär att en organisation 
lägger ut sin expertis och immateriella tillgångar på en annan 
organisation och istället erhåller royalties och licenspengar 
för transfereringen av teknologi. (Contractor, 1984) 
Licensiering är vanlig i bland annat klädbranschen, där 
företag som till exempel Nike inte har någon som helst egen 
produktion, utan enbart sköter marknadsföring och produkt-
utveckling. 
 
Slutligen finns underleverantörskap, eller utkontraktering. 
Detta är det grundläggande förhållandet mellan köpare och 
säljare, där säljaren producerar något som köparen köper. 
Detta kan regleras strikt i specificerade kontrakt. (Persson 
och Virum, 1998)  
 
De hybridformer som existerar i figuren är endast menade att 
illustrera olika organisationsformer på skalan mellan 
marknad och hierarki. Det finns det även en mängd 
ytterligare varianter. Eftersom en till av dessa varianter, 
Strategisk allians, finns representerad i vår empiri definierar 
vi här även denna, dock utan att placera in den på skalan. 
 
En strategisk allians är ett mångfacetterat samarbete mellan 
två eller fler självständiga organisationer. Inom detta 
samarbete delar organisationerna på resurser, vilket styrker 
varje enskild organisations konkurrenssituation. (Blumenthal, 
1999) Strategisk allians kan exemplifieras genom 
flygbolagens allianser, där de genom att ingå partnerskap kan 
erbjuda sina kunder fler destinationer utan att behöva flyga 
dit själva. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera den empiri som vi 
sedan kommer att ställa våra teorier mot i analysen. Vi ämnar 

därför enbart presentera empirin, helt utan egna 
ställningstaganden, vilka vi sparar till analysen. Vi inleder 
empirikapitlet med de definitioner av outsourcing som är 
relevanta för vår vinkling av ämnet och tar sedan upp 

insourcing och den empiri som vi funnit om detta. 

 
 

4.1 Outsourcing 

För att kunna utreda insourcing, måste vi även ta ställning 
till dess påstådda motsats: outsourcing. Detta eftersom 
begreppen tycks vara intimt sammanlänkande i litteraturen. 
 
Outsourcing har, liksom många andra begrepp, ett flertal 
olika definitioner. Vi har därför valt att presentera ett antal 
olika perspektiv på outsourcing. Dessa har vi valt utifrån 
ursprungets dignitet, 
eller deras underliggande källors betydelse. 
 
 

4.1.1 Empiriska definitioner av outsourcing 

Det amerikanska Council of Logistics Management (CLM), en 
av de största digniteterna inom logistik, definierar 
outsourcing på följande vis: 
 

“To utilize a third-party provider to perform 
services previously performed in-house.” 

(www.clm1.org) 
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Van Weele, professor i Supply Management vid två 
holländska lärosäten, väljer att se på outsourcing som följer: 
 

“The decisive criterion is the question whether 
the activity concerned contributes to achieving a 
competitive advantage. If this is not the case the 

company should decide to bring the specific 
activity outside the company.” (Van Weele, 2002, 

sid. 143) 

 
Persson och Virum, författarna till den lärobok i logistik som 
används vid Linköpings Universitet, definierar outsourcing 
enligt följande:  
 

”En nuvarande trend är att företag lägger ut mer 
och mer av sin produktion på underleverantörer 

(‘outsourcing’).” (Persson & Virum, 1998, sid. 
325) 

 
Enligt Wasner, som tidigare varit verksam vid Linköpings 
Universitet, kan outsourcing definieras på följande vis: 
 

“Outsourcing means to turn over to an external 
vendor the control of an in-house activity, or an 
activity for which an immediate ability exists of 
performing it internally.” (Wasner, 1999, sid. 24) 

 
Som synes bygger alla dessa definitioner på samma grund – 
att lägga ut en verksamhet på en utomstående part. De lägger 
dock vikten vid olika saker i definitionen. Det är bara Van 
Weele (2002) som poängterar att den berörda aktiviteten inte 
ska bidraga till den interna kompetensen; de andra menar att 
outsourcing helt enkelt är att lägga ut befintliga (eller i 
dagsläget möjliga) processer på en extern part. 
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4.2 Insourcing 

På samma sätt som outsourcing, har insourcing definierats 
på ett flertal olika sätt, av ett flertal olika personer. Men 
eftersom det är en så pass ny term, återfinns dessa 
definitioner oftast inte i den akademiska litteraturen, utan i 
nyhetspress av olika slag. Dessutom skiljer sig definitionerna 
åt på så sätt att vissa väljer att tolka insourcing i ett 
motsatsförhållande till outsourcing, medan andra definierar 
det på diverse andra sätt.  
 
Vi har därför valt att kategorisera de olika definitionerna, dels 
utefter deras förhållande gentemot outsourcing och dels 
utifrån hur akademisk källan är. 
 
 

4.2.1 Empiriska definitioner på insourcing 

Det finns som tidigare nämnt olika definitioner på insourcing 
som spänner över ett vitt spektrum: allt från att hyra in 
personal från uthyrningsföretag som Proffice och Manpower, 
till att behålla processer och sälja till andra i stället för att 
outsourca. Vi har delat in de olika definitionerna i grupper, 
beroende på hur de definierat insourcing. 
 
 

Insourcing som aktivt val till att inte outsourca 

• I Dagens Industri står det om företaget Olsberg i Eksjö 
som har gått mot strömmen och behållit all kompetens 
inom företaget i stället för att outsourca. Detta 
benämner både VD och artikelförfattaren som 
insourcing. (Tapper, DI, 2003) 

 
• Enligt en artikel i tidningen Electronic News definieras 

insourcing som något som innebär att företag själva 
producerar sina produkter. (Milt, 1999) 
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De ovan nämnda skribenterna definierar insourcing som att 
helt enkelt fortsätta med den berörda processen i stället för 
att outsourca, alternativt att de inleder nya processer som de 
inte köpt in tidigare. Insourcing innebär helt enkelt ett aktivt 
val att inte outsourca. 
 
 

Insourcing som att erbjuda andra tillgång till egna processer 

• I WirtschaftsWoche står det att läsa följande om 
insourcing: 

 

„Darüber hinaus plant rund jedes zweite 
Unternehmen das so genannte Insourcing: 

Leistungen der eigenen Abteilungen sollen auch 
anderen Firmen angeboten 

werden.“ (WirtschaftsWoche, 2000, sid. 1) 

 

Därutöver planerar cirka vart annat företag så 
kallad insourcing: tjänster hos de egna 

avdelningarna, ska också erbjudas till andra 
företag. (Egen översättning) 

 
• Enligt en artikel i tyska Die Zeit om den tyska 

sjukvården beskrivs insourcing så här: 
 

„Hipps Rezept: "Ich schließe Verbünde, 
Kooperationen, biete Insourcing an." […]  Zwei 

Beispiele nur: Die Apotheke des Bosch-
Krankenhauses bedient auch drei fremde 

Kliniken. Und die Medikamentenversorgung des 
Stammheimer Gefängnisses bringt ebenfalls 

„sehr schöne Umsätze“.“ (Frenkel, Die Zeit, 2001, 
sid. 3) 

 

Hipps recept: Jag ingår samarbetsavtal, 
kooperationer, erbjuder insourcing. […] Bara två 
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exempel: Boschsjukhusets apotek försörjer även 
tre utomstående kliniker. Och 

medicinförsörjningen till Stammheimerfängelset 
ger i vilket fall ”bra med pengar”. (Egen 

översättning) 

 
Här definieras insourcing därmed som att ingå avtal med 
utomstående parter och förse dem med tjänster som den 
egna organisationen gör bättre (eller billigare) än mottagaren. 
Även ytterligare en källa hämtad från Information Systems 
Management stödjer detta synsätt: 
 

“Insourcing is a term that refers to sales made 
by a staff function to clients outside the 

corporation.” (Meyer, 1994, s.28) 

 
 
Artiklarna ovan definierar insourcing som att utöka vissa 
egna processer så mycket att det även är möjligt att erbjuda 
dem på marknaden. 
 
 

Insourcing som att hyra ut extern personal 

• I en av Statens Offentliga Utredningar definieras 
insourcing som inhyrning av personal från andra 
organisationer, eller nyttjandet av tillfälligt anställda i 
egen regi. De beskriver vidare uthyrningsföretag som 
företag som specialiserat sig på insourcing. (Efraimsson 
et al, 1999, sid. 63) 

 
Vi väljer att ta med denna definition från en av Statens 
Offentliga Utredningar, eftersom denna skiljer sig så pass 
mycket från de övriga och därmed ännu mer påvisar den 
varians som existerar bland definitionerna. 
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Insourcing som att plocka hem utlagda processer 

I denna kategori, som visat sig vara den vanligaste, faller ett 
antal, definitioner och vi har valt att presentera de 
akademiska skribenternas först. 
 

• Robert Glass påtalar i sin artikel från 1996 att 
outsourcingtrenden kan vara på väg mot sitt slut, 
åtminstone inom informationssystemsbranschen. Han 
väljer att definiera det enligt följande: 

 

“One approach, the one that came to be known 
as insourcing and that really brought the 

Outsourcing Era to an end, was simply to bite 
the necessary bullet and grab the reins back in 

house. It wasn't easy of course. Before the 
enterprise could insource, it had to build a staff 

of knowledgeable IS [information system] 
people.” (Glass, 1996, sid 96) 

 
• Enligt Bohl och Slocum Jr (1996), är insourcing en av 

framtidens trender. I varje fall enligt deras artikel där 
följande står att läsa: 

 

“As a reaction to head count reduction and blind 
outsourcing, the buzzwords for the future may 
become "insourcing" and "employability." For 

example, German companies such as 
Volkswagen and Opel are backing off their layoff 

plans and canceling outsourcing contracts. 
These auto firms now allow their own factories 
and relevant units to bid against outsiders on 

equal terms.” (Bohl & Slocum Jr, 1996, sid. 91) 

 
• Enligt Van Weele, som även definierat outsourcing, 

beskrivs insourcing som följer: 
 

“Insourcing means that the company may decide 
to take over strategic activities that previously 
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were performed by suppliers.” (Van Weele, 2002, 
sid. 143) 

 
• CLM har även definierat insourcing, och deras definition 

lyder: 
 

“Insourcing: The opposite of outsourcing, that is, 
a serve performed in- house.” (www.clm1.org) 

 
Utöver dessa skribenter, har vi även funnit ett antal 
tidningsdefinitioner på insourcing som faller under denna 
kategori: 
 

• I tidningen Ny Teknik kan vi läsa att Volvo väljer att 
tillverka egna dieselmotorer till vissa modeller, istället 
för att som tidigare köpa in dessa. I rubriken talas det 
om insourcing i stället för outsourcing. (Dahlqvist, Ny-
Teknik, 2000) 

 
• Tommy Öberg skriver i Svenska Dagbladet att 

insourcing verkar vara den nya trenden. Enligt dennes 
artikel finns det inom verkstadsindustrin tecken på att 
pendeln ser ut att svänga från outsourcing. I stället går 
den i motsatt riktning; att företag återtar tidigare utlagd 
produktion, dvs. insourcing. (Öberg, SvD, 2000) 

 
• I Svenska Dagbladet står det återigen att läsa om Scania 

i sammanhang med insourcing. I detta fall handlar det 
om hemtagning av hyttillverkning, och motiveringen är 
att Scania ser produktionen som en kärnkompetens. 
(Öberg, SvD, 2002) 

 
• I en artikel i American Banker, skrivs det om Bank One 

Corp. som till skillnad från sina konkurrenter valt att ha 
all teknik i egen regi i stället för att outsourca den. 
Deras VD menar att de insourcat verksamheten då de 
återtagit den från utomstående leverantörer, samtidigt 
som de utökat den. (Gibson, 2003) 
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• I Wards Auto World, som är en tidning för bilbranschen 
i USA, står det att läsa om Ford och deras hemtagning 
av tidigare outsourcad verksamhet. Orsaken till detta 
stod i de flesta fall att finna i det faktum att 
leverantörerna ej uppfyllt de krav som Ford ställt på 
dem. Titeln på artikeln är Survey confirms Ford 
insourcing, vilket implicit innebär att de tolkar 
insourcing som motsatsen till outsourcing. (Murphy, 
2003) 

 
• Enligt en artikel i Süddeutsche Zeitung pågår det en 

insourcingtrend inom bilbranschen, definitionen lyder 
som följer: 

 
 

„So plant der Autokonzern "temporäres 
Insourcing": Wartungs- und 

Instandhaltungstätigkeiten, die einst 
ausgelagert wurden, sollen ins Unternehmen 
zurückgeholt werden.“ (Schäfer, Süddeutsche 

Zeitung, 2003) 

 

Så planerar bilkoncernen en temporär 
insourcing: skötsel- och underhållsverksamheten, 

som tidigare lagts ut, ska hämtas tillbaka till 
företaget. (Egen översättning) 

 
• På Metalls hemsida står att läsa att Electrolux och 

Scania valt att flytta hem tillverkning, vilket av 
artikelförfattaren definieras som insourcing som motsats 
till outsourcing. (www.metall.se) 

 
 

Insourcing som att kombinera intern kompetens med extern sådan 

• I en MBA-uppsats från Uppsala Universitet (Adermalm 
et al, 1998) behandlas in- och outsourcing i HIFAB 
International och Scania. I uppsatsen tas exempel upp 
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där Scania väljer att insourca en process genom att 
inleda en strategisk allians med en motpart, istället för 
att köpa från en underleverantör. (Adermalm et al, 
1988) Med andra ord anser författarna att insourcing-
begreppet kan tolkas vidare än enbart som att företagen 
plockar hem processer till den egna organisationen. 

 
• Van Adelsberg och Trolley skriver i sin artikel, Strategic 

insourcing: Getting the most from the best (1998), om 
strategisk insourcing och deras definition lyder: 

 
 

“[…], a strategic insourcing model aspires to be 
the best of both worlds: It blends internal and 

external training and development staffs, 
bringing together the accumulated knowledge of 
an organization and the expertise and flexibility 
of an outsider.” (van Adelsberg, Trolley (1998), 

sid. 57) 

 
Dessa båda akademiska författare har en liknande syn på 
insourcing, det vill säga att kombinera den egna 
kompetensen med en samarbetspartners och på så sätt 
erhålla ytterligare kompetens i organisationen. Skillnaden 
mellan dessa förklaringar och motsatsförhållandet är att i 
dessa fall måste dels inte processen tidigare vara utlagd på 
en annan part och dels så måste inte processen helt 
införlivas i den egna verksamheten. 
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 Tabell 1: Empiriska definitioner av insourcing   

(Källa: Egen sammanställning) 

  

Kategorier 
Skribenter och tidskrifter 
som nyttjat definitionen 

(sidhänvisning efter källa) 
Insourcing som aktivt val 
till att inte outsourca 

Tapper, DI (2003), 33 
Milt (1999), 33 

Insourcing som att erbjuda 
andra tillgång till egna 
processer 

WirtschaftsWoche (2000), 34 
Frenkel, Die Zeit (2001), 35 
Meyer (1994), 35 

Insourcing som att hyra ut 
extern personal 

Efraimsson et al (1999), 35 

Insourcing som att plocka 
hem utlagda processer 

Glass (1996), 36 
Bohl & Slocum Jr (1996), 36 
Van Weele (2002), 37 
www.clm1.org (2003), 37 
Dahlqvist, NyTeknik (2000), 37 
Öberg, SvD (2000, 2002), 37 
Gibson (2003), 37 
Murphy (2003), 38 
Schäfer, Süddeutsche Zeitung (2003), 38 
www.metall.se (2003), 38 

Insourcing som att 
kombinera intern 
kompetens med extern 
sådan 

Adermalm et al (1998), 39 
Van Adelsberg & Trolley (1998), 39 
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5 Analys 

I vår analys ska vi koppla ihop vår teoretiska referensram med 
vårt empiriska material för att därigenom undersöka och ta 

fram våra definitioner på insourcing och outsourcing. Vi inleder 
kapitlet med en gemensam diskussion om organisatorisk 

förändring, för att sedan övergå till att tolka de båda 
begreppen ur ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv. 

 
 

5.1 Inledning 

Begreppen outsourcing och insourcing är ofta som intimt 
sammankopplade i litteraturen (Van Weele (2002), Persson 
och Virum (1998), CLM (2003)) och utifrån denna 
sammankoppling finner vi det naturligt att det inte går att 
behandla det ena utan det andra. I litteraturen finns det även 
ofta ett inbyggt motsatsförhållande mellan termerna, med 
insourcing som en 
motpol till outsourcing. Vi kommer därför att inleda vår 
analys med att anta att detta motsatsförhållande är giltigt för 
att därigenom kunna bearbeta de båda termerna ur detta 
perspektiv.  
 
 

5.2 Organisatorisk förändring  

Vi vill till att börja med påvisa giltigheten i att använda 
transaktionskostnadsteorin som verktyg för att tolka och 
definiera insourcing och outsourcing. Vi väljer att göra detta 
genom att diskutera vertikala och horisontella förändringar 
inom organisationer. En gemensam diskussion runt dessa 
typer av förändringar bör inte föra några problem med sig, då 
vi utgår från att in- och outsourcing är nära relaterade till 
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varandra och det måste då finnas ett antal gemensamma 
nämnare som kan diskuteras.  
 

5.2.1 Organisatorisk förändring ur ett 
transaktionskostnadsmässigt perspektiv 

Utifrån Coases (1937) transaktionskostnadsresonemang går 
det att förstå varför organisationer är av en viss storlek. Detta 
utifrån hans resonemang runt marginalnyttan för ytterligare 
en transaktion. Detta resonemang bygger på att en 
organisation växer tills alternativkostnaden för ytterligare en 
intern transaktion överstiger kostnaden för att genomföra 
denna transaktion på marknaden istället (Coase, 1937). Att 
organisationskostnaderna ökar kan uttydas med Coases 
(1937) förklaring till varför världen inte består av en enda stor 
organisationen och de tre argumenten till detta: För det första 
kan transaktionskostnaderna öka om organisationen blir för 
stor. För det andra är det svårt att behålla fokus på den 
optimala användningen av de interna resurserna om 
organisationen växer sig för stor. Och för det tredje vill 
entreprenören hellre agera i en mindre organisation som ger 
honom större oberoende än i en större som binder upp 
honom (se stycke 3.1.1). Utifrån dessa resonemang om de 
olika typerna av kostnader, bör då organisationer alltid 
eftersträva att befinna sig i detta jämviktsläge mellan interna 
och externa transaktioner och allt eftersom detta läge 
förskjuts, kommer transaktioner (och därmed processer) att 
hämtas hem eller läggas ut tills jämvikten återigen är 
uppnådd.  
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Figur 3: Relationen mellan marknads - och organisationskostnader  

(Källa: Egen, utifrån Coase (1937)) 

 
I Figur 3 ovan visas detta jämviktsläge, där linjen för 
marknadskostnaderna stiger linjärt medan kurvan för 
organisationskostnaderna tilltar exponentiellt, utan att 
någonsin anta vertikal lutning. Detta eftersom marginal-
kostnaden för ytterligare en transaktion ökar kontinuerligt för 
interna transaktioner, medan den förblir densamma på 
marknaden. Anledningen till att kurvorna i figuren skär 
varandra två gånger är att det rimligen bör finnas en viss 
uppstartskostnad inbegripen, vars nytta måste överstiga den 
initiala kostnaden innan en organisation bildas. Därav den 
första skärningen i figuren. Det bör också tilläggas att 
organisationer knappast adderar enskilda transaktioner i 
verkligheten, utan att förändring snarare sker i större steg. 
Dessutom är kurvorna troligtvis mindre följsamma i 
verkligheten. Detta är dock irrelevant för vårt resonemang då 
vi endast önskar påvisa relationen mellan möjligheterna till 
att inordna aktiviteter inom organisationen respektive 
marknaden. 
 
Utifrån Coases synsätt på detta går det att tolka den 
organisatoriska förändringen både som horisontell och 
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vertikal förändring. Utefter detta är resonemanget om 
marginalnytta lika applicerbart på Ford, i början av 1900-
talet, med sin totala kontroll över förädlingskedjan 
(www.time.com), såväl som på ACME Inc.7 , det välkända 
fiktiva konglomeratet som tillverkar allt från flugsmällor till 
rymdraketer. 
 
Ovanstående resonemang och figur om marginalnyttan tar 
egentligen också enbart hänsyn till marginalkostnaden som 
faktor, vilket är allt för simplifierat i en vida mer komplicerad 
verklighet. Williamson (1975, 1985) har dock resonerat kring 
detta fenomen på ett tydligare sätt. Williamson (1975) 
beskriver transaktionskostnader som något som kan komma 
att påverka organisationen till att integrera vertikalt. 
Tydligast görs detta genom att köpa upp leverantörer eller 
helt enkelt bygga upp den berörda processen för att sköta 
den i egen regi. Detta genom det ramverk som han målar upp 
(stycke 3.1.2) och framförallt på grund av de komplikationer 
som kontrakt medför. Det Williamson presenterar kan tolkas 
som orsaker till vertikal integration eller disintegration.  
 
För att ytterligare nyansera och förklara varför förskjutningar 
av jämviktsläget förekommer, presenterar vi nedan två 
grupper av faktorer som kan komma att påverka 
organisationen till att integrera eller disintegrera vertikalt. 
 

• Yttre faktorer 
• Inre faktorer 

 
Det vi benämner yttre faktorer, innebär förändringar i 
organisationens omvärld och omfattar tekniska, politiska, 
sociala och ekonomiska förändringar. Exempel på sådana 
förändringar är Chandlers (1977) åtta faktorer vilka beskriver 
hur det moderna företaget tog sin grund i slutet av 1800-talet 
(stycke 3.2.1). Dessa faktorer tog sig alla grunden i olika 
förändringar i samhället som försköt jämviktsläget från 
marknaden mot hierarkin. Vi kan även nyttja det som 
Williamson (1975) betecknar som atmosfär (stycke 3.1.2), då 

                                 
7 Förekommer i Warner Bros. Looney Tunes™. (looneytunes.warnerbors.com) 
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detta begrepp dels innehåller dessa faktorer. Ytterligare kan 
dessa yttre förändringar komma att skapa osäkerhet och 
driva förändringar i organisationer, antingen mot marknaden 
eller mot hierarkin. Dessa faktorer är alla medvetet abstrakta 
och kan därför nyttjas både på en högre nivå och på 
organisationsnivå, där de relaterar till förbindelserna mellan 
företag, så som first mover advantage och small numbers 
exchange (Williamsons, 1975). 
 
Förändringar inom organisationen kallar vi istället för interna 
faktorer. Omstruktureringar, besparingsprogram, 
förändringar i ägande och ledning är alla exempel på sådana 
faktorer. Denna förändringsorsak beskriver Coase (1937) med 
sina tre punkter till att organisationer slutar växa: att 
transaktionskostnaderna blir för stora inom organisationen, 
att kostnaderna för spill inom organisationen blir större än 
transaktionskostnaderna på marknaden och att 
entreprenören tappar viljan att hålla produktionsfaktorerna 
nere på grund av dennes inneboende individualistiska vilja. 
Vi kan även använda oss av Williamsons (1967) syn på 
control loss. För till denna syn går det att dra en klar koppling 
till interna faktorer. Detta nämligen genom kontroll-
problematiken som uppstår inom organisationen då 
organisationen växer och fler hierarkiska nivåer adderas. 
Slutligen måste även de personliga incitament som March 
och Simon (1958) tar upp gälla som en intern faktor, ty dessa 
bör behandlas internt om inte personen ska söka sig vidare 
till en annan organisation som kan erbjuda bättre incitament. 
Förändringar inom organisationen kan givetvis påkallas av 
yttre faktorer så det existerar i många fall ett starkt 
förhållande mellan yttre och inre faktorer. Ett exempel är 
Chandlers (1977) faktorer som genom förändringar i den 
institutionella omgivande strukturen i sin tur kom att 
förändra den inre strukturen. 
 

5.2.2 Kärnkompetens  

Eftersom ett flertal definitioner av in- och outsourcing tar sin 
grund i kärnkompetenssynsättet, vill vi även definiera denna 
term utifrån ett transaktionskostnadsmässigt perspektiv. 
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Detta för att visa att kärnkompetenssynsättet i sig inte står i 
motsats till den teoretiska referensram vi utnyttjar. 
 
Kärnkompetens är de processer som ligger till grund för 
organisationens fortsatta överlevnad och utveckling (Prahalad 
och Hamel, 1990). Detta kan vara allt från design, till 
produktion, städning och forskning etc., beroende på inom 
vilket område organisationen verkar. Om vi då väljer att tolka 
kärnkompetens ur ett transaktionskostnadsteoretiskt 
perspektiv, faller det sig naturligt att anta att kärnkompetens 
är den process där skillnaden mellan organisationskostnaden 
och marknadskostnader är som störst. Denna definition tar 
dock inte hänsyn till alla faktorer som spelar in då en 
organisation definierar sin kärnkompetens. Bland annat kan 
organisationer välja att mer abstrakta saker som miljöarbete 
ska vara en kärnkompetens, vilket kan leda till att de måste 
hantera processer som de kanske inte egentligen gör bättre 
än marknaden. Detta är dock fullt möjligt att acceptera 
utifrån ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv. Vi 
utgår från att om dessa kärnaktiviteter exkluderas från den 
interna organisationen, riskerar de att påverka 
transaktionskostnader på andra ställen i organisationen. Ett 
exempel på detta är att om organisationen ej inkluderar vissa 
processer (som enligt transaktionskostnadsteorin bör läggas 
ut) i sitt miljötänkande, kan det ej ISO-certifiera sig, vilket i 
sin tur kan innebära förlorade affärsmöjligheter. Att en 
organisation sedan kan fatta beslut som senare visar sig vara 
felaktiga är också helt klart. Det är alltså inte rimligt att anta 
att enbart transaktionskostnadsteorin i sig, automatiskt 
kommer att definiera organisationers utseende och storlek. 
Det innebär endast ett antagande att de faktorer som 
omfattas av teorin kan tänkas leda till förändringar i en viss 
riktning om det förmodas att en organisation strävar efter att 
vara så optimerande som möjligt. 
 
När vi nu diskuterat organisatorisk förändring ur ett generellt 
transaktionskostnadsperspektiv, vill vi applicera detta 
synsätt på de enskilda termerna, in- och outsourcing. 
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5.3 Outsourcing 

I detta stycke om outsourcing görs en tolkning av de 
definitioner på outsourcing som ingår i empirikapitlet utifrån 
transaktionskostnadsperspektivet. Vidare definieras 
begreppet outsourcing med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. 
 
Alla våra valda källor (Wasner (1999), Van Weele (2002), 
Persson och Virum (1998) och CLM (2003)) beskriver 
outsourcing som att lägga ut processer som tidigare utförts i 
egen regi. Den huvudsakliga skillnaden mellan dem är hur de 
formulerar vilka processer som ska läggas ut. Detta 
diskuteras redan i empirin, men vi väljer att än en gång 
presentera dessa skillnader. Van Weele (2002) menar att de 
processer som ej tillför en direkt konkurrensfördel, vilket vi 
tolkar som att de ligger utanför organisationens 
kärnkompetens, ska läggas ut på andra organisationer. De 
övriga definitionerna av outsourcing syftar istället enbart på 
att processer som organisationen själv tidigare utfört ska 
läggas ut, utan någon tolkning av vilken betydelse dessa har 
för den egna organisationen. Dessa synsätt på outsourcing 
föranleder oss att tolka det som att minska antalet interna 
transaktioner och istället låta dem ske externt, vilket med 
andra ord innebär vertikal disintegration. Outsourcing är 
därmed en rörelse bort från hierarki mot marknad. 
 
Sett till den ovannämnda tolkningen kan vi därför definiera 
outsourcing mer explicit ur ett transaktionskostnads-
teoretiskt perspektiv, om vi betraktar förändringen i antalet 
interna och externa transaktioner. Outsourcing är därmed 
rörelse mot marknaden, vilket innebär en minskning av de 
interna transaktionerna samtidigt som det sker en ökning av 
de externa sådana.  
 
Med hänvisning till det empiriska underlaget (4.1.1) vill vi här 
särskilt poängtera att begreppet outsourcing innebär att 
aktiviteten som anförtros åt en leverantör tidigare har utförts 
av den outsourcande organisationen. Det kan alltså inte 
inbegripa anlitandet av en leverantör i syfte att få tillgång till 
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en helt ny tjänst. Dock menar Wasner (1999) att det är 
möjligt att både outsourca processer som den egna 
organisationen innehar, såväl som processer som 
organisationen inte har, men har möjlighet att ta hand om 
själv. Vi bortser emellertid från denna tolkning, då den 
endast står att återfinna hos Wasner (1999) och inte i de 
andra källorna.  
 
Enligt dessa tidigare tolkningar finns det därmed lite olika 
sätt att se på outsourcing. Att enbart tolka outsourcing som 
rörelse över hela spektrat mellan hierarki och marknad och 
helt likställa det med vertikal disintegration vore dock 
felaktigt. Detta eftersom användningsområdet för outsourcing 
är mer begränsat enligt rådande uppfattning (bland annat 
Persson och Virum, 1998) och bara behandlar en mindre del 
av spektrat. Om vi utgår från den hybridbild som presenteras 
i referensramen på sid. 26 ser vi att outsourcing placeras 
långt ner, nära marknaden. Denna placering kan uttolkas 
från de olika definitionerna av outsourcing, som alla menar 
att processer ska läggas ut helt på andra organisationer. 
Detta innebär att outsourcing ej kan syfta på förändring till 
hybridformer som baseras på ett närmare samarbete mellan 
organisationer, så som joint venture och strategisk allians. 
 
Enligt transaktionskostnadsteorin har vi dock definierat 
outsourcing som rörelse mot marknaden. Denna definition 
kan vi emellertid behålla, även om den då som nämnts ovan, 
inte stämmer överens med alla typer av vertikal disintegration. 
Outsourcing blir i stället rörelse till ett specifikt område. 
 

5.4 Insourcing 

Då vår analytiska ansats tagit oss från de empiriska 
definitionerna av outsourcing och kombinerat dessa med ett 
transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv, ska vi nu med 
insourcing göra samma resa, fast tvärt om. Vi inleder därför 
med att definiera insourcing ur ett transaktionskostnads-
teoretiskt perspektiv, för att sedan undersöka om de 
empiriska definitionerna är giltiga. De olika definitionerna har 



Analys 
 

 

- 49 - 

stor varians, både definitionsmässigt och utefter hur 
trovärdiga de kan anses vara. Detta eftersom de härstammar 
från vitt skilda källor, från akademiska skrifter (till exempel 
Van Weele (2002), Glass (1996)) till tidningar (till exempel 
SvD, Süddeutsche Zeitung).  
 
Enligt det tidigare resonemanget kring outsourcing, med 
transaktionen som analysenhet, kan vi härleda att det 
motsatta förhållandet borde gälla vid insourcing. Om 
outsourcing kan tolkas som en form av vertikal disintegration, 
torde insourcing vara vertikal integration.  Detta kan 
jämställas med att externa transaktioner minskar och interna 
transaktioner ökar i antal. Med andra ord kan insourcing ses 
som rörelse från marknaden mot hierarkin. 
 
Till skillnad från outsourcing som endast täcker en 
begränsad del av det totala spektrat mellan hierarki och 
marknad, antar vi dock initialt att insourcing kan ses som 
rörelse över hela spektrat.  
 
Vi utgår därmed även fortsättningsvis ifrån att vårt 
grundläggande antagande, om att insourcing och outsourcing 
är varandras motpoler, är giltigt. Detta även om outsourcing 
är mer begränsat än insourcing. 
 
Såsom de empiriska definitionerna av outsourcing lyder 
måste den process som outsourcas ha utförts inom 
organisationen för att det ska kunna betraktas som 
outsourcing. Det samma men motsatta förhållandet låter vi 
vara giltigt för insourcing, vilket skulle innebära att den 
process som insourcas, måste ha tillhandahållits av en extern 
part i föregående skede för att det ska kunna benämnas 
insourcing. 
 
Utifrån de argument som här framförts kan vi nu ställa upp 
en tentativ definition av begreppet insourcing: 
 

• Insourcing är att vertikalt integrera en process som 
tidigare har tillhandahållits av extern part. 
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5.4.1 Olika empiriska definitioner av insourcing 

Med hjälp av detta resonemang ämnar vi nu ta oss an våra 
olika empiriska definitioner av insourcing för att se om dessa 
är giltiga ur ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv 
eller inte. Vi har valt att först dela upp de olika definitionerna 
beroende på hur de kategoriserats i empirin, för att sedan 
behandla grupperna var för sig. De olika definitionerna 
presenteras alla, uppdelade i de olika grupperna, i tabellen 
nedan: 

Tabell 2: Empiriska definitioner av insourcing  

 (Källa: Egen sammanställning) 

Kategorier 
Skribenter och tidskrifter 
som nyttjat definitionen 

(sidhänvisning efter källa) 
Insourcing som aktivt val 
till att inte outsourca 

DI (2003), 33 
Electronic News (1999), 33 

Insourcing som att erbjuda 
andra tillgång till egna 
processer 

WirtschaftsWoche (2000), 34 
Die Zeit (2001), 35 
Meyer (1994), 35 

Insourcing som att hyra ut 
extern personal 

Statens Offentliga Utredningar 1999:69 
(1999), 35 

Insourcing som att plocka 
hem utlagda processer 

Glass (1996), 36 
Bohl & Slocum Jr (1996), 36 
Van Weele (2002), 37 
www.clm1.org (2003), 37 
NyTeknik (2000), 37 
Svenska Dagbladet (2000, 2002), 37 
American Banker (2003), 37 
Wards Auto World (2003), 38 
Süddeutsche Zeitung (2003), 38 
www.metall.se (2003), 38 

Insourcing som att 
kombinera intern 
kompetens med extern 
sådan 

Adermalm et al (1998), 39 
Van Adelsberg & Trolley (1998), 39 
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Insourcing som aktivt val till att inte outsourca  

Enligt artiklar som vi läst i tidningarna Dagens Industri, och 
Electronic News definieras insourcing som att inte göra 
någonting, men att detta ingenting är ett aktivt val. 
 
Insourcing innebär i dessa fall att organisationen funderat 
över att outsourca, men medvetet valt att inte göra detta. I 
dessa fall kommer det inte att ske någon förändring i 
relationen mellan organisations- och marknadskostnader, 
med andra ord, ingen vertikal integration och därav ingen 
rörelse mot hierarkin, varför vi inte kan tolka detta som 
insourcing. 
 

Insourcing som att erbjuda andra tillgång till egna processer 

I två tyska tidningar (die Zeit, WirtschaftsWoche) samt en 
artikel (Meyer, 1994) publicerad i tidsskriften Information 
Systems Management hittade vi en annan definition på 
begreppet insourcing. Denna definition innebär att 
organisationer utökar tidigare interna processer så att dessa 
kan erbjudas till utomstående parter. 
 
I dessa definitioner ingås inga samarbetsavtal mellan 
organisationerna på så sätt att en kompetensökning kommer 
till stånd, utan det är enbart den erbjudande organisationen 
som innehar kompetensen. Visserligen kommer de interna 
transaktionerna att öka eftersom de egna processerna utökas, 
men även de externa transaktionerna ökar eftersom tidigare 
helt interna avdelningar ska erbjuda tjänster till andra 
aktörer. Detta kan snarare tolkas som en variant på att aktivt 
välja att inte outsourca, där företagen väljer att utöka de 
berörda processerna i stället för att outsourca dem, då de i 
sin tidigare storlek ej var ekonomiskt försvarbara för 
organisationen att behålla. För det företag som bjuder ut 
tjänsten blir det dock ingen skillnad i relationen mellan 
organisations- och marknadskostnader. Det blir ingen 
vertikal integration och det sker inte någon rörelse mot 
hierarkin i detta fall. Detta innebär därmed att vi även måste 
förkasta denna definition. 
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Insourcing som att hyra ut personal 

Vi fann även en definition på insourcing i en av Statens 
Offentliga Utredningar, som skiljde sig från de övriga. I denna 
utredning definieras insourcing som att hyra in personal från 
andra organisationer, eller att nyttja egna temporärt 
anställda. Dessutom anser denna utredning att 
personaluthyrningsföretag har insourcing som affärsidé. 
Denna syn på insourcing är svår att kombinera med någon av 
de övriga, men om något så skulle den passa in under den 
förra definitionen, då även denna definition bygger på att 
erbjuda något till externa organisationer. Skillnaden är dock 
att det är den hyrande organisationen som sägs insourca, 
samtidigt som personaluthyrningsföretagen enbart sysslar 
med förmedling av just personal. På intet sätt kan vi se att 
denna definition av begreppet innebär någon form av vertikal 
integration för det företag som hävdas insourca. Det är i detta 
fall svårt att se en ökning av de interna transaktionerna och 
snarare rör det sig om ökade marknadstransaktioner i form 
av personalinhyrning och är därmed, enligt oss, mer eller 
mindre att likställa med outsourcing.  
 

Insourcing som att plocka hem utlagda processer 

Enligt de författare som sällar sig till denna syn, är 
insourcing att organisationen återigen tar hand om processer 
som tidigare varit utlagda på externa parter. Denna definition 
går tydligt att koppla till den teoretiska referensramen, 
eftersom antalet transaktioner inom organisationen måste 
öka när processer plockas hem. Vi finner dock denna 
definition väldigt begränsad och spetsad; snarare kan detta 
vara en typ av insourcing än hela sanningen. Detta är dock 
den klart vanligaste definitionen bland de källor som vi funnit. 
 
Enligt Glass (1996) är då insourcing att åter ta kontrollen 
över tidigare utlagda processer, främst gällande informations-
system, vilket vi uttrycker som vertikal integration. I denna 
definition ser vi en klar ökning av organisationskostnader 
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kontra marknadskostnader, vilket ger en tydlig koppling till 
vår tolkning av insourcing.  
 
Bohl och Slocum Jr (1996) menar på samma sätt som Glass 
(1996) att insourcing innebär att företag plockar hem utlagda 
processer och säger upp kontrakt gällande outsourcing, vilket 
innebär vertikal integration. Skillnaden är dock att de egna 
enheterna tillåts konkurrera på den öppna marknaden i 
stället för att enbart serva den egna organisationen. I likhet 
med Glass ökar emellertid organisationskostnaderna kontra 
marknadskostnaderna, vilket tyder på en rörelse mot 
hierarkin och därmed insourcing. 
 
Van Weele (2002) går att tolka på samma sätt som Glass 
(1996) och Bohl med Slocum Jr (1996), fast i ett större 
perspektiv. Denna mer generella definition går utan tvekan 
att applicera på vår tolkning av insourcing med en ökning av 
organisationskostnaderna i förhållande till 
marknadskostnaderna och därav en rörelse mot hierarkin. 
 
CLM (www.clm1.org) är de som uttrycker sig rakast i 
förhållande till outsourcing då de definierar insourcing 
explicit som motsatsen till outsourcing. Här stämmer därför 
alla våra krav på insourcing in: vertikal integration, 
minskning av marknadskostnader med tillhörande ökning av 
organisationskostnader och rörelse mot hierarkin.  
 
Författarna av tidningsartiklarna i detta stycke, ger även de 
en samstämmig bild av insourcing. De går alla att tolka som 
en minskning av marknadskostnaderna, en ökning av 
organisationskostnaderna och därmed en vertikal integration 
som ger oss rörelse från marknaden mot hierarkin. 
 
Alla dessa källors definitioner överensstämmer med vår 
tentativa definition av insourcing; dock är frågan om 
insourcing är ett vidare begrepp än bara att helt återta 
tidigare utlagd produktion? För att undersöka detta går vi 
vidare med vår analys. 
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Insourcing som att kombinera intern kompetens med extern sådan 

Denna definition bygger på att de inblandade 
organisationerna ingår specifika samarbetsavtal för att dela 
på riskerna och vinsterna inom ramen för avtalen och 
därigenom öka kompetensen som finns i båda 
organisationerna. Dessa samarbeten kan gälla vitt spridda 
processer, från produktion till utbildning. Om vi tolkar denna 
definition utifrån transaktionskostnadsperspektivet ser vi att 
processerna förflyttas närmare hierarkin, från marknaden, 
även om de inte helt införlivas i den egna organisationen som 
i den förra definitionen. Hur som helst kommer antalet 
interna transaktioner att öka i förhållande till marknads-
transaktionerna, vilket gör att vi även kan se detta som 
insourcing. 
 
I Adermalm et al (1998) påtalas begreppet strategisk allians 
och insourcing, vilket i början kan tyckas vara underligt. 
Dock faller denna definition in under vår syn på insourcing 
eftersom det är en rörelse mot hierarkin, från marknaden. Vi 
utgår därmed från att den strategiska alliansen ligger klart 
närmare hierarkin än underleverantörsskapet som är väldigt 
nära den rena marknaden. Detta eftersom definitionerna av 
de båda menar att samarbetet mellan organisationerna är 
närmare mellan parter i en strategisk allians än mellan 
köpare och underleverantör, vilket beskrivs närmare i 
referensramen (stycke 3.3). Eftersom de båda 
organisationerna har ett större samarbete än tidigare 
kommer därmed även de marknadsmässiga transaktionerna 
att minska i volym. Dessutom finns det fog att påstå att en 
del av utvecklingsprocessen efter förändringen faktiskt 
befinner sig ”under eget tak”.  
 
På samma sätt som i det förra exemplet kan vi koppla Van 
Adelsberg och Trolleys (1998) definition av insourcing till ett 
närmare samarbete mellan organisationer, också när 
processen inte helt integreras i den egna organisationen. 
Även om artikelförfattarna här inte talar om vilken typ av 
samarbete som skall ligga till grund för denna samverkan, 
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anser vi att det är tydligt att författarna syftar på någon typ 
av joint venture eller strategisk allians gällande 
utvecklingsarbete. Med andra ord hybrider som ligger 
närmare hierarkin i sin form. Utifrån detta går det att tolka in 
en minskning av marknadstransaktionerna och därmed 
insourcing. 
 
Även i dessa två fall stämmer författarnas definitioner in på 
vår tentativa definition av insourcing.  Vi måste därför bredda 
begreppet till att inte enbart inbegripa komplett hemtagning 
av processer. Den stora skillnaden från föregående definition 
är att insourcing i dessa fall inkluderar organisatoriska 
förändringar som inte innebär en komplett hemtagning av 
processer, samt att den tillåter samarbeten med andra 
organisationer när de insourcas. 
 
 

5.4.2  Sammanfattning och tolkning av definitionerna av 
insourcing 

De olika definitionerna är, som påvisats, av vitt skild karaktär. 
Alla definitionerna stämmer inte in på vårt transaktions-
kostnadsteoretiska antagande om att insourcing är vertikal 
integration och rörelse mot hierarkin med ökade 
organisationskostnader som följd. De som stämmer in på 
detta skiljer sig dock åt i den mån att vissa kräver att den 
berörda processen helt ska integreras i den egna 
verksamheten, medan andra bara kräver ett närmare 
samarbete än tidigare. I alla de fall som stämmer in på våra 
antaganden kan vi dock se rörelse mot hierarkin, vilket 
innebär minskade marknads- och ökade organisations-
kostnader.  
 
Vi tycker här att det är på sin plats med en kortare 
diskussion kring de användningar av begreppet som vi har 
förkastat. I några av fallen tycks det röra sig om en skillnad i 
uppfattning av relationen mellan in- och outsourcing. Det 
verkar snarast som att det är denna uppfattning om 
begreppsrelationen som har kommit att färga författarnas syn 
på insourcing. I en empirisk definition beskrivs insourcing 
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som försäljning av tjänster till en organisation som valt att 
outsourca just denna tjänst. I detta fall tycks det röra sig om 
en uppfattning om att insourcing är motpartens agerande i 
en affärsrelation där outsourcing sker. Denna syn bygger 
tydligt på antagandet att en insourcing automatiskt kommer 
till stånd då en outsourcing genomförs. Detta är i sig inte helt 
orimligt att anta, men begreppets användningsområde 
kommer då att inskränkas till att beteckna 
outsourcingpartnerns agerande. Att den som övertar en 
outsourcad process skulle kunna insourca, enligt vår 
uppfattning, är dock inte uteslutet då det möjligen skulle 
kunna röra sig om ett övertagande av en process som 
förflyttas vertikalt i en förädlingskedja. Dock är vi inte av 
uppfattningen att två ord med till synes motsatt betydelse 
nödvändigtvis skulle stå i relation på ett sådant sätt, att det 
ena endast kompletterar det andra och därmed inte kan ha 
en betydelse utan att det första, explicit eller implicit, 
används.  
 
Ännu en variant på insourcing är exemplet där allt som inte 
är outsourcing blir till insourcing, även om det inte innebär 
någon som helst förändring. Vilka antaganden som ligger till 
grund för denna och den resterande empiriska definitionen, 
att insourcing skulle kunna innebära inhyrning av extern 
personal, kan vi inte annat än att spekulera löst i. En möjlig 
och enkel förklaring skulle kunna vara att definitionerna till 
stor del har kommit att påverkas av sourcing-begreppens 
prefix. Vi anser inte att det är ett otroligt antagande att 
prefixen kan ha kommit att skapa förväntningar hos vissa 
författare och att viss förvirring kan ha uppstått i 
diskussioner där båda parter i en relation behandlas i en text. 
Detta är dock enbart obekräftade spekulationer från vår sida. 
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6 Slutsats 

I inledningskapitlet tog vi fram två problemfrågor ur vårat syfte 
och dessa löd som följer: 

Hur står begreppen outsourcing och insourcing i relation till 
varandra? 

Hur kan insourcing definieras? 

I detta kapitel ämnar vi nu föra våra slutliga resonemang kring 
dessa frågor var för sig, besvara dem, och genom deras svar, 

även uppnå vårt syfte. 

 

6.1 Hur står begreppen outsourcing och insourcing i 

relation till varandra? 

Olika författare har tagit olika ställning till förhållandet 
mellan våra berörda termer, med diverse olika synsätt. Deras 
tolkningar har varit allt från rena motsatsförhållanden, till att 
den ena parten i en relation outsourcar
 och den andra insourcar. Enligt transaktionskostnadsteorin, 
som vi haft som teoretisk utgångspunkt, har vi dock tagit 
fram följande tolkning av relationen begreppen emellan.  
 
Begreppen är i sak oberoende av varandra och kan inte 
användas för att komplettera varandra mer än i vissa 
specialfall. Vår uppfattning är att det i båda fallen måste röra 
sig om någon form av vertikal integration, respektive 
disintegration. Dock är begreppet outsourcing mer begränsat 
(stycke 5.3). Det finns emellertid inget som tyder på att 
insourcing skulle ha en snävare betydelse än vertikal 
integration som sådan. Åtminstone har detta inte kommit till 
stånd än så länge, men det kan mycket väl tänkas ske i den 
mån operationaliserbara teorier om insourcing så småningom 
kan komma att utvecklas. Att detta kommer att ske är troligt 



Slutsats 
 

 

- 59 - 

då insourcing allt oftare (bland annat i SvD (2000, 2002), 
American Banker (2003), Wards Auto World (2003)) beskrivs 
som ett alternativ till outsourcing. Huruvida det verkligen rör 
sig om en trend faller dock utanför ramarna för denna 
uppsats. 
 
Insourcing kan, även enligt våran teoretiska referensram, 
vara ett alternativ till outsourcing, men bara till en genomförd 
sådan. Insourcing och outsourcing är ej alternativ till 
varandra i situationen där det rör sig om en för 
organisationen helt ny aktivitet. Detta av den enkla 
anledningen att det inte enligt våra resonemang kan handla 
om vare sig outsourcing eller insourcing om aktiviteten aldrig 
tidigare har skötts av den egna respektive utomstående 
organisationen. 
 
Därför kan vi inte begränsa insourcing till att vara en ren 
motsats till outsourcing, utan det måste gälla rörelse över 
hela spektrat mellan hierarki och marknad. 
 
Vi menar därför fortsatt att in- och outsourcing är besläktade 
termer, dock inte motsatser i fullständig mening. De två 
termerna beskriver båda rörelse mellan marknaden och 
hierarkin, med vertikal integration och disintegration. 
Orsaken till att de dock inte är rena motsatser är det faktum 
att outsourcing är mer begränsat i sin betydelse, medan 
insourcing gäller för hela spektrat. 
 
 

6.2 Hur kan insourcing definieras? 

Vi inledde vår analys med att tolka våra empiriska 
definitioner av outsourcing ur ett transaktions-
kostnadsmässigt perspektiv. Ur denna tolkning framkom det 
att outsourcing innebar en minskning av de interna 
kostnaderna (organisationskostnader) och en ökning av de 
externa kostnaderna (marknadskostnader). Därutöver visade 
empirin och analysen att outsourcing enbart gäller vertikal 
disintegration och inte horisontell sådan. 
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Vi utgick i vårt analyskapitel från att in- och outsourcing var 
varandras motpoler. Detta förhållande ledde oss därför att 
tolka insourcing som att innebära en minskning av de 
externa kostnaderna (marknadskostnaderna) och en ökning 
av de interna kostnaderna (organisationskostnaderna). 
Eftersom vi tolkat outsourcing till att endast innefatta 
vertikal disintegration, torde insourcing därav enbart kunna 
tolkas som vertikal integration. Dessutom påvisar vi i 
diskussionen i stycke 6.1 att processen måste ha utförts av 
en extern part först om den ska kunna insourcas; insourcing 
är alltså inte möjligt på helt nya processer. 
 
Som avslutning på denna utredning vill vi därför presentera 
den definition av insourcing som vi härlett med transaktions-
kostnadsteorin som grund: 
 

• Insourcing är komplett eller partiell vertikal integration - 
med tillhörande ökning av interna och minskning av 
externa transaktioner - av en tidigare externt utförd 
process. 
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