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1.Bakgrund
I följande kapitel diskuteras bakgrunden till problemet. Vidare presenteras
uppsatsens disposition samt den  målgrupp studien i första hand vänder sig till.

Vi hör ofta talas om den ”nya” ekonomin och att företagen tvingas verka i allt
mer dynamiska och konkurrensutsatta miljöer. Den snabba utvecklingen av IT,
Internet och allt mer avancerade telekommunikationer ställer nya krav på
anpassningsförmågan - dvs flexibiliteten -hos företaget. Ett sätt för företaget att
uppnå en högre grad av flexibilitet är (enligt Hendry mfl) att använda sig av mer
kontraktsbaserad verksamhet - dvs outsourcing.

Samtidigt som den nya ekonomin kan ställa nya krav på företagen att vara mer
flexibla (genom tex outsourcing) är det också densamma som ger företagen
förutsättningarna för att lyckas i den nya miljön. Utvecklingen inom IT och
telekommunikationer har gett företagen möjligheter att bedriva sin verksamhet -
organisera sina aktiviteter - på sätt som förr i tiden betraktats som praktiskt
taget omöjliga. Internet ger företag nya möjligheter att kommunicera och dela
information på global basis. Datanätverk och integrerade affärssystem binder
samman företaget med de andra aktörerna i värdekedjan, vilket möjliggör lite
”lösare” bindningar i den fysiska organisationen. Vi hör ofta ord som ”virtuella
organisationer” och ”nätverk” som beteckningar på vad som beskrivs som nya
organisationsformer, vilka bättre kan motsvara den nya ekonomins ökade krav
på flexibilitet.

Kommunikationer går allt snabbare och ny teknik underlättar och effektiviserar
bla. logistik. Detta möjliggör tex. Just In Time Management, vilket innebär att
lagren kan minskas och produktionen koordineras med de andra aktörerna i
värdekedjan. En välplanerad outsourcingstrategi kombinerad med fokus på
företagets kärnkompetens/er/ (kärnkompetensbegreppet diskuteras utförligt i
kapitlet ”Teoretisk referensram”) kan innebära att samtliga företag får
möjligheten att specialisera sig på den uppgift de är bäst på att lösa. Detta
skapar möjligheter för ett ”best-of”-koncept, dvs att alla företag i nätverket
bidrar med det som de är bäst på. Det innebär med andra ord en effektivare
resurshantering.

Den explosionsartade utvecklingen inom e-handel är en konsekvens av
ovanstående utveckling. Analysföretaget Gartner Group förutspår att e-handel
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etablerar sig som standard för utbyte av varor och tjänster mellan företag mellan
år 2006 och 2008. Förändringen kommer att ha större påverkan på företagen än
vad de flesta tror men vägen dit kommer att vara krokig och kantas av kraftiga
omvälvningar. (källa: Computer Sweden nr 63, 2000)

E-handel som försäljningskanal mellan företag och konsumenter har även detta
vuxit kraftigt de senaste åren. 1998 handlade 17 miljoner konsumenter i USA
respektive 5.2 miljoner konsumenter i Europa ”på nätet”. Ett år senare hade
siffran växt till 39 miljoner respektive 8,3 miljoner. Mycket tyder på att
utvecklingen kommer att fortsätta i samma riktning. (källa: Ernst & Young,
www.ey.com, 000621)

E-handel och Internet (World Wide Web) ändrar konkurrensförutsättningarna
för företagen. Det är nu möjligt att direkt via en hemsida nå ut till miljontals
konsumenter i hela världen. Det skapas också bättre möjligheter för företagen
att kommunicera med sina kunder (hemsidor, e-post, e-postlistor etc). Kunderna
får i sin tur möjligheten att jämföra priser på en global basis med en relativt
liten arbetsinsats. Enbart en hemsida gör dock inte ett framgångsrikt företag,
vilket ett antal ”dotcom-företag” utan fungerande logistiska nätverk fått erfara
på senare tid.

De nya möjligheterna ställer nya krav. En fråga är hur företagen skall ta betalt
av sinakunder. I Sverige är det CD-skivor, böcker, datorer och datorrelaterade
produkter som stått för den största delen (omsättningen) av näthandeln (Källa:
Veckans Affärer 19990222). När det gäller CD-skivor, böcker, dataspel etc rör
det sig om relativt billiga produkter och ganska stora betalningsvolymer. Det
ställs alltså krav på företagen att kunna hantera ett relativt stort antal betalningar
redan från start. Många ”näthandelsföretag” är dessutom nystartade, vilket kan
innebära att man inte har råd att köpa in tex. dyra faktureringssystem etc. Man
vill istället ofta koncentrera sig på sin kärnkompetens och komma i gång så fort
som möjligt till lägsta möjliga kostnad (källa: intervjuer med Bokus och
Boxman).

Ett sätt att undvika de stora fasta kostnader, vilka investeringar i
faktureringssystem kan medföra, är att outsourca faktureringsfunktionen.
Outsourcing medför att verksamheten kan drivas med löpande kostnader istället
för fasta, vilket borde kunna bidra till att lönsamhet kan uppnås snabbare i
företagen. Outsourcing av faktureringsfunktionen borde således vara av stort
intresse för de nystartade företagen i den nya ekonomin som har
faktureringsintensiva verksamheter (där många transaktioner per tidsenhet
genererar ett stort antal fakturor per tidsenhet). Ett exempel på en sådan
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verksamhet är företag som arbetar med försäljning via Internet/World Wide
Web mot konsumentmarknaden. Dessa företag benämns hädanefter
”näthandelsföretag” och deras verksamhet ”näthandel”. Det är dessa företag
som står i fokus för undersökningen.

Denna undersökning har genomförts i samarbete med Telia Billing AB. Telia
Billing hanterar all Telias fakturering (ca 40 miljoner fakturor per år) men
erbjuder även sina tjänster externt till företag som är intresserade av att
outsourca faktureringen. Företaget ämnar nu utöka den externa verksamheten.
Potentiella kunder är företag med ”faktureringsintensiva" verksamheter (där
många transaktioner per tidsenhet genererar ett stort antal fakturor per
tidsenhet). Ett exempel på en sådan verksamhet är företag som arbetar med
försäljning via Internet/World Wide Web mot konsumentmarknaden. Dessa
företag benämns hädanefter ”näthandelsföretag” och deras verksamhet
”näthandel”. Telia Billing behöver följdaktligen kunskap om hur dessa företag
tänker kring fakturering och outsourcing av densamma.

1.1 Målgrupp

Denna studie riktar sig till den akademiska världen med tyngdpunkt på personer
verksamma inom det företagsekonomiska området. Även om outsourcing
behandlats i andra sammanhang, är just detta ämne - outsourcing av
faktureringsfunktionen i näthandelsföretag - relativt outvecklat och studien
syftar följdaktligen till att bidra med ny kunskap inom detta område. Studien
riktar sig även till de berörda personerna inom företaget Telia Billing AB, vilket
författaren samarbetat med under studiens gång.

Denna studie torde även vara intressant läsning för personer som är verksamma
inom näringslivet (kanske främst inom den nya ekonomin) och som planerar
eller funderar på att outsourca faktureringen. De som redan är eller kan tänka
sig en framtid som outsourcing-leverantör av faktureringslösningar skulle också
kunna dra nytta av denna studie. Slutligen så kan antagligen personer med ett
mer generellt intresse för ämnet outsourcing finna studien intressant, då detta
behandlas tämligen ingående.



4

1.2 Disposition

För att underlätta vidare läsning presenteras studiens disposition nedan.

Kapitel 1 Bakgrund Beskriver bakgrunden till det aktuella
problemet och presenterar studiens tilltänkta
målgrupp etc.

Kapitel 2 Begreppsdiskussion Diskuterar för studien centrala begrepp för
att skapa förståelse och underlätta vidare
läsning

Kapitel 3 Problemdiskussion Beskriver och diskuterar det aktuella
problemet

Kapitel 4 Syfte Definierar studiens syfte och
frågeställningar

Kapitel 5 Avgränsningar Närliggande områden vilka studien ej avser
att behandla

Kapitel 6 Metod Beskriver vetenskapligt förhållningssätt,
tillvägagångssätt etc.

Kapitel 7 Teoretisk
referensram

Beskriver de teorier och ”analysverktyg”
som använts i undersökningen

Kapitel 8 Empiri Här presenteras den data som samlats in i
form av intervjuer med fallföretagen Bokus
och Boxman

Kapitel 9 Analys Insamlade data analyseras med hjälp av de
teorier som presenterats i referensramen

Kapitel 10 Sammanfattning
och
slutsatser

Sammanfattning av resultat och slutsatser

Kapitel 11 Avslutande
reflektioner

Författarens egna reflektioner kring det
aktuella ämnet
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2.Begreppsdiskussion
Detta kapitel syftar till att göra läsaren bekant med begreppen outsourcing,
fakturering, faktureringsintensitet och näthandel etc samt hur dessa används i
den aktuella undersökningen, för att på så sätt underslätta den vidare
läsningen.

2.1 Outsourcingbegreppet i den aktuella undersökningen

Eftersom denna undersökning behandlar ämnet outsourcing, anser författaren
det lämpligt att från början klargöra för läsaren vad han avser med begreppet.
En utförligare utredning av begreppet samt relaterade begrepp såsom
kärnkompetens återfinns i referensramen.

Begreppet outsourcing används fortsättningsvis för att beteckna att en aktivitet,
vilken ej tillhör kundens, men dock ligger i linje med leverantörens
kärnkompetens, utförs av en extern leverantör mot betalning under en längre
period. Aktiviteten skall sannolikt kunna utföras internt, men att detta i
praktiken skett tidigare är här inget krav.

I den aktuella undersökningen behandlas outsourcing av faktureringsfunktionen
i näthandelsföretag. Fakturering är en aktivitet som kan utföras internt av de
flesta företag, vilket bevisas av att många också gör det. Det kan dock finnas
skäl till att överväga om detta verkligen alltid är den bästa lösningen.
Fakturering ingår vanligtvis inte i en näthandlares kärnkompetens (enligt bla
intervjupersonerna), vilket talar för en möjlighet att outsourca (se diskussionen
om kärnkompetens i kapitlet ”Teoretisk referensram”).

2.2 Begreppen fakturering och faktura

Fakturering är ett sätt för företaget att ta betalt. Detta sker med hjälp av en sk
faktura som skickas (eller överlämnas på annat sätt) till kunden. Detta innebär
att fakturering skiljer sig från andra betalningssätt såsom postförskott,
kreditkortsbetalning, kontantbetalning etc. Vad är då en faktura? Begreppet
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faktura används i denna uppsats för att beteckna ett dokument som skickas till
kunden i syfte att upplysa denne om hur mycket pengar han/hon är skyldig det
aktuella företaget samt när denna summa skall betalas. Man kan skilja mellan
pappersfakturor (den överlägset vanligaste typen), e-postfakturor, EDI-fakturor
(här överförs informationen ofta via ett eget nätverk) samt Internetfakturor
(vilket betecknar att fakturan skickas till en webplats – tex hos en
”Internetbank”). Det finns ingen allmänt vedertagen standard för användningen
av dessa begrepp eftersom de är så pass nya. Ofta är det företagen som skapar
tjänsterna som själva hittar på namnen; ett exempel på detta är ”e-faktura”,
vilket är Föreningssparbankens Internetfaktura enligt ovanstående definition.
De undersökta företagen använder uteslutande papperfakturor, varför begreppet
faktura hädanefter likställs med pappersfaktura, där inget annat anges. (Källa:
internt Teliamaterial)

2.3 Faktureringsprocessen

Faktureringsprocessen (faktureringsfunktionen och billingfunktionen används
som synonymer till detta begrepp i den aktuella undersökningen) eller ”ta-
betalt-processen” omfattar ett antal steg, vilka syftar till att företaget skall få
betalt rätt summa pengar i rätt tid. Dessa är: datainsamling, matchning,
fakturaframställan, distribution, reskontrahantering, påminnelse- och
kravhantering (inklusive inkasso). När man väljer att outsourca
faktureringsprocessen blir det dessutom ofta viktigt med informationsöverföring
mellan kund och leverantör (information om upphämtade kunddata, fakturering,
inbetalningar, krav etc). Man kan även välja att inkludera vissa stödtjänster i
faktureringsprocessen. Det kan tex röra sig om en kundtjänst, vilken kan
besvara frågor i fakturarelaterade ärenden. Nedan förklaras de olika stegen mer
ingående.

Datainsamling är det första steget, vilket innebär att man måste samla in data
om kunder (personuppgifter, adresser etc), produkter och priser. Dessa kan
sedan lagras i en databas internt eller externt om faktureringen är outsourcad. Är
faktureringen outsourcad skickas sedan den information som skall ligga till
grund för faktureringen (tex antal sålda varor ur sortimentet) till den externa
leverantören med ett visst tidsintervall. När data är insamlade och lagrade i
databaser, uppdateras dessa sedan vid behov tex vid prisförändringar eller om
man får nya kunder (personuppgifter).
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Det andra steget, matchning, innebär att händelserna (som måste inrapporteras
till den externa leverantören om faktureringen är outsourcad) matchas mot
databaserna med kunder, produkter och priser. Dessa uppgifter utgör sedan
underlag för faktureringen.

Nästa steg är fakturaframställan. Här bestämmer man hur fakturan skall se ut.
Ibland kan korta meddelanden skickas på fakturan till kunden. Man kan även
välja att göra medskick, dvs meddelanden, reklam etc skickas ut tillsammans
med fakturan.

Distribution innebär att fakturan skickas till kunden. Pappersfakturor (det
vanligaste faktureringsalternativet) måste skickas med post medan e-
postfakturor, Internetfakturor/e-fakturor mm distribueras elektroniskt. I de fall
det rör sig om regelbundna betalningar kan man diskutera hur ofta man skall
skicka ut fakturan, om man vill spara mindre faktureringsbelopp till nästa
faktureringstillfälle etc.

Reskontrahanteringen innebär att man tar hand om och bevakar inbetalningarna
från kund, vilka ofta sker via post- eller bankgiro. Betalar inte kunden i tid blir
det aktuellt med påminnelser, krav samt ev inkassoverksamhet. Detta sköts i de
undersökta företagen tillsammans med reskontrahanteringen dvs samma företag
tar hand om både betalningsbevakning och –uppföljning.

I det fall faktureringen är outsourcad blir det viktigt med
informationsöverföring mellan det outsourcande företaget och den externa
leverantören. Det kan tex röra sig om bekräftelser på mottagen information samt
uppgifter om faktureringar, inbetalningar och krav.

Det händer ibland att felaktiga fakturor skickas ut, eller att kunden av någon
annan anledning har frågor om fakturorna. En del företag erbjuder därför ett
telefonnummer/kundtjänst för att ta hand om denna typ av ärenden. Detta är ett
exempel på en stödtjänst (mervärdestjänst) till faktureringen, vilken kan skötas
internt eller av en extern leverantör.

(Källa: internt Teliamaterial)
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2.4 Näthandel och faktureringsintensitet

Näthandel är ett mycket generellt begrepp som kan omfatta försäljning av i stort
sett vad som helst från lyxbilar till livsmedel. För Telia Billings del är det
faktureringsintensiteten som är intressant när man väljer att se närmare på
näthandel. Vilken bransch eller produkt det rör sig om i det enskilda fallet är av
mindre betydelse. Ett antagande som gjorts är att näthandels-företag som säljer
relativt sett billiga varor (CD-skivor, böcker, videofilmer etc) har en verksamhet
med högre faktureringsintensitet än företag som säljer relativt sett dyra
produkter (bilar, möbler, datorer) dvs näthandelsföretagen säljer fler billiga
produkter än dyra. Detta innebär att företag som säljer relativt sett billiga
produkter blir intressantare som potentiella kunder åt externa leverantörer
såsom Telia Billing, än företag som säljer relativt sett dyra produkter, eftersom
man kan välja att ta betalt per faktura. En hög faktureringsintensitet gör det
även betydligt mer sannolikt att man som företag väljer att outsourca
fakturerings-funktionen, då denna ofta ligger utanför den egna
kärnkompetensen. Dessutom kan man genom outsourcing, vilket redan nämnts,
bedriva verksamheten med löpande kostnader istället för fasta. Detta är kanske
något som är speciellt viktigt för nystartade företag som ofta har en begränsad
tillgång på kapital samtidigt som man ”brottas” med stora betalningsvolymer.

Den internationella konsultbyrån Ernst & Young har undersökt vad det är
konsumenterna köper av näthandlarna. 66% av de som handlade på Internet
(siffrorna gäller USA 1999) köpte datorer och relaterade produkter, vilket även
var det som handlades mest via Internet. Därefter följde böcker (62%) samt CD-
skivor och musik (60%). Konsumenterna handlade även hemelektronik (35%),
leksaker (33%) samt videofilmer (31%). I Sverige är det datorer och
datorrelaterade produkter, CD-skivor och böcker som stått för den största delen
(omsättningen) av näthandeln (Källa: Veckans Affärer 19990222).

Ovanstående undersökningar bekräftar antagandet om att näthandlare som säljer
relativt billiga produkter har en högre faktureringsintensitet än de som säljer
förhållandevis dyrare  produkter. Visserligen står datorer och datorrelaterade
produkter för en stor del av omsättningen, men dessa produkter är dyrare , vilket
innebär att ett företag som säljer tex datorer måste komma upp i en omsättning
som är MYCKET större än ett företag som säljer tex böcker för att uppnå
samma faktureringsintensitet.
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Datorer och relaterade produkter (tex skrivare, grafikkort etc) samt leksaker
(teddybjörnar, tv-spel etc) och hemelektronik (TV, video, stereo etc) är alla
produktgrupper som innehåller produkter som kan vara relativt dyra medan CD-
skivor, böcker och videofilmer har ett förhållandevis lågt pris. Av föregående
diskussion framgick det att det antagits att nätförsäljning av relativt billiga
produkter genererar fler transaktionstillfällen och därmed fler fakturor än dyra
produkter. Detta har inneburit att denna undersökning fokuserar på näthandlare
som säljer CD-skivor (musik) och böcker. Dessa produkter är relativt billiga
och ligger i ungefär samma prisklass (egen uppskattning: ca 100-500 kr), vilket
innebär att de aktuella näthandlarna bör ha liknande faktureringsbehov och en
relativt hög faktureringsintensitet. Dessutom är det (förutom datorer och
datorrelaterade produkter) dessa produkter som säljs mest via Internet och det
finns flera exempel på näthandlare som framgångsrikt säljer eller har sålt dessa
produkter på den svenska marknaden, tex Bokus (böcker) och Boxman (CD-
skivor) mfl. Båda dessa företag startade 1997 och hade  en omsättning på över
80 MKR vardera året därefter (Källa: Veckans Affärer 19990222).

Potentiella kunder till outsourcingleverantörerna är de av näthandlarna som
outsourcar eller kan tänka sig att outsourca hela eller delar av
faktureringsprocessen. Telia Billing behöver hjälp med att ta reda på vilken
inställning näthandelsföretagen har till outsourcing av ovanstående process, för
att på ett bättre sätt förstå de potentiella kunderna och de behov som dessa har.

3.Problemdiskussion
Denna undersökning avser att studera fenomenet outsourcing och vad som
händer i företag som tillämpar denna metod. Varför väljer företag att outsourca
och vilka fördelar och nackdelar kan detta medföra för företag? Denna
diskussion kräver att vi reder ut begreppen ytterligare. Vad är egentligen
outsourcing? Finns det en gemensam uppfattning om fenomenet outsourcing
eller många olika? Den fortsatta begreppsdiskussionen syftar inte till att leda
fram till den ”bästa” definitionen av outsourcing (om det nu kan finnas någon
sådan), utan är till för att skapa förståelse för och problematisera fenomenet. För
en kortfattat utredning om hur författaren arbetat med begreppet i den aktuella
undersökningen hänvisas läsaren till kapitel 2.2 ovan (”Outsourcingbegreppet i
den aktuella undersökningen”).

Vilken inställning företagen har till fenomenet outsourcing samt vilka för-
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respektive nackdelar som upplevs, beror säkerligen på vad - dvs vilken aktivitet
- man diskuterar. Är vissa aktiviteter mer lämpliga att outsourca än andra för ett
visst företag? Hur skall man som företagare veta vilka aktiviteter detta är?
Denna diskussion knyter an till begreppet kärnkompetens, vilket kommer att
diskuteras utförligt senare i uppsatsen (i kapitlet ”Teoretisk referensram”). De
flesta forskare och författare (tex Axelsson, Long och Vickers Koch, Quinn och
Hilmer) som skriver om kärnkompetens och outsourcing, verkar vara överens
om att man inte bör outsourca sin kärnkompetens. Man verkar även vara
överens om att outsourcing blir intressantare ju längre från kärnkompetensen
den aktuella aktiviteten befinner sig.

Fakturering är ett exempel på en sådan aktivitet, vilken befinner sig på ett
”säkert” avstånd från kärnkompetensen för många företag. Ett tecken på detta är
att fler och fler företag väljer att outsourca delar av eller hela
faktureringsprocessen till externa leverantörer. Varför är det så här? Kan det
vara så att företagen upptäckt att fokus på kärnkompetens kombinerat med
outsourcing kan stärka deras konkurensfördelar på något sätt

Denna undersökning fokuserar på outsourcing av faktureringen i
näthandelsföretag. ”Time-to-market” är ofta mycket viktigt i denna typ av
företag, vilket innebär att man snabbt vill komma ut på marknaden med sin
produkt, för att där snabbt ta marknadsandelar. Är företaget nystartat, har man
oftast inte någon fakturering internt (och har heller inte haft det tidigare). Då
man vill komma ut på marknaden snabbt och samtidigt ha möjligheten att
fakturera många kunder hinner man inte bygga upp den erforderliga
faktureringsfunktionen, utan denna outsourcas.

Vilka faktorer påverkar då näthandelföretagens inställning till outsourcing av
fakturerings-processen? Det är naturligt för varje företag att väga fördelarna
mot nackdelarna innan man fattar ett beslut om outsourcing. Företaget måste
identifiera vilka möjligheter som ett outsourcingbeslut kan medföra men får
samtidigt inte glömma bort att det även finns risker förknippade med att
outsourca delar av verksamheten till en extern leverantör. När man bestämt sig
för att outsourca är nästa steg att välja leverantör. Hur gör man detta på ett bra
och genomtänkt sätt? En förutsättning för att lyckas med en outsourcingsatsning
är att man vet exakt vad man vill outsourca. Är man som kund intresserad av att
outsourca hela faktureringsprocessen eller bara vissa delar? Vill man kanske
outsourca något utöver själva faktureringsfunktionen dvs efterfrågas någon typ
av mervärdestjänst? Ovanstående är några av de frågor som författaren avser att
behandla i den aktuella undersökningen.
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4.Syfte
Att skapa förståelse för outsourcing av faktureringsfunktionen i
(faktureringsintensiva) näthandelsföretag.

4.1 Frågeställningar

Inom ramen för undersökningens syfte har författaren valt att konkretisera syftet
i följande frågeställningar:

•  Vilken inställning till outsourcing av faktureringsfunktionen har de aktuella
företagen och vad beror detta på?

 

•  Vilka fördelar och nackdelar samt möjligheter och risker kan outsourcing av
faktureringen medföra för näthandelsföretag?

 

•  Hur ser outsourcingprocessen ut i de företag som valt att outsourca
faktureringsfunktionen (dvs hur genomför man /kan man genomföra/
outsourcing av fakturering i praktiken)?

 

•  Vilka faktorer är av betydelse för det outsourcande företaget (kunden) vid
val av extern leverantör?

 

•  Vad har företagen outsourcat och vad vill de outsourca? Hela
faktureringsfunktionen eller bara vissa delar – och i så fall vilka delar?

 

•  Efterfrågar de outsourcande företagen (kunderna) någon annan typ av
tjänster av samma leverantör, vilka kan sättas i samband med faktureringen
(mervärdestjänster, stödtjänster, någon slags ”helhetslösning” etc)?
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5.Avgränsningar
•  Undersökningen syftar inte till att i någon större omfattning behandla de

juridiska aspekterna av fenomenet outsourcing, pga författarens begränsade
kunskaper inom det juridiska området.

•  Undersökningen syftar inte till att bedöma eller värdera fakturering som
betalningssätt eller jämföra fakturering med andra betalningssätt (tex
kontokortsbetalning, postförskott etc).

 

•  Undersökningen syftar ej heller till att bedöma eller värdera marknaden eller
framtida marknadsutsikter för näthandel.
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6.Metod
I följande kapitel ges först en översiktlig beskrivning över olika vetenskapliga
förhållningssätt. Därefter redogör författaren för sitt vetenskapliga
förhållningssätt och hur han gått tillväga för att nå undersökningens syfte, dvs
insamling och bearbetning av data. Då den aktuella undersökningen är en sk
fallstudie, kommer denna typ av undersökningar att ägnas särskild
uppmärksamhet.

6.1 Vetenskap och verklighet

Då magisteruppsatsen skall vara ett vetenskapligt arbete, anser författaren det
lämpligt att diskutera frågan ”Vad är vetenskap?” samt att redogöra för sin egen
syn på saken. Forskarens syn på verkligheten, vilken kan sägas vara tätt
sammanbunden med begreppen subjektivitet och objektivitet, har en avgörande
roll när man diskuterar vetenskapsbegreppet, varför även dessa begrepp
kommer att behandlas nedan.

Vad vetenskap är för något är en fråga som sysselsatt många, ända sedan de
gamla grekernas dagar. Det är icke desto mindre svårt att hitta en entydig
definition av vad vetenskap är. Olika människor har helt enkelt olika syn på
begreppet.

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) menar att vetenskap är ett
förhållningssätt, i vilket man ständigt är beredd att ompröva nuvarande
”sanningar”, uppfattningar och metoder. Vetenskap skall generera kunskap,
vilken skall presenteras på ett sådant sätt att den kan ifrågasättas. Ett krav som
anges av en del forskare är att en undersökning skall vara repeterbar, dvs en
annan person skall komma fram till samma resultat om exakt samma metod
tillämpas vid undersökningen av samma problem. (Huruvida detta senare krav
är relevant eller ej beror på forskarens grundläggande syn på vetenskap och
vetenskaplig forskning – förf anm). Ett annat krav är att kunskapen skall vara
falsifierbar dvs man skall (under vissa omständigheter) kunna förkasta den som
ogiltig. Vidare skall forskaren redovisa alla resultat och tillvägagångssätt på ett
öppet sätt.



14

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) anser vidare att ”…endast kunskaper som
är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap och att endast
metoder som uppfyller vissa krav kan kallas vetenskapliga”.

För att en forskningsrapport skall uppnå en viss grad av vetenskaplighet, krävs
det enligt Holme & Solvang (1991) att den upppfyller vissa ideal. Etikidealet
innebär att rapporten inte skall drabba någon på ett negativt sätt, varken den
som lämnat information eller den som läser rapporten. Tillgänglighetsidealet
innebär att rapporten bör utformas på ett sätt så att den blir begriplig för den
relevanta målgruppen. Relevansidealet innebär att rapporten bör behandla
frågor som förväntas ge ett nyhetsvärde och ett bidrag som inte bara forskaren
själv, utan helst samhället, kan ha nytta av. Kvalitetsidealet innebär att
forskningsrapporten måste uppfylla vissa formella krav, vad beträffar
exempelvis problemformulering, redovisning av metod, informationssamling
samt presentation av resultat. Självständighetsidealet innebär att forskaren inte
får vara beroende av någon person eller företag etc.

Ovanstående leder oss in på vad som är god vetenskap. Andersen (1994)
påpekar att begrepp som ofta nämns i samband med god vetenskap är
begreppsmässig klarhet, noggrannhet, logisk överensstämmelse och
objektivitet.

Författaren menar att ovanstående kriterier, utom det sista, kan användas av
läsaren för att bedöma om den aktuella undersökningen kan karaktäriseras som
ett exempel på god vetenskap. Varför denna invändning mot kravet på
objektivitet? Om objektivitet innebär en total frigörelse från värderingar och
förförståelse, anser författaren att detta i praktiken är omöjligt. Det är enligt
författaren inte heller alltid säkert att objektivitet är något eftersträvansvärt. Det
beror på vilken vetenskaplig grundinställning forskaren har.

Lundahl och Skärvad (1996) påpekar att det finns tre huvudsakliga
uppfattningar vad avser möjligheten att skilja mellan värderingar och fakta;

� Kunskapen skall vara helt fri från värderingar. Forskaren kan och bör vara
värdeneutral. Denna uppfattning har haft ett stort inflytande inom
naturvetenskapen.

 

� Det är svårt att dra en klar linje mellan värderingar och fakta dvs mellan det
subjektiva och det objektiva. Denna åsikt återfinns inom
samhällsvetenskapen. Enligt detta synsätt anses en forskare objektiv och



15

saklig om han eller hon är medveten om värderingarnas betydelse samt kan
klargöra sina egna värderingar.

� Ett tredje synsätt innebär att det är omöjligt att skilja mellan värderingar och
fakta, dvs det subjektiva respektive det objektiva. Det finns följaktligen skäl
att arbeta medvetet subjektivt.

 

 

 Författaren menar att individer påverkas av de värderingar och den förförståelse
som de bär med sig. Människor påverkas både medvetet och omedvetet av de
värderingar som finns i vår närhet under uppväxtåren samt under vår utbildning,
som lär oss tänka på ett visst sätt och i vissa banor. Författaren anser alltså att
verkligheten uppfattas olika av individer beroende på de grunläggande
värderingar och tankemönster som präglat oss och ansluter sig således på den
punkten till vad Arbnor & Bjerke benämner aktörssynsättet (se avsnittet
”Metodsynsätt och kunskapssyn” nedan).
 

Författaren anser vidare att generell objektivitet (enligt Lundahl & Skärvads
första punkt) i samhällsvetenskaplig forskning i de flesta fall är ouppnåeligt.
Detta pga förekomsten av omedvetna värderingar, vilka följaktligen ej heller
kan åskådliggöras och därför omöjliggör en fullständig objektivitet. Med
fullständig objektivitet menas att alla individer uppfattar en företeelse på exakt
samma sätt. Detta menar författaren är omöjligt, då alla individer tolkar
verkligheten efter sina egna subjektiva och unika referensramar. Dessa
referensramar kan dock se mer eller mindre lika ut, vilket enligt författaren
innebär att en viss specifik och gruppberoende objektivitet kan uppnås inom en
grupp, där individerna har liknande referensramar. Ju mer homogena
individernas referensramar är, desto större är sannolikheten att en företeelse
tolkas på samma sätt, vilket leder till ovan nämnda upplevelse av objektivitet
inom gruppen.
 

Man bör betona att individer utanför den aktuella gruppen kan ha uppfattningar
som skiljer sig från en uppfattning, vilken anses objektiv inom gruppen.
Författaren strävar efter objektivitet enligt Lundahl & Skärvads andra punkt
men är samtidigt medveten om att detta sker i författarens subjektiva verklighet.
Förhoppningen är att uppnå objektivitet inom målgruppen för den aktuella
undersökningen, vilket enligt författaren i detta fall bör vara genomförbart.
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 6.2 Metodsynsätt och kunskapssyn
 

 Hur man går tillväga då man forskar – skapar ny kunskap -, dvs vilken metod
forskaren använder, hänger tätt samman med forskarens verklighetsuppfattning.
Denna påverkar forskarens syn på vad som är kunskap samt hur ny kunskap
skapas. Arbnor & Bjerke (1994) urskiljer tre olika metodsynsätt:analyiskt
mtetodsynsätt, systemsynsättet och slutligen aktörssynsättet.
 

� Det analytiska synsättet är det äldsta och har en djupt rotad tradition i det
västerländska tänkandet, speciellt inom naturvetenskaperna. Detta synsätt
bygger på antagandet att verkligheten är objektiv och mätbar samt av
summativ karaktär - dvs helheten är summan av delarna. Kunskapen som
skapas skall vara individoberoende dvs fri från subjektiva värderingar och
upplevelser. Ny kunskap om delarna skapas genom att verifiera antaganden
– hypoteser – om deras beskaffenhet.

 

� Systemsynsättet är inte alls lika gammalt som det analytiska synsättet, utan
utvecklades under 1950-talet som en reaktion mot det analytiska synsättets
bild av verkligheten. Systemsättet antar, liksom det analytiska synsättet, att
verkligheten är objektiv. Skillnaden är att helheten avviker från summan av
delarna. Detta medför att synergieffekter kan uppstå när delarna interagerar.
Systemsynsättet försöker förstå och förklara delarna utifrån helheten.
Kunskapen som utvecklas är systemoberoende.

 

� Det tredje synsättet, aktörssynsättet, utvecklades under 1960-talet. Synsättet
försöker förstå helheten genom att studera delarnas egenskaper. Här studeras
vilken betydelse olika aktörer tillskriver sina handlingar och den omgivande
miljön. Verkligheten betraktas enligt detta synsätt som en social
konstruktion. Helheten existerar som socialt konstruerade strukturer av
innebörder. Ny kunskap är individberoende och kan skapas då betydande
aktörer studeras i sitt sociala sammanhang.

 

 

 Den aktuella undersökningen kan sägas vara präglad av ett aktörssynsätt med
ett visst inslag av systemsynsätt. Författaren anser, i anslutning till
aktörssynsättet, att verklighten uppfattas olika av olika individer men menar
samtidigt att det idag är omöjligt att betrakta företag som oberoende delar i ett
system. I outsourcingrelationer uppstår ett slags beroendeförhållande mellan
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kund och leverantör. Dessa företag är interagerar i sin tur med andra företag i
sin omgivning, vilket kan leda till att andra beroendeförhållanden uppstår. En
förändring hos en outsourcingleverantör får ofta konsekvenser för flera kunder
och dessa påverkar i sin tur andra företag i sin omgivning etc. Författaren
ansluter sig alltså till Arbnor och Bjerkes systemsynsätt, på den punkten att det
förekommer synergieffekter men tar samtidigt avstånd från samma synsätts
uppfattning om att verkligheten är objektiv.
 

 

6.3 Undersökningsansats
 

 Lekvall & Walbin (1993) skiljer på tre olika slags undersökningsansatser:

� Fallstudier, vilka används när enskilda fall skall undersökas på djupet.

� Tvärsnittsansats anänds då ett brett urval studeras vid en viss tidpunkt.
Tvärsnittsansatsen kan vara av antingen ”survey” eller experimentell
karaktär. Vid den förra typen observeras och registreras verkligheten passivt
medan den andra typen innebär att den studerade verkligheten styrs, så att
det som är av intresse blir belyst på ett bra sett.

 

� Tidsserieansatsen innebär att studien följer en viss utveckling över tiden.

Enligt Lekvall och Walbin (1993) kan man även dela in undersökningar
beroende på om de är kvantitativa eller kvalitativa. Vid en kvantitativ
undersökning samlar forskaren in, analyserar och tolkar kvantitativa data medan
man i kvalitativa undersökningar samlar in, tolkar och analyserar data som inte
kan kvantifieras dvs uttryckas i sifferform på ett meningsfullt sätt. Till saken
bör läggas att undersökningar ofta har både kvalitativa och kvantitativa inslag,
ofta dominerar dock ett av dessa.

Den aktuella undersökningen är en sk kvalitativ fallstudie, där fallet är
faktureringsfunktionen i respektive företag. Beslutet att göra en fallstudie
grundar sig på viljan att studera den aktuella företeelsen på djupet. Författaren
önskar få inblick i företagens subjektiva verklighet, för att på så sätt skapa
förståelse kring deras inställning till outsourcing. Författaren anser att en
fallstudie ger en bättre möjlighet till detta än en tvärsnittsstudie.
Tidsserieansatsen bedömdes också vara en mindre lämplig ansats, då författaren
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önskade studera företagens inställning till outsourcing i dagsläget snarare än
över en längre tidsperiod. En tidsserieansats hade även varit mycket svårt att
genomföra pga den begränsade tiden som stod till författarens förfogande.

6.4 Fallstudier och fallstudiemetodik

Då den aktuella undersökningen är en sk fallstudie, anser förafattaren det
lämpligt att i detta avsnitt ägna denna typ av undersökningar särskild
uppmärksamhet. Den aktuella undersökningen syftar till att skaffa sig
grundläggande kunskap och förståelse för ett problemområde, vilket innebär att
man kan säga att studien är av explorativ karaktär. Enligt Lekvall och Walbin
(1993) används oftast fallstudier vid explorativa undersökningar, då dessa ger
detaljerade och ofta djupgående beskrivningar av enskilda fall. Författarna
menar dessutom att fallstudiemetodiken är speciellt lämplig då man inte är
intresserad av att dra speciellt djupgående slutsatser om hur de undersökta
fallen förhåller sig till en bakomliggande målpopulation.

Lundahl och Skärvad (1992) påpekar att fallstudier innebär studier av en eller
ett fåtal organisationer med betraktande av ett stort antal variabler. Hur många
fall (tex företag) man väljer är en avvägningsfråga mellan önskad bredd och
djup i studien. Om man väljer att endast studera ett fall, innebär detta att det
finns bäst förutsättningar till en djup studie, vilken kan behandla ett stort antal
aspekter av det aktuella ämnesområdet. Nackdelen med detta kan vara att
studien blir alltför snäv och situationsspecifik för att andra aktörer skall kunna
dra nytta av den i andra situationer.

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) är en fördel med att välja fler än
ett fall att man lägger till jämförelsemöjligheter mellan de olika fallen.
Nackdelen är att man får mindre tid över till varje fall, vilket kan leda till att
studien ”tunnas ut”. Det gäller således att hitta en lämplig avvägning mellan
bredd och djup. Fallstudier, innebär för de ovanstående författarna, att man
studerar ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Vidare anger de att man genom
fallstudier kan skaffa sig nya infallsvinklar på ett redan studerat
problemområde.

Författaren menar att den aktuella undersökningen syftar till just ovanstående.
Många undersökningar behandlar outsourcing på en mer generell nivå eller
outsourcing av IT-verksamhet (enligt författarens egen erfarenhet). Denna
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studie studerar outsourcing från en ny infallsvinkel (fakturering i
näthandelsföretag). Genom att genomföra en fallstudie, hoppas författaren på att
kunna ge en mer detaljerad och djupgående bild av det aktuella
problemområdet, än vad som skulle kunna ha uppnåtts genom att endast
genomföra en studie av sekundärdata (litteraturstudie).

Merriam (1994) menar att kvalitativa fallstudier innebär att man fokuserar på
insikt, beskrivning och tolkning inom ett speciellt avgränsat sammanhang, där
åsikter och uppfattningar utgör grunden för iakttagelser. Merriams syn på
verklighten är att den är en subjektiv sammansättning, vilken beror på relationer
och samspelet som uppkommer mellan människor.

Författarens val att genomföra en kvalitativ fallstudie, grundar sig på viljan att
att gå utanför teorin, ut i verkligheten, för att på så sätt skapa förståelse för hur
företag och personerna i dessa ser på det aktuella problemområdet och hur detta
behandlas i praktiken.

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) påpekar att fallstudier inte behöver vara
jämförande och generaliserande, utan endast kan syfta till att skapa förståelse
för specifika situationer.

Författaren avser heller ej att fastställa statistiska samband för vidare
generalisering, utan är snarare intresserad av att erhålla en djupare förståelse
genom att få insikt i personliga åsikter. Detta är något som endast en kvalitativ
fallstudiemetodik kan ge.

6.5 Datainsamling

Vanligtvis skiljer man mellan två olika sorters data, sekundärdata (data som
redan finns) respektive primärdata (data som måste samlas in, tex genom
intervjuer etc). I begynnelsefasen av en undersökning kan forskaren ofta ha
nytta av att använda sig av sekundärdata, då detta kan hjälpa till att snabbt ge en
överblick över ett problemområde. Därefter kan primärdata användas för
ytterligare belysa de delar av området, vilka skall undersökas närmare. Dessa
två datatyper ställer olika krav på arbetsinsats från forskarens sida men är också
i olika hög grad lämpliga för olika syften och problemställningar.
(Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1991)
Denna undersökning bygger till övervägande del på tolkning av kvalitativa data,
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både primär- och sekundärdata. De båda datatyperna diskuteras vidare nedan.

Sekundärdata

Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet ännu en gång dvs man bör utnyttja
sekundärdata för att tillägna sig det som redan är känt inom det aktuella
probemområdet. Detta gäller praktiskt taget alla undersökningar. Det är svårt att
tänka sig en undersökning där man inte kan ha nytta av att först studera
befintliga sekundärdata. En grundlig genomgång av sekundärdata kan för det
första ge en bra överblick över ett problemområde samt att det även ger
forskaren en möjlighet att se hur andra forskare uppfattar och behandlar ett visst
problemområde. Man kan på detta sätt erhålla flera olika infallsvinklar på
problemet, vilket erbjuder en bra grund att stå på inför den vidare
undersökningen. (Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1991)

Olika typer av sekundärdata är mer eller mindre lämplig för olika typer av
undersökningar. Undersöker man tex ett område, vilket karaktäriseras av en hög
förändringstakt, blir det speciellt viktigt med aktuell (dvs ”ny”) information.
Källor till sådan information kan tex vara tidningar, tidskrifter, nypublicerade
rapporter samt Internet/World Wide Web. Ämnen, där förändringstakten, inte är
lika hög kan undersökas med tex böcker och bibliografier. Exempel på
sekundärdata är tex böcker, tidningar, forskningsrapporter, avhandlingar,
television, databaser samt Internet/World Wide Web. (Wiedersheim-Paul och
Eriksson, 1991)

Primärdata

Primärdata innebär enligt Lundahl och Skärvad (1992) data som utredaren
insamlat själv, tex genom intervjuer, enkäter och observationer.

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) urskiljer tre olika sätt för att samla in
primär data, nämligen besöksintervjuer, telefonintervjuer och postenkäter;

� Besöksintervjuer: Denna metod kan användas vid komplicerade
frågeställningar, då den även ger intervjuaren möjlighet att följa upp
frågorna. Fördelar med denna insamlingsform är bla att de går relativt snabbt
att genomföra samt att datainsamlingen sker under kontrollerade former. Vid
denna typ av intervju ges det även möjlighet att använda visuella hjälpmedel
för att förklara och illustrera. Det faktum att man ser varandra under
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intervjun, medför att intervjuaren kan tolka kroppsspråk, tonfall etc hos
respondenten och vice versa. Intervjuaren kan påverka de svar
intervjupersonen ger, utan att detta varit avsikten. En annan nackdel med
denna metod är att intervjuerna ofta kan vara dyra att genomföra. Det kan
även vara svårt att få de potentiella intervjupersonerna att överhuvudtaget gå
med på att låta sig intervjuas.

 

� Telefonintervjuer: Denna typ av intervju har en låg kostnad jämfört med
besöksintervjuer. Även denna typ av intervju går snabbt att genomföra och
svarsfrekvensen är hög. Möjligheten att behandla komplicerade
frågeställningar vid denna intervjuform är dock begränsad samtidigt som
visuella hjälpmedel ej kan användas. Även i detta fall finns det en viss risk
att intervjuaren kan påverka respondenten, tex genom sitt tonfall etc.

 

� Postenkäter: Av de tre metoderna har denna den absolut lägsta kostnaden
per uppgiftslämnare. Telefonuppföljning kan bidra till att erhålla en
acceptabel svarsfrekvens. Fördelar är att man kan använda sig av långa
svarsalternativ samt av illustrationer och diagram osv. I denna typ av
undersökning riskerar inte intervjuaren att påverka intervjupersonen i lika
hög grad som i de övriga fallen. En nackdel kan vara att man missar de
tolkningsmöjligheter somuppstår i det personliga mötet. Andra nackdelar är
att denna metod oftast är tidskrävande samt att datainsamlingen är svår att
kontrollera (Hur vet man tex att det verkligen är intervjupersonen som fyllt i
formuläret?). Det kan även vara svårt att följa upp frågor.

 

� E-post och integrerad röst/datakommunikation: Författaren skulle även vilja
påpeka den ökade betydelsen av e-post som kommunikations-medel. Även
fax torde förekomma, även om e-post antagligen är påväg att ersätta detta
kommunikationsmedel i stor utsträckning. E-post är ett mycket billigt
alternativ. E-postenkäter är dessutom relativt lätta att konstruera och mycket
lätta att besvara, vilket borde borga för en ganska hög svarsfrekvens. Det är
enkelt att i detta fall använda visuella hjälpmedel och det är även enkelt att
ställa följdfrågor. En annan fördel är att bearbetningen av data kan
underlättas, tex genom att konstruera en enkät som genererar data i ett
format, vilket direkt kan bearbetas i önskvärt program (tex ett
kalkylprogram). En nackdel med e-post är att säkerheten vid dataöverföring
på Internet ofta inte kan garanteras. Många e-postprogram erbjuder dock
möjligheter till kryptering och i företagssammanhang kan de ekonomiska
och tekniska resurserna finnas för att etablera sk säkra anslutningar. I vissa
sammanhang kan e-post tänkas vara mindre lämpligt, då tex vissa personer
eller grupper inte har tillgång till e-post (många bibliotek erbjuder dock
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tillgång till datorer) eller tillräcklig datorvana.

En annan möjlighet är, enligt författaren, att använda sig av program som
erbjuder integrerad röst och datakommunikation (tex Microsoft Netmeeting)
eller videokonferenser, vilka är vanliga inom vissa företag som sysslar med
tex tele- och datakommunikation. En videokonferens erbjuder i stort sett alla
fördelar som besöksintervjun har samtidigt som kostnaden blir betydligt
lägre (förutsatt att man redan har tillgång till teknologin) eftersom resor ej
blir nödvändiga. Dessa sätt är enligt författarens åsikt än så länge relativt
ovanliga men lämpar sig väl om teknologin finns tillgänglig hos de berörda
företagen. Med utvecklingen av IP-telefoni och bredband etc kommer dessa
intervjuformer kanske att bli vanligare i framtiden.

6.6 Undersökningsmetod – datainsamling och urval

Litteraturstudie

För att inledningsvis få en övergripande bild av problemområdet, samt för att
senare specificera problemt, genomfördes till att börja med en litteraturstudie.
Databaser (kataloger) användes för att söka böcker och artiklar med anknytning
till ämnet vid Linköpings Universitetsbibliotek, Stockholms Universitets
Bibliotek samt Biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm..

Detta innebar att en grundläggande förståelse för det aktuella ämnet inhämtades.
Artiklar och information söktes även på Internet/World Wide Web, då detta
erbjuder en möjlighet att nå information som ännu ej finns i tryckt form.
Näthandel samt i viss mån även outsourcing (speciellt ”billing outsourcing” dvs
outsourcing av faktureringsfunktionen) är relativt nya ämnesområden som
förändras snabbt, varför Internet kändes som ett naturligt val.
”Näthandelsföretag” finns ju dessutom per definition ”på nätet”(dvs är
tillgängliga via World Wide Web), vilket innebär att en betydande mängd data
också bör finnas där. Det är idag gratis att lägga upp information (egna
hemsidor) för vem som helst som har tillgång till internet, varför man (liksom
alltid) bör tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till det man läser. Internt material
från Telia Billing användes i syfte att skapa förförståelse för fakturering hos
författaren.

Efter den ovan nämnda insamlingen av sekundärdata var det dags att välja de
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studieobjekt (fallföretag) som skulle bidraga till att skapa en djupare förståelse
för det valda ämnesområdet. Urvalsprocessen som resulterat i att
näthandelsföretagen Bokus och Boxman valts beskrivs nedan.

Val av företag

Hög faktureringsintensitet (många fakturor per tidsenhet) är utgångspunkten vid
val av företag. Detta innebär självklart också att företaget måste tillämpa
fakturering som betalningssätt (till skillnad från tex postförskott etc.)
Undersökningen är vidare begränsad till sk ”business-to-consumer”-företag dvs
näthandelsföretag som säljer till slutkonsument, enligt överenskommelse med
Telia Billing AB. Följande samband mellan pris och faktureringsintensitet
antas: lägre pris –> fler transaktionstillfällen –> fler fakturor per tidsenhet ->
högre faktureringsintensitet. Därför har företag, vilka säljer relativt sett billiga
produkter valts. Samtidigt är storleken (omsättningen) av betydelse, då stor
omsättning och lågt pris medför fler faktureringstillfällen (högre
faktureringsintensitet). I Sverige står försäljning av CD-skivor och böcker
tillsammans med datorer för den största delen av näthandeln (Veckans Affärer
19990222). I USA köper ca 1/3 av de som handlar på nätet videofilmer, varför
även detta ansetts vara en intressant produktkategori värd att se närmare på.
Näthandelsföretag som säljer ovanstående tre produktkategorier (CD-skivor,
filmer och böcker) har således bedömts att i dagsläget besitta eller ha
förutsättningar att utveckla mycket faktureringsintensiva verksamheter (jämfört
med andra näthandelsföretag ceteritis paribus). Det finns givetvis en mängd
övriga faktorer som kan vara avgörande för hur ett företag utvecklas –tex
lönsamhet, tillgång på riskkapital etc. Dessa faktorer behandlas dock ej här pga
brist på tid och resurser.

Företag av den typ som beskrivits ovan har sedan valts efter tillgänglighet på
information i böcker, fackpress, massmedia och ”white papers”
(analysrapporter) men framför allt på Internet. Ett näthandelsföretag måste per
definition ”finnas” på Internet (ha en webplats) varför detta medium varit det
viktigaste. Informationssökning har genomförts via relevanta sk ”shopping-
portaler” (webplatser som samlar information om och länkar till
näthandelsföretag”) samt med hjälp av sökmotorer med relevanta söktermer
såsom ”e-handel”, ”näthandel”, ”e-commerce”, ”business-to-consumer”,”CD-
skivor”,”musik”, etc etc

Eftersom näthandel är ett mycket nytt område som förändras och utvecklas hela
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tiden med en mycket hög hastighet. Marknadsstrukturer förändras snabbt, vilket
leder till att information snabbt blir föråldrad. Detta medför att den senaste
informationen ofta inte finns tillgänglig i tryckt form. Internet erbjuder däremot
ständigt uppdaterad information. Tillförlitligheten brukar kritiseras i vissa fall,
då vem som helst kan lägga ut information på ”nätet”. Man kan dock knappast
säga att all tryckt information är tillförlitlig. Värderingar och intressen kan
påverka innehållet i tex konsultrapporter och branschinformation. Författarens
åsikt är att man trots detta kan ha användning av dem, förutsatt att man intar ett
kritiskt förhållningssätt till det lästa.

När ett antal intressanta företag identifierats med hjälp av ovanstående metod,
rangordnades dessa efter förväntad faktureringsintensitet. Bokus, Boxman och
Ginza var de företag som intog en ledande ställning. Det är av dessa företag
som de svenska konsumenterna handlar mest enligt Sifo Interactives
shoppingrapport 99:3 (källa: MMXINORDIC.com – fd Sifo Group Interactive -
000706). Sekundärdata hämtades sedan från företagens hemsidor på Internet för
att ge företagsspecifik bakgrundsinformation.

Därefter kontaktades personer med strategiskt och/eller övergripande
ekonomiansvar via telefon, på de aktuella företagen, för att se huruvida de var
intresserade av att bli intervjuade. Att få tag på dessa intervjupersoner var en
ganska tidskrävande process. Ekonomicheferna på Bokus och Boxman tackade
ja till att bli intervjuade. På Ginza tackade man nej på grund av tidsbrist. Detta
bortfall innebär givetvis att jämförelseunderlaget minskar. Det innebär å andra
sidan att det blir mer tid till att gå på djupet i de övriga två fallen, samtidigt som
det fortfarande finns ett visst jämförelseunderlag. Författaren är övertygad om
att studiens syfte kan uppfyllas med de två aktuella fallföretagen Bokus och
Boxman. Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid besöksintervjuerna hos dessa
företag.

Intervjuer

Två stycken sk besöksintervjuer har genomförts med peroner med övergripande
ekonomi-ansvar på näthandelsföretagen Bokus och Boxman. Enligt författarens
åsikt har dessa visat sig vara ”rätt” personer för undersökningen, då dessa
kunnat besvara de frågor författaren ställt och dessutom under intervjuerna
bidragit med en hel del annan ”nyttig” information, vilken varit av värde för
undersökningen.

Författaren hade redan innan dessa fallföretag valdes, formulerat ett antal
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frågor, vilka författaren kände måste besvaras av respondenterna för att
undersökningens syfte skulle uppfyllas. För att ge respondenterna tillfälle att
förbereda sig inför intervjuerna samt för att dessa skulle ske på ett smidigt sätt,
skickades intervjufrågorna ut med e-post några dagar innan respektive intervju.

Intervjuerna var strukturerade i det avseende att de baserades på de ovan
nämnda frågorna, men bedrevs annars mer i form av samtalskaraktär för att ge
respondenten tillfälle att uttrycka sina åsikter på ett fritt sätt. Bandspelare
användes vid intervjuerna, vilket enligt författaren både kan ha sina för- och
nackdelar. Då författaren genomfört undersökningen ensam hade det varit svårt
att koncentrera sig på intervjun samtidigt som anteckningar hade gjorts.
Bandspelare eliminerar risken för att man ”minns fel” samt risken för
feltolkning av den egna handstilen. På band kan man även återge röstnyanser
och tonfall, vilka annars går förlorade vid anteckningar. En nackdel är att
respondenten kan påverkas av det faktum att allt han sägs faktiskt spelas in på
band. Författaren upplevde dock inte att detta var något som besvärade de
aktuella respondenterna, då dessa utan tvekan direkt gav sitt godkännande till
att bandspelare kunde användas. Om bandspelaren går sönder får man problem
och det finns självklart en risk för diverse tekniska problem. Författaren
försökte undvika dessa genom att några minuter före varje intervju testa att
tekniken fungerade som den skulle. Långt innan dess hade författaren testat på
vilka avstånd mikrofonen fungerade på ett bra sätt. Då författaren ansåg att ovan
nämnda fördelar rejält övervägde nackdelarna, valde författaren att använda
bandspelare vid intervjuerna.

I samband med datainsamlingen, kan man givetvis kritisera att informationen
om företagen kommer från företagen själva. Det föreligger följdaktligen en risk
för att dessa försöker att framstå i en bättre dager för att få mera positiv
publicitet. Författaren är medveten om detta och har sökt andra källor för att få
en mer nyanserad bild men har ej funnit några artiklar som behandlat det
aktuella problemområdet i de berörda företagen på djupet.

6.7 Metodkritik och källkritik

På vägen från formulering av syfte och problem tills dess att slutsatser och
reultat presenteras, passerar man många olika steg i en undersökning. I vart och
ett av dessa steg under arbetsprocessens gång finns det en risk att fel uppstår.
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Lekvall och Walbin (1993) skiljer mellan följande typer av fel, vilka kan uppstå
under arbetets gång. (Lekvall och Walbin, 1993, där ej annat anges)

� Fel syfte - Om syftet med undersökningen är felaktigt formulerat, kan detta
leda till att hela studien blir missvisande (man utger sig för att studera ett
problem ur ett visst perspektiv men studerar i själva verket något annat).
Författaren har förutom med hjälp av den egna arbetsinsatsen försökt
undvika detta genom att ha en kontinuerlig dialog med handledare vid
Linköpings Universitet. På grund av detta upplever författaren att risken för
att denna typ av fel har uppstått är mycket ringa.

 

� Fel inriktning och innehåll - Dessa fel kan uppstå om man misslyckas med
att precisera undersökningsuppgiften på ett noggrant och korrekt sätt. En
annan orsak till dessa fel kan också vara att man inte tänkt sig för när man
formulerat avgränsningarna, vilket tex kan leda till att man borser från frågor
som är relevanta för syftet. På grund av den ovan nämnda dialogen med
handledare bedömer författaren risken för dessa fel som mycket liten.

 

� Inferensfel - Inferensfel kan uppstå då man försöker generalisera - dra
slutsatser om verkligheten - utifrån ett underlag som består av ett
otillräckligt stickprov från en given målpopulation. Detta kan tex vara en
följd av ett felaktigt urvalsförfarande från forskarens sida
.

Författaren har redovisat sina urvalskriterier i metodkapitlet, så det är upp till
läsaren att bedöma dessa. Denna studie, är vilket redan nämnts, en kvalitativ
fallstudie. Beslutet att göra en fallstudie grundade sig på viljan att studera
den aktuella företeelsen på djupet, för att på så sätt få en inblick i företagens
subjektiva verklighet och skapa förståelse kring deras inställning till
outsourcing, snarare än att dra generellt tillämpbara slutsatser.

 

� Mätfel - Dessa fel uppstår då den mätprocedur man tillämpat inte ger riktiga
värden på det man mäter, dvs mätmetoden påverkar det uppmätta resultatet,
vilket har som konsekvens att erhållna mätvärden skiljer sig från de ”sanna”
värdena. Detta kan bero på att intervjupersoner inte vill eller kan svara
sanningsenligt, eller pga att forskaren påverkar intervjupersonerna i en viss
riktning tex genom sitt uppträdande eller genom sitt sätt att ställa frågor.
Detta kan även bero på att mätinstrumentet är dåligt utformat, vilket i sin tur
kan leda till en otillräcklig validitet och en låg reliabilitet
.
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Enligt Kvale (1997) är validitet förmågan hos ett mätinstrument att mäta vad
som skall mätas medan reliabilitet betecknar det valda mätinstrumentets
förmåga att ge tillförlitliga och stabila mätresultat                                      .

Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) påpekar att det vid fallstudier är
särskilt viktigt att forskaren har tillgång till utförliga data om den process
som han eller hon undersöker. Så kallade accessproblem uppstår då en
forskare inte har så stor erfarenhet av det område som undersöks, vilket i sin
tur leder till svårigheter att bedöma vilka data som är mer respektive mindre
viktiga, hur insamling av data skall ske, vilka personer som besitter viktig
information samt hur insamlade data skall tolkas. Det kan även uppstå
intressekonflikter mellan forskaren och den undersökta organisationen eller
företaget, vilket kan leda till att forskaren inte få tillgång till det material
som undersökningen kräver.

Denna undersökning präglas av ett hermeneutiskt metodsynsätt och bygger
till övervägande del på tolkning av kvalitativa data, vilket gör att man kan
diskutera huruvida det är relevant att diskutera den i termer av mätfel och
reliabilitet etc. Hur författaren arbetat för att minimera risken för fel vid
intervjuerna redovisas nedan under delrubriken ”Undersökningsmetodik” i
avsnittet ”intervjuer”. För att sedan kunna bearbeta intervjumaterialet på ett
lätthanterligt vis har författaren valt att i efterhand skriva ut de inspelade
intervjuerna.

� Bearbetningsfel - Bearbetningsfel uppstår då forskaren bearbetar
datamaterialet på ett sådant sätt så att fel slutsatser dras av detta. Denna
undersökning bygger framför allt på tolkning av kvalitativa data, vilket
givetvis innebär att det föreligger en viss risk för denna typ av fel.

6.8 Alternativa metoder, reflektion över vald metod

Undersökningen skulle ha kunnat ges en ytterligare dimension om man
intervjuat leverantörer. Detta var dock i det aktuella fallet svårt att genomföra
pga konkurrenssituationen mellan dessa och företaget Telia Billing AB, vilket
författaren samarbetade med. Givetvis skulle man även kunnat ha utvidgat
studien till att omfatta ett större antal företag om tid och resurser till detta



28

funnits. Att undersökningen genomförts under sommaren kan ha gjort det lite
svårare (mer tidskrävande) än vanligt att få tag på respondenter.
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7.Teoretisk Referensram
Följande avsnitt avser att förklara och diskutera begreppet outsourcing.
Diskussionen tar sin utgångspunkt i olika författarens synunkter och
definitioner, för att sedan via en diskussion om det närliggande kärnkompetens-
konceptet, utmynna i en förklaring om hur författaren har använt begreppet i
den aktuella undersökningen. Vidare diskuteras fördelar och nackdelar med
outsourcing. Till sist ges en sammanfattande strukturerad överblick över
outsourcing-processen för att illustrera för läsaren hur den kan gå till rent
praktiskt i ett företag.

7.1 Vad är outsourcing?

Det är svårt att hitta en entydig definition av vad begreppet outsourcing står för
och kanske ännu svårare att hitta en bra svensk översättning (utkontraktering är
kanske det ord som kommer närmast den engelska facktermen). Då ordet
outsourcing är det vedertagna begreppet som används flitigt även i den svenska
litteraturen, har författaren funnit det lämplig att göra detsamma i denna
undersökning.

Det finns många definitioner av vad outsourcing egentligen är; Outsourcing
Institute i USA (branschorganisation för yrkesverksamma med anknytning till
olika aspekter av outsourcing) definierar outsourcing som ”det strategiska
användandet av externa resurser för att utföra aktiviteter som traditionellt
utförts av intern personal med interna resurser” (www.outsourcing.com
000717).

Brege (1999) menar att outsourcing innebär att ett företag slutar med en specifik
egen verksamhet, vilken sedan läggs ut på andra företag.

Dunkan (1992, i Augustsson och Bergstedt Sten, 1999) anser att outsourcing
generellt sett innebär att ett företag köper en tjänst av ett annat företag.
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Augustsson och Bergstedt Sten (1999) reder ut begreppen på ett utförligare sätt
när de skiljer mellan tre olika huvudtolkningar av vad begreppet outsourcing
innefattar:

1. Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter
2.  Outsourcing som inköp
3.  Outsourcing som relation

1. Denna användning har sin grund i den engelska frasen ”to out-source
something”, vilket innebär att man överlåter aktiviteter på en extern leverantör.
Detta kan i praktiken tex innebära att tillverkningen av en viss komponent säljs
ut. I denna tolkning handlar det alltså om att flytta ut (externalisera) befintliga
aktiviteter, vilket kan sägas resultera i att företagets verksamhet ”krymper”.

2. Föregående tolkning innebar att det outsourcande företaget själv utförde den
aktuella aktiviteten internt innan outsourcingen genomfördes. Så behöver det
emellertid inte alltid vara. Denna andra tolkning, vilken jämställer outsourcing
med inköp av en aktivitet, kan sägas utgå från det sk ”köpa-tillverka”-beslutet.
Med denna användning av begreppet har man tolkat engelskan som ”to source
from without” dvs man ”öser ur en källa” utanför den egna organisationen. I
detta fall, när begreppet tolkats som inköp, kan outsourcing omfatta såväl
aktiviteter som tidigare utfördes internt, som nya aktiviteter.

3. En tredje vanlig definition är en kombination av de två föregående. Detta
synsätt innefattar outsourcing av en befintlig aktivitet till en extern leverantör
(1.), samtidigt som leverantören utför aktiviteten för kundens räkning mot
betalning dvs inköp (2.). Denna tolkning förutsätter alltså att aktiviteten funnits
internt vid ett tidigare tillfälle samt att en samarbetsrelation mellan den externa
leverantören och det outsourcande företaget etableras. Denna relation är ofta
långsiktig och i dag är löptider på ca 2-5 år vanliga vid tecknandet av
outsourcingkontrakt.



31

7.2 Kärnkompetens

Outsourcing har en nära anknytning till begreppet kärnkompetens. Detta bevisas
av att flera författare använder kärnkompetens som utgångspunkt när de
diskuterar vad outsourcing är varför man outsourcar samt vad som skall
outsourcas. Detta motiverar enligt författaren en vidare diskussion kring
begreppet. Detta avsnitt syftar till att klargöra vad kärnkompetens är samt att se
närmare på detta begrepps förhållande till outsourcing.

Quinn och Hilmer (1994) anser att företag måste analysera sin verksamhet för
att se ”bakom” produkterna och se vad det är som egentligen skapar dem. Man
måste identifiera de specifika kunskaper som skapar ett unikt värde för kunden.
Det är viktigt för dessa att ta ställning till vad det är som ger företaget ett unikt
värde, gällande såväl verksamheten idag som den framtida verksamheten.
Författarna anser att kärnkompetens handlar mer om kompetens och kunskap än
om produkter och funktioner. Det är de specifika kunskaper som utgör kärnan i
verksamheten som kallas för kärnkompetens. Quinn och Hilmer menar att
kärnkompetensen skall bilda en varaktig plattform som företaget kan utveckla
och som är mer långlivad än enskilda produkter. Plattformen skall vara
utvecklings- och anpassningsbar, så att den kan anpassas till nya
produktområden. Vidare anser författarna att kärnkompetenserna bör vara
begränsade till antalet, lämpligen tre till fem, för att företagsledningen skall
hinna med att ge dem tillräcklig uppmärksamhet. En annan väsentlig sak, är att
kärnkompetensen är innesluten i organisationen, och inte beroende av enskilda
personer eller funktioner i företaget.

Quinn och Hilmer använder begreppet kärnkompetens när de skriver om
strategisk outsourcing för att konstatera vilka aktiviteter som skall bedrivas
internt respektive externt (dvs outsourcas). Strategisk outsourcing innebär att
företaget, genom att kombinera outsourcing med fokusering på kärnkompetens,
utnyttjar sina resurser och kunskaper för att stärka sin konkurrenskraft.
Ovanstående innebär att företaget tillämpar en kombination av följande två
strategier:

1.Koncentration av företagets egna resurser på en uppsättning av
kärnkompetenser, där de kan erhålla överlägsenhet och förse kunderna med
unikt värde.
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2.Välplanerad outsourcing av sådana aktiviteter (varav många traditionellt anses
integrerade i företaget) som företaget varken har ett kritiskt strategiskt behov av
eller speciell förmåga att utföra.

Genom att utnyttja ovanstående strategier, kan företaget utnyttja de interna
resurserna bättre, för att på så sätt tex erhålla högre avkastning på interna
resurser, låta kärnkomptensen utgöra barriärer mot konkurrenter eller för att
förkorta cykeltiderna vid framtagning av nya produkter.

Axelsson (1998) betonar att ett företags kärnkompetens består av resurser och
kompetenser där kombinationen skapar det unika hos företaget.
”Kärnkompetens (core capabilities) är de mest kritiska och mest utslagsgivande
(distinctive) resurser ett företag förfogar över, och som är svåra för andra att
kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategieska
mål som företaget strävar mot” (Long och Vickers-Koch, ur Axelsson, 1998,
sid.194)

Long och Vickers Koch betonar att ett företags förmåga (vad som kan presteras)
beror på en kombination av kunskaper/resurser och processer. Dessa
kunskaper/resurser och processer kan delas in i olika dimensioner enligt
följande modell (se figuren nedan), vilken visar hur ett företag kan dela upp sina
aktiviteter för att underlätta en identifiering av internt betydelsefulla aktiviteter,
vilket i sin tur kan bidra till att underlätta vid ett beslut om outsourcing. Ju
längre bort från ”cutting edge”-aktiviteterna (vilka är av avgörande vikt för den
framtida konkurrensförmågan ur ett strategiskt perspektiv) den aktuella
aktiviteten befinner sig, desto större är möjligheten att outsourca den enligt
Axelsson (1998).
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Figur 1: Indelning av företagets aktiviteter enligt Long och Vickers Koch

7.3 Outsourcingbegreppet i den aktuella undersökningen

Begreppet outsourcing används fortsättningsvis för att beteckna att en aktivitet,
vilken ej tillhör kundens men dock ligger i linje med leverantörens
kärnkompetens, utförs av en extern leverantör mot betalning under en längre
period. Aktiviteten skall sannolikt kunna utföras internt, men att detta i
praktiken skett tidigare är här inget krav. Det senare betyder tex att inköp av
typen papper, skrivbordmateriel, kaffe, disketter inte kan räknas som
outsourcing. (Det är inte speciellt troligt att ett företag skulle kunna ha ett
internt pappersbruk, kaffeplantage, diskettillverkning etc etc.)

I den aktuella undersökningen behandlas outsourcing av faktureringsfunktionen
i näthandelsföretag. Fakturering är en aktivitet som kan utföras internt av de
flesta företag, vilket bevisas av att många också gör det. Det kan dock finnas
skäl till att överväga om detta verkligen alltid är den bästa lösningen. Vilka för-
och nackdelar outsourcing kan medföra, diskuteras senare i undersökningen.
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7.4 Transaktionskostnadsteori

Om kärnkompetenskonceptet fokuserar på vad ett företag skall koncentrera sina
resurser på, så utgår transaktionskostnadsteorin från de kostnader som är knutna
till den aktuella outsourcingaktiviteten. Transaktionkostnadsteori är ingen ny
företeelse – 1937 skrev Coase, den förste förespråkaren för denna teori, en
artikel i ämnet (Grossman och Hart 1986, i Williamson, 1996). Hans idéer har
därefter utvecklats av andra författare, såsom Williamson, Grossman och Hart.
Vad är då transaktionskostnader för något? Det är de omkostnader som
uppkommer vid valet att utföra en aktivitet externt. Det rör sig alltså tex om
kostnader för att förhandla fram och fullfölja ett kontrakt samt andra
administrativa kostnader, tex för att söka och behandla information.
Förespråkarna för denna teori anser att det är viktigt att företaget kartlägger och
klassificerar kostnader knutna till en viss aktivitet. Genom att informera sig om
dessa kostnader kan företaget avgöra om man skall utföra aktiviteten internt
inom den egna organisationen eller om man istället skall vända sig till en extern
leverantör. För att avgöra vilket av de båda alternativen som är ekonomiskt
lönsamt, skall transaktionskostnaderna såväl som produktionskostnaderna
analyseras. Summan av kostnaderna skall därefter analyseras och utvärderas.

Enligt Quinn och Hilmer (1994) bör man ta med både interna och externa
transaktionskostnader i beräkningen. När man ser på kostnaderna för internt
utförande är det viktigt att man inte glömmer att ta med kostnader som berör
forskning och utveckling, kompetensutveckling samt de investeringskostnader
som själva beräkningen medför. För att sedan få en konkurrenskraftig
jämförelse bör dessa kostnader jämföras med kostnaden för den bästa externa
leverantören.

Williamson (1979) använder sig av tre kriterier för att utvärdera huruvida
aktiviteten bör utföras internt eller externt. Dessa tre kriterier är: aktivitetens
specifikhet, frekvens samt osäkerheten på den aktuella marknaden.

Aktivitetens specifikhet syftar till aktivitetens karaktär. En aktivitet med låg
specifikhet är en aktivitet av standardslag. Ju mer specifik aktiviteten i fråga är
desto viktigare blir det för företaget att ha transaktionen nära sig. Detta beror på
att konsekvenserna vid ett kontraktsbrott blir allvarligare ju mer specifik
aktiviteten är. Om aktiviteten är av standardslag och det inte krävs några större
anpassningar mellan parterna är det fördelaktigt att outsourca aktiviteten.

Frekvens syftar till hur ofta (med vilket tidsintervall) aktiviteten utförs. En
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aktivitet som utförs ofta (hög frekvens) är bättre att förlägga internt än externt.
Aktiviteter med låg frekvens kan bli dyra att utföra internt pga kostnader som
uppkommer om man måste upprätta speciella styrfunktioner etc. Författaren
(jag!) menar att det även finns exempel på aktiviteter med hög frekvens som
med fördel kan utföras externt. Ett exempel på en sådan aktivitet, vilken har en
central betydelse i den aktuella undersökningen, är faktureringen.

Osäkerheten på marknaden. Vid en hög osäkerhet på marknaden bör aktiviteten
utföras internt menar Williamson. En låg osäkerhet säger däremot ingenting om
var aktiviteten bör utföras.

En rapport av analysföretaget Gartner Group (1999) som behandlar outsourcing
av IT-aktiviteter anger att det fortfarande är kostnadsbesparingar som utgör
huvudmotivet för outsourcing. Dock är det enligt Gartner Group svårare att
spara pengar än många tror. (Källa: Computer Sweden, nr7, 1999)

7.5 Fördelar/möjligheter med outsourcing

Vilka fördelar kan man då uppnå med outsourcing? Några har redan nämnts
ovan. Den fördel man tänker på först är kanske möjligheten att spara pengar.
Fördelar av mer strategisk natur kan uppnås när man fokuserar på sin
kärnkompetens. Fördelar som nämnts under rubriken kärnkompetens inkluderar
möjligheten att utnyttja de interna resurserna bättre för att på så sätt tex erhålla
högre avkastning på interna resurser, låta kärnkomptensen utgöra barriärer mot
konkurrenter eller för att förkorta cykeltiderna vid framtagning av nya
produkter (en fördel vilken nämns tex av De Rose, 1997). Outsourcing kan även
innebära att det outsourcande företaget får tillgång till en produkt som kan vara
av högre kvalitet än man själv kan åstadkomma, eftersom den outsourcade
verksamheten (förhoppningsvis) ligger i linje med leverantörens
kärnkompetens. En annan strategisk fördel med outsourcing är enligt Boser
(1996) minskad kapitalbindning, dvs verksamheten kan bedrivas genom rörliga
kostnader istället för fasta. Enligt Ranky (1994) kan man även i vissa fall uppnå
skalfördelar, förutsatt att det råder ett gynnsamt kommunikationsklimat mellan
det outsourcande företaget och leverantören. Bragg (1998) ansluter sig till
föregående och menar att kostnader kan reduceras om leverantören kan uppnå
skalfördelar genom att centralisera uppdragen från ett flertal kunder. Dock
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menar Bragg att det i de flesta fall är orealistiskt att se outsourcing som ett
medel att spara pengar.

Meningarna är helt klart delade när det gäller hur mycket pengar man kan spara
genom outsourcing. Rothery och Robertson (1995) menar att outsourcing
reducerar ett företags kostnader. Resultaten av olika undersökningar visar upp
vitt skilda resultat. Renner och Tebbe (1998) kommer fram till att kostnaderna
hos 42% av företagen i deras undersökning reducerat sina kostnader med hjälp
av outsourcing. Laabs (1998) kommer däremot fram till att outsourcing reulterat
i genomsnittliga kostnadsökningar på upp till 28% hos företagen. Vissa företag
uppvisar kostnadsökningar på upp till 70% (vilket givetvis höjer genomsnittet).

Ovanstående undersökningar bör man kanske ta med en nypa salt men oavsett
hur det förhåller sig med kostnadsbesparingar, kan outsourcing ge företagen en
ökad kontroll av kostnaderna. Rothery och Robertson (1995) konstaterar att
många företag inte vet hur mycket deras IT-verksamhet kostar men att den
genom outsourcing får ett givet pris, vilket just innebär en ökad kontroll över
kostnaderna.

En annan fördel är enligt Rothery och Robertson (1995) att man i
outsourcingkontraktet kan ange att en viss servicenivå skall garanteras av
leverantören. Detta innebär i praktiken att leverantören garanterar att problem
som dyker upp skall hanteras och klaras upp inom en viss tidsperiod. Sker inte
detta erhålls skadestånd pga kontraktsbrottet. Denna möjlighet finns givetvis
inte om verksamheten sköts internt.

En annan fördel enligt De Rose (1997) är att företagen genom
outsourcingrelationen knyter till sig nya kontakter, vilket kan innebära att båda
företagen får tillgång till nya marknader samt potentiella kunder. Företaget kan
alltså genom en outsourcingrelation skaffa sig nya kunskaper samt få tillgång
till ny teknik och nya produktionsmetoder samt motpartens innovationer och
investeringar (vilka kan vara för dyra för att skaffa sig på egen hand) etc.

Ett annat argument är enligt Hendry (1995) behovet av flexibilitet. Då många
företag verkar i dynamiska och konkurrensintensiva miljöer, innebär detta att
företagen ständigt måste anpassa sig – gärna snabbt och på ett enkelt sätt.
Hendry menar att ett sätt att uppnå denna flexibilitet är att använda sig av en
mer kontraktsbaserad verksamhet (dvs outsourcing) istället för att ha en stor
hierarkisk organisation. Flexibiliteten ökar då mindre företag har lättare att
genomföra förändringar än stora och dessutom slipper man tänka på interna
konflikter och hinder, vilka kan uppstå tex vid uppsägningar. För nystartade
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företag innebär det även att man inte beöver anställa personer som inte tillhör
företagets kärnkompetens. Man undviker samtidigt kostnader förknippade med
internutbildning etc och kan istället genom outsourcing omdedelbart få tillgång
till kompetent personal (i bästa fall). Outsourcing innebär även att etablerade
företag inte behöver anställa ny personal för projekt av en mer tillfällig karaktär.
Om projektet skulle visa sig ”gå i stöpet” delar företaget och leverantören på
förlusten. Outsorcing erbjuder alltså en möjlighet till riskspridning (Axelsson,
1998)

7.6 Nackdelar/risker med outsourcing

Av ovanstående avsnitt har det framgått att möjligheten att spara pengar kanske
inte alltid är så stor som man vill tro. I vissa fall kan outsourcing medföra
kostnadsökningar. Enligt Brege (1999) kan det vara svårt att veta vad som är
företagets kärnkompetens. Om man outsourcar stora delar av den
kompletterande kompetensen, finns risken att man även outsourcar
kärnkompetensen (eller åtminstone vissa delar av denna). Man bör även
reflektera över vad som kommer att utgöra den framtida kärnkompetensen, så
att man inte av misstag outsourcar den.

Hendry (1995) påpekar att det finns en risk för att fokuseringen på
kärnkompetensen kan bli alltför intensiv, vilket gör att man inte
uppmärksammar icke-kärnkompetenserna tillräckligt mycket. Hendry (1995)
delar vidare in företaget i en formell repektive en informell del. Den formella
innehåller företagets processer och mätbara delar medan den informella
innehåller ”mjukare” och mer svårmätbara delar, tex företagets kultur och intern
informell kommunikation etc. Hendry menar att företagsledningen ofta lägger
en alltför stor vikt vid de formella delarna vid ett outsourcingbeslut. Man bör
även beakta tex vad som händer när arbetskamrater byter roll eller försvinner
och ersätts med externa konsulter. Man bör ta hänsyn till att en outsourcad
enhet inte ingår i företagets kultur, vilket bla innebär att man saknar en ”vi-
känsla” med resten av företaget samt att man inte får tillgång till den informella
kommunikationen. Hendry menar slutligen att outsourcing kan försämra
möjligheten till att ha en ”lärande” organisation. En förutsättning för det
långsiktiga lärandet i organisationen, är enligt Hendry, att det skapas en känsla
av trygghet. Denna känsla kan gå förlorad vid en alltför stark fokusering på
kärnkompetensen, vilket riskerar att skapa en känsla av oro och osäkerhet. Detta
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riskerar i sin tur att försämra möjligheterna för organisationens långsiktiga
lärande.

Parker (1994) påpekar risken för kulturkrockar när två företagskulturer skall
samarbeta. Detta (att två företagskulturer möts) är vanligtvis fallet vid
outsourcing.

Edwards (1998) anser att det alltid finns en risk att det outsourcande företagets
kultur hotas, när dominansen av externa parter blir för stor.

Outsourcing kan innebära en viss osäkerhet för medarbetarna i det outsourcande
företaget. Kommer de att få behålla sina jobb, förlora dem, eller tvingas byta?
(Detta gäller alltså outsourcing i betydelsen externalisering av befintlig
aktivitet) Elliot (1995) påpekar att osäkerheten kan minska motivationen och
lojaliteten mot företaget, vilket kan vara mycket skadligt för företaget
(omotiverade och illojala personer tenderar att prestera sämre).

Tillgång till nya kunskaper och kompetens nämndes i föregående avsnitt som en
fördel. I motsats till detta menar Yakhlef (1997) att risken med att outsourca IT,
är att företaget kan förlora värdefull kompetens. Det kan vara svår att återskapa
den förlorade kompetensen vid ett misslyckande (Detta gäller nödvändigtvis
inte bara IT – förf anm). Rothery och Robertson (1996) påpekar att det kan
uppstå problem när man byter ut ”nyckelpersoner”.

Yakhlef (1997) påpekar även riskerna med förändringar i leverantörens
organisation. Kommer leverantören att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga
lösningar även i morgon? Vad händer tex om leverantören går i konkurs?

Bettis et al (1992) anser att den huvudskaliga risken med outsourcing är att
företaget outsourcar fel aktiviteter. Detta kan leda till att företaget i framtiden
förlorar sin konkurrenskraft. Företag som råkar ut för detta, är enligt Bettis, ofta
allt för kostnadsfokuserade.

Axelsson (1998) påpekar att det kan uppstå problem vid en snabb
produktlansering. Leverantören måste snabbt inhämta nya kunskaper om den
nya produkten, vilket kan bli svårt om det inte finns effektiva
kommunikationskanaler. Dessutom kan det uppstå problem när verksamheten
expanderar och kunden kräver mer kapacitet än leverantören har möjlighet att
erbjuda.

Quinn och Hilmer (1994) påpekar att många företag har begått misstag när de
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valt leverantör för den outsourcade delen av verksamheten. Leverantören har
visat sig oförmögen eller ovillig att uppfylla de från kundens håll ställda kraven.
Detta kan givetvis få allvarliga följder för det outsourcande företaget. En annan
risk är att leverantören utnyttjar information och kunskaper, som erhållits under
outsourcingsamarbetet, till att ge sig in på den aktuella marknaden och
konkurrera med kunden.

Brege (1999) anser att det lätt går trender i företagsstrategier i Sverige.
Outsourcing är, enligt Brege, en sådan trend och det finns risk att företag fattar
ogenomtänkta outsourcingbeslut och/eller outsourcar i för stor omsträckning.
Detta kan bla leda till för stora administrativa kostnader.

7.7 Att välja leverantör – urvalskriterier

Att välja rätt leverantör är av yttersta vikt för kunden men det är samtidigt något
som kan vara rätt så svårt. Kunskap om hur kunderna väljer leverantör är
naturligtvis av intresse för de potentiella leverantörerna (i detta fall Telia
Billing). Marknadens föränderlighet gör att vad som betraktas som en bra
leverantör idag inte nödvändigtvis behöver vara det imorgon. Det gäller därför
att ta reda på så mycket som möjligt om leverantörerna (samt deras planer för
framtiden). De skiljer sig mycket vad beträffar tex servicenivåer, affärsfilosofi,
expertis, investeringar i forskning och utvecklingsverksamhet vilka kan vara
avgörande för marknadens framtida krav etc. (Laabs, 1998)

Hur väljer då företagen leverantör? Att valet av leverantör är, eller bör vara,
perfekt rationellt, förutsättningslöst och baserat på endast rent objektiva
kriterier vore en klar överdrift enligt Augustsson och Bergstedt Sten (1999).
Författarna påpekar att representanter i företag som outsourcar har följt känslan
i maggropen eller personkemin när de valt leverantör.

Författarna Leender och Fearon (1997) ansluter sig till ovanstående och betonar
att det är viktigt att även beakta de ”mjukare” faktorerna. Man bör bla se på
vilka värderingar leverantören har, hur leverantören kan uppfylla krav på nöjda
kunder samt om personkemin stämmer överens mellan medarbetarna i de olika
företagen.

Augustsson och Bergstedt Sten (1999) påpekar även att det är viktigt att ta
hänsyn till leverantörens serviceanda och att det är viktigt att leverantören,
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redan i initialskedet, uppvisar den professionalitet och lyhördhet som kunden
efterfrågar.

Det är mycket viktigt att det outsourcande företaget ser över vilket behov av
flexibilitet och kontroll man har innan man väljer sin leverantör enligt
författarna Quinn och Hilmer (1994). Det gäller att hitta den för företaget
optimala balanspunkten mellan de två ovanstående faktorerna. När situationen
präglas av sårbarhet/osäkerhet och man har stora krav på att skydda sin
konkurrensfördel är behovet av kontroll stort medan det motsatta gäller för en
situation som präglas av en låg grad av sårbarhet/osäkerhet.

Krajlic (1983, i Persson och Virum, 1991) presenterar en urvalsmodell, vilken
kunden kan använda som stöd vid beslutsprocessen som skall leda fram till
valet av den bästa leverantören. Modellen tar sin utgångspunkt i två
dimensioner, nämligen köpets betydelse och leverantörsmarknadens
komplexitet (se bilden nedan). Köpets betydelse bestäms utifrån faktorer som
inköpsbeloppet och inköpets andel av de totala kostnaderna (ju större andel
desto större betydelse har köpet osv). Leverantörsmarknadens komplexitet
bestäms utifrån tex antal alternativa leverantörer, tillgänglighet samt möjliga
substitut etc.

Fig. 2: Leverantörsstrategi, Källa Kraljic 1983, i Persson och Virum 1991,
egen bearbetning
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Grupp 1: Icke-kritiska artiklar dvs standardartiklar av ringa ekonomisk
betydelse med låg riskprofil. För dessa artiklar är det viktigt att ta hänsyn till
standardisering samt att försöka optimera lager.

Grupp 2: ”tungviktsartiklar” dvs artiklar med stor ekonomisk betydelse och låg
riskprofil. I detta fall är det viktigt att få till stånd gynnsamma ekonomiska
avtal, värdera substitur samt följa upp leverantörer.

Grupp 3: Flaskhalsartiklar dvs artiklar med liten ekonomisk betydelse men med
en hög riskprofil. Här är det viktigt med säkra leveranser samt att man har en
god marknadsöversikt.

Grupp 4: Dessa är strategiska artiklar, vilka kännetecknas av en stor ekonomisk
betydelse samt en hög riskprofil. Vidare kräver denna typ av artiklar en mycket
grundlig uppföljning. Ett stort informationsbehov uppstår i dessa fall, samtidigt
som det är viktigt att företagsledningen är inblandat i beslutsfattandet, då detta
är artiklar av strategisk betydelse.

Axelsson (1998) utgår ifrån att det måste finnas inslag av komplementaritet och
passform mellan kunden och den aktuella leverantören. Termen
komplementaritet uttrycker leverantörens förmåga att ”matcha” - tillmötesgå -
kundens behov. Det handlar om vilka resurser som finns att tillhandahålla
respektive inriktningen på den aktuella verksamheten.

När det gäller passform, urskiljer Axelsson följande fyra kriterier:

� Strategisk passform – Parternas strategier och långsiktiga planer skall helst
harmonisera med varandra. Den strategiska passformen uttrycker vad
leverantören är beredd att göra för kunden på kort respektive lång sikt samt
under vilka förutsättningar detta kan ske.

 

� Organisatorisk passform – innebär att kundens och leverantörens
organisationsstrukturer, aarbetssätt och kulturer passar ihop med varandra.
Naturen av ett samarbete påverkas av hur man går tillväga när man
samordnar och fördelar personal, aktiviteter och resurser. Företagskulturen
och inte minst personkemin mellan de personer som samarbetar har en stor
betydelse för hur ett samarbete fortlöper. Ett ömsesidigt förtroende kan sägas
vara en förutsättning för ett gott affärsklimat.
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� Affärsmässigt synsätt – Detta innebär att kunden och leverantören har ett
förenligt synsätt på hur man gör affärer dvs liknande spelregler för
affärsrelationen. Innan leverantör väljs, bör man studera bla vilket slags
affärsförhållande leverantören eftersträvar samt vilka ”spelregler” denna
tillämpar. Om kunden och leverantören har en liknande syn på dessa
faktorer, underlättas skapandet av en framtida relation.

 

� Tidsmässig passform – innebär att båda parter måste vara beredda att inleda
affärsrelationen samtidigt. Ett tidsmässigt ”glapp” kan i dagens dynamiska
och snabba affärsklimat utgöra en betydlig kostnad.

7.8 Outsourcingprocessen – en strukturerad överblick

Analysföretaget Ovum beskriver outsourcingprocessen i följande sex steg,
vilket hjälper till att ge läsaren en strukturerad bild som sammanfattar hur
företag kan arbeta och arbetar med outsourcing i praktiken. Ovum-rapporten
behandlar i första hand outsourcing inom telekommunikations-sektorn, men den
strukturerade process som Ovum beskriver är, enligt författaren, mer generellt
tillämpbar.

De sex stegen i outsourcingprocessen är enligt Ovum:

1.  Det initiala beslutet: outsourca eller ej?
2. Val av leverantör
3. Kontraktskrivande
4.  Transitionsfas – uppbyggande av partnerskap
5.  Stabilt förhållande
6.  Upphörande eller förnyelse av kontraktet

1. Det initiala beslutet – Skall man outsourca eller inte? I detta steg definieras
företagets behov dvs man måste vara helt på det klara vad man vill outsourca.
Outsourcing kommer aldrig att bli framgångsrik, om inte kunden vet EXAKT
vad som skall outsourcas, vad som inte skall outsourcas och var gränsen
däremellan ligger. Man måste även känna till EXAKT hur aktiviteten fungerar
idag internt och vilka kostnader den medför samt vilka förbättringar man
eftersträvar (Här utgår Ovum alltså från att aktiviteten redan finns internt från
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början – förf anm).Därefter konstruerar man en offert, vilken sedan skall
skickas till potentiella leverantörer.

Hur vet man då om man skall outsourca eller ej? Ovum har identifierat en rad
kriterier, vilka delas in i följande tre grupper:

Strategiska kriterier: Affärsfokus (Hur pass affärskritisk är aktiviteten och
vilket förhållande har den till kärnaffären/kärnkompetensen?), framtida
konkurrenssituation (Kan outsourcing leda till att man snabbare kan svara på
framtida hot? etc), företagets tillväxt (Hur påverkas förutsättningarna för denna
genom outsourcingbeslutet?), nya affärsaktiviteter (Kräver dessa kompetensen
som man tänker outsourca eller inte?) samt interna förändringar i företaget (tex
förändringar i organisationen).

Affärsmässiga kriterier: Kostnadsnedskärningar, kostnadskontroll,
prisutveckling på marknaden, investeringsbeslut, kvalitetssäkring – ständig
förbättring etc

Resursbaserade och tekniska kriterier: teknikens åldrande, integration, personal
och övriga tillgångar samt ev expansion/uppgradering av IT-system och nätverk
etc.

Förutom ovanstående kriterier, bör läsaren beakta det som sagts ovan under
rubrikerna ”Fördelar/Möjligheter” respektive ”Nackdelar/Risker”.

Det är viktigt att tillsätta en grupp med tillräcklig kompetens inom de relevanta
områdena. Gruppens kompetenser bör inkludera ledarskap, styrning , teknologi,
utgifter förknippade med verksamheten, affärsstrategi, inköp samt
personalfrågor. Detta första steg bör bara pågå under en begänsad tidsperiod,
pga att insamlade data (på vilka beslutet skall grunda sig) annars blir föråldrade.
Ovum rekommenderar maximalt en tidsperiod på tre månader.

Om man skulle bestämma sig för att outsourca är det viktigt att man: upprättar
en handlingsplan, utnämner en projektansvarig samt inleder en dialog med
personalen som kommer att påverkas av beslutet.

2.Leverantörsval – Detta steg i outsourcingprocessen har behandlats ingående
under rubriken ”Val av leverantör” ovan. Ovum tillför och betonar dock vissa
synpunkter;
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Innan man bestämmer sig för en leverantör måste man göra en
marknadsundersökning. Denna bör fokusera på tex hur många kontrakt som
tecknats som uppfyller kundens aktuella behov, värdet på dessa kontrakt, vilka
leverantörer som tillhandahåller de aktuella lösningarna och vilka lösningar
konkurrenter med samma slags behov har implementerat.
Marknadsundersökningen syftar till att avgöra om det finns en verklig möjlighet
på marknaden för kunden att erhålla en lämplig lösning. Dessutom hjälper
marknadsundersökningen till att hålla kundens förväntningar på en rimlig nivå
(dessa tenderar annars att i vissa fall ”skena iväg” med besvikelse som följd).
Undersökningen kan genomföras genom att tex följa press och mediabevakning,
besöka konferenser samt intervjua branschorganisationer etc.

Efter ovanstående undersökning kan kunden genomföra en mer djupgående
analys av de potentiella leverantörer som identifierats. Här skall man bla
undersöka förmågan att uppfylla kundens krav, hur eventuella andra relationer
med leverantören fungerar, geografisk täckning, produktportfölj (inkluderar
även tjänster), strategiska samarbeten och joint ventures, erfarenhet samt hur
leverantören presterat den närmsta tiden, hur leverantörens kultur ser ut etc.

Om kunden anser sig ha tillräckligt med information, kan man gå vidare och
skicka ut offerter till de potentiella leverantörer man anser lämpligast. Man kan
även begära detaljerad information (det gäller att klargöra sina behov) från de
potentiella leverantörerna innan man väljer att skicka ut offerter. Ovum
poängterar betydelsen av att vara extremt tydlig vid utformningen av alla
skriftliga affärsdokument, då detta ökar möjligheten till en god affärsrelation.

3. Kontraktsskrivande – Denna undersökning avser inte att gå in närmare på
de juridiska aspekterna av outsourcing (se kapitlet ”Avgränsningar”). Kortfattat
kan följande sägas:

Ovum konstaterar att kontraktet måste vara mycket noggrant utformat och
behandla alla upptänkliga situationer som kan uppstå. Det måste klart och exakt
definieras bla vad som skall levereras, när det skall levereras, under hur lång tid
– dvs kontraktets löptid, vad som gäller vid kontraktsbrott samt vad som gäller
om kontraktet måste omförhandlas (tex pga marknadsutveckling, nya behov hos
kund, förändringar hos leverantören etc etc).

4.  Transitionsfas – Under denna fas lär företagen ”känna varandra” bättre. Det
är nu som övergången från den interna lösningen till den externa lösningen
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sker (Ovum utgår i rapporten från att en intern lösning redan finns. Detta är
enligt författaren nödvändigtvis inte alltid fallet vid outsourcing – se avsnittet
”Begreppet outsourcing i den aktuella undersökningen”). Det är hursomhelst
nu som man implementerar den externa lösningen. Nya processer måste
skapas för bla styrning av den outsourcade aktiviteten, nya befattningar kan
bli nödvändigt och man måste även bygga upp en effektiv kommunikation
mellan företagen. I denna fas är det särskilt viktigt med en effektiv
kommunikation, eftersom man inte känner varandra ännu. Det är i denna fas
som man bygger upp ett ömsesidigt förtroende.                                              .

5. Stabilt förhållande – Här har man kommit över ”barnsjukdomarna” som
kan uppstå under transitionsfasen. Implementeringen är genomförd, dvs den
före detta interna aktiviteten sköts nu helt av den externa leverantören. Nu
känner man till varandras förväntningar och har samtidigt byggt upp ett visst
förtroende för varandra. Detta gör att man kanske inte behöver kommunicera
lika mycket som förut, speciellt på detaljnivå. Man får ändå inte glömma att
det rör sig om ett kontrakt och inte ett äktenskap. Man bör således fortfarande
hålla uppsikt över marknaden. I denna fas bör man ven mäta leverantörens
prestation, dels i förhållande till jämförbara kontrakt på marknaden (dvs
prismässigt) och dels ur effektivitetssynpunkt (dvs resultatet mäts i termer av
servicenivå etc). Det finns en mängd olika metoder för att mäta och jämföra
prestationer. Denna process går ofta under namnet ”benchmarkning”.

 

6.Upphörande eller förnyelse av kontraktet – Är man nöjd med leverantören
och denne står sig bra i konkurrensen i de genomförda ”benchmarking”-testerna
(prestationsmätningarna) både pris- och servicemässigt, finns det kanske ingen
anledning att byta leverantör. Det motsatta gäller givetvis om man är missnöjd.
Även leverantören kan givetvis vara missnöjd, vilket innebär att det inte finns
någon möjliget att förnya kontraktet. Förnyar man kontraktet slipper man de
eventuella problem och kostnader som är förknippade med transitionsfasen –
”inkörningsperioden”. Detta är givetvis något man bör ta med i beräkningarna.
Ett leverantörsbyte är alltid förknippat med en viss osäkerhet. Eventuellt kan
man vilja genomföra aktiviteten internt igen. Detta är dock ganska ovanligt och
dessutom antagligen ganska svårt att genomföra i praktiken, om man gjort sig
av med personal och resurser.
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8.Empiri
I detta kapitel presenteras empirin i form av de intervjuer som genomförts med
fallföretagen Bokus och Boxman. I respektive fall ges först en
företagspresentation för att ge läsaren en överblick över företagets uppkomst
och verksamhet. Därefter diskuteras det mer ingående hur det aktuella
företaget har valt att arbeta med outsourcing av faktureringsfunktionen, vilka
fördelar respektive nackdelar man ser med detta, hur man gått till väga när
man valt leverantör, stödtjänster till faktureringsfunktionen etc etc.
Intervjufrågorna, vilka legat till grund för intervjuerna, finner läsaren i bilaga
1.

8.1 Bokus - Intervju med ekonomichef Anders Ringnér

Företagspresentation

Bokus är en sk ”Internetbokhandel” eller med andra ord ett näthandelsföretag
som säljer böcker. Företaget grundades 1997 av Ernst Malmsten och Kajsa
Leander. Man inspirerades av den amerikanska Internetbokhandeln
Amazon.com  som hade startat två år tidigare (1995). Man fick in startkapital
från två riskkapitalister och anställde sedan Jerker Nilsson som VD, vilket han
fortfarande är i dagsläget. Jerker kom då från bibliotekstjänst samtidigt som han
var dataingenjör i botten, vilket borde ha varit en mycket bra kombination av
kompetenser, för att framgångsrikt leda en Internetbokhandel. Bokus strävar
efter höga volymer och försöker samtidigt minimera kostnaderna, vilket innebär
att man kan erbjuda kunden ett bättre pris än de allra flesta konkurrenter.
Dessutom har man ett utbud som även detta är större än de flesta konkurrenters.

Bokus valde redan från början att outsourca många funktioner (definitionen av
outsourcing behöver inte, enligt författaren, innebära att funktionen skall ha
funnits internt inom företaget). Idag består företaget av en lärna på ca 40
personer, resten är outsourcat. Posten OLC byggde upp logistiksystemet och IT-
företaget Netch byggde själva websiten och affärssystemet bakom denna. Valet
av Netch föll sig antagligen naturligt, då en av Bokus delägare var
styrelseordförande i Netch.

Redan från början fick man mycket PR i massmedia. Detta berodde antagligen
till stor del på att man var först med att införa den här typen av företag i
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Sverige, eller åtminstone bättre på att marknadsföra sig. En annan bidragande
faktor kan ha varit att Ernst Malmsten och Kajsa Leander redan var kända i
bokbranschen via sitt förlag och som projektledare för nordiska poesifestivaler
etc.

Ungefär ett år efter starten, 1998, behövdes mer kapital. Då visade KF media
sitt intresse och köpte 45% av aktierna. Samma år lanserades Bokus på den
finska marknaden. Några månader senare gick man in på den danska marknaden
och sommaren 1999 lanserades Bokus i Norge. Bokus var nu etablerat i
samtliga av de nordiska länderna. Samma år (1999) köpte KF Media resten av
aktierna i företaget.

Hösten 1999 inleddes förhandlingar med mediajätten Bertelsmann. Bertelsmann
har ett företag som heter Bertelsmann Online (BOL) International, vilket sysslar
med e-commerce. Detta är etablerat i många europeiska länder samt även i
Japan. Nu är Bokus uppköpt av Bertelsmann. (Bertelsmann är världens tredje
största medieföretag, enligt Anders Ringnér - ekonomichef på Bokus).

En annan framgångsfaktor är antagligen produkten dvs det faktum att man valt
att koncentrera sig på att sälja böcker. Böcker men även cd-skivor, multimedia
och datorer lämpar sig bättre för Internetförsäljning än tex kläder (Anders
Ringnér jämför med Ernst och Kajsas andra företag BOO.com, vilket försökte
sälja kläder men nyligen gått i konkurs). Logistiken är mycket enklare vid
bokförsäljning jämfört med tex kläder. ”Man behöver inte stå och vika”, säger
Anders. Det blir lättare att hantera. Till saken bör läggas att Boo.com hade
satsat på en mycket tekniskt avancerad webplats, vilken kostade mycket mer
pengar att utveckla än tex Bokus.

Bokus fakturering

Pappersfakturan som skickas ut tillsammans med böckerna som kommer direkt
hem i brevlådan har varit en framgångsfaktor, åtminstone i de nordiska
länderna, där man är rätt så försiktig med kreditkortsbetalningar. Det är inte som
i USA och England, där man har en större vana (och vilja) att betala med
kreditkort. Följaktligen har papperfakturan blivit det enda betalningssättet i
dessa länder.

Enligt Anders Ringnér ser dock Bokus även på andra alternativ som är på gång.
Exempel på andra betalningssätt som man har tittat på är sk e-faktura
(internetfaktura) dvs faktureringen sköts parallellt med kundens affärer i en
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Internetbank (de flesta större svenska banker erbjuder idag sina kunder någon
möjlighet att göra sina bankaffärer via Internet). Enligt Anders har ca 2 miljoner
svenskar tillgång till internetbank idag, vilket gör detta till ett intressant
betalningsalternativ. En nackdel är att det är besvärligt för Bokus att skriva
avtal med samtliga banker. Dessutom tar bankerna ofta ut någon form av avgift
för den här typen av tjänster. Det får inte bli dyrare eftersom Bokus hela tiden
strävar efter att hålla nere kostnaderna.

Så här förklarar Anders hur transaktionerna uppkommer samt hur
faktureringen går till:

Bokus har en webplats för varje språk. Beställningar går från dessa in i systemet
som Netch konstruerat och varje dag skickas sedan beställningar till Bokus
leverantörer. Leverantören bekräftar om boken finns eller inte. Om boken finns
hos leverantören så skickas en bekräftelse till kunden. Om boken inte finns så
försöker Bokus att hitta boken hos någon annan leverantör.

Dessa böcker skickas sedan till Posten OLC (Online Logistics Centre), där de
registreras i OLCs system. Samtidigt får de en fil från Bokus, så att de ser vilka
böcker som skall till respektive kund. De ser sedan till att böckerna packas och
går ut till kunderna. Posten OLC skriver även ut fakturorna och packar ner
dessa tillsammans med böckerna. Böckerna och fakturan skickas sedan direkt
hem till kundens brevlåda.

Bokus samarbetar även med företaget PBK Reskontra AB, vilket har hand om
Bokus kundreskontra (sköter bevakningen av betalningarna för Bokus räkning).
PBK var tidigare ett företag inom Postenkoncernen men är nu fristående. ”De
har rätt mycket internetföretag…”, påpekar Anders.

Intressant att notera i ovanstående sammanhan är följande, vilket upptäcktes av
författaren först efter det att intervjun med Bokus hade genomförts. Netch anger PBK
som ”sin” logistikpartner på företagets webplats, där man bl.a. kan läsa ”PBK
Outsourcing har vi använt i Bokus projektet för att få en effektiv hantering av
fakturering och reskontra”. Av webplatsen framgår även att Netch redan innan
samarbetet med Bokus hade samarbetat med Posten i samband med lanseringen av
NK-hallens näthandel på portalen Torget. PBK ingick vid detta tillfälle i Posten-
koncernen. (Källa: www.netch.se, 20000716)
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Varför har då Bokus valt att outsourca faktureringen (och även en hel del
andra funktioner)?

”Tanken var när man satte igång -97 att man bara skulle syssla med
kärnverksamheten”. Man hade helt enkelt inte kompetensen internt. ”Man
skulle snabbt komma igång”, säger Anders Ringnér.

Vilka fördelar finns det med att ha faktureringen outsourcad?
”Jag tror att det finns rätt mycket stordriftsfördelar i just
kundreskontrahanteringen”, säger Anders. Genom att sköta kundreskontra åt
ett stort antal kunder uppnår företag som PBK fördelar bla vid förhandlingar
om avgifter, genom att man blir en så pass stor kund hos tex post- och
bankgirot.

Bokus har ca 700000-800000 betalningar per år men PBK har en volym som
är 40 till 50 ggr större enligt Anders uppskattning. Dessutom tror Anders att
PBK kan uppnå stordriftsfördelar även i ”systemet” dvs själva
affärsverksamheten. ”Det handlar om stordrift” - Anders tror att
leverantörernas stordriftsfördelar kommer Bokus tillgodo i form av lägre pris.
En annan fördel är att Bokus slipper att betala ett extra porto för utskicket av
fakturan, då denna skickas tilsammans med produkten.

Vilka nackdelar finns det då med att outsourca faktureringen?
Anders påpekar att man inte har full kontroll och styrning. PBK har ju inte
bara Bokus som kund vilket gör att man får samsas med andras önskemål.

Är det en fördel eller nackdel att ha en extern leverantör (outsourcing) när man
ser på den tekniska utvecklingen och möjligheter till att följa denna?

Det kan vara både bra och dåligt, enligt Anders. Man slipper kostnader för att
uppdatera egna system men samtidigt händer det att leverantören inte
genomför något som Bokus vill genomföra etc. Det kan även inträffa att
leverantören inte hänger med i utvecklingen samtidigt som man själv är
bunden av ett kontrakt. Dock uppstår stordriftsfördelar, vilket spar pengar,
påpekar Anders ännu en gång. Allt bygger på att dra ner kostnader för att dra
ner priset för kunden. ”Det får inte kosta mer, vi måste tvärtom hela tiden bli
billigare”.
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Hur har då Bokus gått tillväga när man valt leverantörer?
Varför har man tex valt Posten OLC? Hela Postens nätverk, ingen i Sverige
kan matcha det. De kan leverera precis överallt.”, säger Anders. Han tror
även att en helhetslösning kanske ger(gav) ett bättre ”paketpris”. Posten
sköter ju all logistik, från packning av böcker, till leverans till kundens
brevlåda. PBK, som sköter kundreskontrahanteringen,var ju dessutom
tidigare en del av Posten. Anders betonar vidare betydelsen av logistikdelen
och speciellt vikten av en hög leveranssäkerhet som är kritiskt för Bokus del.

Vilken är Bokus inställning till nya betalningssätt såsom, e-postfakturor och
internetbank etc?

Man måste ändå printa ut en följesedel, samtidigt tar ju bankerna betalt för
dessa tjänster - sk ”e-porto”, vilket kostar pengar. ”Vi måste ändå skicka ut
en följesedel och vi måste skicka ut boken. Det kostar liksom inget extra för
att vi lägger dit en faktura”, säger Anders.

Har Bokus några strategier för att jobba med sina externa
partners/leverantörer?

 Många personliga kontakter är viktigt säger Anders. Man träffas ofta och
externa leverantörer bjuds tex in till företagets ”egna”fester osv. Anders tror
att många av leverantörerna känner sig som om de jobbar på Bokus. ”Det
känns som om vi jobbar på samma företag, fast på lite olika avdelningar”.
”Det är det här, denna känsla, som är strategin kring samarbetet med
leverantörerna - de ska få känsla för Bokus”. Anders påpekar vidare att ”man
måste våga ställa krav…” och att han tycker att Bokus ställer höga krav på
sina samarbetspartners, samtidigt som man har mycket bra relationer med
dem.

Informella kontakter sker ofta med flera av outsourcingleverantörerna.
Styrgrupper med vissa leverantörer är etablerade, dock inte avseende
faktureringen. Där sker istället dagliga informella kontakter. Det har hittills
fungerat på ett mycket bra sätt, enligt Anders. ”Det flyter på så pass bra att
där finns det inga bekymmer.”

Idag sitter dock Bokus i en annan förhandlingssituation än för några år sedan.
Bla skulle man tex själv kunna ta hand om kundreskontra - man är helt enkelt
tillräckligt stora idag.
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Gör Bokus någon slags utvärdering av sina leverantörer (tex ”benchmarking”
etc)?
Hela tiden är man ute och lyssnar på konkurrenter till PBK och tar in offerter.
”Leveranssäkerheten är kritisk, där är de duktiga på Posten OLC. Tyvärr finns
det inte till räckligt många starka och effektiva (leverantörer) idag…”

Har man någon strategi för fakturering i framtiden?
Ja, man kommer att migrera över till BOLs faktureringssystem, och där har man
egna rutiner - moduler för fakturering och logistik. Ett eget integrerat system
underlättar styrning och kontroll, enligt Anders.

Har Bokus något behov av att komplettera faktureringen med några stödjande
tjänster - mervärdestjänster (tex kundtjänst etc)? Hur hanterar man tex
kundernas frågor om fakturan idag?

Man skall i första hand ringa till Bokus men det går även att ringa direkt till
PBK som sköter kundreskontra. Bokus kundtjänst kommer efter sommaren
att via datasystem ha tillgång till PBKs kundreskontra. Detta finns dock inte i
dagsläget.

Andra mervärdestjänster i samband med faktureringen som man diskuterar är
följande; Vissa företag tex Telia E-commerce bygger betalningsplattformar,
som gör att man slipper skriva avtal med banker etc. Man får ”allt på en
gång” dvs en slags helhetslösning. Detta har diskuterats inom företaget. Detta
kostar å andra sidan pengar men innebär dock att man får endast EN motpart,
vilket kan vara en fördel.

Vad händer med outsourcingmarknaden av fakturering i framtiden?
Anders tror att den kommer att växa. Detta gäller även marknaden för
leverantörsfakturor etc.

Är outsourcing vanligare för näthandelsföretag än andra företag?
Anders tror det. Man startar ofta upp i liten skala, vill komma igång snabbt
och koncentrera sig på sin kärnkompetens, vilket gör att outsourcing i många
fall faller sig naturligt.
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8.2 Boxman – Intervju med ekonomichef/gruppcontroller
                        Jörgen Gullbrandson

Företagspresentation

Boxman är ett näthandelsföretag som huvudsakligen säljer CD-skivor (musik)
men till viss del även andra produkter såsom DVD/Video, dataspel etc. 1999
utgjorde försäljningen av CD-skivor 85% av den totala försäljningen, varför
man kan säga att detta är Boxmans huvudsakliga affär. Boxman startade i slutet
av år 1997. Då detta gick bra valde man att expandera i resten av Norden under
sommaren 1998. Boxman nöjde sig dock inte med den nordiska marknaden,
utan våren 1999 lanserade man företaget i Storbritannien, Frankrike och
Tyskland. Under hösten 1999 gick företaget in på den holländska marknaden.

Boxmans strategi är att ha en lokal prägel på alla funktioner som kunden
kommer i kontakt med samtidigt som man försöker centralisera funktioner,
vilka ej medför någon kundkontakt. Webplatserna är därför anpassade efter
lokala smakriktningar (man erbjuder inhemsk musik av inhemska artister etc)
och konstruerade av lokala personer. Kundtjänst finns i respektive land och är
bemannad med lokal personal som behärskar det lokala språket.

Stödfunktioner såsom ekonomi etc är centraliserade. All ekonomi, utom den
lokala bokföringen,  sköts från Stockholm. Man har deltidsanställda bokförare
(konsultbyråer) i respektive land. Dessa arbetar dock mot Stockholm med
samma ekonomisystem (SAP R/3), vilket Jörgen Gullbrandson
(ekonomichef/gruppcontroller) på Boxman tycker har varit ett stort steg framåt.

Hanteringen av kundreskontra är outsourcad till företaget PBK Reskontra
AB(ett svenskt företag, vilket även sköter Bokus reskontrahantering).
Logistiken och även utskrift och distribution av fakturor sköts centralt av ett
holländskt företag.
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Boxmans fakturering

Så här redogör Jörgen för Boxmans transaktionsflöde och faktureringsprocess:

Kunden gör sin beställning på Boxmans webplats. Sedan skickas en fil med
beställningar till Boxmans logistikpartner i Holland. Varan skeppas sedan från
logistikpatnern och det är då försäljningen uppstår rent bokföringsmässigt.
Fakturan skrivs ut av logistikpartnern och skickas tillsammans med varan i
samma paket. Sedan går en fil från logistikpartnern till SAP-systemet vilket
innebär att den går in direkt i Stockholmskontorets (Boxmans) ekonomisystem.
Där framgår det vilka varor som skickats till respektive kund och till vilket pris
etc.

Denna fil skickas sedan över till PBK (företaget som sköter Boxmans
reskontrahantering). PBK får kundens personuppgifter och uppgifter på hur
mycket pengar kunden är skyldig Boxman. Kunden får varan tillsammans med
fakturan och betalar sedan in det aktuella beloppet på ett konto, som
kontrolleras av PBK. PBK bevakar betalningarna, sköter utskick av påminnelser
samt ev inkassoverksamhet.

Jörgen påpekar att Boxman använder sig av olika betalningssätt i de olika
länderna där man har verksamhet. Försäljning per faktura förekommer tex inte
i Storbritannien och Frankrike. Vad beror då detta på?

”I Storbritannien och Frankrike är det ett veritabelt helvete att jobba med
fakturor som jag har förstått det. Det mer eller mindre fungerar inte…”, säger
Jörgen. På dessa marknader har man istället valt att använda sig av kreditkort.
Skälet är att ”folk betalar inte, det finns inte den kulturen”. Dessutom skiljer
sig betalningssystemen åt, vilket innebär att det blir mer krångel i samarbetet
med respektive länders banker osv.

I Tyskland jobbar man med fakturor trots att det egentligen inte lämpar sig på
grund av höga kundförluster (varorna ”försvinner” och folk betalar inte). Att
man ändå valt att göra så, beror på att man i Tyskland är mycket rädda för att
lämna ut sina kontokortsuppgifter. Hur är det då med kundförluster här
hemma? Enligt Jörgen är kundförluster inget problem i något av de
skandinaviska länderna.
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Varför har då Boxman valt att outsourca faktureringen?
 Till en början var faktureringen intern, berättar Jörgen Gullbrandson. Detta
var dock under företagets uppstartsfas och varade bara under ett par månader.
Boxmans verksamhet innebär att det genereras väldigt många små
transaktioner. Detta leder till att det snabbt blir en väldigt stor volym, vilket
leder till att faktureringen blir komplex att hantera.

Som litet nystartat företag kunde inte Boxman hantera den stora
faktureringsbördan, bla på bristande kapacitet (i ekonomisystemet). Jörgen
tillägger att ”detta (faktureringen) är i detta fall en del som man kan
outsourca och bör outsourca, för att den bör hanteras väldigt väl” och ”Vi tror
att de kan sköta det bättre än vad vi kan göra det själva”. Varför då? Jörgen
påpekar att ”det är ju hela deras affär, att hantera fakturor, betalningar och
inkasso…”. ”Vi äger inte kompetensen inom detta område” - Valet innebär
att vi har valt att lägga ut det på någon annan, tillägger Jörgen.

Ett annat skäl är att det kräver även resurser i form av tid, samt från
managementsidan för att bygga upp den här funktionen. Att anställa, några
personer är inte så svårt men dessa skall ledas och styras. Man måste byggas
upp funktionen och avsätta resurser, rätt system skall väljas etc. Boxman har
tex bytt ekonomisystem 3 ggr, pga företagets expansion. Att ha faktureringen
outsourcad innebär att leverantörerna får sköta en stor del av dessa
omställningar. Det skapar även flexibilitet hos företaget, vilket är en fördel.

Ser Boxman några andra fördelar med att outsourca faktureringsfunktionen?
Jörgen tror att Boxman sparar pengar på att outsourca faktureringen. ”De gör
det mer kostnadseffektivt än vad vi kan göra, när man lägger in alla indirekta
kostnader”.

För Boxman är det viktigt att man fokuserar sina resurser på företagets
kärnkompetens. Vilken är då denna? ”Effektiv logistik, att kunna e-business
på nätet samt kunna produkten. Att kombinera dessa.delar är boxmans
kärnkompetens”, säger Jörgen Gullbrandson på Boxman. Ett skäl till att man
kunnat outsourca faktureringen är att man inte anser att den ingår i företagets
kärnkompetens. Men förhoppningsvis kan man dra nytta av att den externa
leverantören har just fakturering som kärnkompetens.



55

Ovanstående ger exempel på olika fördelar med att outsourca
faktureringsfunktionen. Ser Boxman även några nackdelar med sin
outsourcing?

Det finns vissa nackdelar med outsourcingen, förklarar Jörgen Gullbrandson
på Boxman. En nackdel är att man till viss del förlorar kontroll över
verksamheten. En annan nackdel är att det uppstår tidsfördröjningar pga att
filer skickas fram och tillbaka. Att företaget och datasystem etc inte är helt
integrerade leder till att fel kan uppstå, vilket också sker ibland. Det är dock
svårt att jämföra med egen intern lösning eftersom denna inte funnits i
praktiken.

En annan nackdel kan vara kommunikationsproblem mellan företaget och de
externa leverantörerna; ”Man pratar förbi varandra. De finns ju inte som en
del i organisationen”, påpekar Jörgen.

Det kan även vara svårt ”att sätta tryck” på personer, om de ligger efter med
arbetet, vilket kan vara lättare inom den egna organisationen. Man kan även
vända på detta resonemang enligt Jörgen; Det är tex svårare att få den egna
personalen att avstå från sommarledighet om man har mycket att göra, men
till externa leverantörer kan man ha attityden att ”det är ju inte vårt problem”.

En allmän risk är datasäkerheten; ”Data finns hos någon annan - vad finns det
för risker i det?” ”Vi har givetvis försökt att återförsäkra oss på alla sätt men
det ligger en risk i det”.

Hur har då Boxman gått tillväga när man valt leverantörer? Vilka kriterier
utgår man ifrån?

Från början gick man ut på den svenska marknaden för att se vilka företag
som kunde uppfylla Boxmans behov. Då Boxman var en nationell aktör i det
första skedet, resulterade detta i att man valde en nationell leverantör,
nämligen PBK. PBK har följt Boxman utomlands vid expansionen och
initierat samarbeten eller etablerat sig själva i de aktuella länderna.Boxman
behöver en leverantör som kan erbjuda service i alla de aktuella länderna. ”Vi
känner inget behov av att ha flera leverantörer och koordinera dem”, säger
Jörgen Gullbrandson på Boxman.

Hur väljer man då mellan de leverantörer som kan erbjuda dessa lösningar?
Det måste väl finnas flera leverantörer som är internationella? ”Nej, det finns
faktiskt inte särskilt många. Dessvärre.”, påpekar Jörgen.
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Många företag kontaktar Boxman och säger att de har bättre lösningar än
PBK. Då brukar Jörgen ställa dessa två kontrollfrågor:

1.Kan ni erbjuda era tjänster i ALLA de aktuella länderna?
2.Kan ni hantera kreditkortsbetalningar?

De flesta faller på någon av dessa. De andra diskuteras i fråga om pris och
kvalitet

Jörgen kan inte svara på varför PBK valdes initialt i Sverige. (när det bara
gällde nationell verksamhet)

Är Boxman ute på marknaden och undersöker alternativ, trots att det verkar
fungera bra med PBK?

”Definitivt. Varje gång kontraktet förnyas är vi ute och kollar de andra
parterna som finns på marknaden”. Man tar in offerter, sitter och diskuterar
förslag enligt Jörgen Gullbrandson.

Har man några speciella strategier för hur man skall arbeta med sina externa
leverantörer?

 Jörgen påpekar att det är viktigt med kommunikation och att det framför allt
gäller att få ”rätt människor att prata med varandra”. Det är viktigt med väl
fungerande samarbeten och därför skulle man inte gå ut och byta leverantör
”bara för att få ett bättre pris”.

Hur ser Boxman på nya betalningssätt, såsom Internetfakturor, e-postfakturor
etc? Är det något man kan erbjuda idag eller funderar man på det?

Idag kan Boxman endast erbjuda betalning med kreditkort och
pappersfaktura. Man funderar dock på andra betalningssätt. Boxmans
inställning är att avvakta och se om de nya betalningslösningarna växer till
sig. Att hoppa på tåget och anpassa sina IT-system tillnågon standard som
inte slår igenom kan bli dyrt, påpekar Jörgen Gullbrandson. Som det fungerar
idag, har Boxman inget behov av att plocka bort papperfakturan som skickas
tillsammans med skivorna till kunden.

”Om vi ser långt in i framtiden, när man tex laddar ner sina cdskivor från
nätet i form av tex MP3, kommer det se annorlunda ut”, säger Jörgen. Om ”e-
faktura” och liknande metoder ”verkligen slår” är målet dock att avveckla
faktureringen, åtminstone i de europeiska länderna. Redan nu skulle man
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hellre flytta över till andra betalningsmetoder i tex Holland och Tyskland (där
man har problem med kundförluster dvs skivorna ”kommer bort” och folk
betalar inte). I Tyskland och Holland skulle man därför hellre se
kreditkortsbetalningar samt att man kan dra pengar från kundens bankkonto
(betalningsmetod, vilken enligt Jörgen är vanlig i Tyskland).

Jörgen tror dock att kunderna i dagsläget fortfarande är så pass konservativa
att de vill ha pappersfakturor. Det är helt enkelt inte praktiskt att göra på
något annat sätt än.

Har Boxman något behov av att komplettera faktureringen med några
stödjande tjänster - mervärdestjänster (tex kundtjänst etc)? Hur hanterar man
tex kundernas frågor om fakturan idag?

Kundtjänst sköter Boxman själva, enligt Jörgen Gullbrandson. I Sverige kan
man dock även kontakta PBK när det gäller frågor om fakturor. Utomlands
får kunderna vända sig direkt till Boxman. Det bör inte vara någon skillnad.
Fortfarande finns ändå vissa problem pga att datasystemen inte är
integrerade. De utländska kundtjänsterna är inte fullständigt uppdaterade.

Kan det vara aktuellt för Boxmans del att outsourca kundtjänstfunktionen?
Det är i alla fall inte aktuellt idag. Denna funktion måste vara lokal, påpekar
Jörgen. Eventuellt kan man tänka sig att en extern leverantör kan ha ett separat
nummer som endast berör faktureringsfrågor. Man känner dock att det går in
och ”tullar på den egna affären” - kontrollen.

Vad händer med outsourcingmarknaden av fakturering i framtiden?
Jörgen tror att outsourcing, liksom all specialisering, kommer att växa i
framtiden.

Tror Jörgen att outsourcing är vanligare i näthandelsföretag än i andra
företag?

Detta vill inte Jörgen kommentera.
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9.Analys
I detta kapitel analyseras de empiriska data som framkommit genom
intervjuerna med hjälp av de teorier och modeller, vilka tidigare presenterats i
kapitlet ”Teoretisk referensram”.

9.1 Inställning till outsourcing

De aktuella företagen är positivt inställda till outsourcing enligt de intervjuade
personerna. Åsikten representerar här antagligen företagsledningens åsikter och
inte nödvändigtvis hela personalens. Man bör noterna att både Bokus och
Boxman startades av en liten kärna av personer (företagsledning) och att dessa
redan från början valt att outsourca ett flertal funktioner till externa
leverantörer. Detta innebär att ett flertal funktioner aldrig funnits internt, vilket
medför att det känns relevant att fokusera på företagsledningens inställning,
vilken enligt författaren väl representeras av respondenterna. Att diskutera
huruvida en personal som aldrig funnits skulle ha haft en avvikande åsikt känns
tämligen meningslöst och är dessutom förknippat med stora metodproblem,
varför detta inte kommer att göras i den aktuella undersökningen. Båda
intervjupersonerna tror att outsourcing av fakturering samt att outsourcing i
allmänhet kommer att växa i framtiden. Anders Ringnér på Bokus tror dessutom
att outsourcing är vanligare inom näthandelsföretag än i andra typer av företag.
På Boxman vill man inte kommentera detta. ”Man startar ofta upp i liten skala,
vill komma igång snabbt och koncentrera sig på kärnverksamheten”, enligt
Anders Ringnér. Detta verkar enligt författaren ha varit fallet både när det gäller
Bokus och Boxman.

Varför har då dessa företag valt att outsourca faktureringsfunktionen? Båda
intervjupersonerna har en positiv grundinställning till outsourcing och verkar
vara helt övertygade om att fördelarna överväger nackdelarna. Man är dock
medveten om att det finns såväl möjligheter som risker med outsourcing. Dessa
diskuteras vidare nedan.
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9.2 Fördelar och möjligheter

Fokusera på kärnkompetensen

Enligt respondenterna använder både Bokus och Boxman outsourcing, för att på
så sätt kunna fokusera på kärnkompetensen. Outsourcing av faktureringen har
inneburit att företagen inte behövt investera i dyr teknologi samt anställa
personer som inte tillhört kärnkompetensen. Detta frigör resurser för andra delar
av verksamheten och innebär att det skapas möjligheter för företagen att
koncentrera sig på det som de är ”bäst” på (den egna kärnkompetensen),
samtidigt som de utnyttjar de externa leverantörernas expertis (kärnkompetenser
hos andra företag). Faktureringen tillhör inte kärnkompetensen hos vare sig
Bokus eller Boxman, däremot tror man sig kunna dra fördelar av att ha en
leverantör som fokuserar just på fakturering som kärnkompetens.

Resultatet av ovanstående resonemang - att kombinera fokus på kärnkompetens
med välplanerad outsourcing - är att förutsättningar skapas för en effektivare
resursanvändning. Sådana förutsättningar föreligger enligt författaren både i
Bokus och Boxman. Genom ovanstående, kan företaget enligt Quinn och
Hilmer (1994) utnyttja de interna resurserna bättre, för att på så sätt tex erhålla
högre avkastning på interna resurser, låta kärnkomptensen utgöra barriärer mot
konkurrenter eller för att förkorta cykeltiderna vid framtagning av nya
produkter.

Då både Bokus och Boxman utnyttjat outsourcing och fokus på
kärnkompetensen redan från start, är det svårt att bedöma hur resurshanteringen
har påverkats av detta och vilka eventuella fördelar det kan ha inneburit för
företagen. Det faktum att båda företag redan från början valde
kärnkompetensfokus och outsourcing gör att jämförelseunderlag saknas men
själva valet talar samtidigt starkt för att det finns fördelar med detta
tillvägagångssätt. Dessa diskuteras vidare nedan.

Tillgång till nya kunskaper, kompetens och bättre kvalitet

På Bokus valde man att outsourca faktureringen från första början ”Man hade
inte kunskapen internt” (Anders Ringnér, Bokus). Boxman skötte från början
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faktureringen internt men bara någon månad. Sedan märkte man att man inte
kunde hantera den egna faktureringsbördan, utan valde att outsourca. Det rör sig
alltså om tillgång till nya kunskaper och en bättre kvalitet än vad som kan
uppnås internt i båda fallen. Eller för att uttrycka det enkelt ”Vi tror att de kan
sköta det bättre än vad vi kan göra det själva” (Jörgen Gullbrandson, Boxman).
Detta knyter an till De Rose (1997) som menar att företagen genom
outsourcingrelationen knyter till sig nya kontakter, vilket kan innebära att man
får tillgång till nya marknader samt potentiella kunder. Företaget kan alltså
genom en outsourcingrelation skaffa sig nya kunskaper samt få tillgång till ny
teknik och nya produktionsmetoder samt motpartens innovationer och
investeringar osv. Det verkar, enligt författaren, som om de undersökta
företagen tagit väl till vara på denna möjlighet.

Flexibilitet och riskspridning

Många författare (tex Hendry, 1995) betonar behovet av flexibilitet i dagens
företag. Då många företag verkar i dynamiska och konkurrensintensiva miljöer,
innebär detta att företagen ständigt måste anpassa sig – gärna snabbt och på ett
enkelt sätt. Ett sätt att uppnå denna flexibilitet är att använda sig av en mer
kontraktsbaserad verksamhet (outsourcing) istället för att ha en stor hierarkisk
organisation. Näthandelsföretag såsom Bokus och Boxman verkar enligt
författaren ofta i mycket dynamiska miljöer, varför kravet på flexibilitet är
viktigt. Detta är också något som betonas av de båda respondenterna. På
Boxman har man tex bytt IT-system tre gånger, viket har inneburit att
leverantören fått sköta en hel del omställningar av systemen.

Både Bokus och Boxman torde dessutom uppnå en strategisk fördel genom
minskad kapitalbindning, eftersom en betydande del av verksamheten kan
bedrivas med rörliga kostnader istället för fasta. I detta fall innebär ovanstående
att Bokus och Boxman genom outsourcing lättare kan anpassa sig till
förändringar i omvärlden och på så sätt uppnå en ökad flexibilitet. Även en viss
riskspridning uppnås i de båda företagen med hjälp av outsourcing, då (vilket
tex Axelsson, 1998, påpekar) kund och leverantör delar på förlusten om ett
projekt ”går i stöpet”.

Kostnadsreducering och stordriftsfördelar

Båda respondenterna tror att de spar pengar på att outsourca faktureringen.
Båda är dessutom överens om att det finns stordriftsfördelar i den här typen av
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verksamhet. Ranky (1994) påpekar också att skalfördelar kan uppnås om det
finns ett bra kommunikationsklimat mellan kund och leverantör. Bokus betonar
vikten av informell kommunikation och bra relationer med sina
samarbetspartner. ”Jag tror det finns rätt mycket stordriftsfördelar i just
kundreskontrahanteringen”, säger Anders Ringnér (Bokus). Dessa finns enligt
honom dels i själva ”systemet” (i själva den interna verksamheten – det blir
lönsamt att investera i viss teknik vid vissa volymer etc )och dels som
förhandlingsfördelar som leverantören uppnår gentemot tex Postgirot och
Bankgirot, vad beträffar avgifter. Jörgen Gullbrandson på Boxman påpekar att
”de gör det mer kostnadseffektivt än vad vi kan göra när man lägger in alla
indirekta kostnader”. Boxman ger också intryck av att man, vilket Quinn och
Hilmer (1994) rekommenderar, har tagit hänsyn till både interna och externa
transaktionskostnader. Många författare och forskare har undersökt om man kan
spara pengar på outsourcing i allmänhet, och kommit fram till skiftande resultat
(se referensramen). Dock har författaren inte hittat en enda undersökning om
hur det förhåller sig med outsourcing av faktureringsfunktionen. Detta beror
antagligen på att detta är ett mycket nytt område.

Williamsons transaktionkostnadsteori (Williamson, 1975) nämner faktorerna
specifikhet, frekvens och osäkerhet på marknaden som kriterier när man
bedömer huruvida en aktivitet skall utföras internt eller externt (se
referensramen). Fakturering måste, enligt författaren, vara en aktivitet av
standardslag (låg specifikhet) som utförs ofta (hög frekvens) på en marknad
(dvs marknaden för faktureringstjänster) som inte präglas av någon stor
osäkerhet. Faktureringens låga specifikhet antyder externt utförande, hög
frekvens internt utförande och en osäkerhet som inte är hög ger ingen ytterligare
information. Författaren anser att Williamson, åtminstone i detta fall, har fel
angående frekvensen - dvs en hög frekvens betyder inte automatiskt att
aktiviteten bör utföras internt. De övriga kriterierna känns mer relevanta i detta
fall.

9.3 Nackdelar och risker

Kontroll- och styrningsproblem

En nackdel med outsourcing är enligt Anders Ringnér (Bokus) att man inte har
full kontroll och styrning. Man får samsas med andras önskemål hos
leverantören. Bokus är dock stora kunder hos sina samarbetspartners och
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Anders tycker att samarbetet fungerar bra. Anders påpekar också att Bokus idag
sitter i en annan förhandlingssituation än vad man gjorde 1997. Bland annat
skulle man kunna ta hand om tex kundreskontra – man är helt enkelt tillräckligt
stora idag.

Verkliga kontrollproblem kan uppstå när man outsourcar fel saker. Bettis et al
(1992) anser att den huvudsakliga risken med outsourcing är att företaget
outsourcar fel aktiviteter. Detta leder till försämrad konkurrenskraft och drabbar
främst företag som är alltför kostnadsfokuserade.

Både Bokus och Boxman är, enligt författaren, mycket kostnadsfokuserade.
Anders Ringnér på Bokus säger tex att ”allt bygger på att dra ner kostnader för
att dra ner priset för kunden. Det får inte kosta mer, vi måste hela tiden bli
billigare”. Det handlar både i Bokus och Boxmans fall om att uppnå stora
volymer för att på så sätt pressa ner priset. Både Anders Ringnér (Bokus) och
Jörgen Gullbrandson (Boxman) betonar betydelsen av stordriftsfördelar.
Trots denna kostnadsfokusering verkar både Bokus och Boxman lyckats bra
med sina leverantörsval när det gäller faktureringen. Båda är nöjda med PBK
och verkar inte heller ha några direkta klagomål på sina respektive
logistikpartner. ”Fel aktiviteter” att outsourca är, enligt Axelsson (1998) samt
flera andra forskare (se avsnittet om kärnkompetens i referensramen), sådana
som ingår eller ligger nära företages kärnkompetens. Både Boxman och Bokus
har fler outsourcade funktioner än endast faktureringen (vilken är temat för
denna undersökning). Att outsourca faktureringen, i dessa båda fall, kan enligt
författaren knappast anses vara outsourcing av ”fel” aktivitet.

Kommunikationsproblem, kulturkrockar och tidsfördröjningar

Hendry (1995) delar in företaget i en formell repektive en informell del. Den
formella innehåller företaget processer och mätbara delar medan den informella
innehåller ”mjukare” och mer svårmätbara delar, tex företagets kultur och intern
informell kommunikation etc.

Hendry menar även att företagsledningen ofta lägger en alltför stor vikt vid de
formella delarna, vid ett outsourcingbeslut. Man bör även beakta tex vad som
händer när arbetskamrater byter roll eller försvinner och ersätts med externa
konsulter. Man bör beakta att en outsourcad enhet inte ingår i företagets kultur,
vilket bla innebär att man saknar en ”vi-känsla” med resten av företaget samt att
man inte får tillgång till den informella kommunikationen.
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Bokus försöker tydligen motarbeta dessa negativa effekter genom att betona
personliga kontakter och informell kommunikation, ha dagliga kontakter och
tom bjuda in leverantörerna till Bokus fester för att skapa en ”vi-känsla”. ”De
skall få känsla för Bokus”, säger Anders Ringnér. Författaren anser att
ovanstående åtgärder kan bidra till att minska risken för kulturkrockar mellan
Bokus och de externa leverantörerna. Bokus verkar dessutom vara nöjda med
sina leverantörer.

Edwards (1998) anser att det egna företagets kultur kan hotas om dominansen
av externa företag blir för stor. Detta verkar inte vara något problem hos vare
sig Bokus eller Boxman, då dessa företag har nått upp till relativt stora volymer
redan. De är redan stora kunder hos sina leverantörer. Anders Ringnér (Bokus)
säger att ”vi är stora på PBK” samtidigt som han påpekar att nu nått en
tillräcklig volym för att kunna överväga om man själva vill ta hand om tex
reskontrahanteringen.

Boxman verkar, enligt författaren, inte arbeta lika aktivt som Bokus med detta
område. På Boxman påpekar man att kommunikationsproblem kan vara en
nackdel vid outsourcing; ”…man pratar förbi varandra. De finns ju inte som en
del i organisationen.”, säger Jörgen Gullbrandson på Boxman. Jörgen påpekar
även att det kan vara ”svårt att sätta tryck på personer” utanför den egna
organisationen, tex om man ligger efter med arbetet. Samtidigt ser han det som
en fördel att man kan undvika vissa konflikter mellan företagsledningen och
personalen när man använder sig av outsourcing. Det kan tex vara svårare att få
den egna personalen att avstå från sommarledighet vid hög belastning, men till
den externa leverantören kan man ha attityden att ”det är ju inte vårt problem”.

9.4 Leverantörsval

Hur har då de aktuella företagen valt leverantör? Bokus betonar faktorerna
leveranssäkerhet och logistik. Varför valde då Bokus Posten OLC? ”Hela
Postens nätverk, ingen i Sverige kan matcha det. De kan leverera precis
överallt”, säger Anders Ringnér på Bokus. Anders tror även att man kan ha fått
ett bra ”paketpris” från Posten, då Posten från början skötte all logistik,
leveranser, reskontra och inkasso etc (PBK var ju från början ett företag inom
Posten-koncernen).
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Att valet av leverantör är, eller bör vara, perfekt rationellt, förutsättningslöst
och baserat på endast rent objektiva kriterier vore en klar överdrift enligt
Augustsson och Bergstedt Sten (1999). Författarna påpekar att representanter i
företag som outsourcar har följt känslan i maggropen eller personkemin när de
valt leverantör.
Ovanstående verkar stämma in på båda fallföretagen enligt författaren. Båda
företagen kan svara på vilka kriterier de ser på när de väljer leverantör, men de
har svårt att motivera varför tex just företaget PBK valdes i början. Man kan
notera att både Bokus och Boxman är nystartade företag. De har båda kvar
samma leverantörer som de valde från starten 1997 och verkar båda vara nöjda
med de aktuella leverantörerna; ”Det flyter på så pass bra att där finns det inga
bekymmer”(Anders Ringnér på Bokus om samarbetet med PBK).

Bokus kan antagligen ha influerats av Netch vid valet av PBK enligt författaren,
då Netch listar PBK som logistikpartner på sin webplats, där man även kan läsa
” PBK Outsourcing har vi använt i Bokus projektet för att få en effektiv
hantering av fakturering och reskontra”. Det låter åtminstone på Netch som om
de haft en avgörande roll i valet. Att Netch redan innan samarbetet med Bokus
hade samarbetat med Posten (PBK ingick vid detta tillfälle i Posten koncernen)
talar också för detta.

Även Boxman verkar vara mycket nöjda med PBK. Boxman vill att samma
leverantör skall erbjuda service i samtliga länder där företaget är verksamt – ”Vi
känner inget behov av att ha flera leverantörer och koordinera dem”, säger
Jörgen Gullbrandson på Boxman. Detta har resulterat i att PBK följt Boxman
utomlands vid expansionen och initierat samarbeten eller själva etablerat sig i
de aktuella länderna. Både på Bokus och Boxman påpekar man att det faktiskt
inte finns speciellt många bra leverantörer. Detta gäller speciellt i Boxmans fall
som vill ha en internationell leverantör som samtidigt skall kunna hantera
kreditkortsbetalningar.

Trots att det verkar fungera bra med de aktuella leverantörerna är både Bokman
och Bokus ute och letar efter lämpliga alternativ. ”Varje gång kontraktet
förnyas är vi ute och kollar de andra parterna som finns på marknaden. Vi tar in
offerter, sitter och diskuterar förslag…” (Jörgen Gullbrandson, Boxman).
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9.5 Outsourcingprocessen – en strukturerad överblick

Outsourcingprocessen kan, enligt analysföretaget Ovum, beskrivas i följande
sex steg:

1.  Det initiala beslutet: outsourca eller ej?
2.  Val av leverantör
3.  Kontraktskrivande
4.  Transitionsfas – uppbyggande av partnerskap
5.  Stabilt förhållande
6.  Upphörande eller förnyelse av kontraktet

Hur ser då denna process ut hos de studerade fallföretagen? Nedanstående
stycke avser att ge läsaren en strukturerad överblick över hur
outsourcingprocessen sett ut i de studerade företagen.

1. Det initiala beslutet – både Bokus och Boxman valde att outsourca
faktureringsfunktionen redan mycket tidigt i företagets livscykel. Bokus har tom
aldrig haft någon intern faktureringsfunktion. Hos Boxman var den intern i
någon månad, tills man insåg att man inte hade kapaciteten att sköta den själv.
Varför valde man att outsourca? Både Bokus och Boxman var angelägna om att
komma igång snabbt, man ville fokusera på kärnkompetensen samt man hade
inte kunskapen och kapaciteten att hantera de stora faktureringsvolymerna
internt. Företagen anser inte att faktureringen är en del av deras kärnkompetens.
Båda företag anser sig även spara pengar på att outsourca faktureringen. Man
anser att fördelarna klart överväger nackdelarna, vilket framgått av diskussionen
ovan. Företagen anser även att man vinner en viss flexibilitet genom att
outsourca. Man är trots detta medveten om att vissa kontroll- och
styrsvårigheter kan uppstå.

2.Val av leverantör – leveranssäkerhet och tillgång till effektiv logistik har varit
betydande för båda företag. Boxman har dessutom haft som krav att
leverantören skall finnas på plats i samtliga länder där man har verksamhet samt
att leverantören skall kunna hantera kontokortsbetalningar. Företagen har dock
enligt författaren influerats från personliga kontakter vid leverantörsvalet, tex så
talar mycket för att Bokus samarbete med Netch gjorde så att man fick kontakt
med PBK. PBK var en tidigare del av Posten, vilket gör att man även kunde
erhålla ett bra ”paketpris”, enligt Anders Ringnér. Priset är enligt författaren av
stor betydelse för båda företagen, då de kontinuerligt försöker pressa sina priser
genom att ”skära” i kostnaderna. Se avsnittet ”leverantörsval” för en mer
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ingående beskrivning av hur företagen gått till väga för att välja leverantör.
Båda företagen påpekar att bra och effektiva leverantörer är en bristvara men är
ändå nöjda med sina val. Författaren anser att det inte är speciellt troligt att de
aktuella företagen genomfört en så pass detaljerad marknadsundersökning som
Ovum rekommenderar. En sådan kan säkerligen vara ganska resurskrävande,
vilket antagligen kan vara ett problem för det nystartade företaget.

3.Kontraktsskrivande – Detta behandlas endast kortfattat (se kapitel 5:
”Avgränsningar”). Författaren har dock fått intrycket att det finns ett slags
ömsesidigt beroende mellan företagen och deras leverantörer, vilket gör att
risken för kontraktsbrott inte upplevs som särskilt stor. Något kontraktsbrott
eller byte av leverantör har heller inte varit aktuellt för varken Bokus eller
Boxman. Vid diskussionen av nackdelar med outsourcing är det inte något
företag som nämner risken för kontraktsbrott och de negativa följder detta kan
få. Båda företagen är stora kunder hos sina respektive leverantörer samtidigt
som de är nöjda med leverantörerna och säger att det finns få bra och effektiva
leverantörer på marknaden. PBK verkar vara ett mycket flexibelt företag, då de
valt att anpassa sig efter Boxmans internationella behov och Bokus vilja att
integrera datasystemet för reskontrahantering med sin kundtjänst. Detta ger
intrycket av en ”win-win-solution” dvs alla verkar tjäna på den här affären.

4.Transitionsfas – Företagen ger intryck av att ha passerat igenom åtminstone
den största delen av denna fas i förhållandet. Man verkar lita på sina
samarbetspartners och åtminstone Bokus verkar ha satsat på att bygga upp en
effektiv informell kommunikation. Båda företagen ger intrycket av att vara
nöjda med sina leverantörer.

5. Stabilt förhållande – Båda företagen ger intryck av att ha relativt stabila
förhållanden till sina leverantörer. Det verkar som om man har kommit över de
eventuella ”barnsjuksomar” som kan ha funnits en gång i tiden. Både Bokus och
Boxman uppger att man undersöker marknaden för att se om det dyker upp
bättre alternativ, tar in offerter och diskuterar förslag. Båda företag anger också
att det råder brist på bra och effektiva alternativ. Då man aldrig haft
faktureringen internt, åtminstone inte i dagens omfattning, kan man inte heller
jämföra kostnader med ett internt alternativ. Benchmarking verkar inte vara
speciellt utbrett, antagligen till följd av ovanstående faktorer.

6.Upphörande eller förnyelse av kontraktet – Både Bokus och Boxman har valt
att behålla samma leverantörer. Kvalitet och leveranssäkerhet är mycket viktigt
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för båda företagen. På Boxman påpekar man att man inte skulle byta leverantör
bara för att få ett lite bättre pris.

9.6 Faktureringsprocessen i näthandelsföretag: Vad har
man outsourcat?

Vad - dvs vilka delar av faktureringsprocessen och eventuella närliggande
stödtjänster/mervärdestjänster – har då de aktuella företagen valt att outsourca?
Faktureringsprocessen eller ”ta-betalt-processen” omfattar ett antal steg, vilka
syftar till att företaget skall få betalt (rätt summa pengar i rätt tid). Man kan
urskilja följande steg i de undersökta företagen:

Kunden köper en vara via företagets webplats. Köpet genererar data som talar
om för företaget vad kunden köpt, när, och till vilket pris samt personuppgifter
över kunden. Denna datainsamling sköter de undersökta företagen själva via
sina respektive webplatser.

Data över aktuella köp skickas in i företagets ekonomisystem via en fil, vilken
sedan används vid rekontrahantering dvs bevakning av att kunden betalar rätt
belopp vid rätt tidpunkt. Reskontrahanteringen kan skötas internt eller externt.
De aktuella företagen i undersökningen har valt att outsourca denna del av
faktureringsprocessen, vilket innebär att filen med kunddata måste skickas till
den externa leverantören.

För att kunden skall veta när och hur mycket han/hon skall betala skickas en
faktura till kunden. De undersökta företagen har valt att låta respektive
logistikpartner ta hand om fakturautskriften och utskicket, vilket sker i samband
med utskicket av produkten.

Företaget som sköter reskontrahanteringen (här: PBK) tar hand om och bevakar
inbetalningarna från kund, vilka oftast sker via postgiro. Betalar inte kunden i
tid blir det aktuellt med påminnelser, krav samt ev inkassoverksamhet. Detta
sköts i de undersökta företagen tillsammans med reskontrahanteringen dvs
samma företag tar hand om både betalningsbevakning och –uppföljning.

Det händer ibland att felaktiga fakturor skickas ut, eller att kunden av någon
annan anledning har frågor om fakturorna. En del företag erbjuder därför ett
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telefonnummer/kundtjänst för att ta hand om denna typ av ärenden. Detta är ett
exempel på en stödtjänst (mervärdestjänst) till faktureringen, vilken kan skötas
internt och externt. Boxman sköter det internt via sin kundtjänst som även tar
hand om andra ärenden. I Sverige kan man dock även ringa till den externa
leverantören PBK. Enligt Bokus kan man antingen ringa den egna kundtjänsten
eller till företaget som tar hand om reskontrahanteringen. Bokus planerar dock
att integrera kundtjänstens och reskontraföretagens datasystem, vilket avser att
förhindra problem som kan uppstå när kundtjänsten inte är uppdaterad vad avser
betalningsbevakningen. Detta innebär att kunderna i första hand skall vända sig
till Bokus kundtjänst även med frågor som berör faktureringen.

9.7 Outsourcing av aktiviteter, vilka kan sättas i samband
med faktureringen – stödtjänster, mervärdestjänster etc

Vid frågor avseende fakturor kan företaget antingen hantera dessa internt eller
låta den externa leverantören (i detta fall PPK) hantera dessa. Både på Bokus
och Boxman hänvisar man i första hand till den egna kundtjänsten men tillägger
att kunden även kan välja att vända sig direkt till PBK med frågor angående
fakturan (detta gäller endast i Sverige). Ett problem som kan uppstå när
kundtjänst och fakturering ligger i skilda företag är att kundtjänsten inte alltid är
uppdaterad om kundens betalningar. Både Bokus och Boxman erkänner att man
ibland har problem med detta. På Bokus kommer man inom kort att eliminera
detta problem genom att låta kundtjänsten få direkt tillgång till PBKs
datasystem.

På Boxman är man tveksam till att outsourca kundtjänsten. Det måste vara
lokalt, eventuellt kan man tänka sig att överväga att låta en extern leverantör ha
ett separat nummer som bara rör faktureringsärenden. Man känner dock att detta
nästan ”går in och tullar lite” på den egna affären.

Både Bokus och Boxman måste leverera fysiska produkter till sina kunder.
Detta har gjort att man valt att låta logistikpartnern skriva ut och skicka fakturan
tillsammans med produkten.Författaren tror att detta kan vara ett vanligt sätt att
sköta utskicket av fakturor i den här typen av företag.

Ovanstående process kan dock ändras om man väljer att övergå till olika typer
av elektroniska faktureringslösningar, tex e-postfaktura, Internetfaktura etc.
Varken Bokus eller Boxman verkar dock vara särskilt intresserade av att byta ut
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pappersfakturan i dagsläget. På Bokus påpekar man att bankerna tar betalt för
de elektroniska faktureringsalternativen. Man är kritisk huruvida man kan spara
pengar på detta och att dra ner kostnader är en faktor som verkligen verkar stå i
fokus på Bokus. ”Vi måste ändå skicka ut en följesedel och vi måste skicka ut
boken. Det kostar liksom ingenting extra för att vi lägger dit en faktura säger
Anders Ringnér på Bokus. På Boxman tror man att kunden fortfarande vill ha
pappersfakturor. ”Det är inte praktiskt att göra på något annat sätt än”, säger
Jörgen Gullbrandson på Boxman.

Företag som inte levererar fysiska produkter kan antagligen ha större nytta av
elektroniska faktureringsalternativ, enligt författaren. Detta gäller tex företag
som levererar information, underhållning (tex i form av musik eller dataspel)
och programvaror via Internet. Jörgen Gullbrandson på Boxman instämmer i
detta och menar att ”Om vi ser långt in i framtiden, när man tex laddar ner sina
CD-skivor från nätet i form av tex MP3, kommer det att se annorlunda ut”.
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10.Sammanfattning och slutsatser
I detta kapitel presenteras resultaten av den aktuella undersökningen
överskådligt i en sammanfattande diskussion, vilken avser att besvara de frågor
som formulerades i början av undersökningen. Många av slutsatserna har
redan behandlats i analyskapitlet.

� Inställning till outsourcing i de aktuella företagen – De intervjuade
företagen har en övervägande positiv inställning av outsourcing i allmänhet,
även om man inser att det också finns nackdelar. Outsourcing har enligt
författaren varit ett strategiskt beslut redan från starten i de båda företagen.
Redan från början har man betonat fokus på kärnkompetensen. Detta har
inneburit att man överhuvudtaget aldrig haft vissa funktioner inom företaget
eller endast haft dem internt under en mycket kort period. Faktureringen är
ett exempel på en sådan funktion som man kunnat outsourca då inget av
företagen anser att den tillhör företagets kärnkompetens.

 

� Upplevda fördelar och möjlighter – Genom att outsourca fakturerings-
funktionen anser de båda företagen att man uppnår en rad fördelar. En fördel
är att en väl vald outsourcing låter företaget koncentrera sig på sin
kärnkompetens, vilket innebär att en rad fördelar kan uppnås-tex bättre
avkastning på interna resurser, förkortade cykeltider vid produktutveckling
etc (se kapitlet ”Analys”, avsnittet ”Fördelar/Möjligheter” för en utförligare
diskussion om detta)                                                                .

Andra fördelar som nämns är tillgång till högre kvalitet och ny kompetens.
Man drar nytta av andras kärnkompetenser och får på så sätt tillgång till
spetskunskaper på respektive område samt tillgång till ny teknik,
innovationer och nya produktionsmetoder etc. Båda repondenter betonar
även betydelsen av kostnadsreducering dvs man spar pengar på att
outsourca. Företagen anser att leverantörerna uppnår stordriftsfördelar som
kommer dem tillgodo i form av lägre kostnader
.

En annan fördel man uppnår med outsourcing är enligt respondenterna
flexibilitet. Att snabbt kunna anpassa sig till nya villkor är viktigt i de
dynamiska miljöer där företagen verkar. Outsourcing innebär att
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verksamheten kan bedrivas med rörliga kostnader istället för fasta, vilket gör
anpassning lättare. Att lägga ut funktioner på externa leverantörer innebär att
företaget kan uppnå en viss riskspridning.

 

� Upplevda nackdelar och risker – Att externa leverantörer används innebär
att företagen inte har full kontroll och styrning över verksamheten. Det gäller
att balansera behovet av flexibilitet mot behovet av kontroll. När företag
med olika företagskulturer skall samarbeta kan det uppstå ”kulturkrockar”
och kommunikationsproblem. En extern leverantör har ofta svårt att ta del av
den informella kommunikationen. Detta har man dock insett i de båda
företagen, då båda betonar vikten av en god kommunikation. Speciellt Bokus
verkar arbeta aktivt för att förhindra detta. En annan nackdel som kan uppstå
är enligt respondenterna tidsfördröjningar – tex pga att man måste överföra
stora mängder information mellan företagen eller pga missförstånd som
uppstår. Datasäkerhet kan också upplevas som ett problem, eftersom man
inte har full kontroll när man väljer att använda sig av externa leverantörer.

 

� Val av leverantör – Leveranssäkerhet och ett väl fungerande och utbrett
logistiskt nätverk har varit mycket viktigt för båda företagen. Priset är även
det av stor betydelse, då båda företagen lägger stor vikt vid att hela tiden
försöka minimera sina kostnader. Personkemi och personliga kontakter har
också varit av betydelse vid valet av leverantör. Fakturautskriften och
distributionen sker tillsammans med utskicket av produkten, vilket enligt
författaren antagligen är mycket vanligt hos näthandelsföretag som har
behovet av att skicka ut fysiska produkter till kunderna (till skillnad från tex
dataprogram, vilka kan överföras elektroniskt). På detta sätt spar man pengar
på tex porto och kuvert. När (eller om) elektroniska faktureringsalternativ
slår igenom finns inte längre behovet av fysisk distribution av fakturan,
vilket borde öppna möjligheter för nya aktörer. Det får dock inte bli för dyrt,
påpekar man på båda företagen. För Boxman har det varit viktigt med en
helhetslösning dvs man vill att samma leverantör skall kunna hantera
fakturerings-funktionen (exklusive utskrift och distribution som sköts av
logistikpartnern) i alla länder där företaget är verksamt. Man kräver
dessutom att leverantören skall kunna hantera kreditkortsbetalningar.
Mycket talar för att leverantörsmarknaden av den här typen av lösningar inte
mognat riktigt ännu, då båda företag påpekar att bra leverantörer är en
bristvara.
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� Outsourcingprocessen – en strukturerad överblick – Outsourcing
processen kan, enligt analysföretaget Ovum, sammanfattas i följande steg:

1.Det initiala beslutet: outsourca eller ej?
 2.Val av leverantör
 3.Kontraktsskrivande
 4.Transitionsfas – uppbyggande av partnerskap
 5.Stabilt förhållande

6.  Upphörande eller förnyelse av kontraktet
 

Läsaren hänvisas till föregående kapitel, där denna process behandlats
utförligt. Fokus i denna undersökning har främst varit de två första stegen.. I
transitionsfasen (när man fortafarande håller på att ”lära känna” varandra)
blir risker i form av kulturkrockar och kommunikationsproblem aktuella. Det
är givetvis svårt att dra en exakt och klar gräns mellan var transitionsfasen
slutar och det stabila förhållandet tar sin början.

 

� Faktureringsprocessen i näthandelsföretag – vad har man outsourcat? –
Företagen har outsourcat fakturautskrift och distribution till sina respektive
logistikpartners. Datainsamling sköter man själva via webplatserna. Denna
information skickas sedan som en datafil till de externa leverantörerna.
Reskontrahantering, påminnelse- och kravhantering samt inkasso sköts i
båda fall av företaget PBK Reskontra AB. Båda företag sköter frågor om
fakturor med hjälp av sin egen kundtjänst men det går även att ringa direkt
till den externa leverantören. Detta verkar dock inte vara speciellt önskvärt,
då Boxman känner att det går in och ”tullar” lite på den egna affären.

 

� Stödtjänster/Mervärdestjänster – Vilka aktiviteter som är relaterade till
faktureringsprocessen finns det och vilka är man intresserade av att överlåta
på en extern leverantör? Kundtjänst har redan nämnts. Inget av företagen
verkar dock vilja att detta skall skötas externt, även om det i viss mån sker
idag då PBK svara på fakturafrågor. Man är dock på väg ifrån detta. På
Bokus nämner man en ”betalningsplattform” från Telia E-commerce, vilket
skall innebära att man slipper skriva avtal med flera olika banker. Boxman
kräver att en och samma leverantör skall kunna hantera både betalning via
faktura och kreditkort. Det finns kanske en tendens att efterfråga flera
betalningsalternativ från en och samma leverantör?
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11.Avslutande reflektioner
I detta kapitel redogör författaren för de egna reflektioner kring det aktuella
ämnet som uppkommit under studiens gång. Då dessa reflektioner i viss mån
kan anses ligga utanför de aktuella frågeställningarna men samtidigt kan vara
av intresse för läsaren, har författaren ändå valt att ta med dem i detta
avslutande kapitel.

Vad kan det innebära för studien att de båda undersökta företagen är
näthandelsföretag. Har detta någon betydelse eller är det bara
faktureringsintensiteten som är av betydelse när man bestämmer sig för att
outsourca faktureringen? En sak som särskiljer näthandelsföretagen är att de
ofta har ett välutveklad informationssystem, tillgång till ett stort tekniskt
kunnande samtidigt som de är vana vid elektronisk handel. Elektronisk
fakturering har länge varit dyrt och därför har det i stort sett bara varit företag
(av betydande storlek) som haft råd med detta. Med hjälp av Internet är dock
detta på väg att förändras. Författaren har fått intrycket att elektronisk
fakturering är på väg till konsumentmarknaden. Ett tecken på detta är att bank-
och postkontor stängs samtidigt som de flesta banker nu erbjuder sina kunder
Internettjänster. Det verkar finnas stora pengar att spara för bankerna, så vi har
antagligen bara sett början på denna utveckling. I Sverige har många tillgång till
dator och Internet hemma. De som inte har det kan utnyttja exempelvis
bibliotek. Vissa elektroniska faktureringslösningar för konsumenter finns redan
ute på marknaden (tex FöreningsSparbankens ”E-faktura”). Frågan är bara när
det stora genombrottet kommer...

Författaren har fått intrycket att elektroniska faktureringssätt skulle vara väl
lämpade för näthandelsföretagen. Många näthandelsföretagen har tex ett
kundregister med e-postadresser, vilket innebär en klar fördel vid införandet av
tex e-postfaktura. Det tekniska kunnandet är också en fördel. Varför har detta
inte redan skett? Ett svar på denna fråga är att konsumenterna inte är mogna
ännu. Det upplevs fortfarande som krångligt och osäkert att sköta betalningar på
elektronisk väg. För många äldre är detta något nytt och kanske svårt att lära
sig. Man kanske inte ens tycker att det är värt besväret? I framtiden kommer
dock detta sannolikt att ändras, då dagens unga växer upp med Internet och
datorer som en naturlig del av vardagen, skolan, universitetet, arbetet etc. En
annan förutsättning för att elektronisk fakturering skall slå igenom är att
företagen kan tjäna pengar på det. Företag som Bokus och Boxman skickar ut
fysiska paket till sina kunder och det kostar inte mycket extra att lägga dit ett
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extra papper. Dessutom tar bankerna betalt för de elektroniska
faktureringslösningarna, vilket man inte är sen att påpeka på Bokus.

Författaren tror att elektronisk fakturering kan komma att slå igenom i den
typen av företag som inte behöver leverera fysiska produkter. Det rör sig om
olika Internetbaserade informationstjänster, mjukvara till datorer samt inom en
snar framtid musik och videofilmer. Både ljud och bild kan levereras via
Internet. Redan idag kan man ”tanka hem” musik och filmer. Det krävs dock en
ordentlig bandbredd för att detta skall vara praktiskt för konsumenten men
Sverige verkar ju satsa rejält på ”bredband” om man utgår från diskussionen
som förs i massmedia. Ett annat problem för denna utveckling är att företagen
inte riktigt har kommit på hur de skall ta betalt för dessa tjänster. Ett tecken på
detta är den stora hysterin kring MP3 hos stora delar av musikindustrin. Att
studera faktureringsprocessen dvs hur man skall ta betalt verkar vara mer
aktuellt än någonsin. Detta öppnar upp spännande möjligheter för framtida
forskning!.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor

� Berätta lite om företaget och dina arbetsuppgifter

� Har ni valt att outsourca faktureringen?

� Varför/Varför inte?

� Vilka för- respektive nackdelar (möjligheter och risker) ser ni med att
outsourca faktureringen?

� Hur har outsourcingprocessen sett ut hos er dvs hur har ni gått tillväga när ni
outsourcat faktureringen? (från initialskede till utvärdering) Vilka
erfarenheter har ni gjort?

� Vilka faktorer är av betydelse när man väljer leverantör?

� Hur valde ert företag leverantör?

� Vad är det ni har outsourcat? Hela faktureringsprocessen, eller endast vissa
delar? I så fall vilka delar?

� Efterfrågar ni något annat av samma leverantör utöver rena
”faktureringstjänster” (tex en mer övergripande helhetslösning som täcker ett
större behov, mervärdes- eller stödtjänster – tex kundsupport etc)?

� Vilken inställning har ni till outsourcing i framtiden och de nya
betalningssätten som växer fram (tex Internetfakturor, e-postfaktura etc)?


