
 
 
 
 
 

 

 
Outsourcing 

 
- Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 

 
 
 

Linda Ericsson & Malin Larsson 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2004-06-10 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   LIU-EKI/EP-D--05/002--SE    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/ep/002/ 

  

 
 

 
Titel 
Title 
 

 
Outsourcing - Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar  
 
Outsourcing - An alternative way to reach cost efficient solutions 

 
Författare 
 Author 

 
Linda Ericsson & Malin Larsson 
 

 
 
Sammanfattning 
Bakgrund: Outsourcing är en av de tydligaste och mest ihållande trender som gått att studera under de senaste tio åren och 
som dessutom haft en stark utvecklig inom näringslivet. Vilka konsekvenser medför en utökad outsourcing? 
 
Syfte: Studiens övergripande syfte är att utreda vilka möjligheter och risker som kan förknippas med ett outsourcingbeslut 
samt hur beställarföretaget hanterar riskerna. Därvid kommer studien att undersöka vilken styrfilosofi som används för att 
reglera outsourcingrelationen och hur företagets strategi påverkar beslutet samt hur en outsourcingprocess ser ut. 
 
Genomförande: Vi har genomfört 17 intervjuer med representanter från företag som köper outsourcinglösningar samt de 
som tillhandahåller dessa. 
 
Slutsatser: Studien visar att outsourcing är ett omfattande område som har olika innebörder beroende på vilken situation 
företag befinner sig i. Vi har funnit att outsourcing inte enbart är ett sätt att uppnå kortsiktiga kostnadsbesparingar utan 
ambitionen och den långsiktiga strategin är att bilda partnerskap som på sikt ska reducera kostnaderna. Företaget bör 
endast ha kvar de aktiviteter som är värdeskapande för företaget och på sikt fundera över om detta endast innefattar ett 
företags affärsidé.  
 

 
 
Nyckelord 
Lars Lindkvist, outsourcing, kostnadsbesparingar, flexibilitet, kärnkompetens 

 
 



 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2004-06-10 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   LIU-EKI/EP-D--05/002--SE    

 
     

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/ep/002/ 

  

 
 

 
Titel 
Title 
 

 
Outsourcing - Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar  
 
Outsourcing - An alternative way to reach cost efficient solutions 

 
Författare 
 Author 

 
Linda Ericsson & Malin Larsson 
 

 
 
Abstract 
Background: outsourcing is one of the most obvious and continuous trends that has been able to study during the past ten 
years and also has had a strong development in the industry. What consequences will follow from an extended 
outsourcing? 
 
Purpose: the study’s overall purpose is to investigate what possibilities and risks that can be connected to an outsourcing 
decision and how the order of the service will handle the risks. The study will also investigate what management 
philosophy that will be used and regulate the outsourcing relation and how the company’s strategy will affect the decision 
and how the process of outsourcing will look like.  
 
Research Method: we have conducted 17 personal interviews with representatives of companies that order outsourcing 
solutions and with company’s that deliver the services.  
 
Conclusions: The study shows that outsourcing is an extensive subject field that have different signification depending of 
the company’s situation. We have found that outsourcing not only is a way to reach short-term cost reduction, the ambition 
and the long term strategy is to form a partnership that generate lower cost in the future. The company should only focus 
on the activities that create value and in the long term consider if this only include the company’s mission.  
 

 
 
Keyword 
Lars Lindkvist, outsourcing, cost reduction, flexibility, core competence  



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

INNEHÅLL 
 

1. INLEDNING ..........................................1 
1.1 BAKGRUND...................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION................................................................................... 3 

1.2.1 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR..................................................................... 6 
1.3 SYFTE................................................................................................................ 7 
1.4 AVGRÄNSNING ............................................................................................... 7 
1.5 DISPOSITION.................................................................................................... 8 

2. METOD ..................................................9 
2.1 VETENSKAP ..................................................................................................... 9 

2.1.1 FÖRFÖRSTÅELSE...................................................................................... 9 
2.1.2 KUNSKAPSSYN....................................................................................... 10 
2.1.3 FORSKNINGSPROCESS .......................................................................... 11 

2.2 FORSKNINGSSTRATEGI............................................................................... 12 
2.2.1 FORSKNINGSSANSATS.......................................................................... 12 
2.2.2 STUDIENS INRIKTNING......................................................................... 14 

2.3 DATAINSAMLING ......................................................................................... 15 
2.3.1 METOD FÖR INSAMLING AV INFORMATION.................................... 15 
2.3.2 URVAL...................................................................................................... 17 

2.4 METODKRITIK............................................................................................... 23 
2.4.1 BEDÖMNING AV KÄLLOR .................................................................... 23 
2.4.2 VALIDITET OCH RELIABILITET........................................................... 24 
2.4.3 FORSKNINGSETIK.................................................................................. 25 

3. REFERENSRAM .................................27 
3.1 INLEDNING..................................................................................................... 27 
3.2 VAD ÄR OUTSOURCING?............................................................................. 28 

3.2.1 DEFINITION ............................................................................................. 28 
3.2.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER ............................................... 30 

3.3 OUTSOURCINGPROCESSEN ........................................................................ 31 
3.4. KÄRNKOMPETENS....................................................................................... 33 
3.5 EFFEKTER AV OUTSOURCING.................................................................... 36 

3.5.1 MÖJLIGHETER MED OUTSOURCING .................................................. 36 
3.5.2 RISKER MED OUTSOURCING ............................................................... 39 

3.6 SAMARBETE & PARTNERSKAP .................................................................. 45 
3.6.1 BESTÄLLARORGANISATION................................................................ 45 
3.6.2  VAL AV PARTNER ................................................................................. 46 

3.7 EKONOMISK STYRNING & STRATEGI....................................................... 48 
3.7.1 OLIKA SÄTT ATT REGLERA EN RELATION....................................... 48 
3.7.2 STRATEGINS BETYDELSE .................................................................... 54 

3.8 AVSLUTNING................................................................................................. 57 

4. EMPIRI.................................................58 
4.1 INLEDNING..................................................................................................... 58 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

4.2 BEMANNINGSFÖRETAGEN ......................................................................... 58 
4.2.1 DEFINITION AV OUTSOURCING .......................................................... 59 
4.2.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER ............................................... 60 
4.2.3 MÖJLIGHETER ........................................................................................ 63 
4.2.4 RISKER ..................................................................................................... 64 
4.2.5 AVSLUTNING .......................................................................................... 66 

4.3 CLOETTA FAZER ........................................................................................... 66 
4.3.1 DEFINITION AV OUTSOURCING .......................................................... 66 
4.3.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER ............................................... 67 
4.3.3 PROCESSER & RELATIONER ................................................................ 67 
4.3.4 MÖJLIGHETER ........................................................................................ 69 
4.3.5 RISKER ..................................................................................................... 70 
4.3.6 EKONOMISK STYRNING ....................................................................... 71 
4.3.7 STRATEGI ................................................................................................ 72 
4.3.8 AVSLUTNING .......................................................................................... 73 

4.4 SAAB SUPPORT, LINKÖPING....................................................................... 73 
4.4.1 DEFINITION AV OUTSOURCING .......................................................... 74 
4.4.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER ............................................... 74 
4.4.3 PROCESSER & RELATIONER ................................................................ 75 
4.4.4 MÖJLIGHETER ........................................................................................ 77 
4.4.5 RISKER ..................................................................................................... 79 
4.4.6 EKONOMISK STYRNING ....................................................................... 80 
4.4.7 STRATEGI ................................................................................................ 82 
4.4.8 AVSLUTNING .......................................................................................... 83 

4.5 SANDVIK ........................................................................................................ 83 
4.5.1 DEFINITION AV OUTSOURCING .......................................................... 84 
4.5.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER ............................................... 84 
4.5.3 PROCESSER & RELATIONER ................................................................ 85 
4.5.4 MÖJLIGHETER ........................................................................................ 88 
4.5.5 RISKER ..................................................................................................... 89 
4.5.6 EKONOMISK STYRNING ....................................................................... 91 
4.5.7 STRATEGI ................................................................................................ 93 
4.5.8 AVSLUTNING .......................................................................................... 94 

5. ANALYS ..............................................96 
5.1 INLEDNING..................................................................................................... 96 
5.2 DEFINITION.................................................................................................... 97 
5.3 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER...................................................... 98 
5.4 OUTSOURCINGPROCESSEN ...................................................................... 101 

5.4.1 FÖRLOPP ................................................................................................ 102 
5.4.2 BESTÄLLARORGANISATION.............................................................. 104 
5.4.3 VAL AV PARTNER ................................................................................ 104 

5.5 MÖJLIGHETER KOPPLADE TILL ETT BESLUT OM OUTSOURCING.... 107 
5.5.1 KOSTNADSBESPARINGAR.................................................................. 107 
5.5.2 TILLGÅNG TILL LEVERANTÖRENS KOMPETENS .......................... 108 
5.5.3 ÖKAD FLEXIBILITET ........................................................................... 108 
5.5.4 ENHETLIG PROCESS ............................................................................ 109 
5.5.5 FOKUSERING PÅ KÄRNKOMPETENS................................................ 110 
5.5.6 BEKYMMERSFRIHET ........................................................................... 110 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

5.5.7 ÄNDRAD KULTUR................................................................................ 110 
5.6 RISKER KOPPLADE TILL ETT BESLUT OM OUTSOURCING & 
HANTERING ....................................................................................................... 112 

5.6.1 SAMARBETET MISSLYCKAS .............................................................. 112 
5.6.2 ÖKAT BEROENDE & MINSKAD FLEXIBILITET................................ 113 
5.6.3 FÖRLORAD KONTROLL....................................................................... 115 
5.6.4 FÖRLORAD KOMPETENS .................................................................... 116 
5.6.5 ÄNDRAD KÄRNKOMPETENS.............................................................. 117 

5.7 STYRNING AV RELATIONER..................................................................... 118 
5.7.1 FÖRTROENDE........................................................................................ 119 
5.7.2 OPEN BOOK ACCOUNTING................................................................. 120 
5.7.3 RESULTATSTYRNING.......................................................................... 120 
5.7.4 KONTRAKTET ....................................................................................... 120 
5.7.5 UTVÄRDERING ..................................................................................... 122 

5.8 STRATEGINS BETYDELSE ......................................................................... 123 

6. SLUTSATSER ...................................126 
6.1 DEFINITION & UTVECKLING .................................................................... 126 
6.2 HUR SER BESTÄLLARFÖRETAGETS OUTSOURCINGPROCESS UT?... 127 
6.3 VILKEN ÄR BESTÄLLARENS ROLL?........................................................ 127 
6.4 VILKA MÖJLIGHETER ÄR KOPPLADE TILL ETT 
OUTSOURCINGBESLUT?.................................................................................. 128 
6.5 VILKA RISKER ÄR KOPPLADE TILL ETT OUTSOURCINGBESLUT & 
HUR HANTERAS DESSA?................................................................................. 129 
6.6 VILKEN STYRFILOSOFI ANVÄNDER BESTÄLLARFÖRETAGET FÖR 
ATT REGLERA OUTSOURCINGRELATIONEN?............................................. 131 
6.7 VILKEN ÄR BESTÄLLARFÖRETAGETS STRATEGI & ÄR DEN 
FÖRENLIG MED ETT OUTSOURCINGBESLUT? ............................................ 131 
6.8 FRAMTIDA FORSKNING............................................................................. 132 

KÄLLFÖRTECKNING .........................133 
 
BILAGA 1: INTERVJUGUIDE - BEMANNINGSFÖRETAG 
 
 
BILAGA 2: INTERVJUGUIDE � BESTÄLLARFÖRETAG 
 
 

FIGURFÖRTECKNING  
Figur 3:1, Faktorer som påverkar outsourcingbeslutet. ................................................ 27 
Figur 3:2, Ett praktiskt ramverk för att utvärdera ett outsourcingbeslut........................ 32 
Figur 3:3, Outsourcingmodell ..................................................................................... 34 
Figur 3:4, Möjligheter med outsourcing. ..................................................................... 37 
Figur 3:5, Risker med outsourcing. ............................................................................. 39 
Figur 3:6, Fyra kategorier om val av partner beroende på förhållanden i omvärlden. ... 47 
Figur 3:7, Styrinstrument för att reglera en outsourcingrelation. .................................. 49 
Figur 3:8, Ett resursbaserad synsätt för strategisk analys: Ett praktiskt ramverk........... 55 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

Figur 3:9, Olika former av strategi. ............................................................................. 56 
Figur 5:1, Sammanfattning av utveckling & framtidsutsikter....................................... 99 
Figur 5:2, Stimulerande och hämmande faktorer för ett outsourcingbeslut................. 100 
Figur 5:3, Förlopp �  en del av outsourcingprocessen. ............................................... 102 
Figur 5:4, Beställarorganisationen � en del av outsourcingprocessen. ........................ 104 
Figur 5:5, Val av partner � en del av outsourcingprocessen. ...................................... 105 
Figur 5:6, Möjligheter som är kopplade till ett outsourcingbeslut. ............................. 107 
Figur 5:7, Risker som är kopplade till ett outsourcingbeslut. ..................................... 112 
Figur 5:8, Risk med att samarbetet misslyckas. ......................................................... 113 
Figur 5:9, Risk med ökat beroende & minskad flexibilitet. ........................................ 114 
Figur 5:10, Risk med förlorad kontroll. ..................................................................... 115 
Figur 5:11, Risk med förlorad kontroll. ..................................................................... 116 
Figur 5:12, Risk med att kärnkompetensen ändras. .................................................... 117 
Figur 5:13, Sammanfattning av styrinstrument för att reglera relationen. ................... 118 
Figur 5:14, Strategins betydelse för ett outsourcingbeslut.......................................... 125  
 

TABELLFÖRTECKNING 
 
Tabell 4:1, Sammanfattning bemanningsföretagens synpunkter på outsourcing. .......... 66 
Tabell 4:2, Sammanfattning av Cloetta Fazers synpunkter på outsourcing. .................. 73 
Tabell 4:3, Sammanfattning av Saab Supports synpunkter på outsourcing. .................. 83 
Tabell 4:4, Sammanfattning av Sandviks synpunkter på outsourcing. .......................... 95 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

 1

 
 

1. INLEDNING 
 
 
 
I det inledande kapitlet vill vi ge en bakgrund till varför vi tycker ämnet 
outsourcing är intressant att studera och vilken problematik som kan vara 
kopplad till ämnet. Detta resonemang kommer att resultera i specifika 
undersökningsfrågor och ett syfte. Avslutningsvis kommer vi att redogöra 
för de avgränsningar som gjorts i uppsatsen.  
 
 
 

1.1 BAKGRUND 
 
Vad är ett företag? Ett företag har traditionellt ansetts vara en organisation 
som är uppbyggd av många olika verksamhetsområden och funktioner. 
Bilföretaget Ford är ett exempel på ett företag som på tidigt 1900-tal tog 
steget längre och inte endast fokuserade på att tillverka bilar utan även köpte 
stålverk, gummiplantager, glasfabriker och järnvägslinjer för att transportera 
bilar på. Ford ville behålla alla funktioner internt och strävade efter en hög 
kompetens inom många olika områden. (Rohlin et al, 1994) Företaget Nike 
kan anses vara Fords motsats då de har valt att fokusera på forskning och 
utveckling, marknadsföring, distribution samt försäljning och överlåtit hela 
produktions- och tillverkningsprocessen till externa leverantörer (Quinn & 
Hilmer, 1994). Nike ansåg att de få funktioner de valde att fokusera på, och 
ha kvar internt, var tillräckligt komplexa och var inte intresserade av de 
extra problem som exempelvis tillverkningsprocessen medförde (Milgate, 
2001).  
 
Har synen på företag förändrats? Kan den moderna synen på ett företag mer 
liknas vid Nikes organisationsform, där företaget internt endast koncentrerar 
sig på de funktioner som de är bra på och låter externa leverantörer utföra 
och leverera de andra? I Blomgren (1997) framgår att det finns en tendens 
att allt fler av företagens funktioner blir aktuella att outsourca och det enda 
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som möjligtvis bör finnas kvar inom företaget är dess affärsidé, 
koordinering och patenttaganden. 
 
Många företag utsätts idag inte enbart för konkurrens från de nationella 
marknaderna utan även från utländska aktörer. Dessutom har konkurrensen 
om kunderna hårdnat. (Augustson & Bergstedt Steen, 1999) Detta har ställt 
högre krav på tillgänglighet, innovation, kundorientering och effektivitet 
(Baden-Fuller et al, 2000; Ramaswamy & Rowthorn, 2000). För att kunna 
möta dessa ändrade konkurrensförhållanden bör företag enligt Lacity et al 
(1995) i större utsträckning var mer flexibla för att överleva på marknaden. 
 
Ett sätt för företag att öka verksamhetens flexibilitet är att ha färre 
funktioner i sin egen verksamhet och istället utveckla nära samarbeten med 
andra aktörer, som kan tillhandahålla dessa produkter och tjänster 
(Aronsson et al, 2003; Swink, 1999). Detta har medfört att synen på företag 
har ändrats och nya organisationsformer har utformats för att företag ska 
kunna fortsätta att vara framgångsrika och konkurrenskraftiga (Greaver, 
1999). Enligt Welch & Nayak (1992) kan det vara olönsamt att ha alla 
funktioner inom företaget och denna organisationsform är dessutom svår att 
kontrollera och styra. Greaver (1999) anser att det är viktigt att beakta att de 
nya organisationsformerna, med färre funktioner internt, kan vara en 
riskfylld strategi då denna form kan kännetecknas av att vara komplex, dyr 
och svår att ändra på.  
 
Under de senaste årtiondena har flertalet marknader enligt Lacity et al 
(1995) kännetecknats av många konkurrerande företag. Detta har lett till ett 
prisfall samt att det har blivit billigare att byta mellan leverantörer, då fler 
tillhandahåller samma produkter och tjänster. Det har även medfört att 
företag har tvingats hitta nya lösningar att sänka kostnaderna, exempelvis 
genom minskad personalstyrka, för att på så sätt försöka behålla 
marginalerna. Tidigare kunde det inom ett företag finnas funktioner som 
inte var ekonomiskt lönsamma, men som av historiska eller kulturella skäl 
ändå fanns kvar inom verksamheten. Idag, med ökade krav på 
kostnadsreduktion och effektivitet, bör företag enligt Hendry (1995) endast 
ha kvar de funktioner som är ekonomiskt försvarbara.  
 
Eftersom alla funktioner inom ett företag inte är värdeskapande aktiviteter, 
och inte heller försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv, bör företagen 
undersöka om de kan göra dessa funktioner mer lönsamma internt eller om 
de kan anlita en extern partner som kan leverera produkten eller tjänsten på 
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ett mer kostnadseffektivt sätt (Hendry, 1995). Detta är ett förfarande som 
benämns outsourcing. Begreppet kan ha flera olika betydelser och enligt 
Nationalencyklopedin definieras outsourcing som: 
 

�Att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar 
av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, till 
exempel tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner 
som redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverkning 
och distribution.� 

 
(www.ne.se, 2004-02-16) 

 
Outsourcing är enligt Fill & Visser (2000) en av de mest tydliga och 
ihållande trender som har gått att studera under de senaste tio åren och som 
dessutom haft en stark utveckling. I näringslivet finns det indikationer på att 
outsourcing blir allt vanligare. Enligt Törnwall (2003-10-31) växer 
Ericssons outsourcingverksamhet med 12 % per år då de driver mobilnät åt 
operatörer. Fram till 1990-talet köpte många företag in produkter och 
tjänster från underleverantörer som var mindre viktiga för företagens 
överlevnad (Fölster, 2004). Under 1990-talet utökades detta till att även 
omfatta tjänster som exempelvis IT (Auguste et al, 2001). Idag verkar 
trenden gå mot att företag även väljer att outsourca traditionella 
stabsfunktioner såsom personal-, ekonomi- och Human Resource-
avdelningar (HR), exempelvis redovisning, finansiering och lön (Bryce & 
Useem, 1998). Att företag väljer att outsourca delar av eller hela 
ekonomiavdelningar är något som diskuteras av Kakabadse & Kakabadse 
(2002) och de menar att det går att se en växande outsourcingtrend inom 
detta område. Hendry (1995) hävdar att företag tidigare har varit fokuserade 
på att producera volymbaserade produkter, men har idag utvecklats till att 
koncentrera verksamheten på värdeskapande aktiviteter. Detta är något som 
kan bekräfta teorin om att stora delar inom personal-, ekonomi- och HR-
avdelningar idag i allt större utsträckning kan bli föremål för outsourcing, då 
de ofta inte betraktas som värdeskapande aktiviteter.  
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Företag bör göra det de är bra på, det vill säga fokusera på sin 
kärnverksamhet, men det är även viktigt att de tar i beaktande företagets 
värdeskapande resurser som är strategiskt viktiga för att behålla sin 
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konkurrenskraft (Quinn & Hilmer, 1994). En funktion som inte behöver 
tillhöra kärnverksamhet men som ändå kan vara strategiskt viktig för 
företaget är ekonomiavdelningen (Axelsson, 1998). Även funktioner vars 
verksamhet innefattar personalarbete anses oftast inte tillhöra företagets 
kärnkompetens (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Vid ett outsourcingbeslut 
av personalfunktionen vars uppgifter är av mer administrativ karaktär kan 
tid och resurser frigöras för att användas till mer strategiska frågor 
(Albertsson, 2000). Personalfunktionen kan dock vara strategiskt viktig då 
det bland annat är en länk mellan taktisk och operativ nivå på företaget och 
kan därför anses ha en sammanhållande och styrande roll, vilket gör att 
ledning och medarbetare bättre kan kommunicera (Davidsson, 1998).  
 
Företaget Accenture har intervjuat 200 företagsledare i USA, Europa och 
Australien angående personalfrågor och dess strategiska betydelse. 
Resultatet presenterades i rapporten �The High-Performance Workforce 
Study� (Dagens Nyheter, 2003-04-07). Studien visar att fyra av de fem 
viktigaste strategiska frågorna för företaget är personalfrågor och 74 % av 
de tillfrågade anser att personalfrågor är mer viktiga idag än vad de var för 
ett år sedan. Vidare framgår att många företag anser att personalen är deras 
viktigaste resurs. Det kan därför tyckas paradoxalt att 57 % av 
respondenterna hade outsourcat någon HR-aktivitet och 75 % hade 
outsourcat viss utbildning och kompetensutveckling.  
 
Många outsourcingrelationer leder till tänkta möjligheter och fördelar som 
parterna förväntade sig, men det finns även studier som visar att samarbetet 
kan bli komplext och kanske inte får de tänkta effekterna. Enligt Dun & 
Bradstreets studie Barometer of Global Outsourcing (2000 i Doig et al, 
2001) där de bland annat har undersökt företag inom branscherna 
tillverkning, finans och IT har det visat sig att 20-25 % av alla 
outsourcingrelationer misslyckas och därmed avslutas inom två år och 50 % 
misslyckas och avslutas inom fem år. Dessutom har 70 % av respondenterna 
förklarat den misslyckade relationen med att leverantörerna inte hade 
tillräckligt god uppfattning vad det förväntades av dem att utföra och att 
kostnaden för tjänsten blev för hög samt att de levererade bristfällig service. 
Outsourcing har blivit allt vanligare men det har inte alltid visat sig vara ett 
så framgångsrikt koncept som företagen har hoppats på. En annan anledning 
till att relationen mellan kunden och leverantören inte alltid upplevs som 
lyckad är enligt Elliott (1995) att kunden kan bli låst i dåliga kontrakt där de 
får betala överpriser för produkter och tjänster. Ytterligare en orsak till att 
många uppdrag misslyckas är att outsourcingbeslutet är dåligt underbyggt 
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och företagen söker efter kortsiktiga kostnadsreduktioner samt att beslutet 
inte stämmer överens med företagets strategi (Lonsdale & Cox, 1997 i 
McIvor, 2000). Även Fill & Visser (2000) bekräftar vikten av ett strategiskt 
tänkande vid ett outsourcingbeslut, men anser dessutom att detta beslut bör 
kombineras med en omfattande kostnadsanalys och med en medvetenhet om 
den interna och externa miljö företaget verkar inom. Venkatesan (1992) 
betonar vikten av att ha ett långsiktigt strategiskt synsätt och anser att få 
företag har detta perspektiv om vilka funktioner som bör finnas kvar inom 
företaget respektive vilka som bör utföras av externa samarbetspartners. 
Forskarna Berggren & Bengtsson (2003) har studerat hur Ericssons och 
Nokias outsourcingverksamhet skiljer sig åt och om deras strategi stödjer ett 
beslut om outsourcing. Nokia har valt att internt förbättra produktiviteten av 
nuvarande funktioner medan Ericsson har valt en mer långtgående 
outsourcingstrategi för att nå kostnadsreduktion. Forskarna menar att 
Ericssons strategi inte har varit tydligt kopplad till beslutet och därmed har 
haft stora svagheter. De pengar som sparats genom outsourcing har istället 
lagts på att finansiera överföringen av produktionen till underleverantörer. 
Ett outsourcingbeslut bör inte endast grundas på kortsiktiga 
kostnadsbesparingar och enhetskostnader utan bör ha ett mer långsiktigt 
perspektiv som beaktar företagets strategiska aspekter (Londsdale & Cox, 
1998, i Momme & Hvolby, 2002). Den tekniska och ekonomiska 
utvecklingen leder enligt Mintzberg (1994) till att företag måste omvärdera 
sin strategi så att den bättre stämmer överens med rådande förhållanden på 
marknaden.  
 
En anledning till att företag väljer att outsourca vissa delar av eller hela 
funktioner är den utökade flexibilitet som företaget kan uppnå. Det blir 
lättare att genomföra förändringar i organisationer med färre funktioner. 
(Hendry, 1995) Outsourcing av funktioner kan även medföra 
kostnadsreduktion genom att leverantören kan uppnå skalfördelar då de kan 
samarbeta med flera kunder (Bragg, 1998). Relationen mellan kund och 
leverantör kan medföra stora möjligheter för kunden att minska 
investeringskostnaderna samt att denne får tillgång till leverantörens 
specialistkunskap och innovationsförmåga (Quinn & Hilmer, 1994). Många 
företag har inte en tydlig uppfattning om vad funktioner kostar. Att 
outsourca är en sätt att få en större kontroll över kostnaderna och företaget 
blir av med de problem som är förknippade med en viss funktion. De kan då 
köpa sig en bekymmersfrihet. (Ruiz, 2004-02-27)  
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Ett outsourcingbeslut kan även vara kopplat till vissa risker för kunden. Att 
företag inte tydligt och klart har definierat vilken deras kärnkompetens är 
kan medföra att den funktionen av misstag läggs ut på externa partner, 
vilket kan medföra att företagets konkurrenskraft går förlorad (Prahalad & 
Hamel, 1990). Kärnkompetens är ett företags unika egenskaper och resurser 
som ligger nära företagets affärsidé och kan sägas uttrycka dess existens på 
marknaden (Prahalad & Hamel, 1994). En annan risk att ta i beaktande är att 
den kompetens som företagets medarbetare besitter kan gå förlorad och vara 
svår att rekonstruera om outsourcingrelationen inte fungerar och tvingas 
avslutas (Bragg, 1998). Denna kompetensförlust är en risk som bekräftas i 
en rapport av fackförbundet Metall. De menar även att företagen riskerar att 
tappa kontrollen över produktionen och utveckla ett beroendeförhållande till 
underleverantörerna som kan vara svårt att styra (Björkqvist, 2002-10-03).  
 
Outsourcingbeslutet är komplext och det handlar om mer än att bara säga 
�ja� eller �nej� eller att �köpa� eller �tillverka� (Arnold, 2000). Detta 
belyser vikten av att ett outsourcingbeslut bör vara kopplat till företagets 
strategi för att det ska utvecklas till ett framgångsrikt koncept, både på kort 
och på lång sikt. 
 

1.2.1 UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 
 
Outsourcing är en företeelse som har funnits under en längre tid och 
kontinuerligt utvecklats till att omfatta fler verksamhetsområden. Denna 
utveckling har medfört att företag i allt större utsträckning närmat sig sin 
kärnverksamhet och vi tycker därför att fenomenet blir intressant att studera. 
Olika trender och mönster går att urskilja på outsourcingmarknaden och för 
att få en ökad förståelse och helhetsbild av fenomenet vill vi ge en bakgrund 
till hur utvecklingen har sett ut, hur aktörerna ser på fenomenet och vilka 
framtidsutsikterna förväntas vara. Ett outsourcingbeslut är förknippat med 
både möjligheter och risker. Då företag utför allt färre funktioner internt och 
istället överlåter allt fler till externa partners tror vi att riskerna kan tendera 
att öka och att företaget blir alltmer sårbart.  I denna situation anser vi att det 
blir intressant att undersöka om företagen har en organisation som stödjer 
beslutet om outsourcing och vilka faktorer som blir viktiga vid val av 
leverantör. Att outsourcingbeslutet är planerat och väl underbyggt samt att 
det är kopplat till företagets strategi och styrfilosofi tycker vi är av största 
vikt för att resultatet ska bli lyckat. Vi anser att ovanstående resonemang 
och den aktuella debatten gör det intressant att studera likheter och 
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skillnader mellan teori och empiri. Detta har lett fram till följande 
undersökningsfrågor:  

 
! Hur ser beställarföretagets outsourcingprocess ut och vilken roll har 

beställaren av tjänsten?  
 
! Vilka möjligheter och risker är kopplade till ett outsourcingbeslut för 

beställarföretaget och hur hanteras riskerna?  
 
! Vilken styrfilosofi använder beställarföretaget för att reglera 

outsourcingrelationen? 
 
! Vilken är beställarföretagets strategi och är den förenlig med ett 

outsourcingbeslut? 
 

1.3 SYFTE 
 
Studiens övergripande syfte är att utreda vilka möjligheter och risker som 
kan förknippas med ett outsourcingbeslut samt hur beställarföretaget 
hanterar riskerna. Därvid kommer studien att undersöka vilken styrfilosofi 
som används för att reglera outsourcingrelationen och hur företagets strategi 
påverkar beslutet samt hur en outsourcingprocess ser ut. 
 

1.4 AVGRÄNSNING  
 
I en outsourcingrelation finns tre olika perspektiv; leverantörens, kundens 
och medarbetarens. Uppsatsen kommer inte att beröra 
medarbetarperspektivet då vi anser att det hade blivit en allt för omfattande 
studie och tagit för mycket tid och resurser i anspråk. Däremot kommer 
leverantör- och kundperspektivet att belysas, men där fokus kommer att 
vara på kundens roll i outsourcingrelationen. Studien kommer därmed ha ett 
beställarperspektiv, det vill säga kundens perspektiv. Avsikten är inte att 
göra en jämförelse mellan företag i olika branscher utan att ge en bred 
belysning av marknaden, dock kommer intressanta likheter eller skillnader 
där de går att studera att lyftas fram och diskuteras. 
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1.5 DISPOSITION 
 

 
1. Inledning 

2. Metod 

3. Referensram 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsatser 

I kapitel 1 har vi redogjort för bakgrunden till valet av
outsourcingämnet. Dessutom har en problemdiskussion till ämnet
förts vilken mynnade ut i undersökningsfrågor och ett syfte.
Avslutningsvis redogjordes för de avgränsningar som gjorts i
studien. 

Kapitel 2 inleds med att vi presenterar vår syn på vetenskap. Sedan
redogör vi för den forskningsstrategi vi har valt för att kunna
genomföra undersökningen. Dessutom kommer den metod vi har
använt för att samla in data att presenteras. Kapitlet avslutas med att
vi redogör för vikten av att kritiskt granska valda källor. 

I kapitel 6 sammanställer vi några specifika resonemang som har
kommit fram i undersökningen och som vi tycker ha utvecklat
ämnesområdet för outsourcing.  I detta kapitel kommer vi kort att
redogöra för de aspekter som vi anser svarar på våra 
undersökningsfrågor och vårt syfte. 

I kapitel 4 redogör vi för bemannings- & beställarföretagens syn på 
outsourcing, utveckling & framtidsutsikter, vilka möjligheter &
risker ett beslut om outsourcing är kopplat till. Sedan beskriver vi
beställarföretagens syn på outsourcingprocessen, relationer samt 
strategi och styrfilosofi. 

I kapitel 5 kopplas de teorier vi har valt ihop med den empiri som vi
har samlat in. Här redogör vi för de skillnader & likheter som vi har
uppmärksammat dels mellan teori och empiri men även mellan de
enskilda beställarföretagen. Vi kommer i detta kapitel att lyfta fram
de aspekter som vi tycker är särkilt intressanta att belysa. 

Kapitel 3 börjar med att vi försöker reda ut den komplexitet som
begreppet outsourcing är kopplat till. Efter det följer teoriområden
om outsourcingprocessen, möjligheter och risker, vikten av att ha
en beställarorganisation, en strategi som är förenlig med beslutet
samt en styrfilosofi för att reglera relationen. 
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2. METOD 
 
 
 
I metodkapitlet kommer de val vi stått inför, vår syn på vetenskap, vald 
forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder att presenteras. Kapitlet 
kommer att avslutas med ett resonemang kring metodkritik.  
 
 
 

2.1 VETENSKAP 
 
Inledningsvis kommer vi att redogöra för den förförståelse vi haft inom 
outsourcingämnet samt i vilken utsträckning denna kan ha påverkat studien. 
Vi kommer även att beskriva hur vi anser att kunskap skapas samt den 
forskningsprocess som ligger till grund för att dra slutsatser.  
 

2.1.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
I situationer där nya fenomen ska studeras görs detta inte förutsättningslöst, 
utan undersöks alltid mot en given bakgrund (Gilje & Grimen, 1992). Det är 
inte enbart våra sinnen som säger något om den verklighet som upplevs, 
utan vi tolkar den dessutom utifrån de förkunskaper vi besitter om 
fenomenet. Olika värderingar leder till att vi förhåller oss till en viss 
situation på skilda sätt. Det kan även vara så att det är viljan som styr vad 
som uppfattas och hur en händelse eller text tolkas, vilket kan grundas på 
rena önsketänkanden. (Thurén, 1994) Vi är medvetna om att vi hade en viss 
förförståelse om området för outsourcing, eftersom vi hade läst en del 
litteratur om ämnet i form av ämnesböcker, artiklar och dagspress. Denna 
förförståelse var av betydelse för att veta mot vad vår uppmärksamhet skulle 
riktas och vilken inriktning uppsatsen skulle komma att få. Det kan även ha 
inneburit att vi inte var tillräckligt uppmärksamma på information som 
skulle ha kunnat medföra en annan inriktning på uppsatsen. Risken med att 
information kan gå förlorad på grund av att vi riktar vår uppmärksamhet åt 
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ett annat håll har vi försökt undvika genom att före skrivandets början satte 
oss in i outsourcingämnet. Dock har uppsatsens syfte och 
undersökningsfrågor utvecklats under arbetets gång och ju mer information 
vi samlat in om ämnet desto tydligare har inriktningen blivit.   
 
En del av förförståelse utgörs av individens språk och begrepp, vilket gör att 
ett fenomen upplevs och tolkas på olika sätt. En annan individ kan tolka 
samma fenomen på ett annorlunda sätt utifrån sina bakgrundskunskaper. 
(Gilje & Grimen, 1992) Att en företeelse kan ha skilda innebörder för olika 
personer har vi upplevt i intervjusituationen, då exempelvis begreppet 
outsourcing definierats på flera sätt och haft något annorlunda innebörder 
hos olika respondenter. Vi är medvetna om att vår uppsats kanske inte hade 
sett ut på exakt samma sätt om någon annan genomfört samma 
undersökning. Förmodligen hade denne valt ut annorlunda information och 
andra källor som på olika sätt skilt sig från det material som vi har samlat in. 
 
Vilken utbildning och i vilken utsträckning som individen innehar 
ämneskunskaper är en form av förförståelse som påverkar valet av 
studieobjekt (Holme & Solvang). Vi läser båda på Ekonomprogrammet vid 
Linköpings Universitet med olika inriktningar mot ekonomisk styrning, 
redovisning och logistik. Vi tror att detta har påverkat valet av uppsatsämne 
och hur undersökningen byggts upp, genomförts och sammanställts. Vi har 
dock inte läst någon kurs som specifikt behandlar outsourcingämnet, utan 
ämnet är till viss del nytt för oss. Det är viktigt att komma ihåg att de 
förkunskaper vi har idag med tiden kan komma att ändras då vi erhåller nya 
erfarenheter och kunskaper inom området för outsourcing. (Gilje & Grimen, 
1992) Uppsatsens fortsatta utformning och inriktning har påverkats under 
arbetets gång då vi samlat in nytt material som har bearbetats och bidragit 
till ett tydligare fokus. 
 

2.1.2 KUNSKAPSSYN 
 
Målet med forskning är att komma fram till nya insikter och kunskaper 
inom ett specifikt område. Ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna 
kartlägga, analysera och tolka valda teman är att studera verkligheten och 
därigenom samla information. För att kunna göra detta behöver vi metoder 
för att få inblick i vad som ska studeras och vilka objekt som ska ingå i 
undersökningen samt hur denna ska genomföras.  
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Vår ambition med uppsatsen är att utveckla kunskapsområdet för 
outsourcing eller komma fram till ny kunskap om ämnet. Enligt Befring 
(1994) handlar forskning många gånger om ett innovationsarbete som går ut 
på att studera förändringar, för att därigenom komma fram till utveckling 
och förbättring av nuvarande situationer och förhållanden. För att bredda 
och nå ny kunskap om outsourcing har vi behandlat den empiri vi samlat in 
utifrån förförståelse och teoribildning om ämnet.  
 

2.1.3 FORSKNINGSPROCESS 
 
Deduktion och induktion är två tillvägagångssätt som forskaren använder 
för att komma fram till sina slutsatser. Deduktion har utgångspunkt i teorin 
och forskaren försöker med hjälp av empiri förstärka eller försvaga tilliten 
till teorin (Holme & Solvang, 1991). Innan studien påbörjades bearbetade vi 
en mängd olika teorier om ämnet för att kunna genomföra själva 
undersökningen. Efter det att vi hade fått bredare och djupare kunskap om 
outsourcingämnet gjorde vi en empirisk undersökning som låg till grund för 
tolkning, analys och slutsatser. Induktion har utgångspunkt i empiri och 
försöker från det insamlade materialet dra generella slutsatser (Thurén, 
1994). I uppsatsen kommer vi inte att kunna göra några statistiska 
generaliseringar för alla företag som outsourcar. Resultatet kommer dock att 
vara giltigt för mer än det vi har undersökt trots att vi inte gör några 
statistiska generaliseringar. I kapitlet om forskningsansats för vi en vidare 
diskussion om hur vi ser på möjligheten att generalisera kvalitativa studier. 
Efter det att all empiri om ämnet var insamlad återgick vi till att studera 
teorin om outsourcing för att undersöka om empirin försvagar, förstärker 
eller utvecklar och förnyar den nuvarande teoribildningen. Därmed är vårt 
tillvägagångssätt att dra slutsatser en pågående växling mellan teori och 
empiri och vi kan därför inte ta ställning till att vi enbart har ett deduktivt 
eller induktivt tillvägagångssätt. Vi har satt empirin i relation till de teorier 
som behandlar ämnet och dessa har fungerat som ett ramverk och en 
begreppsapparat för att förklara det som vi funnit i empirin. Vi har därmed 
haft ett förhållningssätt där empirin och teorin kompletterar varandra och 
där ingen av dessa två kan uteslutas.   
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2.2 FORSKNINGSSTRATEGI  
 
Metod betyder vägen till målet. För att kunna nå fram till målet eller visa 
någon annan vägen dit, är det viktigt att veta vilket målet är. (Kvale, 1997) 
Metod är ett redskap att bearbeta information och komma fram till ny 
kunskap. Alla vägar att finna dessa mål är metod. (Holme & Solvang, 
1991) I detta avsnitt beskriver vi hur vi praktiskt gått tillväga för att kunna 
genomföra studien samt vilka olika val vi stått inför, det vill säga vilken 
forskningsstrategi uppsatsen har.   
 

2.2.1 FORSKNINGSSANSATS 
 

En undersökning kan ha flera olika ansatser. Enligt Lekvall & Wahlbin 
(2001) finns i huvudsak två strategier om hur en studie kan byggas upp och 
genomföras, dessa benämns tvärsnitts- och fallstudie. Författarna behandlar 
även den kvantitativa och kvalitativa metoden vilket är ett tillvägagångssätt 
för hur material samlas in, uttrycks och analyseras.  
 
En tvärsnittsansats kännetecknas av att ett större antal objekt ingår i studien 
och att det utifrån dessa är möjligt att göra generaliseringar som kan 
tillämpas på en större grupp (Lekvall & Wahlbin, 2001). Uppsatsen syftar 
inte till att samla in data från ett större antal företag och dra slutsatser om 
alla de företag som outsourcar. Vi har istället försökt erhålla bredare 
information från ett färre antal studieobjekt om hur marknaden för 
outsourcing ser ut, den outsourcingprocess som ligger till grund för beslutet, 
vilka risker och möjligheter som finns och om företag har en strategi som 
stödjer beslutet samt en styrfilosofi som reglerar relationen.  
 
Studiens undersökningsfrågor och syfte har mer karaktären av en 
fallstudieansats, vilket är en strategi som är mer inriktad mot att inhämta 
kunskap om specifika företeelser som kan studeras under en längre tid 
(Kvale, 1997). Dock pågår uppsatsskrivandet under en begränsad tid varför 
den kanske inte i sin helhet kan betraktas som en fallstudie. Enligt Lekvall 
& Wahlbin (2001) innebär detta tillvägagångssätt en detaljerad och 
djupgående studie av specifika undersökningsobjekt. De menar även att 
forskaren inte vet vad det är som är av störst vikt att ha fokus på innan 
arbetet har kommit igång. Innan vi började samla in information hade vi en 
uppfattning och vissa tankar om vilka områden som var intressanta att få 
mer kunskap om men vi visste inte exakt mot vad vår uppmärksamhet skulle 
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riktas. Under uppsatsens gång har vi fått mer klarhet i vilka områden som är 
mer viktiga än andra att få information om, för att kunna svara på 
uppsatsens specifika undersökningsfrågor. 
 
En nackdel som vara kopplad till en fallstudieansats är problematiken med 
att generalisera eftersom undersökningsobjekten är få till antalet (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Litteraturen tar upp olika typer av generaliserbarhet. Den 
statistiska generaliseringen utgår från ett statistiskt representativt urval. Den 
naturalistiska generaliseringen grundar sig i en tyst kunskap baserad på 
personliga erfarenheter om hur saker förhåller sig. Den analytiska 
generaliseringen bygger på en väl överlagd bedömning om hur resultatet i 
en undersökning kan vara giltigt i en annan situation och bygger på en 
analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna. (Kvale, 
1997) Vår ambition med uppsatsen är inte att utifrån den empiri vi samlat in 
göra generaliseringar för alla företag som outsourcar på den svenska 
marknaden, utan ett försök att få bredare information från ett färre antal 
studieobjekt och djupare förståelse för ämnet. De fallföretag som ingår i 
studien kan i vissa avseenden betraktas ha unika egenskaper, men även om 
det är på det sättet så ingår valda företag i en bredare kategori. Det skulle 
därför för företag som liknar de fallföretag som ingår i studien finnas 
möjlighet att generalisera. Det kan exempelvis handla om de möjligheter 
som ett outsourcingbeslut kan leda till, men även de potentiella risker som 
är kopplade till beslutet. Ett annat problem med att tillämpa en 
fallstudieansats kan vara svårigheten med att få kontakt med företag som är 
intressanta, få tillgång till relevant information samt informationskällor för 
studien. (Denscombe, 2000) Denna problematik är något som vi har upplevt 
då det har varit svårt att få kontakt med berörda företag och få dem att 
medverka i uppsatsen. Orsakerna till detta har ofta varit att de har ansett att 
ett deltagande i uppsatsen skulle ha tagit för mycket tid och resurser i 
anspråk. Efter det att vi ändå etablerat relationer med kontaktpersoner på 
respektive företag har dessa varit positivt inställd till att vi ska få återkomma 
för ytterligare insamling eller förtydligande av information. Detta är även 
något som anses som en fördel med att använda en fallstudieansats och det 
kvalitativa tillvägagångssättet enligt Lekvall & Wahlbin (2001).   
 
Den information vi samlat in från respondenterna är inte data som på ett 
meningsfullt sätt kan uttryckas och analyseras med hjälp av statistiska 
beräkningsmetoder, vilket är en förutsättning för att använda kvantitativ 
metod som forskningsstrategi (Holme & Solvang, 1991). Den kvalitativa 
metoden kännetecknas i många fall av att information hämtas från ett fåtal 
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studieobjekt. Denna metod anser vi är lämplig då uppsatsen mer har 
karaktären av en fallstudieansats. Den information som vi samlar in är mer 
av beskrivande karaktär som bättre analyseras och får meningsfull innebörd 
i skriven text, vilket även är något som förknippas med en kvalitativ ansats 
(Denscombe, 2000). En fördel med den kvalitativa metoden är att den 
accepterar flera olika tolkningar av samma händelse trots att samma 
tillvägagångssätt har använts. Forskare tillåts även komma fram till mer än 
en giltig förklaring beroende på forskarens tolkningskicklighet. Vi anser att 
detta är en fördel då forskaren har olika förförståelse som möjliggör skilda 
tolkningar utifrån erfarenheter och perspektiv. Detta skapar då en tolerans 
för den sociala verklighet som undersöks och de motsägelser som kan 
uppkomma. Det kan även ses som en nackdel då analys och tolkning av 
information är påverkad av forskarens egna erfarenheter och föreställningar 
om vad forskningen ska leda till och vilken kunskap den ska bidra med, men 
även risken för att göra förenklingar av komplexa problem. (Denscombe 
2000) Vi tror att det är oundvikligt att vi under uppsatsens gång, i valet av 
metoder och vilken information som vi hämtar in från använda källor, inte 
gjort subjektiva bedömningar utifrån egna värderingar och ståndpunkter 
(Holme & Solvang, 1991). För att undvika att de subjektiva bedömningarna 
får allt för stor påverkan har vi på ett noggrant sätt försökt redogöra för de 
metoder och källor vi använt samt vilka antaganden vi grundar 
tillvägagångssättet på. 
 

  2.2.2 STUDIENS INRIKTNING 
 

Undersökningar kan ha olika inriktningar beroende på studiens 
undersökningsfrågor och syfte. Det är viktigt att vara medveten om att en 
studie i praktiken ofta kan karaktäriseras av flera olika inriktningar, men där 
en kan vara mer tydlig än någon annan. (Lekvall & Wahlbin, 2001) En typ 
av inriktning benämns explorativ, vilken innebär att fakta och information 
samlas in för att belysa och få bred kunskap om ett mindre utvecklat 
ämnesområde. Det har skrivits litteratur om outsourcing och det finns 
därmed information att tillgå. Outsourcing var ett ämnesområde som 
intresserade oss och som vi ville fördjupa oss i. Däremot visste vi inte, när 
arbetet påbörjades, vilken del av ämnesområdet vi skulle fokusera på och 
vilket syftet med uppsatsen skulle vara. Detta är något som har blivit 
tydligare sedan vi skapat oss en fördjupad insikt i ämnesområdet, genom 
vårt delvis explorativa tillvägagångssätt. Vi tycker även att uppsatsen har en 
beskrivande inriktning, som innebär att skildra hur en situation ser ut genom 
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att kartlägga fakta och sakförhållanden utan att ange orsaker till varför en 
given händelse ser ut på det specifika sättet. Vi har exempelvis skildrat vilka 
möjligheter och risker som beställarföretagen förknippar med ett 
outsourcingbeslut. Uppsatsen har inte en tydlig förklarande inriktning där 
orsakssamband studeras, men där dock samband finns har dessa belysts.  
 

2.3 DATAINSAMLING 
 
Nytt material och ny information måste samlas in för att vår studie ska 
kunna genomföras. Detta förfarande benämns datainsamling eller empiri. Vi 
har genomfört intervjuer med valda bemanningsföretag som levererar 
outsourcinglösningar och företag som är beställare av tjänsten. Detta är den 
primärdata som vi använt i uppsatsen. Den sekundärdata som ingår är 
skriven litteratur, Internet, artiklar och dagspress om outsourcingämnet samt 
årsredovisningar för de företag som studerats.  
 

2.3.1 METOD FÖR INSAMLING AV INFORMATION   
 
Intervju är den metod vi har valt att använda för att samla in primärdata. 
Denna metod kännetecknas av ett samtal mellan intervjuaren och 
respondenten, över telefon eller genom ett personligt möte (Befring, 1994). 
Vi har sökt upp företag där vi har fått en direktkontakt med personer som 
enligt företagen kan ge information om det outsourcingämne som våra 
undersökningsfrågor behandlar. Det finns enligt Denscombe (2000) flera 
sätt att utforma en intervju på. Dessa benämns strukturerad, 
semistrukturerad och ostrukturerad. I den strukturerade intervjun är en 
intervjuguide på förhand bestämd och innehåller detaljerade frågor med 
begränsade svarsalternativ. Då vi inte ville att respondenten skulle vara låsta 
i ett antal svarsalternativ utan själva få utveckla sina resonemang och tankar 
kring outsourcingämnet, har vi inte valt denna form av intervju. I de fall där 
intervjun går ut på att forskaren i så begränsad utsträckning som möjligt ska 
delta och påverka den intervjuade, benämns intervjun som ostrukturerad. Vi 
ville att respondenterna skulle få utveckla egna resonemang men inom ett 
avgränsat ämnesområde. När vi intervjuade representanter från bemannings- 
och beställarföretagen valde vi istället den semistrukturerade formen, där 
vissa områden och frågeställningar var förutbestämda. Vi använde en 
intervjuguide där ämnesområden angavs som respondenterna på valda 
företag fick förhålla sig till och där även specifika följdfrågor fanns till 
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hands. Dessa ställde vi endast i de fall då respondenten inte själv 
behandlade hela ämnesområdet. Ordningsföljden av ämnena och antalet 
specifika frågor som ställdes varierade dock beroende på hur intervjun 
utvecklades, se bilaga 1 och 2. Samtliga intervjuer på bemannings- och 
beställarföretagen pågick mellan en till en och en halv timma. 
 
Den personliga intervjun ger möjlighet att på ett mer övergripligt sätt kunna 
kontrollera situationen som respondenten upplever (Langlet & Wärneryd, 
1985). Med denna metod går det enligt Dahlström (1970) lättare att få den 
intervjuade att ge mer detaljerade och utförliga svar. Något som vi också 
sett som positivt är att vi under intervjun kunnat ställa kompletterande 
frågor i de fall där det har behövts. Intervjuformen garanterar dessutom att 
den information som samlas in kommer från den korrekta källan och inte 
från någon annan uppgiftslämnare (Denscombe, 2000).  
 
I en intervjusituation är det viktigt att forskaren i så stor utsträckning som 
möjligt försöker agera och tänka förutsättningslöst, men även vara öppen för 
den information som den intervjuade lämnar (Gordon, 1978). Vi har strävat 
efter att uppnå detta förhållningssätt genom att vi varit öppna inför de svar 
som lämnats. Därigenom har vi inte avsiktligt försökt påverka respondenten 
att ge andra svar som kanske bättre hade stämt överens med våra 
förväntningar. Vi har även ställt de bredare ämnesfrågorna och de mer 
specifika frågorna så ordagrant som möjligt och endast de fall då 
respondenten inte har förstått frågan förklarat den på ett något annorlunda 
sätt. Dock är vi medvetna om att det är svårt att vara förutsättningslös i 
intervjusituationen då vår förförståelse bland annat har påverkat 
utformningen av intervjuguiden. Dessutom har vi meddelat respondenterna 
om uppsatsens syfte och undersökningsfrågor samt anledningen till att deras 
företag är intressanta och lämpliga för studien. 
 
Intervjuareffekter kan uppkomma på grund av att vi har begränsad 
erfarenhet av att utföra intervjuer. Det kan handla om att frågeställningarna 
inte är lika tydligt utformade eller att vi under intervjun kan ha missat 
viktiga signaler hos respondenten som en mer erfaren intervjuare kanske 
hade upptäckt och som kan få konsekvenser för uppsatsens resultat. För att 
minimera intervjuareffekternas påverkan på uppsatsen har vi försökt läsa 
om intervjuer som metod och outsourcing som ämne för att kunna ställa 
frågor som på ett bra sätt belyser undersökningsfrågorna. Vi har även vid 
arbetsseminarier tillsammans med handledare diskuterat intervjuguidens 
utformning och innehåll och på så sätt fått värdefulla kommentarer som 
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bidragit till att frågeställningarna blivit tydligare. Att informanterna är 
medvetna om att flera företag medverkar i uppsatsen och lämnar sin syn på 
outsourcing samt att de ska få ta del av resultatet kan ses som en drivkraft 
att lämna mer noggranna och omfattande svar.  
 

2.3.2 URVAL 
 
Innan studien påbörjades var det viktigt att ta ställning till och undersöka i 
vilken grupp, det vill säga population, relevant information finns för att 
besvara syftet och undersökningsfrågorna (Befring, 1994). Då det ofta är 
resurskrävande i form av tid och pengar, är det i de allra flesta fall 
nödvändigt att göra ett urval ur populationen (Denscombe, 2000). Det finns 
främst två metoder att grunda urvalet på, dessa är sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval karaktäriseras av att alla 
enheter har en given sannolikhet att delta i undersökningen, det vill säga 
urvalet grundas på slumpmässighet. (Holme & Solvang, 1991) Vi kommer 
inte grunda uppsatsens urval på statistiskt säkerställda metoder utan det kan 
istället klassas som ett icke-sannolikhetsurval.  
 
Icke-sannolikhetsurval är inget slumpmässigt urval och det kan därför vara 
svårt att med detta dra generella slutsatser om populationen då urvalet inte 
alltid är representativt (Denscombe, 2000). Urvalet består av ett fåtal 
enheter och är grundat på forskarens egna kriterier för hur han anser att 
värdefull data kan samlas in utifrån tillgängliga resurser. Uppsatsens urval 
kan liknas vid ett bedömningsurval då vi medvetet väljer ut företag som vi 
anser kan bidra med relevant information för undersökningen. Vi har 
försökt få en viss sammansättning av företag som befinner sig i olika 
branscher och som på ett bra sätt kan spegla studiens undersökningsfrågor 
och syfte. Denna urvalsform är också användbar i de fall då forskaren vill 
göra en djupgående analys och studera detaljerade särdrag hos ett fåtal 
undersökningsobjekt. (Lekvall & Wahlbin, 2001) Vi hade från början som 
ambition att företagen under en längre tid skulle ha outsourcat och därmed 
nått en högre mognadsgrad och större erfarenheter av ett sådant samarbete 
samt att de skulle ha lagt ut ett flertal funktioner på externa parter, gärna 
personal- och/eller ekonomiavdelningar. Anledningen till att vi strävade 
efter dessa kriterier var att vi trodde att en mogen outsourcingkund skulle ha 
hunnit se fler effekter av ett samarbete. I litteraturen fanns tecken på att 
företag i allt större utsträckning outsourcade personal- och 
ekonomiavdelningar och därför strävade vi efter att hitta företag som gör 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

 18

det. Det visade sig inte vara så enkelt att få kontakt med fallföretag som 
uppfyller dessa kriterier och tillgänglighetskriteriet spelade stor roll för 
urvalet. Detta diskuteras mer ingående under rubrikerna för respektive 
företag.   
 

BEMANNINGSFÖRETAG 
För att nå de företag som lägger ut vissa delar av sin verksamhet på externa 
parter var det viktigt att komma i kontakt med företag som levererar 
outsourcinglösningar. Då det bland annat i dagspress och publicerade 
artiklar gick att läsa att bemanningsbranschen hade tillväxtpotential inom 
detta område tyckte vi att det vore intressant att få kontakt med dessa 
företag för att studera deras utveckling och syn på framtiden samt försöka 
nå deras kunder. De fyra största bemanningsföretagen på den svenska 
marknaden är Adecco, Manpower, Poolia och Proffice. Dessa företag var 
positivt inställda till att medverka i uppsatsen och vi fick snabb respons som 
medförde att vi fick komma till företagen och genomföra en intervju. Det 
var debatten i dagspressen om bemanningsföretagens tillväxtmöjligheter på 
outsourcingmarknaden och dessa företags tillgänglighet som avgjorde valet 
av dessa, bland andra företag som kan leverera en outsourcinglösning. 
 
För att få kontakt med personer som kunde medverka i studien skickade vi 
en uppsatsbeskrivning till bemanningsföretagens informationsavdelning. 
Eftersom vi inte i förväg visste vem som kunde lämna relevant information 
för uppsatsen fick bemanningsföretagen själva avgöra vem de ansåg hade 
tid och som var mest lämplig att delta i undersökningen. Inom Manpower 
Solutions och Proffice fick vi intervjua Göran Nilsson samt Hernán Ruiz 
som är VD:ar för deras respektive outsourcingverksamhet. Inom Adecco 
och Poolia inhämtades information från de två kontorscheferna Thomas 
Gustafsson och Bengt-Ove Jonsson. Den insamlade informationen från 
bemanningsföretagen utgör en förstudie som genomfördes för att få bredare 
kunskap om outsourcingmarknaden och den problematik som är kopplad till 
denna. I empiri- och analyskapitlet kommer vi kort att redogöra för de svar 
som respondenterna på respektive bemanningsföretag lämnade för att få en 
förståelse för hur de ser på outsourcing och om denna syn skiljer sig från 
beställarföretagens. Nedan följer en kort företagspresentation för respektive 
företag. 
 
Under 1999 gick Kontorsjouren samman med schweiziska Adecco. 
Moderbolaget Adecco AS är världens största bemanningsföretag och verkar 
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i 68 länder. Företaget arbetar med personaluthyrning, rekrytering, 
entreprenad och karriärutveckling. 2002 var företagets omsättning var 25,1 
billjoner CHF. Sedan 1999 har outsourcing funnits i Adeccos tjänsteutbud. 
(www.adecco.se; Adecco Årsredovisning, 2002) 
 
Det amerikanska företaget Manpower gick 1996 in på den svenska 
marknaden genom att köpa upp det svenska företaget Teamwork. 
Manpower tillhandahåller tjänster inom rekrytering, bemanning och HR 
samt outsourcing. Idag är det Manpower Solutions som tillhandahåller 
tjänster inom detta område och outsourcingverksamheten har funnits sedan 
1989. Manpower Inc verkar inom 67 länder och omsättningen 2002 uppgick 
till 10611 MUSD. Empower Group är ett systerbolag till Manpower 
Solutions. Företaget finns i 12 länder och tillhandahåller helhetstjänster 
inom verksamheterna för HR. De vill vara en strategisk HR-partner som 
stödjer företags utveckling genom att skapa effektiva HR-processer. 
(www.empowergroup.se; www.manpower.se; Manpower Årsredovisning, 
2002) 
 
Poolia bildades 1989 och finns representerade i Sverige, Finland, Norge, 
Danmark och Tyskland. Företaget tillhandahåller tjänster inom 
verksamhetsområdena bemanning, rekrytering och outsourcing. Poolias 
omsättning 2002 var 792 MSEK och 1989 började de med verksamheten för 
outsourcing. Att gå in och ta över drift och utveckling av avdelningar eller 
processer tillhör Poolias kärnerbjudande inom outsourcinglösningar. (Poolia 
Årsredovisning, 2002) 
 
Proffice bildades 1987 och finns idag i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige. Företaget verkar inom personaluthyrning, rekrytering och 
outsourcing samt karriär- och utvecklingsprogram. Under 2002 uppgick 
koncernens omsättning till 3066 MSEK. Proffice började 1999 att erbjuda 
outsourcinglösningar. För Proffice innebär outsourcing att de tar över 
ansvaret för bemanning, drift, utveckling och personalvård. (Proffice 
Årsredovisning, 2002) 
 

SAAB SUPPORT, LINKÖPING 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag, med fokusering på 
försvar, rymd och flygteknik. Saab utvecklar, tillverkar och levererar 
produkter och tjänster till försvarsmakten, likväl till den kommersiella 
marknaden. Företaget grundades 1937 för att möta den svenska marknaden 
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för militär flygindustri. Inom företaget finns cirka 13000 anställda och de 
har en försäljning på 17250 MSEK, där forskning och utveckling står för 
ungefär 20 % av omsättningen. Den 1 september 2003 bildades Saab 
Aerostructure, Aerosystems och Saab Support i Linköping och dessa 
enheter hade tidigare bildat Saab Aerospace. Saab Aerostructure tillverkar 
flygplansstrukturer till bland annat Gripen, Airbus och Boeing. Saab 
Aerosystems utvecklar hela flygplan och system till flygplan.  Syftet med 
bildandet av Saab Support var att reducera kostnaderna för 
supportverksamheten samt öka flexibiliteten så att de andra två enheterna 
skulle kunna fokusera på sin kärnverksamhet. (Saab, Årsredovisning 2003) 
 
Ambitionen var att vi via bemanningsföretagen skulle få kontakt med 
kunder inom olika branscher som köper en outsourcinglösning utifrån de 
kriterier som vi ställt upp. Detta resulterade i en kontakt med VD, Bengt 
Hergart, på beställarföretaget, Saab Support, Linköping som är en av 
Proffice större kunder. Saab Support uppfyllde två av de uppställda 
kriterierna. De började med verksamheten för outsourcing redan 1973 och 
denna har sedan utvecklats till att omfatta flera områden. Vi tycker att detta 
innebär att de kan anses som en mer mogen outsourcingkund. I dagsläget 
outsourcar Saab Support dels vanliga outsourcingområden såsom 
bevakning, städning, restaurang, intern logistikfunktion, posthantering och 
kopieringstjänster samt kalibrering av verktyg. Dessutom outsourcar de 
delar inom områden som tidigare har ansetts vara traditionella 
stabsfunktioner, såsom Facility Management, det vill säga maskin- och 
fastighetsunderhåll, IS/IT, telefonväxel, kundtjänst och leverantörsreskontra 
som är en del av ekonomiavdelningen. Det var svårt för oss att avgöra vilka 
personer inom Saab Support som kunde svara på våra frågor och som var 
lämpliga att medverka i uppsatsen. Det var via vår kontaktperson, Bengt 
Hergart chef Saab Support, som vi fick möjlighet att intervjua ytterligare tre 
personer. Lena Pellebergs som är chef administrativ service, Stefan Franke 
som är director facilities och slutligen Jan Germundsson som är 
administrativ chef Saab Aerosystems. Totalt genomfördes fyra intervjuer på 
Saab Support, Linköping. 
 

SANDVIK 
Sandvik grundades 1862 och koncernens verksamhet omfattar tre 
affärsområden inom vilka de har en världsledande ställning. Affärsområdet 
Sandvik Tooling är en tillverkare av verktyg och verktygssystem för 
metallbearbetning samt av ämnen och komponenter i hårdmetall. Sandvik 
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Mining och Construction är en leverantör till gruv- och anläggningsindustri. 
Affärsområdet Sandvik Materials Technology är en tillverkare av högt 
förädlade rör-, band-, och trådprodukter samt av processanläggningar och 
sorteringssystem. Sandvik finns idag i 130 länder och att vara nära kunden 
har alltid varit grunden för verksamheten. Sandvik-koncernens omsättning 
2003 var 48810 MSEK och antalet anställda 36930. Vid en total 
bolagisering av Sandvik 1984 bildades ett internt servicebolag i Sandviken. 
(Sandvik, Årsredovisning 2003) 
 
Sandvik är det andra beställarföretaget som ingår i studien. Via intervjun 
med Manpower Solutions fick vi information om att Sandvik var en stor 
outsourcingkund till dem. Efter detta möte skickade vi en förfrågan och en 
uppsatsbeskrivning till Sandviks informationsavdelning som resulterade i en 
kontakt med en person, Åke Axelson som är ansvarig för 
beställarorganisationen på Sandvik. Av honom fick vi veta att Sandvik 
outsourcar sitt interna servicebolag som bland annat består av löne- och 
personalavdelning, utbildningscenter, Facility Management och 
företagshälsovård. Dessutom har Sandvik även ett pågående pilotprojekt 
inom HR-outsourcing. Eftersom de den 1 januari 2004 inledde samarbetet 
med Manpower Solutions anser vi inte att Sandvik kan betraktas som en helt 
mogen outsourcingkund, men är ändå intressanta för studien då de har 
outsourcat personalavdelningen och delar av området för ekonomi. Åke 
Axelson förmedlade kontakter med ytterligare fem personer som är 
inblandade i outsourcingrelationen och hade möjlighet att medverka i 
studien. En av dessa, Peter Hessel, arbetar inom Sandviks personalstab och 
var delaktig i förhandlingarna när det interna servicebolaget skulle läggas ut 
på extern part. Två av de andra respondenterna, Eva Wilhelmsson som är 
chef för utbildningscenter och Lars Lundberg som är chef för löne- och 
personalservice, tillhörde tidigare företaget Sandvik men är från den 1 
januari 2004 anställda av Manpower Solutions. Vi anser att de har kunnat ge 
relevant och användbar information utifrån Sandviks perspektiv, då de har 
varit anställda av den nya organisationen under en kortare tid och 
fortfarande känner viss tillhörighet till Sandvik. Dessutom fick vi 
möjligheten att intervjua två personer från The Empower Group, som är ett 
systerbolag till Manpower Solutions, och som främst arbetar med HR-
outsourcing. Detta var Carl Sterner och Christian Hjort som är HR-konsulter 
för den HR-pilot som idag pågår inom Sandvik. Dessa intervjuer var inte 
inplanerade från början, men då tillfället gavs och då det i litteraturen 
verkade vara en trend bland många företag att låta en extern partner ta hand 
om delar av eller hela HR-avdelningar ansåg vi att detta var ett bra tillfälle 
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att utveckla och vidga vårt perspektiv inom detta område. Totalt 
genomfördes fyra intervjuer på Sandvik och två på Empower Group. 
 

CLOETTA FAZER 
Cloetta grundas 1862 i Köpenhamn och Fazer 1891 i Helsingfors. Cloetta 
Fazer bildades 2000 genom att svenska Cloetta och finska Fazer Konfektyr 
gick samman. Företaget är Nordens största choklad- och 
sockerkonfektyrföretag. De viktigaste geografiska marknaderna är Sverige, 
Finland, Polen, Norge, Danmark, Baltikum och Ryssland. Cloetta Fazer har 
fem produktionsanläggningar, två i Sverige, Ljungsbro och Norrköping, två 
i Finland och en i Polen. Omsättningen under 2003 uppgick till 3030 MSEK 
och medeltalet anställda var 2090. (Cloetta Fazer, Årsredovisning 2003) 
 
Cloetta Fazer är det tredje företaget som ingår i studien. Företaget 
outsourcar idag maskin- och fastighetsunderhåll, det vill säga Facility 
Management, samt städning. För Cloetta Fazer är det av mycket stor 
betydelse att alla maskiner och all utrustning fungerar dygnet runt för att 
produktionen av konfektyr ska löpa bekymmersfritt. Företaget har inte valt 
att outsourca de verksamhetsområden, personal- och ekonomiavdelningar, 
som vi hade ställt upp som ett önskvärt kriterium att fokusera studien på. 
Dock är underhållet av stor vikt för Cloetta Fazer och detta har kunnat ge 
bra bakgrundskunskap och allmän information om outsourcing, hur ett 
kontrakt skrivs och hur förhandlingar med en extern partner går till samt 
vilka faktorer som är viktigt att tänka på vid ett beslut om outsourcing. Med 
anledning av detta kommer Cloetta Fazer i empirin presenteras och belysas i 
något mindre utsträckning och därmed få begränsat utrymme i studien. I 
början av 1990-talet inledde företaget verksamheten för outsourcing och har 
sedan dess fortsatt med denna form, varför vi anser att de har erfarenhet av 
detta och kan anses ha en viss mognad inom detta område. Vi fick först 
kontakt med VD för produktionsbolaget, Dan Bowall, för det svenska 
produktionsbolaget och via honom kunde vi även intervjua fabrikscheferna 
Kjell Axelsson och Anders Ståhl i Ljungsbro respektive Norrköping. Totalt 
genomfördes tre intervjuer på Cloetta Fazer.   
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2.4 METODKRITIK 
 
Det är viktigt att genomföra en kontinuerlig bearbetning och prövning av 
det insamlade materialet för att erhålla hög grad av reliabilitet och validitet, 
det vill säga pålitlighet och giltighet (Holme, 1991). Forskningsetik är ett 
annat betydelsefullt område att ta hänsyn till vid utformandet av uppsatsen 
för att de som medverkar ska känna sig tillfredsställda och för att undvika 
att tillvägagångssättet inte upplevs som kontroversiellt.  
 

2.4.1 BEDÖMNING AV KÄLLOR 
 
Källkritik handlar om att ta reda på hur trovärdig den information som 
samlas in är. Dessutom syftar begreppet till att göra en bedömning om 
vilken av den tillgängliga informationen som är mest relevant för 
undersökningens syfte. (Befring, 1994) Vi har hittat liknande information i 
ett flertal olika teoretiska källor och vi har i de allra flesta fall försökt hitta 
ursprungskällan för att på så sätt undvika att informationen har tolkats av 
flera personer i olika led och därför fått en annan betydelse (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Källor är sällan skräddarsydda för frågeställningen utan har 
tillkommit i andra syften (Holme & Solvang, 1991). Detta har medfört att vi 
även har läst litteratur som inte enbart har behandlat outsourcingämnet, men 
i de fall där delar ändå har varit intressanta för uppsatsen har vi valt att ta 
med dessa. 
 
En form av källkritik är källobservation och handlar om att få insikt i var 
informationen går att hämta och vilka olika författare som har behandlat 
ämnesområdet. Vi har inhämtat information om outsourcing från olika 
källor såsom facklitteratur, artiklar och dagspress för att studera om dessa 
exempelvis ser samma risker och möjligheter med ett outsourcingbeslut. Vi 
har även varit noggranna med att bestämma källans ursprung och ta reda på 
vem som är uppgiftslämnare, var informationen har publicerats samt när den 
är daterad. Vi vet att vissa källor och uppgiftslämnare är mer vedertagna än 
andra och att en artikel som är publicerad i en tidskrift som förmodligen 
innehåller mer vetenskaplig fakta om outsourcing än dagspress. Holme & 
Solvang (1991) Den mest betydelsefulla delen av bedömning av källor är 
enligt Befring (1994) i vilken utsträckning källorna är pålitliga, giltiga och 
trovärdiga. 
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Det kan även riktas kritik mot det empiriska underlaget. Vid intervjuerna 
med bemanningsföretagen har informationsinnehållet varierat mellan 
respondenterna beroende på om de var VD för outsourcingverksamheten 
eller kontorschefer som intervjuades. Vi tror att vi hade fått mer information 
om det specifika outsourcingämnet om alla respondenter hade arbetat inom 
avdelningen för outsourcing. Att Proffice har valt ut Saab Support att 
medverka i uppsatsen kan ha fått betydelse för den information som vi 
erhållit, då det exempelvis kan ha varit känsligt att nämna risker som 
specifikt är förknippade med deras outsourcingrelation. Vi anser att det var 
av stor betydelse att VD för Saab Support och Cloetta Fazers 
produktionsbolag samt ansvarige för beställarorganisationen på Sandvik 
förmedlade kontakterna till de andra respondenterna då vi annars skulle ha 
haft svårt att veta vilka personer som kunde lämna relevant och användbar 
information. Dock är vi medvetna om att dessa personers bedömning på 
detta sätt fick stor betydelse för urvalet av intervjupersoner på respektive 
företag. Vi var noga med att framföra önskemål om de olika personerna, till 
exempel att de skulle vara ansvariga för de olika outsourcade avdelningarna.   
 

2.4.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 
Validitet innebär att forskaren mäter de egenskaper som han har haft för 
avsikt att mäta (Thurén, 1994). Begreppet innebär även att ta reda på 
mätmetodens giltighet genom att använda den bästa metoden för att komma 
fram till det �sanna� mätresultatet, vilket är en krävande process (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Enligt Denscombe (2000) kan resultatets validitet öka 
genom att forskaren i studiens slutsatser försöker bevara verkligheten som 
den är och inte göra allt för stora förenklingar. I studien har vi försökt uppnå 
detta genom att där vi har gjort förenklingar redogjort för dessa. Ytterligare 
ett sätt att öka validiteten på är enligt Denscombe (2000) om respondenten 
får möjlighet att ta del av och godkänna resultatet av intervjuutskriften så att 
de kan bekräfta att informationen stämmer överens med vad de har haft för 
avsikt att säga. Efter det att vi har skrivit ut intervjun har vi skickat den till 
berörda respondenter så att de har kunnat läsa igenom den och gett sitt 
samtycke till att informationen kan användas, citeras och publiceras i 
uppsatsen.   
 
Reliabilitet innebär att forskningsresultatet blir det samma oavsett vem som 
genomför undersökningen (Kvale, 1997). För att kunna bestämma om 
undersökningens reliabilitet är god bör samma mätning genomföras flera 
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gånger i avsikt att försöka uppnå samma resultat (Befring, 1994). Om 
mätresultatet går att reproduceras av en annan forskare kan undersökningen 
sägas vara tillförlitlig och därmed ha en hög reliabilitet (Lekvall & Wahlbin, 
2001). Vi är medvetna om att en annan person förmodligen hade kommit 
fram till ett något annorlunda resultat om de genomfört samma 
undersökning, beroende på att skilda personer tolkar och analyserar 
information på olika sätt. Eftersom vi har ställt intervjufrågorna ordagrant 
anser vi att en annan forskare borde ha fått liknande svar, men detta beror på 
intervjusituationen, varför reliabiliteten kan variera.  
 
För att forskningen ska uppnå hög validitet och reliabilitet bör intervjun 
lämna utrymme för varierande frågeställningar och kombinerade sätt att 
registrera insamlat material, exempelvis genom att använda både 
bandspelare och fältanteckningar (Befring, 1994). Vi har i undersökningen 
använt oss av olika typer av frågeställningar i form av större, bredare frågor 
som respondenterna har fått resonera fritt kring och mer specifika frågor 
med kortare svar samt även använt både bandspelare och fältanteckningar 
som registreringssätt.  
 

2.4.3 FORSKNINGSETIK  
 
En forskare har i undersökningen ett förutbestämt problemområde och syfte 
där han försöker uppnå ett önskat resultat. Det är viktigt att ha i åtanke att 
uppnå en balans mellan att nå målet och ett okontroversiellt 
tillvägagångssätt. Det är därför av betydelse att forskaren har ett bra 
förhållningssätt till begreppen moral och etik. Enligt Collste (2002) innebär 
moral huruvida handlingar och ställningstaganden är att betrakta som rätt 
eller fel, det vill säga i praktiken. Etik handlar om att reflektera över de 
moraliska handlingarna samt de ställningstaganden forskaren gör, det vill 
säga i teorin. 
 
Vi har försökt uppnå god etik genom att tydligt informera den tillfrågade om 
vad undersökningen handlar om och vilket tillvägagångssätt vi har tänkt 
använda. Detta för att respondenten ska veta vad det är denne ger samtycke 
till. Respondenten har fått möjlighet att ta ställning till om denne vill vara 
anonym eller om materialet som vi samlar in ska behandlas konfidentiellt, 
vilket vi då skulle ha respekterat. Det framkom inga sådana önskemål från 
respondenterna, men något som kan diskuteras är om detta får andra 
konsekvenser för studien. Kvale (1997) menar att det ofta föreligger en 
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konflikt mellan krav på konfidentialitet och grundläggande principer för 
vetenskaplig forskning, till exempel möjligheten för andra forskare att 
återskapa resultatet. Vi har gjort en avvägning mellan nackdelen med att 
publicera respondenternas namn i uppsatsen och fördelen med att presentera 
källorna så öppet som möjligt. Vår uppfattning är att öppenheten i det här 
fallet väger tyngre då vi inte tror att resultatet skulle ha påverkats i särskilt 
stor utsträckning om respondenterna hade behandlats med anonymitet. Det 
finns en möjlighet att vi skulle ha kunnat få ta del av mer känslig 
information om respondenterna varit försäkrade om att svaren skulle ha 
behandlats konfidentiellt. Vi tror dock inte att frågorna vi ställde var av 
särskilt känslig karaktär och vi tror heller inte att vi gick miste om några 
kontroversiella åsikter. Dessutom är samtliga respondenter vana vid att 
ställas inför liknande situationer som vid intervjutillfället och därför kan 
antas ha en känsla för vad de kan och inte kan säga. Att erbjuda de 
medverkande full anonymitet i studien hade också varit svårt att omsätta i 
praktiken då vårt tillvägagångssätt till stor del gick ut på att leta oss fram till 
rätt person på företaget. Därmed hade flera personer kännedom om 
respondentens medverkan.    
 
Innan vi påbörjade samtalet frågade vi om vi fick spela in intervjun, något 
som en respondent inte samtyckte till och som vi då respekterade och istället 
förde fältanteckningar. En konsekvens av detta kan ha varit att viss 
information gått förlorad då det under intervjuns gång var svårt att hinna 
med att anteckna allt som respondenten svarade. För att uppnå god etik har 
vi även återgett intervjuerna så ordagrant och fullständigt som möjligt och 
respondenterna har även fått godkänna intervjuutskriften. 
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3. REFERENSRAM 
 
 
 
I detta kapitel kommer de teorier som vi anser på ett bra sätt kan bidra till 
att besvara studiens undersökningsfrågor och syfte att presenteras och 
beskrivas. De valda teoriområdena ska ligga till grund för att ge läsaren en 
bättre förståelse av begreppet outsourcing, men även för att kunna 
genomföra analysarbetet. Studien och referensramen kommer att behandla 
förhållandet mellan beställarföretaget och leverantören, men kommer att 
utgå från ett beställarperspektiv.  
 
 
 

3.1 INLEDNING 
 
Utifrån figur 3:1 kommer vi att bygga studiens referensram. När ett företag 
överväger om de ska ta ett beslut om outsourcing startar den 
outsourcingprocess som ligger tillgrund för det fortsatta beslutsfattandet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:1, Faktorer som påverkar outsourcingbeslutet. 
 
För det första måste företaget identifiera vilken den egna kärnkompetensen 
är, för att inte riskera att outsourca denna. Nästa steg är att undersöka vilka 
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möjligheter beslutet medför, men även vilka risker det kan vara kopplat till. 
Dessutom bör företag ha i åtanke vilken den egna strategin är, för att 
komma fram till om outsourcing är ett medel att nå denna. Därefter, när 
företaget har tagit ställning till om outsourcing är ett alternativt sätt att 
fortsätta bedriva den egna verksamheten på, bör de undersöka marknaden 
för att ta reda på vilka potentiella partners som kan tillhandahålla och 
leverera de tjänster som efterfrågas. I samband med att företaget har hittat 
alternativa partners att fortsätta att förhandla med, bör de samtidigt internt 
upprätta en beställarorganisation med en kompetent kravställare. Denna ska 
kunna översätta organisationens behov och önskemål, men även förmedla 
dessa till den valda partnern. Efter det att företaget har valt en 
samarbetspartner, bör ett antal styrinstrument upprättas för att på ett 
tillfredsställande sätt kunna reglera den outsourcingrelation som ska 
påbörjas. När företaget har kommit till detta steg i processen bör de ännu en 
gång överväga huruvida outsourcing stödjer och kan integreras i den 
långsiktiga strategin. De olika stegen i outsourcingprocessen, figur 3:1, är 
de som vi funnit är nödvändiga att ta i beaktande vid ett beslut om 
outsourcing. Med anledning av detta har vi valt att behandla teorier om de 
olika områdena i outsourcingprocessen.       
 

3.2 VAD ÄR OUTSOURCING? 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vad begreppet outsourcing innebär 
och hur vi kommer att förhålla oss till detta. Dessutom kommer en kortare 
beskrivning av hur outsourcingverksamheten har vuxit fram och vilken 
utveckling den förväntas ha.  
 

3.2.1 DEFINITION 
 

Det finns ett antal olika definitioner av begreppet outsourcing och det är inte 
enkelt att fastslå en entydig definition för all outsourcing. Enligt Fill & 
Visser (2000) finns två typer av outsourcing. Den första benämns 
kapacitetsoutsourcing vilken innebär att företaget fortfarande bedriver den 
verksamhet som planeras outsourcas internt, men att den interna 
produktionen för en begränsad period inte är tillräcklig. Det behövs därför 
ytterligare resurser under en tid för att klara den tillfälligt ökade efterfrågan. 
Den andra formen av outsourcing benämner författarna icke-
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kapacitetsoutsourcing och det är när företaget lägger ut ett 
verksamhetsområde på en extern leverantör.   
 
Outsourcing kan enligt Arnold (2000) ses som en förkortning av �outside 
resource using�. Med �outside� menar författaren att företaget integrerar en 
extern partner för att erhålla aktiviteter som är värdeskapande för företaget, 
vilket skapar strategiska nätverk. Begreppet �resource� betyder att företaget 
låter någon annan tillhandahålla de resurser som företaget behöver för att 
överleva på en konkurrensutsatt marknad. Slutligen menar han med �used� 
att de externa resurserna används internt av företag för att stärka och 
återupprätta sin marknadsposition. 
 
Augustsson & Bergstedt Steen (1999) har definierat tre huvudtolkningar av 
vad outsourcing innebär. Den första är externalisering av befintliga 
aktiviteter, vilket innebär att ett företag överlåter en viss aktivitet på en 
extern leverantör som tidigare har utförts internt. Därmed krymper 
företagets egen verksamhet. Den andra definitionen är outsourcing som 
inköp och författarna menar då att alla varor och tjänster som företaget 
utnyttjar, men som inte produceras internt, är outsourcade. Vid denna typ av 
outsourcing utökas företagets tillgång till varor och tjänster, utan att den 
egna verksamheten krymper. Slutligen nämner de också outsourcing som 
relation, vilket anses vara en blandning av de två ovanstående. Det är när en 
produkt eller tjänst som tidigare har producerats internt istället köps in från 
en extern leverantör som det uppstår en långsiktig samarbetsrelation med.  
 
Gilley & Rasheed (2000) menar att outsourcing inte endast är en 
inköpsfråga eftersom inköp i olika utsträckning är något som görs av alla 
företag. Outsourcing är mindre vanligt och grundar sig i en bedömning från 
företagets sida om de bör producera produkten eller tjänsten internt eller 
köpa in denna av en extern leverantör. Det är därmed ett strategiskt beslut 
som får effekter för hela organisationen. Denna definition innebär att det 
inte kan handla om outsourcing när ett företag inte har haft möjlighet att ta 
ett strategiskt beslut om att inte tillverka produkten eller tjänsten internt. 
Detta är den betydelse av begreppet outsourcing som vi kommer att använda 
i uppsatsen då det är en definition som återkommer i litteraturen och som 
dessutom poängterar att outsourcing är ett strategiskt beslut. Detta anser vi 
är viktigt för företag att ta i beaktande då de ska ta ett outsourcingbeslut.  
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3.2.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER 
 

Outsourcing har betraktats som en uppåtgående trend. Under mitten av 
1980-talet började företag i allt större utsträckning köpa in tjänster och 
produkter som tidigare funnits internt från underleverantörer (Fölster, 2004). 
Det fanns även en fortsatt stark uppgång under 1990-talet men då var det 
främst IT-avdelningar som blev föremål för outsourcing. Outsourcing är 
dock ett historiskt väletablerat fenomen och det användes redan i olika 
former på Romartiden för att exempelvis samla in skatter till staten. Även 
under 1700- och 1800-talet, i bland annat England, outsourcades underhåll 
och upprättande av gatubelysning, fängelser, motorvägar och renhållning till 
den privata sektorn. (Kakabadse & Kakabadse, 2002) Under början av 
1900-talet hade outsourcingtrenden en nedgång. Volymproduktion och 
framskridande teknologisk utveckling gjorde att företag skapade stora 
vertikala nätverk. De horisontella relationerna reducerades för att på så sätt 
nå konkurrensfördelar. Det har idag vuxit fram ett flertal alternativ för 
företag att organisera sig på. Dagens företag är ofta effektiviserade men 
försöker ändå kontinuerligt hitta nya sätt att organisera sig på för att minska 
sina kostnader. (Greaver, 1999) Detta kan anses ha bidragit till att det idag, 
på marknaden, finns en allt större efterfrågan på outsourcinglösningar. Vissa 
företag ser också outsourcing som ett sätt att förnya och förändra sig i syfte 
att komma ikapp konkurrenterna (Baden-Fuller et al, 2000). Enligt 
Kakabadse & Kakabadse (2002) beror det på att behovet av effektivitet och 
kostnadsmedvetenhet har ökat. Det kan också vara på grund av att 
produkterna på marknaden har fått allt kortare livscykler och att kunderna 
ställer allt högre krav på en förbättrad kvalitet. De stora företagen var inte 
tillräckligt effektiva och flexibla för att kunna möta marknadens varierande 
behov. Outsourcing har då blivit ytterligare en möjlighet för företag att nå 
konkurrensfördelar.  
 
Det har även skett förändringar på marknaden som kan ha stimulerat till en 
utökad outsourcing. Hendry (1995) beskriver att tillväxten inom IT har gjort 
att det är betydligt enklare för företag att flytta information mellan olika 
enheter och att kommunicera med varandra. Det kan även göras till en 
mycket lägre kostnad än vad som tidigare varit möjligt. IT-utvecklingen har 
också medfört att företagets produkter och tjänster lättare kan 
marknadsföras världen över, samt att den fysiska lokaliseringen blivit 
mindre betydelsefull (John et al, 2001). En utvecklad infrastruktur har 
inneburit större möjligheter för nybildade och mer flexibla företag att verka 
på den globala marknaden. (Greaver, 1999) En högre utbildningsnivå har 
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också medfört att människor ställer högre krav på levnadsstandard och 
bättre kvalitet på de produkter och tjänster som efterfrågas (John et al, 
2001). Dessa faktorer har enligt Hendry (1995) inneburit att de större 
företagen utsatts för ett hårdare konkurrenstryck och varit tvungna att 
kritiskt granska, och i många fall outsourca, sina icke kärnverksamheter för 
att försöka öka flexibiliteten.  
 
Outsourcingens utveckling har gått från att företag tidigare valde att 
outsourca vissa delar av en funktion eller en process, till att numera i allt 
vidare utsträckning omfatta större värdeskapande system och aktiviteter 
(Kakabadse & Kakabadse, 2002). Outsourcing är därmed något som med 
tiden utvecklas och förändras med avseende på i vilken utsträckning det 
tillämpas och vilka verksamhetsområden som omfattas. Det som förväntas 
vara de nya områdena, där outsourcing kommer att växa, är HR- och 
ekonomiavdelningar (Auguste et al, 2001, Kakabadse & Kakabadse, 2002). 
HR-avdelningar har länge betraktats som en strategiskt viktig funktion inom 
företagen och har därför inte varit föremål för granskning. Numera anser 
företag att även denna avdelnings strategiska betydelse bör undersökas och 
sättas i relation till vad kostnaden är för att behålla avdelningen internt. 
(Hendry, 1995) Outsourcing förväntas också öka inom 
ekonomiavdelningarna då företag alltmer ser fördelarna med denna typ av 
samarbete. Ekonomiavdelningarna är ofta resurskrävande men kan ofta inte 
betraktas som en del av företagets kärnverksamhet. (Kakabadse & 
Kakabadse, 2002)  
 

3.3 OUTSOURCINGPROCESSEN 
 
Det finns olika aspekter i outsourcingprocessen som påverkar 
outsourcingbeslutet. Om företaget har ett �värde-kedje-perspektiv� så 
fokuserar de uppmärksamheten på de aktiviteter som är värdeskapande och 
som bidrar till organisationens konkurrensposition. Genom att koncentrera 
tid och resurser på företagets kärnkompetens och outsourca de aktiviteter 
som inte tillhör denna kan företaget uppnå ett långsiktigt konkurrensövertag. 
Idag har utvecklingen gått så långt att företag har börjat outsourca mer 
strategiska aktiviteter som design, tillverkning, marknadsföring, distribution 
och informationssystem. Framåtskridandet har lett till en ökad betydelse av 
att samarbetet med valda partners fungerar tillfredsställande för att på så sätt 
reducera den risk som är kopplad till ett outsourcingbeslut och samtidigt 
uppnå konkurrenskraft. Outsourcingprocessen är grundad på ett praktiskt 
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ramverk för hur ett outsourcingbeslut bör utvärderas och på vilka grunder 
beslutet bör fattas, vi tycker att det på ett bra sätt illustreras utifrån McIvors 
ramverk, i figur 3:2. McIvor (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:2, Ett praktiskt ramverk för att utvärdera ett outsourcingbeslut. 
Källa: McIvor (2000, s.29). 
 
Det första steget i ramverket handlar om att identifiera affärsområdenas 
kärnaktiviteter för att inte riskera att outsourca dessa och låta externa 
partners ta hand om de aktiviteter som inte tillhör kärnaktiviteterna. Nästa 
steg är att analysera de kompetenser som är kopplade till kärnaktiviteterna i 
förhållande till externa leverantörers olika kompetenser inom samma 
område. De aktiviteter som är kopplade till värdekedjan utvärderas och 
jämförs mot andra parter som kan utföra samma aktivitet. Företag bör 
fokusera på de områden som skapar ett unikt värde för kunden och 
outsourca de andra delarna av verksamheten, om det inte är så att de har ett 
strategiskt värde för företaget. Steg tre går ut på att genomföra en total 
kostnadsanalys av alla faktiska och potentiella kostnader, både internt och 
externt, som är kopplade till ett beslut om outsourcing. Om företaget är mer 
effektivt vad det gäller kostnader och kompetenser bör de ta hand om 
aktiviteten och verksamhetsområdet internt. Om det är så att företag själv 
inte anser att de har den kompetens som krävs för att bibehålla 
konkurrensen och det inte heller finns någon leverantör som kan 
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tillhandahålla dessa produkter och tjänster bör företaget investera i egna 
resurser och producera dessa internt. Det slutliga steget i 
outsourcingprocessen handlar om att välja en partner som kan tillfredställa 
det behov som företaget har av att få tillgång till en viss kompetens. För att 
ha kontroll över produkten eller tjänsten bör företaget ha kvar utveckling 
och design i sin egen verksamhet. Det är dock viktigt att poängtera att 
företaget kan utveckla sin egen kärnkompetens om de samarbetar med 
partners som har god kunskap inom området, det vill säga strategisk 
outsourcing. 
 

3.4. KÄRNKOMPETENS 
 
Kärnkompetens är ett centralt begrepp och ett område som det har 
diskuterats mycket om, med avseende på dess innebörd och betydelse. 
Enligt Lonsdale & Cox (1997) så använder många företag begreppet på ett 
något missvisande sätt. En del företag har kommit fram till att 
kärnkompetens är de aktiviteter som de utför bäst. När företag ser på 
begreppet kärnkompetens på detta sätt jämförs inte egna färdigheter med 
konkurrenternas. Om ett företag har detta synsätt på kärnkompetens finns 
det en risk att de outsourcar aktiviteter som de har problem med och de har 
då ingen god uppfattning om dessa tillhör kärnkompetensen eller inte. 
Kärnkompetens är enligt Collis & Montgomery (1995) något som företaget 
är bättre på än sina konkurrenter. Det handlar om att skapa ett mervärde för 
kunden, det är dock viktigt att poängtera att allt som skapar mervärde för 
kunden inte är kärnkompetenser (Prahalad & Hamel, 1994). Kärnkompetens 
ska ha ett betydande värde för företaget i nuläget men även i framtiden och 
det är detta som skapar ett konkurrensmässigt övertag (Londsdale & Cox, 
1997). En tidig trend var att outsourca sådana aktiviteter som inte tillhörde 
företagets kärnverksamhet (Kakabadse & Kakabadse, 2002). Enligt Collis 
(1991) är kärnkompetens starkt kopplad till de resurser som är 
grundläggande för företagets strategiska position.  
 
Företag har försökt, i samband med att konkurrensen hårdnar, ingå olika 
typer av samarbeten med leverantörer för att på så sätt förbättra kvaliteten 
och reducera kostnaderna. Arnold (2000) har utformat en 
outsourcingmodell, figur 3:3, som vi funnit på ett bra sätt illustrerar vilka 
verksamhetsområden som kan bli aktuella att outsourca.  
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Figur 3:3, Outsourcingmodell. 
Källa: Arnold (2000, s.24). 
 
Outsourcingmodellen börjar med att beskriva vilka verksamhetsområden 
och kompetenser som företaget består av. Längst in i modellen finns 
företagets kärnkompetens, vilken är starkt knuten till företagets existens och 
förmåga att överleva. Därefter kommer aktiviteter som är direkt kopplade 
till företagets kärnkompetens. Det tredje betydande området i modellen är 
stödjande aktiviteter för kärnverksamheten. Den sista aktiviteten finns det 
en stor tillgång till på marknaden och är därför inte unik för företaget. 
Modellen försöker beskriva vilka affärsområden som kan komma att bli 
aktuella att outsourca. I denna situation blir det avgörande vilka 
verksamhetsområden som ska outsourcas och vilka leverantörer som på ett 
effektivt sätt kan tillfredsställa företagets behov. 
 
På kort sikt är ett företags konkurrenskraft kopplad till det nuvarande 
utbudet av produkter och tjänster. På lång sikt skapas konkurrenskraft 
genom att tillverka produkter och tjänster till en lägre kostnad och att 
tidigare än konkurrenterna komma ut med dessa på marknaden. (Prahalad & 
Hamel, 1990) Den verkliga styrkan, som leder till ökad konkurrenskraft, är 
starkt sammankopplad med ledningens förmåga att sammanföra och 
koordinera hela företaget och dess medarbetare, kompetens, teknologi och 
produktionsskicklighet. Kärnkompetens kan ha flera olika betydelser och en 
definition är:  
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�Core competencies are the collective learning in the 
organization, especially how to coordinate diverse production 
skills and integrate multiple streams of technologies� 

(Prahalad & Hamel, 1990, s.82) 
 

Då ett företags kärnkompetens kan omfatta flera områden och involverar 
medarbetare från flera olika avdelningar är det av stor betydelse att 
kommunikationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, dels inom varje 
avdelning men även mellan avdelningar. Många företag har genom ett ökat 
tryck på kostnadsbesparingar outsourcat verksamhetsområden till externa 
partners. På grund av en reducering av de interna investeringarna har många 
företag av misstag gjort sig av med delar av kärnkompetensen. (McIvor, 
2000)  
 
Enligt Quinn & Hilmer (1994) är det viktigt att ledningen studerar vilka 
verksamheter som skapar värde för företaget, dels de aktiviteter som idag 
utförs internt, men även de som kan tänkas bli aktuella i framtiden samt 
utreda vilka verksamheter som kan köpas av extern partner. De anser även 
att det finns olika egenskaper som definierar ett företags kärnkompetens: 
 

1. Kärnkompetens finns inte i själva produkten eller funktionen utan är 
uppbyggd av olika kunskaper som skapar ett konkurrensövertag. 

2. Kärnkompetens grundas på kompetenser som skapar värde över tiden 
och som tillhör den långsiktiga strategin. Problem uppstår när 
företaget har ett allt för starkt fokus på nuvarande produkter och 
kompetenser som inte längre skapar mervärde för kunden. 

3. Kärnkompetenser är få till antalet. Om de är fler än tre till fem 
aktiviteter eller kunskapsområden får företaget svårt att behålla fokus. 

4. Kärnkompetens ska ge unika möjligheter och vinstförmåga, även på 
konkurrensutsatta marknader. 

5. Kärnkompetens ska finnas inom områden som företaget kan 
dominera.  

6. Kärnkompetens ska skapa värde för kunden, även på lång sikt. 

7. Kärnkompetens ska vara starkt kopplad till företagets rykte och 
kultur. Den bör finnas inom organisationen och inte enbart vara 
kopplad till enskilda personer eller funktioner. 
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Det finns olika sätt att tillförskaffa och utveckla företagets kärnkompetens. 
Exempelvis genom att anställa eller hyra in kompetenta medarbetare, 
tillsammans med extern partner utveckla denna eller att dela 
kärnkompetensen med någon annan (Greaver, 1999). Ett företags 
kärnkompetens ska enligt Quinn & Hilmer (1994) garantera absolut 
överlägsenhet. I de fall företag anser att en extern partner kan tillhandahålla 
produkter och tjänster på ett mer kostnadseffektivt sätt bör de outsourca 
denna del av verksamheten. Det kan dock i vissa fall vara så att andra 
företag har en aktivitet som sin kärnkompetens, men som företaget ändå har 
kvar internt av strategiska skäl. För att företag ska förbli �best-in-class� bör 
de försöka förbättra och utveckla kärnkompetensen för att strategiskt hindra 
konkurrenter att etableras på marknaden eller undvika att outsourca delar 
som är kritiska för företagets kärnkompetens. Dock menar Lacity et al 
(1995) att bara för att en funktion är strategisk viktigt behöver inte alla delar 
av denna verksamhet finnas kvar internt om det finns en extern partner som 
kan göra det bättre. Det viktiga är att företaget i så stor utsträckning som 
möjligt behåller specialistkunskapen för att på så sätt kunna behålla 
kontrollen. 
 

3.5 EFFEKTER AV OUTSOURCING 
 
Att ta ett outsourcingbeslut kan innebära många möjligheter för ett företag. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att beslutet även kan vara kopplat till 
vissa risker som kan vara olika svåra att förutse. I detta avsnitt kommer de 
möjligheter samt risker som vi anser är viktiga att ta i beaktande att 
presenteras. 
 

3.5.1 MÖJLIGHETER MED OUTSOURCING 
 
Enligt Hendry (1995) är det oftast lättare att i ett tidigt skede se de olika 
möjligheter som är kopplade till ett outsourcingbeslut då de effekterna 
vanligen är mätbara och visas i början av ett samarbete. I figur 3:4 
sammanfattas de möjligheter som vi anser kan vara förknippade med ett 
outsourcingbeslut.  
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Figur 3:4, Möjligheter med outsourcing. 
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Management Association (IFMA) där 76 % av de tillfrågade ansåg att 
kostnadsreduktion var en av de främsta fördelarna med ett outsourcingbeslut 
(Elliot, 1995). Anledningen till att en leverantör skulle kunna utföra samma 
arbete till en lägre kostnad är enligt Bragg (1998), när det handlar om 
tjänster, framförallt då leverantören kan fördela arbetet från flera kunder på 
sina medarbetare. Därmed kan leverantören lägga tyngdpunkten där 
behoven är som störst. Beställaren behöver då endast betala för de tjänster 
som utnyttjas och därmed blir de fasta kostnader som tidigare tillhörde 
funktionen istället rörliga. Detta reducerar kapitalbindningen och gör det 
möjligt att utnyttja den valda partnerns innovationsförmåga. (Welch & 
Nayak, 1992) Där det handlar om varuproduktion förväntas denna bli 
billigare då beställarföretaget kan utnyttja leverantörens skalfördelar samt 
att leverantören kan köpa in större mängder material till ett lägre pris. Det 
kan i vissa fall också vara så att vissa funktioner inom företaget är i behov 
av stora investeringar för att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga på 
marknaden. (Bragg, 1998) Om företaget istället kan outsourca dessa 
funktioner behöver de inte genomföra investeringarna, vilket innebär att de 
fasta kostnaderna blir lägre samt att kostnaden per enhet sjunker (Gilley & 
Rasheed, 2000). Företag har en begränsad investeringsbudget och pengarna 
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som sparas kan istället investeras i andra verksamhetsområden där de kan ge 
en bättre avkastning. (Augustsson & Bergstedt Steen, 1999).  
 

KÄRNKOMPETENS OCH LEVERANTÖRENS KOMPETENS 
En annan stor möjlighet som outsourcing kan medföra är enligt Fill & 
Visser (2000) att kunden kan fokusera på sin kärnkompetens. Företaget bör 
fokusera tid och resurser på de strategiskt viktiga funktionerna och lägga ut 
de andra delarna för att på så sätt frigöra tid för företagets ledning som 
istället kan ägnas åt mer strategiska frågor (Bryce & Useem, 1998). 
Företaget behöver därför försöka hitta en balans mellan att fokusera på 
kärnverksamheten, då det är där mest resurser bör användas, och en 
medvetenhet om att företaget kanske måste ändra fokus när 
förutsättningarna på marknaden ändras (Hendry, 1995).  
 
De områden som företaget väljer att lägga ut på en extern leverantör innebär 
en möjlighet att kunna utnyttja leverantörens kompetens och teknologiska 
utveckling istället för att på egen hand utveckla system och utbilda 
medarbetare inom de olika områdena. Dessutom kan den nya teknologin 
som leverantören tar med till företaget bidra till ökad kreativitet och 
motivation då det verksamhetsområdet kommer i fokus och medarbetarna 
kan känna sig mer delaktiga. (Ripin & Sayles, 1999) Genom att 
beställarföretaget kan byta leverantör när marknadsförhållandena ändras och 
inte själv behöver satsa lika mycket resurser på forskning och utveckling 
kan outsourcing också enligt Quinn & Hilmer (1994) innebära att företagets 
risker sprids. 
 

FLEXIBILITET OCH NYA MARKNADER OCH KUNDER 
Ett annat argument till att företag bör överväga att outsourca delar av sin 
verksamhet är enligt Hendry (1995) baserat på ett ökat behov av flexibilitet. 
Författaren anser att det är enklare att ändra inriktning på ett mindre företag, 
då färre maskiner och produktionsled är inblandade. Det är samtidigt lättare 
att förändra uppgiftsspecificeringen på de tjänster eller produkter som köps 
in eftersom beställaren endast behöver ändra inköpskriterierna istället för att 
ställa om den egna produktionen. Med allt för stort fokus på 
kärnverksamheten kommer de andra delarna inte att få samma förståelse och 
uppmärksamhet hos medarbetarna. Något som också lyfts fram som en 
fördel vid ett outsourcingsamarbete är enligt Vining & Globerman (1999) 
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den möjlighet som det kan innebära för båda parter att knyta nya kontakter 
och därmed kanske få tillgång till nya marknader samt potentiella kunder. 
 

3.5.2 RISKER MED OUTSOURCING 
 
Det kan vara svårt för företagen att mäta och se de risker som 
outsourcingbeslutet kan medföra (Quinn & Hilmer, 1994). Figur 3:5 
sammanfattar de risker som vi har valt att ta upp som viktiga och som 
företaget måste ta i beaktande och försöka hantera innan outsourcingbeslutet 
fattas.  
 

Figur 3:5, Risker med outsourcing. 
 

SVÅRIGHETER ATT BESTÄMMA KOSTNADER 
Olika kostnader kan vara svåra att förutse i den initiala kalkylen och kanske 
inte blir synliga för företaget förrän en tid har passerat. (Hendry, 1995) 
Några av dessa kostnader kan enligt Greaver (1999) vara 
överföringskostnader för personal eller maskiner, utbildningskostnader samt 
styrnings- och koordinationskostnader. Bragg (1998) anser att företagen bör 
vara medvetna om att kostnadsreduktion inte alltid uppnås vid outsourcing 
då avtalet också måste ta hänsyn till leverantörens vinst. Det finns även en 
annan problematik runt de kostnadsbesparingar som är förknippade med ett 
outsourcingbeslut. Ofta är det svårt för företagen att identifiera och mäta de 
kostnadsbesparingar som outsourcingbeslutet har lett fram till. Enligt Bryce 
& Useem (1998) kan det bero på att besparingarna inte är konstanta över 
tiden utan att det ofta är en betydande besparing de första åren som sedan 
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stadigt minskar. Författarna menar även att de flesta företag befinner sig i en 
föränderlig miljö, vilket gör det svårt att från år till år jämföra och mäta de 
besparingar som kommer från outsourcingkontraktet mot de som har gjorts 
internt. Det är sällan så att besparingarna är lokaliserade till en enda enhet, 
utan är istället fördelade bland många olika enheter som påverkar varandra. 
En annan anledning till att kostnadsbesparingarna inte blir synliga direkt i 
relationen är att det kan ta tid för leverantören att exempelvis lära sig system 
och se de effektivitetsförbättringar som genomförts. (Hendry, 1995) 
Parterna kan dock i kontraktet skriva in ett pristak för vad en viss tjänst eller 
produkt får kosta. Kostnaderna blir då begränsade till en viss summa vilket 
medför att kontrollen över kostnaderna kan öka. (Bragg, 1998) 
 

FÖRSÄMRAD KONTROLL 
En studie som genomförts av IFMA i Elliot (1995) visar att den främsta 
orsaken till att många företag tar tillbaka delar av verksamheten som de 
tidigare valt att outsourca är att de vill ha bättre kontroll över exempelvis 
tjänstens kvalitet. En förklaring till att många outsourcingrelationer 
misslyckats är att parterna inte tydligt har definierat vad det är de vill uppnå 
med outsourcingbeslutet. Det kan också bero på att parterna har satt alltför 
höga mål eller underskattat de resurser som relationen kräver, vilket kan ha 
bidragit till att kunden inte längre är nöjd med den prestation som levereras 
(Kakabadse & Kakabadse, 2002). En annan orsak kan vara att det är svårt 
för kunden att hitta bra mått för att mäta leverantörens prestation. 
Samarbetet måste kontinuerligt utvärderas och förbättras enligt en i förväg 
gemensamt bestämd utveckling. (Elliot, 1995) För att öka tydligheten i vad 
parterna vill uppnå med samarbetet och därmed få ett lyckat 
outsourcingsamarbete anser Vining & Globerman (1999) att det viktigaste 
är att utforma ett detaljerat kontrakt för att på så sätt tydliggöra parternas 
olika förväntningar. Efter det att ett outsourcingbeslut tagits är det många 
kunder som efter hand upplever att kontrollen över produkten eller tjänsten 
väsentligt har minskat och också ser detta som en risk. Augustsson & 
Bergstedt Steen (1999) anser att hur stor betydelse den förlorade kontrollen 
utgör, beror på vilka funktioner som outsourcas. Är de att betrakta som 
stödfunktioner till verksamheten har kontrollaspekten oftast inte så stor 
betydelse. Om den däremot tillhör en mer strategiskt viktig funktion kan 
förlusten av kontroll upplevas som större. Författarna menar även att det 
företag bör undersöka vid bedömningen av hur stor effekt denna risk har, är 
vilken form av kontroll som fanns innan avdelningen outsourcades. Att ingå 
i ett samarbete med en extern partner kan även leda till ett ökat beroende 
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som på sikt kan vara skadligt för företaget och som kan minska dess 
flexibilitet (Shi & Gregory, 1998). 
 

UTEBLIVNA SYNERGIEFFEKTER 
En risk som kan vara förknippad med ett outsourcingbeslut är att företag 
kan förlora synergieffekter mellan avdelningar då det är svårt att veta vilka 
delar och enheter som påverkar varandra. Det blir en risk när en funktion 
som outsourcas kanske påverkar och försvagar en annan enhets möjlighet att 
prestera ett bra resultat. Bettis et al (1992) menar att det inte går att separera 
vissa funktioner och aktiviteter, exempelvis design och tillverkning, för då 
kan den tvärfunktionella kunskapen försämras. Ju mer av produktdesignen 
som outsourcas desto större barriär kan skapas vilket enligt Swink (1999) 
kan hämma tvärfunktionellt lärande. Det är ett komplext och tidskrävande 
arbete för ledningen att försöka utreda hur de olika enheterna interagerar 
med varandra för att inte riskera att dessa synergieffekter går förlorade. 
(Bryce & Useem, 1998) Om parterna i outsourcingrelationen har ett bra och 
nära samarbete behöver inte effekterna bli lika negativa utan de kan 
tillsammans utveckla och förnya produkterna eller tjänsterna för att bättre 
möta marknadens ändrade efterfrågan (Quinn & Hilmer, 1994).  
 

OLIKA KULTURER OCH MOTSTÅND FRÅN MEDARBETARE 
Inom ett företag är det viktigt att alla medarbetare känner lojalitet till 
företaget och motivation att arbeta tillsammans för att uppnå 
organisationens uppsatta mål. Genom kulturen kommuniceras erfarenheter 
och de värden som finns i företaget. När en funktion ska outsourcas kan det 
finnas ett stort motstånd från medarbetarna att gå över till den nya 
organisationen. De går från att vara medarbetare i den gamla organisationen 
till att istället bli en inhyrd konsult, vilket kan leda till att deras motivation 
att arbeta för företagets bästa minskar. Medarbetarna kan känna att de inte 
längre tillhör organisationen och därmed minskar förståelsen och lojaliteten 
till det gamla företaget och kan därför skapa hinder för möjligheterna till 
samordning. Olika företag kan ha annorlunda kulturer och sätt att arbeta på 
som kan innebära att den lärandeprocess som tidigare har funnits inom 
företaget nu kan bli mindre tydlig. Om det är så att många medarbetare blir 
av med sin anställning till följd av att företaget tar ett outsourcingbeslut kan 
detta innebära att företaget får negativ publicitet i massmedia och ett stort 
motstånd från de fackliga organisationerna. (Hendry, 1995) Bragg (1998) 
poängterar att denna risk blir mer tydlig om företaget som outsourcar är en 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

 42

stor aktör och en betydelsefull arbetsgivare som är lokaliserad i en mindre 
stad än om företaget befinner sig i en större stad med ett stort antal företag 
och där medarbetarna lättare kan hitta alternativa anställningar.  
 
För att hantera det motstånd som medarbetarna kan utveckla anser Bragg 
(1998) att ledningen ska ha ett öppet förhållningssätt när beskedet lämnas, 
men inte meddela medarbetarna om beslutet förrän det står klart och 
kontraktsskrivandet har påbörjats. Att börja en outsourcingprocess är oftast 
förknippad med flera förhandlingar och ett antal olika steg som kanske till 
slut leder till att företaget väljer att ha kvar funktionen internt. Bragg menar 
att om de anställda i ett för tidigt skede blir informerade om den förändring 
som kanske kommer att inträffa så kan detta få effekter och verka 
hämmande för produktiviteten, arbetsmoralen och motivationen. 
Medarbetarna vill behålla sina anställningar och det kan, när diskussionen 
om outsourcing kommer upp, spridas en nervositet bland de anställda som 
kanske känner att deras avdelning inte är tillräckligt viktig för företaget. När 
sedan beslutet är fattat och medarbetarna ska informeras är det viktigt att 
representanter från båda företagen finns med och beskriver vilka effekter 
outsourcingen kommer att få. Detta för att minska risken för motstånd hos 
medarbetarna. Att även träffa alla medarbetare var för sig kan också vara 
viktigt, då vissa frågor är för känsliga att ställa i stora grupper. Det kan i 
många fall anses positivt för medarbetarna att flytta över till den nya 
organisationen som är specialiserad inom de specifika områdena och där det 
ofta finns möjlighet till vidareutbildning. 
 

KOMPETENS OCH ORGANISATORISKT LÄRANDE 
När företaget har valt att outsourca delar av eller hela funktioner innebär det 
ofta att företaget lämnar ifrån sig vissa system till leverantören som denne 
nu ska ansvara för. Eftersom leverantören kan få tillgång till känslig 
information kan det innebära en risk om leverantören skulle dra nytta av 
materialet genom att sälja det till konkurrenter. (Bryce & Useem, 1998) Det 
kan även medföra en risk för beställarföretaget då det inte längre har kvar 
den dagliga kontakten med dessa system och detta kan leda till att olika 
förbättringsåtgärder och innovationsarbeten inte längre kan bedrivas. 
Dessutom är många kunskapsområden och skickligheter �tacit� i sin natur, 
det vill säga tysta och överförs bäst mellan olika partners genom 
erfarenheter och observationer. Detta innebär att viss kunskap inte går att 
koda och dokumentera utan är ett resultat av långa processer och 
experimentellt lärande på det informella planet. (Bettis et al, 2001)  
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Det informella informationsflöde som finns inom ett företag är mycket 
viktigt för organisatoriskt lärande samt innovationsarbete. Kommunikation 
mellan olika avdelningar kan leda till synergieffekter som stimulerar till 
nytänkande. I vissa outsourcingrelationer får leverantören tillgång till den 
formella information som finns om de olika systemen och avdelningarna. 
Även om detta sker så har inte leverantören tillgång till de informella 
flödena på samma sätt som om de vore en integrerad del av verksamheten. 
En outsourcing genomförs ofta i syfte att få tillgång till leverantörens 
kunskap och kompetens, men den kan också leda till att kontakten mellan 
avdelningarna försämras eller bryts, vilket kan få stora negativa effekter på 
det organisatoriska lärandet. Det är därför av stor vikt att försöka integrera 
och behålla kontakterna mellan avdelningarna, men även mellan 
beställarföretag och leverantör, för att på så sätt lära av varandra. 
(Augustsson & Bergstedt Steen, 1999) Dessutom kan företagsspecifika 
resurser, som kunskap, komplexa processer och rutiner, skapa ett övertag 
som är svårt att uppnå tillsammans med en extern samarbetspartner (John et 
al, 2001).  
 

SVÅRIGHETER MED ATT UPPRÄTTA ETT KONTRAKT 
När parterna ska utforma ett kontrakt som ska ligga till grund för och 
reglera relationen, bör beställaren vara medveten om att leverantören ofta är 
mer van vid att ingå och skriva avtal. Det kan ibland vara så att kunden 
skriver på ett standardavtal som används i många av leverantörens 
affärsrelationer. Detta är ett av de främsta misstagen som många 
beställarföretag gör. Standardkontrakten kan ofta vara svåra att förstå och 
kan innehålla detaljer som kunden inte är uppmärksam på. Beroende på hur 
komplex och omfattande outsourcingsituationen är bör beställaren ha detta i 
medvetande och i förväg bestämma vilka parametrar denne tycker är viktiga 
att ha med och skriva in i ett kontrakt. (Lacity et al, 1995) I kontraktet 
kommer beställarföretaget och leverantören också överens om under hur 
lång tid avtalet ska gälla. Det är viktigt att ha flexibla avtal för att kunna 
anpassa verksamheten till nya förhållanden i omvärlden. Det kan vara i form 
av ett huvudkontrakt, som kan löpa över längre, tid exempelvis tre år, och 
ett underavtal som kan omförhandlas varje år eller när behov finns. Parterna 
blir då inte låsta i längre kontrakt utan dessa kan omförhandlas med relativt 
korta intervall. (Augustsson & Bergstedt Steen, 1999) Lacity et al (1995) 
betonar vikten av att inte låsa sig i för långa kontrakt, men enligt den 
undersökning som de har genomfört skriver många företag alltför långa 
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outsourcingkontrakt som löper på mellan fem till tio år. Greaver (1999) 
menar dock att längre kontrakt kan vara till en fördel för parterna när 
relationen är av mer strategisk karaktär, om de outsourcade funktionerna 
ligger nära kärnverksamheten, betydande tillgångar har överförts till 
leverantören eller om leverantören initialt måste göra omfattande 
investeringar. Detta är exempel på faktorer som är kopplat till en större 
osäkerhet och ett ökat risktagande, vilket innebär att båda parterna vill 
försöka säkerställa att de förväntade effekterna kommer att inträffa. 
Huvudkontraktet kan kompletteras med ett servicenivåavtal, Service Level 
Agreement (SLA). Det centrala i detta avtal är en beskrivning av de tjänster 
som ska levereras, hur dessa ska utföras och vad som händer om avtalade 
servicenivåer inte uppfylls. SLA reglerar i detalj vad parterna förväntar sig 
av samarbetet. (Augustsson & Bergstedt Steen, 1999) I samband med att 
kontraktet skrivs bör det också finnas en medvetenhet om att ju mer 
detaljerat och långt kontraktet är desto högre kostnader blir det för att skriva 
det.  
 
Innan parterna startar en outsourcingrelation och skriver kontrakt bör de 
också tänka efter vad som ska hända om samarbetet inte lyckas och hur de 
ska gå till väga om någon av parterna vill bryta avtalet. Heywood (2001) 
betonar vikten av att parterna i kontraktet skriver in hur ett eventuellt utträde 
skulle genomföras och vilka konsekvenser detta kommer att medföra. 
Kunden bör se till att denne befinner sig i en position där han kan fortsätta 
verksamheten utan något större avbrott. Författaren menar även att något 
som är av stor vikt för kunden att tänka på i detta sammanhang är att även 
om kontraktet tillåter medarbetarna att gå tillbaka till företaget är det inget 
som säger att de kommer att vilja göra det. En annan risk som kan finnas för 
kunden är att leverantören inte längre finner den outsourcade verksamheten 
lönsam och därmed avbryter samarbetet. Det kan också vara så att den 
teknologiska utvecklingen förändras i en sådan takt att leverantören inte 
längre har den kapacitet som krävs för att tillgodose kundens behov. 
Leverantören kanske inte heller är en så stabil partner som han gav intryck 
av att vara och går i konkurs. Leverantören kan även bli uppköpt av ett 
annat företag och det uppstår då ett osäkerhetsmoment för beställarföretaget 
då det inte är helt säkert att verksamheten kommer att fortsätta i samma 
utsträckning i det nya företaget. Det är dock svårt för företaget att kunna 
skydda sig mot dessa effekter, men ofta finns det kanske andra leverantörer 
som har kapacitet att gå in och ta över avtalet. Detta blir dock enklare om 
utbudet på marknaden är stort. (Bragg, 1998) Det behöver inte endast vara 
leverantören som hittar nya verksamhetsområden att arbeta med. Även 
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beställarföretaget kan enligt Rothery & Robertson (1995) byta inriktning. 
Det kan då vara så att en viss avdelning som berörs eller har nära samarbete 
med den outsourcade funktionen inte längre kommer att finnas kvar. 
 

3.6 SAMARBETE & PARTNERSKAP 
 
Nedan kommer en beskrivning av hur en beställarorganisation ska upprättas 
och vikten av att ha en kravställare som kan översätta företagets efterfrågan 
och förmedla denna till leverantören. Vi kommer även att belysa viktiga 
faktorer att ta hänsyn till vid valet av samarbetspartner. Anledningen till att 
dessa teoriområden behandlas är för att vi anser att de får stor betydelse för 
om den efterfrågade outsourcinglösningen tillhandahålls och levereras 
tillfredsställande.  
 

3.6.1 BESTÄLLARORGANISATION  
 
För att ett beställarföretag ska kunna ställa rätt krav på den externa partnern 
bör de ha en bra förhandlare som har djup och bred förståelse av 
verksamheten och som kan precisera de mål som företaget vill uppnå med 
samarbetet (Lacity et al, 1995). För att bli en bra kravställare bör denna 
medarbetare besitta viss beställarkompetens som kan utryckas i att ha 
kunskap om de egna verksamhetsområdena och processerna, annars kan det 
bli svårt att avgöra vad det är som företaget önskar att köpa. Dessutom kan 
den externa partnern få stort övertag om företaget inte har utvecklat en 
beställarkompetens som kan garantera att företaget får det som de 
efterfrågar och betalar för. Kravställaren bör enligt Greaver (1999) vara en 
generalist som tänker strategiskt, har god kunskap i beslutsfattande, är bra 
på att lösa problem och på att kommunicera samt är resultatorienterad. 
Beställarföretaget bör enligt Augustsson & Bergstedt Steen (1999) upprätta 
en beställarorganisation som har det yttersta ansvaret gentemot leverantören 
och som sköter de dagliga beställningarna. Beställarorganisationen har flera 
medarbetare som förser den med viktigt information och specialistkunskap 
om olika kompetenser och verksamhetsområden till sin hjälp. De bildar 
tillsammans ett förhandlingsteam. Beställarorganisationen har till uppgift att 
se till att kravställaren behåller och utvecklar sin beställarkompetens. 
Dessutom fungerar beställarorganisationen som en tydlig länk mellan 
användarna och leverantören, men även som en motpart till leverantören, 
vilket kan leda till att parterna enklare kan samordnas och styras.    
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För att samarbetet med den externa leverantören ska bli så lyckat som 
möjligt finns det enligt Lacity et al (1995) vissa områden som är 
förknippade med speciell problematik och som beställarorganisationen och 
dess kravställare bör ta ställning till. Vidare bör kravställaren 
uppmärksamma huruvida ändrade förhållanden i omvärlden kan komma att 
påverka den egna organisationen. Det är av stor betydelse att 
beställarorganisationen undersöker vilka effekter en outsourcing av ett visst 
verksamhetsområde får för hela organisationen. Många företag kan uppleva 
förhandlingarna som mindre lyckade på grund av att kravställaren saknar 
kunskap om de områden som ska outsourcas och en helhetsförståelse av 
verksamheten. Det kan då vara svårt att precisera vad det är organisationen 
önskar att beställa. Slutligen bör en bra kravställare ha en god förståelse för 
systemintegration, det vill säga hur ändrad teknologi och förändrade behov 
hos affärsområdena påverkar den verksamhet som finns kvar internt men 
även de områden som externa partner tillhandahåller.  
 

3.6.2  VAL AV PARTNER 
 

Företag har länge fokuserat på processen istället för konsekvenserna av 
outsourcing (Berggren & Bengtsson, 2003-10-20). Detta är kopplat till på 
vilka grunder företag väljer en partner och vad de vill uppnå med samarbetet 
(Momme & Hvolby, 2002). En integration med andra partners kräver enligt 
John et al, (2001) dels fokus på de interna aktiviteterna, som produktion och 
processdesign, men även ett fokus på de externa samarbetena med kunder 
och leverantörer. Beroende på skilda omvärldsförhållanden och interna 
processer kan samarbetet se olika ut och företag söker partners av olika 
anledningar. Enligt Baden-Fuller & Hunt (2000) finns det olika 
omständigheter som påverkar fokuseringen på olika kompetenser och val av 
partner.  
  
! Komma ikapp: trots en långsam förändring i omvärlden har företaget 

kommit efter sina konkurrenter. 

! Förändrad värdekedja: företaget måste snabbt svara på ändrade 
kundbehov. 

! Teknologiska förändringar: företagets kärnkompetens är omodern 
och föråldrad på grund av ny teknologi. 

! Utökade marknader: nya marknader är tillgängliga för företaget på 
grund av snabba förändringar i teknologin och kundefterfrågan.  
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Beroende på om det är kundens behov eller teknologin som har förändrats 
kan omständigheterna enligt Baden-Fuller & Hunt (2000) placeras in i 
följande figur 3:6.  

 
 
 
 
 
 
Figur 3:6, Fyra kategorier om val av partner beroende på förhållanden i omvärlden. 
Källa: Baden-Fuller & Hunt (2000, s.287), bearbetad. 
 
I första fallet, komma ikapp, har företagets kärnkompetens litet värde 
eftersom de har kommit efter i utvecklingen på marknaden och därför måste 
hitta nya sätt att bygga upp dessa kompetenser på. I detta fall bör företaget 
försöka samarbeta med en partner som de kan lära sig av. I de situationer 
som företag vill ersätta gamla kärnkompetenser med nya bör de söka efter 
en partner som är entreprenör, det vill säga flexibel i nya sätt att leverera 
produkter och tjänster på, till en lägre kostnad och mer effektivt. I 
situationen med teknologiska förändringar kommer kärnkompetensen 
snabbt att bli gammal och ersatt av ny. Företag måste ta ställning till 
huruvida de själva ska utveckla denna kompetens eller om de ska köpa den 
från extern partner. Om de väljer att inte försöka nå denna kompetens och 
skicklighet internt bör de försöka samarbeta med en ung entreprenör som 
kan utveckla dessa nödvändiga kompetenser. I det sista fallet, utökade 
marknader, har företaget varken teknologin eller kundbasen för att överleva 
på marknaden. I detta fall blir det viktigt att hitta den största rivalen som 
partner för att på så sätt reducera konkurrensen på den nya marknaden och 
snabbt få tillträde till nya kompetenser. I denna situation är ett tidigt tillträde 
och stark ställning på nya marknader samt att snabbt utveckla skicklighet 
och kompetenser mer viktigt än kostnader. 
 
Att hitta rätt partner och konstruera ett tillfredställande avtal är enligt 
Baden-Fuller & Hunt (2000) den mest kritiska faktorn vid outsourcing. Vid 
ett långsiktigt kontrakt är det enligt Lacity et al (1995) viktigt att samarbeta 
med en strategisk partner som har företagets intresse i fokus. De menar även 
att för att relationen ska bli lyckad är det av stor betydelse att parterna har 
gemensamma mål, att de försöker uppnå samarbetet tillsammans och att de 
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delar på eventuella vinster som kan komma ur detta. Outsourcingbeslutet 
föregås av ett analysarbete och det krävs en plan för vad företaget har tänkt 
att relationen ska leda till samt god kommunikation för att alla medarbetare 
ska förstå syftet med en outsourcing. Dessutom bör företaget behålla delar 
av affärsenheterna för att få kontroll över outsourcingen och samtidigt 
använda kontraktet som en drivkraft för att de tillsammans ska uppnå något 
som är tillfredsställande för båda parter.  
 
När ett verksamhetsområde är outsourcat händer det ofta att företaget väljer 
att släppa taget om detta område bara för att slippa tänka på problemet. 
Inställningen bör istället vara att de har för avsikt att tillsammans med den 
externa partnern uppnå de uppsatta målen och mobilisera resurser då det 
behövs. Slutligen bör företaget inträda i relationen med målet att skapa en 
win-win-situation, både för sin egen verksamhet men även för den externa 
partnern.  
 

3.7 EKONOMISK STYRNING & STRATEGI 
 
I detta avsnitt vill vi beskriva några av de medel som vi anser kan vara 
aktuella att använda för att styra en outsourcingrelation. Vi vill även 
beskriva hur företagets strategi påverkar outsourcingbeslutet och vilken vikt 
ledningen bör lägga vid att utforma en strategi som stödjer detta. 
 

3.7.1 OLIKA SÄTT ATT REGLERA EN RELATION 
 
Det är inte enkelt att förklara vad styrning är, vad det får för konsekvenser 
och effekter i en outsourcingrelation eller i ledningens sätt att försöka 
påverka företagets medarbetare. Enligt Ax et al (2002) syftar ekonomisk 
styrning till att hjälpa till i arbetet med att uppnå företagets strategiska mål 
och därför får även strategin en central roll i den ekonomiska styrningen. 
När vi i studien belyser ekonomisk styrning är det följande definition som vi 
förhåller oss till: 

�Ekonomistyrning innefattar det arbete som är inriktat mot att 
planera, genomföra, följa upp, utvärdera och anpassa företags 
verksamhet i strävan att uppnå ekonomiska mål av såväl 
finansiell som icke-finansiell karaktär.� 

(Ax et al, 2002, s.15) 
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Hendry (1995) betonar vikten av att försöka hitta en bra balans mellan 
styrning och motivation. En alltför kontrollinriktad styrning kan innebära att 
de anställda eller leverantören förlorar en del av sin motivation. Många ser 
den traditionella ekonomiska styrningen som en styrning med 
redovisningsbaserade mått, men det finns även andra medel att använda för 
att nå organisationens mål. Det finns olika faktorer som påverkar vilken 
nivå och utformning av styrning som blir aktuell i en outsourcingrelation 
(Vining & Globerman, 1999). En faktor att ta hänsyn till kan vara 
komplexiteten hos produkten eller tjänsten, vilket får betydelse för hur 
parterna ska utforma ett kontrakt. Ju större komplexitet desto större 
osäkerhet omges kontraktsskrivandet av och förhandlingskostnaderna blir 
därmed också högre. Det kan även finnas risk för informationsasymmetri 
mellan parterna, det vill säga att de har olika mycket kunskap om hur 
produkten eller tjänsten utformas och levereras. En hög 
produktkomplexiteten får även betydelse för det samarbete som utformas 
mellan parterna, det blir då av större vikt att dela med sig av information 
samt att ha en nära relation och i större utsträckning lita på varandra. Figur 
3:7 visar de styrinstrument som vi anser är de viktigaste att belysa och som 
på olika sätt kan användas för att försöka styra medarbetare eller en relation 
med en annan partner. 
 

 
 
Figur 3:7, Styrinstrument för att reglera en outsourcingrelation. 

FÖRTROENDE SOM STYRINSTRUMENT 
Förtroende är något som kan låta enkelt och handlar om att parterna ska 
uppfylla vad de har lovat varandra. Det svåra är att komma överens om 
vilka åtaganden som ligger hos de olika parterna. (Greaver, 1999) Det finns 
många olika förklaringar av vad förtroende är och hur det kan uppnås 
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mellan två parter. Van de Meer-Kooistra & Vosselman (2000) beskriver tre 
olika sätt att skapa och utveckla förtroende på. Det första är 
kontraktsmässigt förtroende som bygger på att företaget litar på att 
motparten uppfyller det skriftliga eller muntliga avtalet. Detta är den lägsta 
nivå av förtroende som måste finnas för att ett samarbete ska kunna fungera. 
Ju mer kontraktsmässigt förtroende som finns desto mindre information 
behöver kunden samla in i syfte att minska risken för opportunistiskt 
beteende hos motparten, det vill säga att den ena parten försöker dra nytta 
av den andres svagheter. Den andra formen av förtroende är 
kompetensförtroende som innebär att leverantören har kunskapen att kunna 
utföra det som står skrivet i avtalet på ett tillfredsställande sätt. Med denna 
form av förtroende behövs det mindre övervakning av att avtalet uppfylls 
och det kan uppnås genom att leverantören exempelvis certifieras på olika 
sätt eller har en hög utbildningsnivå hos medarbetarna. Den sista formen av 
förtroende är goodwill där parterna har ett mycket öppet förhållningssätt 
med delade värderingar och normer och där de litar på att motparten 
kommer att göra mer än vad som står i kontraktet. Leverantören kommer 
inte heller att försöka dra nytta av kundens svagheter även om det skulle 
vara till dennes fördel. 
 

KULTURELL STYRNING 
Ett mindre formaliserat styrmedel är enligt Merchant & Van der Stede 
(2003) den kulturella styrningen. Denna form är uppbyggd på de delade 
normer, traditioner, värden, ideologier och traditioner som finns bland 
medarbetarna och som är relativt konstanta över tiden. Inom den kulturella 
styrningen är det de oskrivna eller skrivna reglerna som får medarbetarna att 
agera på ett visst sätt och den är utformad att försöka motivera och 
uppmuntra medarbetarna till detta beteende. Denna form av styrning 
upprättas enklast tidigt vid organisationens bildande då grundaren kan 
försöka sätta sin prägel på företaget och förmedla de övergripande 
värderingar och åtaganden som bör finnas i organisationen. Detta för att få 
medarbetarna att arbeta mot företagets gemensamt uppsatta mål. Senare i 
organisationens utveckling kan även starka ledare ha viss påverkan för att 
förändra och utveckla den kulturbildning som finns inom företaget. Den 
kulturella styrningen är mest effektiv när medarbetarna har känslomässiga 
kopplingar till varandra. Fördelarna med denna typ av styrning är att 
kostnaden för att upprätthålla den är låg och att den oftast ger få negativa 
sidoeffekter. Vid förekomsten av en stark kultur på ett företag är behovet av 
manualer, detaljerade procedurer och regler mindre.  
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BETEENDESTYRNING 
En annan del av den ekonomiska styrningen är den beteendebaserade, där 
ledningen försöker försäkra sig om att medarbetarna eller vald partner 
agerar på ett sätt som utgår från organisationens bästa. Beteendestyrning är 
enligt Merchant & Van der Stede (2003) lämplig när ledningen vet vilka 
beteenden som är önskvärda och har förmågan att se till att de kommer att 
uppnås. Denna kan uttryckas i ett antal olika former, en av dessa kan vara 
fysiska begränsningar som gör det omöjligt för de anställda eller 
samarbetspartnern att få tillgång till utrymmen som de inte ska ha tillgång 
till. Det kan även handla om administrativa begränsningar som innebär en 
inskränkning av individens självständiga beslutsfattande.     
 

RESULTATSTYRNING 
Resultatstyrning, eller målstyrning, är ett sätt att påverka företagets output 
och påverkar medarbetarnas eller leverantörernas beteende då de får 
belöningar när ett bra resultat genereras samt bestraffningar när resultatet 
inte uppnås. På detta sätt blir de anställda medvetna om de konsekvenser ett 
visst beteende medför. Arbetet med att uppnå målen inom de olika 
avdelningarna blir också självständigt vilket gör att ledningen inte behöver 
använda sin tid till att kontrollera och styra hur målen uppnås, det viktigaste 
är att de gör det. För att denna form av styrning ska vara effektiv är det 
viktigt att ledningen vet vilka resultat som önskas inom de olika områdena 
och att detta kan förmedlas till medarbetarna eller den leverantör som 
arbetar inom organisationen. Det är också av betydelse att medarbetarna 
eller leverantören har en möjlighet att kontrollera och påverka de områden 
som förväntas av dem och att resultatet ska kunna mätas effektivt. 
(Merchant & Van der Stede, 2003) Det är enkelt för företaget att hitta olika 
nyckeltal eller redovisningsmått som kan användas för att mäta prestationer. 
Problemet är att hitta de mått som är mest lämpliga att använda i den 
specifika situationen. Att kunna mäta resultaten på ett rättvisande sätt är 
något som också ofta får betydelse i outsourcingrelationer då kunden ofta 
vill uppnå kostnadsreduktion och denna är svår att mäta och studera på ett 
korrekt sätt (Elliot, 1995).   
 

INFORMATIONSTRANSPARENS SOM STYRINSTRUMENT 
Det finns en problematik runt den kostnadsbesparing som bör uppnås i en 
outsourcingrelation, men också kring vilken nivå på besparingarna som är 
möjlig att uppnå. Informationstransparens är enligt Lamming et al (2001) ett 
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sätt att försöka minimera denna risk och innebär att parterna delar med sig 
av sina kostnadsstrukturer och vinstmarginaler till varandra. En form av 
transparens är Open Book Accounting där leverantören visar stora delar av 
den interna kostnadsstrukturen för att på så sätt försöka nå 
kostnadsreduktion. Det kan dock finnas en risk för att leverantören agerar 
opportunistiskt och försöker dölja vissa poster för kunden.  
 

BENCHMARKING 
Benchmarking är något som kan definieras som en process där företaget 
med hjälp av nyckeltal eller andra mått studerar och försöker lära sig av 
andra. Det finns enligt Ax et al (2002) i huvudsak tre former av 
benchmarking. Den första är intern benchmarking som innebär att en 
avdelning inom företaget jämförs med andra avdelningar eller dotterbolag 
inom koncernen. Den andra formen är den konkurrensinriktade där företaget 
istället jämförs med andra konkurrerande företag. Slutligen beskriver de 
funktionell benchmarking där organisationen studerar ett annat företag som 
i något avseende anses vara den bästa på att utföra en viss prestation. Det 
behöver inte vara en konkurrent utan kan vara ett företag i en helt annan 
bransch som gör någonting på ett mycket bra sätt. Att använda 
benchmarking kan vara till hjälp för företag när de ska fatta ett 
outsourcingbeslut. Detta om företaget kan hitta någon part som kan utföra 
tjänsten eller produkten bättre än vad företaget själv kan göra. Denne kan då 
vara en potentiell leverantör i en outsourcingrelation.  
 

KONTRAKT SOM STYRINSTRUMENT 
Ett sätt för parterna att lyckas med outsourcingen är att i ett kontrakt tydligt 
specificera vilka förväntningar och mål som finns med samarbetet. 
Kontraktet kan utformas av företagen och det lämnas där utrymme att lyfta 
fram viktiga aspekter som kan komma att påverka relationen. Det kan till 
exempel vara vilken ansvarsfördelning som bör gälla för parterna, vem som 
ska utföra ett visst arbete och vart medarbetarna ska vända sig vid 
eventuella komplikationer. (Vining & Globerman, 1999) Parterna bör också 
i kontraktet ta upp bland annat vilken information leverantören ska få 
tillgång till och hur övergången av personal hanteras samt hur eventuellt 
missnöje ska tas om hand. Parterna bör också bestämma hur kontraktet ska 
följas upp och utvärderas under avtalsperioden och om olika belönings- eller 
bestraffningssystem ska finnas samt om ett utträde ska tillåtas och hur detta 
i så fall bör genomföras. (Heywood, 2001)  
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TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORIN 

Williamson delar in kostnader i produktions- och transaktionskostnader. 
Produktionskostnader kommer inte närmare att behandlas utan endast 
transaktionskostnader, som är kostnader för att upprätta varje kontrakt, dels 
kostnader för externa marknadstransaktioner men även för interna. Målet är 
att företag ska försöka samordna aktuella transaktioner mellan parterna på 
ett sådant sätt att kostnaderna för varje transaktion kan minimeras. 
Uppkomna kostnader ska analyseras och utvärderas för att komma fram till 
om de kostnader som tillhörde den specifika transaktionen är så låga som 
möjligt. (Williamson, 1986) Exempel på transaktionskostnader är enligt 
Vining & Globerman (1999) sökkostnader för att hitta rätt partner, 
kostnader som är kopplade till själva kontraktet, kostnader för förhandling 
och genomförande samt kostnader för att kontrollera och styra relationen.   
 
Enligt Williamson (1975) finns det olika grundantaganden och faktorer som 
kan försvåra fastställandet av transaktionskostnaden. För det första finns en 
begränsad rationalitet vad det exempelvis gäller att samla in information, 
det vill säga att människan inte söker alla alternativ. Opportunism är den 
andra faktorn vilken går ut på att människan eller företaget handlar i egna 
intressen och kanske inte ser till samarbetets bästa. Dessutom har många 
företag begränsad erfarenhet av olika förhandlingar då många förhandlingar 
inte är frekventa och få till antalet. Den sista faktorn är asymmetrisk 
informationsspridning mellan de olika parterna vilket kan leda till att en part 
har mer information än en annan och kan därmed inta en bättre 
förhandlingsposition.  
 
Det finns även andra faktorer såsom transaktionsspecifika investeringar, 
osäkerhet på marknaden och transaktionsfrekvens, som försvårar 
bestämningen av storleken på transaktionskostnaden och som leder till att 
kostnaden kan öka. Begreppet transaktionsspecifika tillgångar handlar om 
fysiska tillgångar men även om humankapital. Produkter och tjänster med 
hög specifikhet kan inte användas i någon annan relation utan att medföra 
ytterligare kostnader. Denna specifika investering har ofta litet värde för 
andra företag med alternativa verksamheter. Samarbeten som är förenade 
med höga transaktionsspecifika investeringar är kopplade till större risker då 
denna oftast är användbar vid ett specifikt tillfälle och inte kan nyttjas av 
andra företag. Om det råder en stor osäkerhet på marknaden och en 
tvetydighet rörande transaktionens definition och utförande, bör företag 
välja att tillverka produkten eller tjänsten internt. Företag kan ofta lättare 
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internt anpassa sig till gradvisa förändringar på marknaden, än att 
kontinuerligt omförhandla med leverantörer, vilket kan ta mycket tid och 
resurser i anspråk. Den tredje faktorn som kan påverka 
transaktionskostnadens storlek är frekvensen i transaktionerna, det vill säga 
hur ofta de utförs. Om en aktivitet utförs med hög frekvens bör företag 
överväga att behålla den internt, då de kan bygga upp en organisation med 
den specialistkunskap som mest effektivt kan hantera denna aktivitet. Är det 
däremot en aktivitet med låg frekvens är det bättre om en extern partner tar 
hand om denna, då det kan vara dyrt att bygga upp en organisation och 
struktur när aktiviteten utförs mindre regelbundet. (Williamson, 1986)  
 

3.7.2 STRATEGINS BETYDELSE  
 
Ett företags strategi är enligt Mintzberg (1994) en plan för olika handlingar, 
vägval och prioriteringar i framtiden. En affärsidé är en beskrivning av vad 
företaget ska ägna sig åt och företagets strategi är en plan för hur affärsidén 
ska uppnås. Det finns inga tydliga riktlinjer för vad en strategi ska innehålla 
men enligt Ax et al (2002) innehåller den ofta exempelvis klargörande om 
vilka kostnadsfördelar företaget planerar att uppnå, företagets styrkor och 
svagheter på olika marknader, vilka företagets produkter och tjänster är och 
vilken kompetens som krävs för att säkerställa konkurrensövertag. Enligt 
Bakka et al (1999) är det strategiska arbetet en målinriktad insats och går ut 
på att företaget ska arbeta med organisationen som helhet, försöka förutse 
den framtida tillväxten, analysera produkt- och marknadsutvecklingen samt 
omprioritera resurser. Det handlar om att bryta ner den övergripande 
strategin till konkreta planer och åtgärdsprogram, exempelvis genom 
produktutvecklings-, produktions-, inköps- eller marknadsföringsstrategi. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001)  
 
Historiskt sett har samarbetet med andra partners ofta handlat om ett rent 
inköp av produkter eller tjänster. Företag ser ofta beslutet om outsourcing 
som en kortsiktig lösning för att motiveras att uppnå kostnadsbesparingar 
och ingår därför inte i företagets långsiktiga strategi. Outsourcingbeslutet 
bör enligt McIvor (2000) fattas ur ett strategiskt perspektiv och vara 
integrerat med och stödjas av företagets övergripande strategi. Han anser att 
det ofta finns en problematik förknippad med detta område då strategin i 
större utsträckning har ställts mot kortsiktiga beslut. Förståelsen för 
outsourcingbeslutet och det grundliga arbetet som ligger till grund för 
beslutet har påverkat företagets strategi (Bettis et al 1992).  
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En strategi ska enligt McIvor (2000) byggas kring företagets kärnaktiviteter. 
Företagets strategi bör inte endast fokusera på kostnadsreduktion utan även 
ta hänsyn till funktioner som design, forskning och utveckling samt 
tillverkning ur ett mer långsiktigt perspektiv (Welch & Nayaka, 1992). 
Många misslyckade outsourcingbeslut kan bero på att företag inte ser dessa 
som strategiskt viktiga beslut. Dessutom bör strategin inte enbart fokusera 
på dagens konkurrenssituation utan även på hur de i framtiden kan behålla 
konkurrenskraften. Att betrakta outsourcing som en strategisk handling är 
ett sätt att rikta uppmärksamheten på företagets kärnkompetens och ju mer 
beslutet närmar sig kärnkompetensen desto större är de strategiska riskerna. 
(Bettis et al, 1992)  
 
Det är av stor betydelse att företag identifierar de resurser, styrkor och 
möjligheter som kan leda till ett strategiskt övertag (John et al, 2001). 
Historiskt sett har företaget intagit ett utifrånperspektiv som starkt har 
fokuserat på omvärlden, men i dagsläget tar många företag utgångspunkt i 
ett inifrånperspektiv som betonar vikten av interna resurser och 
kompetenser för att skapa ett konkurrensövertag på marknaden. Grant 
(1991) har bearbetat denna problematik och detta illustreras i figur 3:8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:8, Ett resursbaserad synsätt för strategisk analys: Ett praktiskt ramverk. 
Källa: Grant (1999, s.115), bearbetad.  
 
Det första steget i modellen går ut på att identifiera och klassificera 
företagets resurser för att på så sätt försöka ta reda på dess styrkor och 
svagheter i förhållande till konkurrenternas. De interna resurserna kan 
exempelvis vara kompetenser, varumärken och patenter samt anläggningar 

 

3. Uppskatta vinstpersonalen för 
varje resurs & färdighet.  

Strategi 

Konkurrens-
fördelar 

Färdigheter 

Resurser 

5. Identifiera 
resursgap & 
investera i de fall 
det behövs. 

4. Välj strategi som bäst utnyttjar 
företagets resurser & färdigheter. 

2. Identifiera företagets 
färdigheter & kompetenser. 

1. Identifiera & klassificera 
företagets resurser.  



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

 56

och det är viktigt att dessa utnyttjas på ett tillfredsställande sätt, men även 
att företaget försöker hitta alternativa användningsområden för dem. 
Därefter bör företagets färdigheter identifieras för att kunna organisera och 
integrera de resurser och kompetenser som finns inom företaget. Det är 
viktigt att tydliggöra struktur, strategi och styrning för att motivera 
medarbetarna till att samarbeta. Det tredje steget handlar om att värdera 
vinstpotentialen i varje resurs och kompetens och beroende bland annat på 
dess varaktighet, unikhet och i vilken utsträckning som de lätt går att imitera 
dem kommer de ha olika värden. Att formulera en strategi som bäst 
utnyttjar företagets resurser och kompetenser jämfört med externa 
möjligheter är det fjärde steget i modellen. I det sista steget bör företag 
identifiera eventuella resursgap. I de fall där nya resurser och kompetenser 
behövs bör de investera i dessa för att i framtiden fortsätta att vara 
konkurrenskraftiga och för att överleva på marknaden. Modellen illustrerar 
att det resursbaserade synsättet är en pågående process för att kontinuerligt 
se över interna resurser och kompetenser i syfte att bibehålla 
konkurrensövertaget. 
 
En strategis utformning är enligt Mintzberg (1994) beroende av interna 
resurser och på externa omvärldsförhållanden, och den växer fram under 
tidens gång och kan ändras i takt med ändrade förutsättningar, vilket 
illustreras i figur 3:9.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:9, Olika former av strategi. 
Källa: Mintzberg (1994, s.24). 
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Denna figur illustrerar att en planerad strategi inte behöver realiseras. Det 
finns strategiformuleringar som på grund av exempelvis ändrade 
omvärldsförhållanden förblir orealiserade. Det kan vara svårt att hålla fast 
vid en planerad strategi och framväxande strategier påverkar den som 
realiseras. Denna realiserade strategi tillhör företagets långsiktiga perspektiv 
och ska skapa övertag och bidra till överlevnad på en konkurrensutsatt 
marknad. 
 

3.8 AVSLUTNING 
 
Outsourcing är ett redskap för ledningen och kan, när det används på rätt 
sätt, ge många möjligheter men om det används felaktigt leda till stora 
risker som kan hota företagets överlevnad på en konkurrensutsatt marknad 
(Bettis et al, 1992). Vi anser att det är av stor betydelse att företaget har god 
uppfattning om vilken miljö de verkar i och vilka omvärldsfaktorer som kan 
komma att påverka outsourcingbeslutet. Beroende på vilken marknad 
företaget agerar på och i vilken utsträckning den är utsatt för konkurrens 
kommer beslutet om outsourcing kräva olika resursåtgång och vara kopplat 
till ett flertal möjligheter eller risker. Om beslutet är komplext och berör 
många funktioner, strategiska viktiga aktiviteter eller ligger nära 
kärnverksamheten är det av stor betydelse att beslutet är grundat på ett 
analysarbete och vetskapen om att outsourcingprocessen kan pågå under en 
längre tid. Ett annat område som vi tycker är viktigt att beakta vid ett beslut 
om outsourcing är vilken strategi som beställarföretaget har och huruvida 
den är kopplad till detta beslut. Outsourcingrelationen kan styras utifrån 
olika metoder och det går inte att säga att den ena styrfilosofin är bättre än 
den andra utan det avgörande blir huruvida målen uppnås eller inte.  
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4. EMPIRI 
 
 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för den information som vi tagit 
del av under intervjuer med respondenter från respektive bemannings- och 
beställarföretag. Framställningen av materialet bygger på studiens 
undersökningsfrågor och syfte.  
 
 
 

4.1 INLEDNING 
 
För att ge en bra bakgrund till den fortsatta framställningen vill vi ge en 
beskrivning av hur de fyra största bemannings- och beställarföretagen 
definierar outsourcing, deras syn på fenomenets utveckling och 
framtidsutsikter. Dessutom vill vi belysa vilka möjligheter och risker de 
anser är kopplade till ett outsourcingbeslut. Ur beställarföretagens 
perspektiv kommer vi även att redogöra för hur outsourcingprocessen ser ut 
och hur de anser att lyckade relationer mellan olika partners skapas, om de 
har en strategi som är förenlig med ett outsourcingbeslut samt om de 
använder lämpliga styrmedel för att reglera relationen.     
 

4.2 BEMANNINGSFÖRETAGEN 
 
Bemanningsföretagen är leverantörer av outsourcinglösningar och vi vill 
därför beskriva deras syn på outsourcing, hur de definierar begreppet och 
vad de tror att beslutet kan innebära för kunden. Detta har vi gjort för att 
förse läsaren med bakgrundskunskap om ämnet.  
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4.2.1 DEFINITION AV OUTSOURCING 
 
Det är svårt att komma fram till en entydig förklaring av begreppet 
outsourcing och för skilda parter kan det ha olika innebörder. Av denna 
anledning tycker vi det är av betydelse att redogöra för hur de olika 
bemanningsföretagen ser på outsourcing. Detta för att veta vad det är de 
uttalar sig om och för att på så sätt komma fram till om leverantörer och 
kunder ser på begreppet på samma sätt. 
 

ADECCO 

Gustafsson menar att outsourcing innebär att ett företag lägger ut en viss del 
av verksamheten till en extern partner. Han poängterar att det för företag 
finns olika grader av hur omfattande outsourcingen kan vara beroende av 
hur många verksamhetsområden de väljer att lägga ut.  
 

MANPOWER SOLUTIONS & EMPOWER GROUP 

Det är endast första gången när en servicefunktion läggs ut på entreprenad 
som det enligt Nilsson, Manpower Solutions, handlar om outsourcing. 
Andra gången när kontraktet förlängs, är det att betrakta som en ren 
upphandling. Outsourcing en myt som i framtiden kommer att avvecklas 
och om tre till fyra år kommer ingen längre att prata om outsourcing. Han 
hävdar att det inte går att bygga ett varumärke kring begreppet outsourcing 
utan det är en helhetslösning som måste erbjudas och levereras till 
kunderna. 
 
Hjort & Sterner, Empower Group, definierar HR-outsourcing som ett 
strategiskt beslut att ingå partnerskap rörande hela eller delar av tjänster. 
Beslutet handlar om att upprätta en gemensam arbetsmetodik inom 
organisationen. Empower Group menar att de tar över, leder och utvecklar 
hela eller delar av kundens HR-funktioner bättre och till en lägre kostnad än 
vad de själva kan göra. Det kan handla om en intern eller extern placering 
där leverantören tar över personalen.  
 

POOLIA 

Jonsson benämner inte outsourcing som att lägga ut en verksamhet på en 
extern partner utan förklarar det istället som att bemanningsföretaget både 
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ska ha arbetsgivar- och arbetsledaransvar över den outsourcade funktionen 
och dess medarbetare.  
 

PROFFICE 

Outsourcing kan definieras som ett övertagande av funktion och det är 
denna förklaring som Ruiz använder sig av för att beskriva begreppet. Han 
menar att ett funktionsövertagande kan ske på två sätt. Antingen via 
Centerlösningar, där verksamheten för flera olika företag samlas, eller via 
In-House-lösningar, där verksamhetsövertagandet sker på plats hos kund 
och där de även tar över medarbetarna. Oavsett vilken av lösningarna som 
väljs handlar det om ett arbetsledaransvar för funktionen. 
 

4.2.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER 
 
För att få en bakgrund till hur fenomenet outsourcing har utvecklats och 
vilka framtidsutsikterna förväntas vara vill vi ge en redogörelse för de 
faktorer som framkommit under intervjuerna. Detta för att få en 
helhetsförståelse för outsourcing och för att kunna jämföra om 
bemanningsföretagens syn på outsourcing stämmer överens med 
beställarföretagens. 
 

ADECCO 

Gustafsson tror att det finns stor potential för Adecco att öka sin 
outsourcingverksamhet inom områdena för industri, lager och logistik. Han 
anser även att det inom de traditionella tjänsterna där Adecco tar över 
reception och vaktmästeri kommer att finnas en fortsatt efterfrågan. Många 
av de stora företagen har redan gjort denna typ av outsourcing och nästa 
steg för dem kan vara att lägga ut lönehantering och kundtjänst, då dessa har 
en stor personalomsättning. De företag som kan hitta nya koncept, 
nyskapande former av outsourcing och vara mest attraktiv kommer att 
lyckas bäst. Inom de verksamhetsområden och branscher där begreppet 
outsourcing finns idag kommer det enligt Gustafsson inte att minska, dock 
kommer det kanske inte att öka i samma takt som tidigare.   
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MANPOWER SOLUTIONS & EMPOWER GROUP 

Idag tillhandahåller Manpower Solutions outsourcingtjänster inom fyra 
huvudområden. Det första är Facility Services, där verksamhets-, fastighets- 
och produktionsservice ingår, och som enligt Nilsson har varit mycket 
expansivt och kommer att fortsätta accelerera i framtiden. Shared Services 
är det andra området, där inköpstjänster, ekonomiadministration samt löne- 
och personaladministration ingår, han tror att strategiska inköpstjänster 
kommer att öka inom detta område eftersom Manpower Solutions kan köpa 
in mycket större volymer då de har ett stort antal kunder. Det tredje området 
är Contact Center Services, som innefattar kundservice, telefoni samt 
marknad och försäljning, kommer att fortsätta öka som vanligt. Det sista 
området är HR Services, som arbetar med hälsa och rehab, utbildning och 
rekrytering. Då många företag genomgår stora strukturförändringar kommer 
deras servicefunktioner att läggas ut vilket kommer att ge en positiv 
utveckling för denna avdelning. De områden som det finns en tendens till att 
de kommer att minska i framtiden är de som ligger i gränslandet till att vara 
strategiskt viktiga funktioner. Nilsson menar att företag i framtiden kan 
komma att omvärdera kundservice och produktion och därför kanske ta 
tillbaka dessa funktioner. Konjunkturen kan verka stimulerande i båda 
riktningarna. Vid en lågkonjunktur då företag är utsatt för extra hårt tryck på 
kostnadsreducering behöver de inte internt ha exempelvis stödfunktioner 
med tillhörande kostnader utan omvärderar dessa. Vid en högkonjunktur då 
företagen inte har tid med dessa funktioner utan i större utsträckning vill 
fokusera på sin kärnverksamhet kan de istället låta en extern partner 
tillhandahålla denna tjänst. En faktor som enligt Nilsson kan hämma 
utvecklingen är den fackliga processen, det vill säga arbetsorganisationer 
som motverkar ett outsourcingbeslut då de tar medarbetarens perspektiv.   
 
Enligt Sterner, ser många företag över möjligheten med att låta en extern 
partner leverera och tillhandahålla tjänster. Det är HR-avdelningarna som 
förväntas bli nästa område. Hjort anser att HR-outsourcing inte riktigt har 
slagit igenom i Sverige ännu men det har pratats om det i många år. Det 
Sterner ser som hämmande för utvecklingen av HR-outsourcing är att HR-
avdelningar internt skyddar sin egen verksamhet då medarbetarna är rädda 
om sina arbeten. Med många medarbetare i den egna avdelningen kan de 
med större säkerhet komma att få behålla sin anställning. Dessutom vill inte 
många HR-avdelningar släppa kontrollen då de är rädda för att förlora 
kompetens. En annan faktor som kan verka hämmande är den osäkerhet som 
är kopplad till huruvida företaget kan vara säker på att det blir en 
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kostnadsbesparing. Slutligen kan ledningen ha svårt att se affärsnyttan med 
att outsourca HR-avdelningar, då det finns en allmän okunskap om vilka 
affärsfördelar företaget kan uppnå genom att ha en professionell 
affärspartner inom HR-området. Empower Group anser dock inte att detta är 
någon uttalad risk eftersom beställarföretaget alltid fattar det slutgiltiga 
beslutet. Hjort hävdar även att en annan hämmande faktor för den svenska 
marknaden är att de stora kostnaderna för outsourcing är lönekostnader. 
Därför flyttar många företag stora delar av verksamheten till 
lågkostnadsländer, exempelvis Indien, där kostnaderna för arbetskraft är 
lägre och där produkter och tjänster kan tillhandahållas till ett lägre pris. Det 
finns olika faktorer som kan stimulera en utveckling av outsourcing och 
enligt Hjort kan den positiva trenden, förståelsen och acceptansen bidra till 
detta.  
 

POOLIA 

Jonsson tror att det kommer ske en ökad efterfrågan inom området för 
löneadministration, då dessa avdelningar är känsliga för personalbortfall. 
Han ser även en ökning inom rekryteringsverksamheten och IT. Det som 
Jonsson ser som hämmande för en utökning av outsourcingverksamheten är 
den fackliga process som är kopplad till anställning av medarbetare.  
 

PROFFICE 

Idag har Proffice definierat ett tjänsteutbud inom fyra olika områden; 
lönecenter, ekonomicenter och Call Center samt In-House. Ruiz tror på en 
tillväxt främst inom områdena för ekonomi- och löneoutsourcing, men att 
Proffice även kommer att fortsätta se många uppdrag inom Facility 
Management. Även inom området för Karriär och Utveckling har 
outsourcing haft en markant uppgång. De områden där outsourcing kan 
komma att minska är Call Center-delen då marknaden har mättats lite av att 
det har kommit allt fler företag som kan tillhandahålla denna tjänst. Många 
företag vill att en outsourcinglösning ska kombineras med ett 
personalövertagande. Detta kan vara hämmande för Centerlösningar då det 
ofta inom Proffice redan finns ett kontor som tillhandahåller den tjänsten 
och det ofta inte skulle vara lönsamt att starta upp ett nytt kontor. En annan 
faktor som kan vara hämmande för verksamheten för outsourcing och som 
enligt Ruiz kan accentueras i framtiden är de nya lågkostnadsländerna, 
exempelvis Indien och de Baltiska staterna, som har kommit in på den 
svenska outsourcingmarknaden och tillhandahåller mer avancerade tjänster 
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till en mycket lägre kostnad och därmed kan konkurrera på ett helt annat 
sätt. 
 

4.2.3 MÖJLIGHETER 
 
Det finns olika skäl till att företag väljer att outsourca verksamhetsområden. 
Vi kommer här att beskriva bemanningsföretagens syn på de möjligheter 
som de tror är kopplade till ett outsourcingbeslut för kunden.  
 

ADECCO 

Gustafsson lyfter fram tre anledningar till varför han tror att deras kunder 
väljer att låta Adecco ta över vissa funktioner av deras verksamhet. För det 
första är det för många kunder en ren prisfråga. Adecco kan leverera 
tjänsten till ett mer förmånligt pris eftersom de kan ha lägre 
overheadkostnader då de kan använda personalen där efterfrågan finns för 
tillfället. Den andra möjligheten för kunderna är att de kan fokusera på det 
som de är duktiga på, det vill säga kärnkompetensen. Supportverksamheter, 
som exempelvis reception eller vaktmästeri, är enligt Gustafsson ett 
�nödvändigt ont� för många företag men som de inte behöver bedriva 
internt. Den tredje anledningen är av bekvämlighet, då aktiviteten kan 
fungera smidigare om en extern partner tillhandahåller tjänsten och 
företaget själv slipper den problematik som kan vara förknippad med 
verksamheten.  
 

MANPOWER SOLUTIONS & EMPOWER GROUP 

En möjlighet för kunden är enligt Nilsson att de kan uppnå lägre kostnader 
genom att utnyttja leverantörens stordriftsfördelar och skapa flexibilitet. 
Kunden kan nå en kraftfull utveckling då Manpower Solutions kontinuerligt 
arbetar med att förbättra och utveckla sitt tjänsteutbud, varför kunden kan ta 
del av dessa erfarenheter.  
 
En stor möjlighet som Hjort framhåller är att kunden vid en HR-outsourcing 
får en enhetlig process, då det ofta inom större företag finns ett antal olika 
lönesystem, processer för rekrytering och där kvaliteten därmed kan bli 
ojämn. Genom att göra organisationen mer enhetlig kan tid frigöras för de 
strategiskt viktiga HR-personerna som tidigare har lagt mycket tid och 
resurser åt administrativt arbete.  
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POOLIA 

En anledning till att företag väljer att outsourca delar av eller hela 
verksamheter är enligt Jonsson att riskerna kan spridas mellan flera aktörer. 
Det kan vara så att ett företag behöver göra stora investeringar för att 
fortsätta vara konkurrenskraftiga och då söker en partner som istället kan 
bära denna kostnad och som redan är verksam inom det specifika området. 
En annan fördel för kunden är att det är bekvämt att låta någon annan 
tillhandahålla tjänsten och det kan skapa en flexibilitet då de endast behöver 
betala för de resurser de använder under en begränsad period.   
 

PROFFICE 

Ruiz anser att huvudanledningen till att företag väljer att outsourca är att de 
vill uppnå en kostnadsförbättring. Dessutom vill de ofta slippa problemen 
med verksamheten och att de via outsourcing kan köpa en bekymmersfrihet. 
  

4.2.4 RISKER 
 
Beslutet om outsourcing kan vara kopplat till ett antal risker som måste 
hanteras för att det ska bli ett lyckat resultat. Nedan kommer vi att 
presentera de risker som bemanningsföretagen tror att kunderna kan uppleva 
med ett outsourcingbeslut.  
 

ADECCO 

En risk som kan vara kopplad till outsourcingbeslutet för kunden är enligt 
Gustafsson om leverantören går i konkurs och kunden då måste göra om 
upphandlingen igen vilket kräver ytterligare tid och resurser. En annan risk 
för kunden är om de väljer en dålig leverantör och att de på så sätt tappar 
kontakten med verksamheten samt att det kan uppstå en känsla av att det är 
�vi mot dem�. En dålig leverantör bryr sig inte om samarbetet driver 
kundens verksamhet framåt eller inte, utan är mer intresserad av att 
maximera intäkten.  
 

MANPOWER SOLUTIONS & EMPOWER GROUP 

De risker som är kopplade till ett outsourcingbeslut är enligt Nilsson om 
kunden omvärderar kärnkompetensen och då vill ta tillbaka en tidigare 
outsourcad verksamhet och inte får tillbaka kompetenta medarbetare. En 



Outsourcing � Ett alternativ att nå kostnadseffektiva lösningar 
 

 65

annan risk är av mer känslomässig karaktär och innebär att medarbetarna 
gör motstånd till outsourcingen om de inte känner sig delaktiga. 
 
Hjort anser att de främsta riskerna för kunden är om företaget de outsourcar 
till missköter samarbetet, går i konkurs, blir uppköpta eller försvinner från 
marknaden. Dessutom finns det en risk med att de förlorar den interna 
kompetensen om nyckelpersoner lämnar företaget. Sterner instämmer i detta 
resonemang men menar även att en risk är kopplad till om beslutet om 
outsourcing havererar internt, det vill säga om det inte är förankrat och 
förklarat hos medarbetarna. Detta kan leda till ett motstånd internt som 
medför att medarbetarna går vid sidan om de nya rutinerna och inte 
fortsätter vara lojala mot företaget.   
 

POOLIA 

En risk för kunden är enligt Jonsson att leverantören inte kan leverera vad 
de har kommit överens om. En annan risk är att den partner som 
tillhandahåller exempelvis en rekryteringstjänst kan komma att påverka hur 
företaget ska utformas och dess företagskultur då de väljer ut vilka 
medarbetare som ska arbeta på företaget. Jonsson hävdar att det har liten 
betydelse vad Poolia kommer överens om med kunden om inte 
medarbetaren förstår och accepterar outsourcingbeslutet.  
 

PROFFICE 

Att kunden kan förlora kompetens och bli beroende av leverantören är enligt 
Ruiz en av de främsta riskerna med ett outsourcingbeslut. Det blir därför av 
stor betydelse att kunden har en kompetent kravställare så att de vet vilka 
tjänster det är de köper. Han tycker även att det är viktigt att poängtera att 
kunden inte är bunden till den nuvarande leverantören utan att det efter 
kontraktstidens slut ofta finns andra leverantörer på marknaden som kan 
tillhandahålla denna tjänst. Även om denna möjlighet finns anser Ruiz att 
det är en arbetskrävande process att söka en ny partner eller att plötsligt ta 
hem hela funktionen igen. 
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4.2.5 AVSLUTNING 
 
I tabell 4:1, kommer en sammanfattning av bemanningsföretagens syn på 
outsourcing att presenteras. Detta för att få en överblick av de svar som 
framkommit under intervjuerna med bemanningsföretagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4:1, Sammanfattning bemanningsföretagens synpunkter på outsourcing. 
 
 

4.3 CLOETTA FAZER 
 
Cloetta Fazer började med att outsourca städning till ISS i början av 1990-
talet. Sedan december 2002 outsourcar de även maskin- och 
fastighetsunderhåll till ABB. Nedan kommer respondenternas syn på 
outsourcing och hur de ser på fenomenets utveckling samt den problematik 
som de anser är kopplad till ett outsourcingbeslut att presenteras. 
 

4.3.1 DEFINITION AV OUTSOURCING 
 
Inom Cloetta Fazer definieras outsourcing på ungefär samma sätt bland 
respondenterna. De beskriver begreppet som när ett företag låter en extern 
partner ta hand om någon del av företagets verksamhet som tidigare har 

 
Definition 

A: Lägga ut viss del av verksamheten på extern partner. M: 
Outsourcing endast första gången, sedan ren upphandling. E: 
Strategiskt beslut att ingå partnerskap. Po: Arbetsgivar- & 
arbetsledaransvar. Pr: Övertagande av funktion.

 
Utveckling 

A: Industri, logistik, lager, reception, vaktmästeri, lönehantering
& kundtjänst. M: Facility-, Shared- & Contact Center Services. 
E: HR-avdelningar. Po: Löneadministration. Pr: Ekonomi & 
Lön, Facility Management, Karriär & Utveckling. 

 
Möjligheter 

 
Risker 

A: Lägre kostnader, fokusera på kärnverksamhet, bekvämt. M: 
Lägre kostnader, flexibilitet, partnerskap. E: Enhetlig process. 
Po: Sänkta kostnader, sprida riskerna, flexibilitet, bekvämt. Pr: 
Kostnadsförbättringar & bekymmersfrihet.

A: Leverantören går i konkurs, tappar kontakt med verksamheten.
M: Kunden omvärderar sin kärnkompetens. E: Leverantören 
missköter samarbetet. Po: Leverantören inte kan leverera vad de 
kommit överens om. Pr: Förlorar kompetens & blir beroende. 

BEMANNINGS FÖRETAGEN 
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bedrivits internt. Dessutom utvecklar Bowall begreppet till att även handla 
om ett partnerskap där inblandade partners samarbetar för att bedriva 
förbättringsverksamhet och är överens om hur det ska fortskrida. Ståhl anser 
att det inte endast handlar om att upprätta ett kontrakt och därefter tro att allt 
fungerar bekymmersfritt. Verksamheten finns ofta kvar inom företaget och 
därför måste relationen och samarbetet fungera tillfredsställande.  
 

4.3.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Bowall anser att det är svårt att avgöra vilka verksamhetsområden som kan 
bli aktuella att outsourca i framtiden. Han förklarar att om företaget har en 
väl fungerande funktion behöver de inte fundera över om denna ska 
outsourcas, såvida företaget inte ser över den totala verksamheten och 
outsourcar det som inte kan anses tillhöra kärnverksamheten. Inom Cloetta 
Fazer finns det en uppfattning om att outsourcingverksamheten på 
marknaden har en uppåtgående trend inom områdena för reception, personal 
och lönehantering.  
 
De faktorer som kan komma att hämma beslutet om outsourcing handlar 
enligt respondenterna om interna frågor. I deras fall var det till en början 
medarbetarna som gjorde visst motstånd då de uppfattade beslutet som 
något negativt. Då det handlar om större beslut kan det även finnas externa 
faktorer som massmedia, allmänheten och fackföreningar som har 
synpunkter på huruvida outsourcing är ett bra beslut.   
 

4.3.3 PROCESSER & RELATIONER 
 
Samarbetet med ABB började med att Cloetta Fazer tecknade ett 
Managementavtal, vilket innebar att de köpte ledningskompetens och 
systemkunskap under två år. Detta för att medarbetarna skulle få prova på 
och få erfarenhet av hur det var att arbeta under ledning av en extern 
leverantör. Att göra outsourcingövergången i två steg tror respondenterna 
bidrog till att övergången kunde ske på ett smidigare sätt och därmed 
minska eventuellt motstånd. Samtliga respondenter anser att för att skapa en 
lyckad relation är det viktigt att företaget samarbetar med en professionell 
leverantör som håller vad han lovar. Enligt två respondenter har cheferna på 
mellannivå varit något missnöjda med ABB, men de tror att detta kan bero 
på att förväntningarna är mycket högre med en extern leverantör än vad det 
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var när de hade underhållet i egen regi. Dock är Cloetta Fazer nöjda med 
tjänstekvaliteten men att det kanske har blivit dyrare än vad de trodde från 
början.  

�ABB gör det inte billigare, det här är dyrare och för oss 
handlar det om att vi vill komma åt deras kompetens.� 

(Axelsson, Produktionschef, Cloetta Fazer, Ljungsbro)  
 
Faktorer som är viktiga för att uppnå förtroende i outsourcingrelationen är 
att ABB och Cloetta Fazer är öppna, ärliga och lyhörda inför samarbetet. 
För att samarbetet ska bli lyckat är det även viktigt att parterna 
kommunicerar med varandra och har en informations- och möteskultur som 
underlättar detta. Formellt träffas ABB och Cloetta Fazer kvartalsvis i en 
styrgrupp, men enligt Axelsson pratar de med varandra dagligen och minst 
en person från ABB är med på deras morgonmöten. 
 
Outsourcingprocessen som låg till grund för upprättandet av avtalet var 
enligt respondenterna mycket lång. Ju äldre och mer statisk organisationen 
är desto längre tid tar det. Ståhl anser att det inte behöver vara någon 
nackdel att processen tar lång tid, då får alla tid att vänja sig vid beslutet och 
känna sig trygga i den nya situationen. ABB är ett företag som har rutin av 
att skriva kontrakt och har mallar för hur detta ska gå till. Cloetta Fazer 
ansåg att standardkontraktet var mer förmånligt för ABB, varför de istället 
upprättade ett gemensamt avtal med egna jurister. När Cloetta Fazer 
undersökte om de skulle ta ett outsourcingbeslut, undersökte de marknaden 
och benchmarkade vilka företag som kunde göra det bättre än vad de själva 
gjorde internt samt inhämtade referenser från andra företag. Under 
outsourcingprocessens gång skedde det dels ett internt omfattande 
informationsarbete till medarbetarna för att de skulle förstå avsikten med 
beslutet och samtidigt känna sig delaktiga i processen, men även en parallell 
diskussion med den externa leverantören.  
 
Den kompetens som Ståhl anser att den medarbetare som förhandlar med en 
extern leverantör bör besitta är att i första hand känna till och ha erfarenhet 
av Cloetta Fazers verksamhet, vad gäller produktion och underhåll, så att 
han efterfrågar det som är företagets behov.  
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4.3.4 MÖJLIGHETER 
 
Det huvudsakliga syftet med att outsourca maskin- och fastighetsunderhåll 
till ABB var inte att uppnå kostnadsbesparingar utan att få tillgång till 
leverantörens kompetens och fokusera på sin kärnverksamhet. Cloetta Fazer 
har inte sett några kostnadsbesparingar till följd av outsourcingbeslutet, utan 
det har snarare blivit dyrare. I avtalet finns det inskrivet att en 
effektivisering ska uppnås. Därför tror respondenterna på sikt att denna 
besparing kommer att uppnås. Respondenterna är eniga om att ett företags 
kärnkompetens aldrig kan bli aktuell att outsourca. De anser även att 
kärnkompetensen med tiden kan ändras för företag. Inom Cloetta Fazer har 
det dock alltid varit tillverkningsprocessen och respondenterna ser inte att 
denna skulle kunna ändras i framtiden. Det går inte att hålla samlat fokus 
inom alla områden då det kräver för stora resursinsatser. Företag bör enligt 
Ståhl istället låta externa specialister tillhandahålla tjänster inom olika 
områden. För Cloetta Fazer innebar outsourcingbeslutet att det blev en 
tydlig gränsdragning i organisationen med avseende på vem som gör vad, 
men även en tydlighet mellan kund och leverantör. Bowall anser även att de 
genom outsourcingen kan tillföra organisationen kompetens och dessutom 
får medarbetarna möjlighet att utvecklas i den nya organisationen. Genom 
att samarbeta med leverantörer som har ett stort antal uppdrag kan Cloetta 
Fazer erhålla synergieffekter då ABB har lättare att överföra erfarenheter på 
sitt specialområde från dessa till Cloetta Fazer.  
 
Ytterligare en fördel är att Cloetta Fazer kan uppnå en högre flexibilitet 
genom att de slipper problemen med rekryteringar och kan då det behövs 
låna in kompetenta medarbetare på ett smidigt sätt från andra anläggningar. 
När Cloetta Fazer anlitade ABB som leverantör till maskin- och 
fastighetsunderhåll kunde företaget enligt Axelsson göra sig av med de 
problem och den oordning som rådde inom området för underhåll. Det sågs 
som något positivt att ett nytt företag med en ny kultur kom in i företaget, 
vilket medförde att medarbetarna blev mer skärpta och fick större fokus på 
sina arbetsuppgifter. Inom Cloetta Fazer tror respondenterna att 
möjligheterna i framtiden kan utvidgas till att bli ett ömsesidigt utbyte 
mellan dem och ABB och att de kan fortsätta utnyttja varandras 
kompetenser, det vill säga nå ett partnerskap.  
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4.3.5 RISKER 
 
En konsekvens som visade sig i början av samarbetet med ABB var att 
arbetsmoralen och motivationen bland medarbetarna på Cloetta Fazer 
minskade. Cloetta Fazer ansåg att det fanns en risk för att medarbetarna 
skulle uppleva en kulturkrock vid övergången till ABB. Detta försökte 
ledningen undvika genom det Managementavtal som ingicks med ABB. 
Enligt respondenterna kan en ny kultur snarare fungera som en input och på 
så sätt ge dynamik och göra att företaget inte låser sig i gamla traditioner 
som inte är bra för organisationen. Maskin- och fastighetsunderhåll är en 
mycket viktig del av Cloetta Fazers verksamhet. När denna outsourcas 
förlorar de stora delar av kontrollen och blir på så sätt mer sårbara. ABB har 
bra insyn i hur Cloetta Fazer fungerar och en risk med detta kan enligt Ståhl 
vara att viktig företagsinformation lämnar företaget och kan utnyttjas till 
deras nackdel. Denna risk anser Bowall att Cloetta Fazer har tagit hänsyn 
till genom att i avtalet skriva in att det är företagets information och inte 
ABB:s även då informationen finns i ABB:s maskiner. En annan risk som 
respondenterna belyser är den problematik som kan vara kopplad till om 
samarbetet inte fungerar som det var tänkt från början och Cloetta Fazer vill 
ta tillbaka underhållet med tillhörande personal. Denna risk anser Bowall att 
de har hanterat genom att de i avtalet har skrivit in att om samarbetet inte 
fungerar så ska underhållet gå tillbaka till Cloetta Fazer och personalen är 
inte låst vid att fortsätta anställningen hos ABB.  

�Om vi skulle komma på att Cloetta Fazer inte längre kan 
outsourca underhållet utan det är viktigt att vi själva har det i 
vår egen organisation och då säger upp avtalet med ABB, vet vi 
inte hur många medarbetare vi får tillbaka, de är fria individer, 
vi kan inte tvinga dem tillbaka.� 

(Ståhl, Fabrikschef, Cloetta Fazer, Norrköping) 
 
Cloetta Fazer har framhävt att flexibilitet är en av fördelarna med 
outsourcing. Det finns även en annan sida där Cloetta Fazer upplever att de 
är mer styrda av avtalet nu än när de hade maskin- och fastighetsunderhåll i 
egen regi. Tidigare kunde företaget säga upp medarbetare om de hade 
bekymmer med lönsamheten. Nu är de mer bundna av avtalet och det blir 
därför svårare att vara flexibel. Bowall anser att det är en risk att Cloetta 
Fazer inte är insatta i den marknad som ABB verkar på och därför ibland 
kan komma efter i förhandlingarna vid avtalsskrivandet men även löpande 
under tiden.  
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4.3.6 EKONOMISK STYRNING 
 
Målet med outsourcingen för Cloetta Fazer är att uppnå högre effektivitet, 
lägre kostnader, ett förändrat arbetssätt och högre kompetens. För att nå 
dessa mål styr Cloetta Fazer de outsourcade verksamheterna med nyckeltal 
och målstyrning. Det har också bildats en styrgrupp som tillsammans med 
ABB kvartalsvis utvärderar de viktigaste nyckeltalen och kostnaderna. I 
samband med att de ingick Managementavtalet med ABB kom de 
tillsammans överens om viktiga gemensamma TAK-värden som mäter 
effektivitetshöjning och som enligt Bowall betyder hur väl maskinerna 
utnyttjas. Andra styrinstrument är hur många timmar ABB debiterar och 
antalet aktiviteter de ska tillhandahålla. Det är ett fullserviceavtal där det 
finns en maxkostnad på vad den outsourcade verksamheten får kosta per år, 
men löpande debiteras ett timpris för varje underhållstimme som utnyttjas. 
Ett annat viktigt instrument för att styra relationen är enligt Bowall med 
hjälp av belöningar och bestraffningar. Om effektiviteten ökar mer än vad 
som var avtalat får Cloetta Fazer betala ut en bonus till ABB, men detta är 
något som de ser som positivt då de tjänar pengar på att effektiviteten ökat 
ytterligare. Om effektiviteten istället blir lägre än vad de avtalat får ABB 
betala en summa till Cloetta Fazer som då förlorar effektivitet, vilket 
innebär att ABB får ökade kostnader. I samarbetet finns det alltså endast två 
vinnare eller två förlorare.   
 
Bowall anser att Cloetta Fazer har lagt mycket tid och resurser på att skriva 
ett bra kontrakt som också reglerar konsekvenserna av samarbetet. Det ska 
vara tydligt vad det är som mäts och vad det är som gäller så att alla känner 
sig trygga i mätvärdena. Kontraktet har skrivits på fyra år och Ståhl tror inte 
att kontraktet har någon betydelse som styrinstrument så länge samarbetet 
fungerar bra. En fördel med kontraktets löptid är att den externa 
leverantören hinner att uträtta det som parterna har avtalat. Om 
kontraktstiden hade varit kortare hade det varit svårt för Cloetta Fazer att 
hinna se de förändringar som avtalats om. En nackdel med ett längre 
kontrakt är att de är bundna i kontraktet även om samarbetet inte blir som 
företaget har hoppats på. Inom Cloetta Fazer ser respondenterna inte detta 
som något stort problem då kontraktet kan brytas med en viss 
uppsägningstid före kontraktstidens slut.  
 
Inom Cloetta Fazer finns det ingenting som talar emot att de inte skulle ha 
en styrfilosofi som är förenlig med ett outsourcingbeslut, men att det inte 
heller finns en tydlig styrfilosofi att outsourca inom företaget. 
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�Vi har en tydlighet i vårt strategiska arbete att vi ska 
effektivisera oss och outsourcing kan vara en del av detta. Hade 
vi trott att vi kunde effektivisera underhållet eller maskinerna på 
annat sätt i egen regi hade vi valt det, men nu tror vi att 
outsourcing är det bästa sättet för oss. Så av den anledningen att 
vi har haft en medvetenhet om att vi måste förbättra oss inom 
detta område var outsourcing ett alternativ.� 

(Bowall, VD Svenska Produktionsbolaget, Cloetta Fazer) 
 

4.3.7 STRATEGI 
 
Inom Cloetta Fazer har de olika strategier för marknad, kund, varumärke, 
produktion och medarbetare. Produktionsbolagets strategi är: 

�En ökad samordning och en tydlig produktionsstruktur ska leda 
till ökad effektivitet och kvalitet.� 

(Cloetta Fazers årsredovisning, 2003)  
 
Kärnan för produktionsbolagets verksamhet är att de ska tillverka sina 
produkter till ett så lågt pris som möjligt så att deras marknadsbolag ska 
kunna vara konkurrenskraftigt på marknaden för konfektyr. 
Outsourcingbeslutet är ett sätt för dem att bli effektivare. Om medarbetarna 
kan utvecklas i det nya samarbetet kan den kompetensen användas för att nå 
en högre produktivitet.  
 
Respondenterna såg outsourcing som ett alternativ att effektivisera 
verksamheten. Cloetta Fazer har som ambition att i framtiden ha maskin- 
och fastighetsunderhåll internt varför de anser att outsourcing tillhör den 
kortsiktiga strategin. 

�Vi stod inför situationen vad ska vi göra, vi identifierade att vi 
behövde göra något ordentligt med underhåll för att på sikt bli 
konkurrenskraftiga. Då undersökte vi vilka möjligheter vi trodde 
vi hade om vi skulle kunna fortsätta att ha det i egen regi för att 
få den snabba förändringen som vi behövde ha och det trodde vi 
inte. Vi trodde att det skulle gå fortare att bli effektivare om vi 
skulle ta hjälp utifrån.� 

(Bowall, VD Svenska Produktionsbolaget, Cloetta Fazer) 
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Beslutet om outsourcing var inte enbart kopplat till att Cloetta Fazer skulle 
fokusera mer på sin kärnverksamhet utan det handlade snarare om att få en 
ordning på underhållet.  
 

4.3.8 AVSLUTNING 
 
I tabell 4:2 kommer en sammanfattning av Cloetta Fazers syn på 
outsourcing att presenteras. Detta för att få en överblick av de svar som 
framkommit under intervjuerna med respondenterna på företaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4:2, Sammanfattning av Cloetta Fazers synpunkter på outsourcing. 
 
 

4.4 SAAB SUPPORT, LINKÖPING 
 
Nedan kommer respondenternas syn på begreppet outsourcing och hur de 
ser på fenomenets utveckling samt den problematik som de anser är kopplad 
till ett outsourcingbeslut att presenteras. 
 
 
 
 

Definition Outsourcing är när en extern partner tar över delar av eller hela
funktioner som tidigare funnits internt.  

Utveckling Servicefunktioner har en uppåtgående trend. Det som kan hämma
är motstånd från medarbetare, fackföreningar & allmänheten.  

Möjligheter 

Risker 

Tillgång till leverantörens kunskap, fokusera på kärnverksamhet,
tydligare gränsdragning, högre flexibilitet & ny kultur.  

Förlorad kontroll, sänkt arbetsmoral, samarbetet inte fungerar,
lägre flexibilitet, företagsinformation utnyttjas till deras nackdel. 

Processen Managementavtal, outsourcingövergången i två steg, omfattande 
informationsarbete. Kravställaren ska ha kännedom om företaget.

Styrfilosofi Nyckeltal, målstyrning, styrgrupper, TAK-värden, belöningar & 
bestraffningar. Outsourcing är ett alternativ. 

Strategi Att tillverka till en så låg kostnad som möjligt. Outsourcing är ett 
sätt att bli effektivare och nå bättre kvalitet.  

CLOETTA FAZER 
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4.4.1 DEFINITION AV OUTSOURCING 
 
Enligt respondenterna handlar outsourcing om mer än bara ett köp av en 
produkt. Hergart definierar begreppet outsourcing som en övergång av 
verksamhet, det vill säga då företaget låter någon annan ta hand om ett 
område. Vid detta tillfälle anser han att den leverantör som tar över 
verksamheten rent arbetsrättsligt är skyldig att erbjuda personalen 
anställning och samtidigt utveckla medarbetarna i den riktning som Saab 
Support önskar.  
 

4.4.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Sedan 1973 har Saab, Linköping, outsourcat det fysiska skyddet och den 
personella bevakningen och idag tillhandahåller Falck Security denna tjänst. 
Under 1990-talet utökades outsourcingen till att även omfatta 
personalrestaurang till Amica, städning till ISS och stora delar av IS/IT togs 
över av CSC. Hergart anser att outsourcing sedan tre till fyra år tillbaka har 
blivit en allt större fråga för Saab Support och att det nu har blivit en mer 
betydelsefull del av företagets strategi. Outsourcingverksamheten omfattar 
idag även leverantörsreskontra, kundtjänst och telefonväxel som är 
outsourcat till Proffice, räddningstjänsten som outsourcades till Falck 
Security under 2002 samt Facility Management, som under hösten 2003 
övergick till Skanska. Respondenterna anser att de inte outsourcar något 
som för Saab Support kan betraktas som kärnverksamhet utan endast 
supportverksamhet.  
 
Teoretiskt sett skulle allting som inte anses som kärnverksamhet enligt 
respondenterna kunna outsourcas. Mycket av den verksamhet som idag 
ingår i Saab Support skulle kunna outsourcas och det är ständigt en 
avvägning mellan vikten av att ha kvar verksamheten internt och 
möjligheterna som är kopplade till att outsourca. Kommande projekt som 
enligt Hergart kan vara aktuella att outsourca är den detaljtillverkning som 
Saab Flyg idag utför internt och som i framtiden kan komma att utföras i 
lågkostnadsländer. 
 
De trender inom outsourcing som respondenterna på Saab Support har lyft 
fram är en utökning inom ekonomi- och personalavdelningar samt Facility 
Management. Germundsson anser att företag i allt större utsträckning väljer 
att outsourca supportverksamheten och i Saab Supports fall är denna 
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organiserad i ett internt servicebolag, vilket kan liknas vid en intern 
outsourcing. Det tydligaste exemplet där outsourcingverksamheten har 
minskat är inom IS/IT. Germundsson tror att detta kan bero på att företagen 
har identifierat om sin kärnverksamhet och att IS/IT är ett område som 
företag idag behöver ha mer kontroll över. Han anser att många företag då 
tar tillbaka hela verksamheten istället för att undersöka vilka delar det är 
som adderar värde till företagets produkt eller tjänst. Tillverkning och 
produktion är andra områden där Hergart ser en minskad efterfrågan på 
outsourcinglösningar.  
 
En faktor som respondenterna inom Saab Support anser kan stimulera en 
utökning av outsourcing är att det finns fler leverantörer på marknaden som 
kan tillhandahålla uppdrag inom flera olika områden. Detta är positivt då 
kunderna inte behöver ha relationer till alltför många leverantörer. Att 
samarbeta med en partner som kan erbjuda en helhetslösning innebär att 
leverantören kan ta tillvara på de synergieffekter som kan finnas mellan de 
outsourcade områdena. Det som kan verka hämmande för en utökning av 
outsourcing handlar enligt Germundsson mer om interna faktorer. Han anser 
att de medarbetare som idag anställs inom Saab Support har en väl 
definierad geografisk placering, en specifik tjänstebeteckning och en väl 
avgränsad arbetsuppgift. Inom företaget finns det internt en stor problematik 
kopplad till om medarbetare ska utföra uppdrag som ligger utanför de 
vanliga arbetsuppgifterna.  

�Idag är det så att ska företaget få en medarbetare att utföra 
någonting som ligger utanför tjänstebeskrivningen då ska facket 
kallas in, det ska förhandlas, sättas ny lön, ändras i alla system, 
skaffas nya nycklar och det är hur svårt som helst.� 

(Germundsson, Administrativ Chef Saab Aerosystems)   
 
Germundsson anser att denna problematik inte är lika uttalad i mindre 
företag men för stora företag är det mer tydlig. Externt tror han inte att det 
finns så många hinder, men den starka fackliga drivkraften är alltid något 
som företaget bör beakta och som dessutom kan verka hämmande.       
 

4.4.3 PROCESSER & RELATIONER  
 
På Saab Support började outsourcingprocessen med att undersöka 
marknaden för potentiella leverantörer av de tjänster som efterfrågades och 
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på så sätt jämföra olika alternativ. Ledningen vill ge avdelningarna inom 
företaget samma möjlighet att internt effektivisera innan förhandlingar 
påbörjas med externa leverantörer. Därför får de interna avdelningarna 
lämna en uppdragsdefinition och en offert då det inte är ett alternativ att låta 
verksamheten fortsätta så som den är utformad idag. Utan ska det vara i 
egen regi ska det vara en rationaliserad verksamhet.     
 
Enligt Hergart finns det viktiga faktorer som påverkar valet av leverantör. 
En faktor är kopplad till leverantörens förmåga att uppnå målet med 
samarbetet och det största urvalskriteriet blir att nå den partner som kan vara 
effektiv och som kan sänka Saab Supports kostnader. Saab Support ska i 
framtiden tjäna pengar genom att outsourca. För att försäkra sig om att 
kostnadsbesparingen infrias på sikt har de i avtalen skrivit in att 
leverantörens volymfördelar ska leda till att de kan sänka kostnaderna. Vid 
val av leverantör sker en utvärdering av de offerter som begärts in och sedan 
väljer Saab Support en eller två som de fortsätter att förhandla med.  
 
De personer som är med och förhandlar fram ett kontrakt med leverantören 
om den tjänst som ska köpas är ofta enligt Hergart en inköpare, en 
sakkunnig och en anläggningschef. Den sakkunnige är oftast beställaren och 
han har en beställarfunktion. Enligt Germundsson bör kravställaren ha god 
kännedom om verksamheten för att kunna beskriva denna, dessutom bör 
han ha förståelse för och kunna värdera själva upphandlingsprocessen.  
 
Det som enligt respondenterna har stor betydelse för huruvida en del av 
verksamheten kommer att läggas ut på extern partner har att göra med om 
ledningen har denna målsättning och om den är benägen att ta den risk som 
är förknippad med ett outsourcingbeslut. För att skapa en bra relation anser 
Germundsson att parterna måste ha samma syn på affären och ha förståelse 
för att det inte blir ett bra kontrakt om inte båda parterna vinner på 
samarbetet. Det blir därför enligt Hergart en fråga om förtroende där Saab 
Support måste fundera över om parterna arbetar mot gemensamma mål. För 
att skapa en win-win-situation, om de tjänar pengar ska vi också tjäna 
pengar, är öppenhet, förtroende samt kontinuerlig kontakt och 
kommunikation viktiga faktorer att arbeta mot. Saab Support har arbetat 
mycket med att få fram avtal som ska vara förmånliga för båda parter. 
Outsourcingrelationen är en stor omställningsprocess för samtliga som är 
inblandade.  
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En anledning till att en outsourcingrelation kan upplevas som mindre lyckad 
kan vara att Saab Support bygger upp en spegelorganisation för att de inte 
litar på och vill kontrollera den externa leverantören. Då är outsourcingen 
enligt Franke bortkastad och företaget kan börja om från början igen. En 
annan orsak kan vara att Saab Support ställer högre krav på en extern 
leverantör än vad de gjorde när medarbetaren var anställd internt. 

�När vi nu har outsourcat en verksamhet har inte samma person 
som tidigare utförde aktiviteten blivit dramatiskt bättre på att 
kalkylera bara för att han har bytt till Skanska på kepsen. Helt 
plötsligt anser man att det är orimligt att kalkylen inte stämmer. 
På något sätt får man orimliga förhoppningar om att bara för att 
man byter färg på kepsen så är allt så himla bra och man har rätt 
att ställa vilka krav som helst.� 

(Hergart, Chef Saab Support)   
 
En orsak till varför outsourcingrelationer kan bli mindre lyckade är enligt 
Pellebergs att företag inte får med medarbetarna vilket kan leda till att 
många anställda kan säga upp sig och att företaget därmed kan förlora 
kompetens. Dessutom är det viktigt att företaget vårdar relationen, att de 
kan fortsätta samarbeta, ha en förenad vision och en intention att nå samma 
mål.  
 

4.4.4 MÖJLIGHETER 
 
Saab Support har genom outsourcingverksamheten fått en tydligare bild av 
vilken kärnkompetensen är och vad företaget gör bra och ska tjäna pengar 
på. 

�Boxen som är kvar i mitten har successivt blivit mer 
väldefinierad och på så sätt kan man säga att vi har en tydligare 
verksamhetsidé som vi ska fokusera på. Kärnkompetensen blir då 
den unika kompetens som tillför företagets produkt eller affär ett 
värde som kunden är beredd att betala egentligen bara oss för. 
Om denna kompetens tas bort skulle hela affärsidén och 
konceptet falla.� 

(Germundsson, Administrativ Chef Saab Aerosystems) 
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När Saab Support låter externa partners ta hand om de områden som 
företaget inte betraktar som sin kärnverksamhet anser respondenterna att de 
kan fokusera mer tid och resurser på kärnkompetensen. Genom att 
samarbeta med en extern partner kan Saab Support få tillgång till 
leverantörens kunskap. Medarbetarna får vid ett beslut om outsourcing en 
möjlighet att utveckla sin kompetens då leverantören ofta lägger ner mer tid 
och resurser på dem på grund av att de outsourcade områdena är 
leverantörens kärnverksamhet. 

�Flyttas medarbetarna över till Skanska får de arbeta med det 
som de tycker är roligast och det som de är bäst på och får göra 
detta på flera ställen.� 

(Pellebergs, Chef Administrativ Service Saab Support) 
 
Germundsson anser att det sker en positiv mental förändrig hos de 
medarbetare som flyttas över till de nya leverantörerna. De har gått från att 
vara en kostnad till att bli en möjlighet för leverantören att tjäna pengar och 
har därför fått ett större fokus.  
 
En möjlighet som samtliga respondenter lyfter fram med ett 
outsourcingbeslut är en ökad flexibilitet. Tidigare verkade Saab Flyg i en 
omvärld där den största kunden var svenska staten och i en affärssituation 
där det gjordes stora och långsiktiga beställningar av flygplan. I en sådan 
situation fanns ingen anledning att försöka uppnå en högre flexibilitet. I 
dagsläget med beläggningsvariationer, projekt som är mindre, osäkrare och 
som en del gånger löper samtidigt blir flexibilitet enligt Hergart mycket 
viktigt. Genom att outsourca försöker Saab Support främst uppnå flexibilitet 
och därigenom även reducerade kostnader. 

�En mindre Supportkostym och när väl den är minskad så ska 
kostymen bli elastisk. Det vi vill åt är en lägre kostnad, genom att 
leverantören kan erbjuda volymfördelar, men även en rörlighet i 
kostnaderna.� 

(Hergart, Chef Saab Support) 
 
Germundsson instämmer i detta resonemang och betonar vikten av att uppnå 
rätt nivå på kostnader men även följsamheten i dem, det vill säga att om en 
resurs eller verksamhet minskas måste även servicekostnaden följa efter. 
När Saab Support outsourcade blev de fasta kostnaderna istället rörliga 
vilket ansågs som en fördel.  
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4.4.5 RISKER 
 
Enligt Franke är det svårt att bestämma ett företags kärnkompetens då det 
finns olika kärnkompetenser inom olika avdelningar. Att kärnkompetensen 
är olika inom företaget och att den kan ändras över tiden medför att det 
finns en risk för att de kan outsourca denna. Militär tillverkning tillhörde 
tidigare Saab Flygs kärnkompetens men har med tiden övergått till att bli 
mer inriktad på civilflyg.  
 
En annan risk enligt Germundsson är om samarbetet med de externa 
partnerna inte blir som Saab Support har tänkt. Det kan vara så att företaget 
tvingas vänja sig vid en lägre servicenivå inom vissa områden men som 
kanske är tillräcklig ändå. Det kan också vara så att leverantören bryter 
samarbetet. Det blir då komplicerat att byta partner eftersom leverantören 
byggt upp system, lokaler och utbildat medarbetarna i deras anda och kultur. 
Att leverantören höjer priserna är en annan risk och Germundsson menar att 
Saab Support därför kontinuerligt måste se över outsourcingrelationen och 
benchmarka avtalet med andra externa leverantörer för att undersöka att 
avtalet fortfarande är bra och att det sker på marknadsmässiga villkor. 
Respondenterna på Saab Support framhäver att det finns en risk med att 
företag vid en outsourcing inte längre har samma kontroll över funktionen 
och inte kan påverka på samma sätt som tidigare då de inte längre har 
arbetsledaransvar. God kommunikation, kontinuerliga möten och att se till 
att leverantören förstår företagets inriktning är ett sätt att hantera denna risk 
enligt Pellebergs.  
 
I övrigt anser respondenterna att de hårda säkerhetsbestämmelser som finns 
inom Saab Support, där samarbetspartners får skriva på samma avtal och 
tystnadsförbindelser som en vanlig medarbetare, begränsar risken för att 
hemlig information går förlorad och sprids till obehöriga. Germundsson 
anser att det vid ett outsourcingbeslut finns en risk för att vissa faktorer inte 
blir beaktade. Detta då ledningen inte samlar in tillräckligt mycket 
information om leverantörerna på marknaden eftersom det skulle ta för 
mycket tid och resurser i anspråk. För att undvika risken med att företaget 
ska fastna i ett mindre lyckat samarbete menar Germundsson att de bör se 
till att de har flera alternativ till en outsourcinglösning. Enligt Hergart finns 
det ytterligare en risk med att den som skriver avtal inte är tillräckligt 
kompetent och att företaget därför inte får den tjänst som de tror att de har 
beställt. Han menar vidare att det finns kulturellt betingade risker, vilket kan 
vara att de medarbetare som stannar kvar på Saab Support känner att de är 
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inte får samma uppmärksamhet och utbildning som de personer som har gått 
över till samarbetspartnern och som därför kan hämma motivationen. En 
risk som kan bli mer tydlig i framtiden är enligt Pellebergs att kompetens 
kan gå förlorad då det inte längre är Saab Support som arbetar med 
systemen och hanterar dem. Hergart anser att det också är viktigt att inte 
driva outsourcing som en principfråga utan se till att målen uppnås eller 
avsluta relationen om den inte är lyckad.  
 

4.4.6 EKONOMISK STYRNING 
 
Inom Saab Support arbetar de med målstyrning och ledningen på högsta 
nivå har satt upp övergripande mål där avdelningarna sedan arbetar fram 
sina egna mål som ska stämma överens med hela företagets mål. Inom Saab 
Support har de en styrmodell med målstyrning och med balanserade styrkort 
där de studerar lönsamhet, kunder, medarbetare, marknad, samarbete och 
operationell effektivitet. Enligt Germundsson har det balanserade styrkortet 
översatts till ett serviceavtal där alla åtaganden har specificerats mellan Saab 
Support och leverantörerna. Där ingår det vissa kvalitetsparametrar som 
löpande utvärderas för att veta om företagen arbetar mot samma mål och 
upprätthåller kompetens inom sitt ansvarsområde. Hergart menar att det är 
mycket beroende på verksamhetens art och påverkan på affären som är 
avgörande för hur tät styrning och uppföljning som krävs. Ju mer beroende 
företaget är av en verksamhet och ju närmare kärnverksamheten det ligger 
desto tätare kontakter mellan kund och leverantör då de har större krav på 
sig och det blir viktigare att inte förlora kontrollen.  
 
Inom Facility Management har Saab Support styrgruppsmöten varje kvartal 
med representanter från både Saab Support och Skanska och relationen 
regleras utifrån nyckeltal och målstyrning. Hergart tycker att 
uppföljningsmötena med de olika leverantörerna borde vara fler, särskilt 
med de fem till tio största leverantörerna. Ett annat styrinstrument som 
används inom Saab Support är enkätundersökningar för att få en bild av 
medarbetarnas uppfattning om hur den externa leverantören utför tjänsten. 
Ett annat sätt att reglera relationen är enligt Hergart att i kontraktet skriva in 
att det efter en viss tidpunkt ska göras en benchmarking mot andra 
leverantörer på marknaden och beroende på utfallet så ska kostnaderna 
justeras. Han beskriver också att i avtalet med Skanska har de skrivit in att 
de ska ge förslag till ett antal förbättringsåtgärder hur de kan sänka sina 
driftskostnader. Vid avtalsskrivandet redovisade Saab Support öppet för 
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Skanska vilken kostnadsmassa de haft för fastighetsförvaltningen, vilket är 
ytterligare ett sätt att styra relationen på.  
 
Respondenterna inom Saab Support anser att kontraktet ska vara så tydligt 
utformat att det inte ges utrymme för skilda tolkningar. 

�Det är ju bara att man byter keps en dag och läser avtalet från 
Skanskas sida så kan det ju tolkas på ett helt annat sätt. Det är 
svårt att skriva avtal och det kan tolkas på två helt olika sätt.� 

(Franke, Facility Management, Saab Support) 
 
Inom Saab Support finns en variation i hur långa kontrakt som skrivs och 
enligt Franke skrivs kontrakten i huvudsak på fem år och förlängs sedan på 
årsbasis. Han anser att denna längd är nödvändigt för att parterna ska hinna 
sätta sig in i samarbetet, för att få arbetsro att kunna arbeta vidare. Det tar 
dessutom mycket tid och resurser i anspråk att göra en omfattande 
upphandling. Andra fördelar med en längre kontraktstid är att leverantören 
initialt kan ta vissa investeringar som Saab Support inte hade gjort annars. 
En nackdel med denna längd på kontrakt är om de inte är nöjda med den 
externa leverantören och då tvingas stanna kvar i ett samarbete som inte är 
tillfredsställande. För att undvika detta är det viktigt att hitta ett sätt för båda 
parterna att kunna bryta kontraktet så att ingen hämmas och tvekar att ingå 
ett avtal. 
 
På Saab Support är respondenterna eniga om att de i stor utsträckning har en 
styrfilosofi som är förenlig med ett outsourcingbeslut.  

�Jag kan inte säga att Saab Supports styrfilosofi uppmuntrar 
outsourcing, men den uppmuntrar kontinuerlig 
verksamhetsöversyn som kan leda till outsourcing. Det är inte så 
att vi pekar med hela handen och säger att outsourca, utan vad vi 
säger är att effektivisera och ifrågasätt verksamheten.� 

(Germundsson, Administrativ Chef Saab Aerosystems)  
 
Hergart anser att Saab Support behöver förbättra sin förmåga att vara en bra 
beställare av outsourcingtjänster. Dessutom menar han att det inte finns 
något i Saab Supports affärsplan eller sättet att styra företaget som inte går 
att kombinera med att de kan outsourca delar av eller hela 
verksamhetsområden.  
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4.4.7 STRATEGI 
 
Saab Supports strategi är att vara den självklara leverantören av 
servicetjänster till sina kunder Aerostructure, Aerosystems och andra Saab-
bolag med egna eller köpta tjänster. För att lyckas med detta måste de vara 
kostnadseffektiva, flexibla och ha god kompetens. Detta ska ske genom en 
ökad effektivisering internt eller att de hittar någon extern leverantör att 
samarbeta med. Utformningen av Saab Supports strategi ska enligt Hergart 
ske i nära samarbete med kunderna och tillsammans med deras 
samarbetspartners. Genom att samarbeta med andra leverantörer får Saab 
Support möjlighet till både bredd och djup i sin verksamhet. 
 
I det balanserade styrkortet finns det två till fem strategier till varje 
perspektiv som driver verksamheten efter två teman, det ena är tillväxt och 
lönsamhet och det andra är anpassning av resurser och kompetens. 
Germundsson anser inte att outsourcing är en strategi utan ett medel att 
exempelvis uppnå kostnadsbesparingar. Strategin är endast en väg och en 
handlingsplan att nå visionen. 
 
Om Saab Support väljer att inte utföra en aktivitet internt utan anser att 
någon extern partner kan tillhandahålla tjänsten på ett mer effektivt sätt 
anser Hergart att strategin att outsourca blir tydlig.  

�Supportkostymen ska bli mindre och sedan ska den bli elastisk. 
Elastisk kan man få den på två sätt. Det ena är med elastiska 
trådar och det är våra medarbetare som skulle kunna lära sig 
fler saker. Det andra är att lägga in resår och det är att 
outsourca verksamheten och någon annan får vara flexibel åt 
oss. På så sätt är det inte en tillfällighet att vi bedriver 
outsourcingutredning utan det är kopplat till vår strategi.� 

(Hergart, Chef Saab Support) 
 
Respondenterna är eniga om att outsourcing är ett långsiktigt beslut. 
Slutligen poängterar Hergart att ett företag som expanderar har lättare att 
driva igenom ett outsourcingbeslut då företaget växer i övrigt och det blir 
därmed en mindre fråga för medarbetare och facket. Ett företag som 
minskar omfattningen på sin verksamhet har svårare att motivera för sina 
anställda varför en outsourcing ska genomföras. 
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4.4.8 AVSLUTNING 
 
I tabell 4:3 kommer en sammanfattning av Saab Supports syn på 
outsourcing att presenteras. Detta för att få en överblick av de svar som 
framkommit under intervjuerna med respondenterna på företaget. 
 

 
 
Tabell 4:3, Sammanfattning av Saab Supports synpunkter på outsourcing. 
 
 

4.5 SANDVIK 
 
Sandvik bolagiserade sitt interna servicebolag 1984, där områdena inköp, 
personal, ekonomi och lön ingick. Från den 1 januari 2004 har större delar 
av det interna servicebolaget med tillhörande personal gått över till 
Manpower Solutions. Nedan kommer respondenternas syn på begreppet 
outsourcing och hur de ser på fenomenets utveckling samt den problematik 
som de anser är kopplad till ett outsourcingbeslut att presenteras. 
 
 
 

Definition En övergång av en verksamhet, när en extern partner tar hand om
denna, med arbetsrättsligt ansvar & utveckling av medarbetare. 

Utveckling Ökning: Facility Management, ekonomi- & personalavd. Fler 
leverantörer stimulerar. Hämmande: Interna faktorer.  

Möjligheter 

Risker 

Flexibilitet, fokus på kärnverksamhet, tillgång till leverantörens
kunskap, positiv mental förändring & lägre kostnader. 

Försämrad kontroll, kompetens förloras, lägre arbetsmotivation, 
olika kärnkompetens inom företaget & kan ändras med tiden. 

Processen Win-win-situation, förtroende & kontinuerlig kontakt. Begär in
offerter. Kravställare ska ha god kännedom om verksamheten. 

Styrfilosofi Målstyrning, Balanserat Styrkort, serviceavtal, styrgruppsmöten,
enkätundersökningar & benchmarka. Outsourcing ett alternativ. 

Strategi Den självklara leverantören av servicetjänster, effektivisera &
ifrågasätta verksamheten. Outsourcing ingen strategi, ett medel. 

SAAB SUPPORT 
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4.5.1 DEFINITION AV OUTSOURCING 
 
Inom Sandvik anser respondenterna att begreppet outsourcing är ett negativt 
värdeladdat ord. Det begrepp som istället används inom Sandvik är 
partnerskap för att ge innebörden av outsourcing en mer positiv laddning. 
Partnerskap indikerar att det finns ett åtagande både hos 
beställarorganisationen och hos leverantören, att tillsammans se till att det 
ska bli ett lyckat resultat. Wilhelmsson vill inte beskriva outsourcing som 
något som företaget väljer att lägga ut, utan istället att företaget fortsätter att 
arbeta såsom de har gjort tidigare men nu tillsammans med en annan 
partner. För att kunna definiera begreppet outsourcing tycker Axelson att 
företaget måste börja med att fastställa kärnkompetensen. Han anser att allt 
som inte är kärnverksamhet kan outsourcas, dock bör företaget ta ställning 
till om det alltid är lämpligt. Han menar därmed att det mer är en filosofi 
och en smaksak vad företaget väljer att lägga ut och inte. När Sandvik lät 
Manpower Solutions ta över stora delar av servicebolaget kan detta enligt 
Lundberg liknas vid en form av företagsförvärv och att sälja ett helt bolag 
kan ses som en viss form av outsourcing. Bildandet av det interna 
servicebolaget var något som respondenterna betraktade som en form av 
intern outsourcing.  
 

4.5.2 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER 
 
De områden som Manpower Solutions idag tillhandahåller tjänster för 
Sandviks del är Facility Management, löne- och utbildningsavdelningen, 
företagshälsovård och marknadsstöd som arbetar med intranät och 
webbapplikationer. Det som blev kvar på Sandvik var enheten Conexus som 
ansvarar för inköp, förråd samt leverantörs- och kundreskontra. 
Anledningen till att de behöll dessa områden var att de ansåg att det var 
flöden som låg nära driften. De behöll även inom Sandvik vissa viktiga 
specialistfunktioner för kvalificerade personalfrågor, pensioner och 
försäkringar samt högskolekontakter. I dagsläget pågår även ett pilotprojekt 
för att outsourca den globala HR-verksamheten inom Sandvik. I Sverige 
startade piloten i början av mars, den andra startade i USA i maj och den 
tredje startar i Finland i slutet av 2004. Tanken är att det ska bildas ett 
Shared Service Center som framförallt kommer att ha hand om 
rekryteringsärenden. Hessel anser att kontraktet med Manpower Solutions 
var ett pionjärprojekt inom koncernen. Respondenterna inom Sandvik ser 
även att denna erfarenhet kan medföra att flera områden kan bli aktuella att 
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outsourca i framtiden, då de positiva effekterna av outsourcingbeslutet blir 
mer tydliga och då de har nått en viss mognadsgrad. 
 
Den mest tydliga trenden inom utveckling för outsourcing är enligt Axelson 
att företag i allt större utsträckning väljer att lägga ut supportverksamheter, 
liknande Sandviks interna servicebolag. Trenden går mot att omfatta HR-
avdelningar. De områden där Sandvik ser en tillbakagång på 
outsourcingmarknaden är inom tillverkning och produktion. Det finns inget 
mer specifikt område som respondenterna lyfter fram som en minskning 
dock tror Hessel att det kan vara så att företag gör vissa korrigeringar i det 
som lagts ut och då märker att de kanske har outsourcat för mycket.  
 
De faktorer som Sandvik ser som stimulerande för ett outsourcingbeslut är 
de goda exempel av denna form av samarbete. Det finns idag en stabil 
marknad, etablerade, stora och globala partners att samarbeta med, vilket 
det inte har funnits tidigare. Lundberg anser att det är många som tror att det 
som stimulerar ett outsourcingbeslut är beroende av låg- eller 
högkonjunktur, vilket han går emot. 

�Det inte är inte konjunkturen som direkt påverkar utan det är 
nog egentligen bara den högsta ledningen inom företaget, vad 
den har för målsättning och hur mycket den har lyssnat på vad 
som händer i organisationen och omvärlden i övrigt.�  

(Lundberg, Chef Löne- & Personalservice, Sandvik) 
 
Interna faktorer och den osäkerhetssituation som råder kring ett 
outsourcingbeslut samt det motstånd som finns till att bli av med kontrollen 
kan verka hämmande för att låta en extern partner ta över delar av eller hela 
funktioner. Lundberg anser att debatten lyfter fram att massmedia och 
fackförbund ofta är motståndare till att företag outsourcar, men han tror att 
det beror på hur affären går till och i Sandviks fall var den öppen, vilket 
minskade motståndet från dessa parter.  
 

4.5.3 PROCESSER & RELATIONER 
 
Ett bra samarbete handlar om att personkemin med de inblandade parterna 
ska stämma överens. Enligt Lundberg spelar det mindre roll hur bra offerten 
är utformad då det ändå i slutänden är de personer som förhandlar med 
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varandra och som ska göra avtalet som ska ha en bra relation. Förtroende är 
en annan faktor som påverkar hur samarbetet kommer att fungera.  

�Outsourcing kan låta hårt men det handlar även mycket om 
mjuk hantering, vilket gör att man måste ha förtroende för den 
som vi överlåter vår verksamhet till. Ur medarbetarnas 
perspektiv är det Sandvik som är den dåliga parten och det är 
bara den nya arbetsgivaren som kan bearbeta medarbetarna. 
Sandvik kan aldrig övertyga medarbetarna om den här 
outsourcingen är bra eller inte. Förtroende är A och O.� 

 (Hessel, Global Processägare, Sandvik) 
 
Att skapa förtroende kan låta enkelt men det är svårare än så. Det tar tid att 
bygga upp, men kan raseras mycket snabbt.  

�Ha en öppenhet och en insikt att tillsammans vilja gå framåt. 
Sandvik har en grundfilosofi att prata med varandra och inte om 
varandra.�  

(Axelson, Direktör Sandvik, ansvarig för Services, Sourcing & Supply) 
 
En orsak till att många outsourcingrelationer kan upplevas som mindre 
lyckade är enligt Axelson att företaget inte har gjort klart vad det är de vill 
uppnå med samarbetet och vilka mål de har med outsourcingen. En annan 
anledning kan enligt Lundberg vara att den externa leverantören har lovat 
för mycket och i alltför snabb takt. En tredje faktor som kan få betydelse är 
att parterna kan ha fel ingångsvärden och på så sätt börjat samarbeta på fel 
premisser.  

�Jag tror att det är som att tapetsera en vägg, har inte 
grundarbetet utförts ordentligt blir det inte snyggt oavsett hur 
snygg tapeten är.� 

(Hessel, Global Processägare, Sandvik) 
 
Outsourcingprocessen började med att Manpower Solutions sökte upp 
Sandvik för att visa sitt intresse av att förvärva det interna servicebolaget. 
Sandvik bjöd vid denna tidpunkt in två parter för att få en uppfattning om 
vem som bäst skulle kunna tillhandahålla tjänsten. Sandvik lät båda parterna 
ta del av servicebolagets bokslut och de fick även ta del av hur mycket de 
intern- och externfakturerade. Detta för att kunna skapa sig en bild av den 
ekonomiska situationen och för att kunna göra en bedömning av vad som 
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kan förbättras. Sandvik valde Manpower Solutions som partner och 
samarbetet inleddes i november/december 2003. Medarbetarna 
informerades i slutet av sommaren att Servicebolaget var på gång att 
outsourcas och att det var två leverantörer som var aktuella. I november fick 
medarbetarna veta att Sandvik hade valt Manpower Solutions som 
samarbetspartners. Enligt Axelson är det viktigt att rätt information når 
medarbetarna vid rätt tidpunkt för minska motståndet och för att de ska 
känna en delaktighet att vilja genomföra förändringen. 
Informationsspridningen till medarbetarna började med gemensamma 
möten, där VD berättade motiven till varför företaget ville outsourca och att 
Sandvik ville testa detta som en ny strategi. Dessutom hade ledningen 
personliga samtal med de 180 medarbetare som berördes av 
outsourcingbeslutet. 
 
Det som Sandvik anser är viktiga faktorer vid val av leverantör är att de kan 
lita på att de finns över tiden, att de har kompetens, att de på sikt kan nå 
kostnadsbesparingar och att det är en partner som satsar på medarbetarnas 
utveckling. Hessel förklarar att Sandvik har utvärderingskriterier för val av 
leverantör som innefattar företagskultur, hur stabila de är som leverantör på 
marknaden, hur deras finansiella ställning är om de växer eller om de har ett 
negativt resultat och hur de har tänkt att tjänsten ska levereras. För att få 
denna information begär de in referenser och benchmarkar potentiella 
leverantörer med andra företag. Enligt respondenterna ser Sandvik en 
trygghet i samarbetet, då de har fått uppfattningen av att detta är ett stort 
prestigeprojekt för Manpower Solutions och att de då satsar ännu mer kraft 
för att få det att lyckas. 
 
Outsourcingprocessen började med en etableringsprocess där en styrgrupp 
med representanter från respektive företag träffades varannan vecka för att 
bygga upp relationen. För att inte bli missnöjda med kvaliteten på hur 
tjänsterna levereras och vad de ska innehålla, har de tillsammans upprättat 
ett SLA. 
 
För att bygga upp en beställarorganisation har Sandvik definierat en 
tjänsteägare inom respektive område, exempelvis lön och personal. Genom 
att ha en beställarorganisation anser Wilhelmsson att Sandvik blir mer 
tydliga med vad de vill köpa och därefter kan Manpower Solutions anpassa 
och dimensionera sig efter detta. Denna kravställare ska ha kompetens inom 
varje verksamhetsområde för att kunna se Sandviks behov. Axelson som 
sitter som ordförande i beställarorganisationen anser att en kravställare ska 
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ha bred kunskap om Sandvik och inköpskompetens samt avtalskunnande. 
Hessel tycker att det ska vara en generalist som har ett kommersiellt 
intresse, det vill säga hur företag arbetar i en kund- och leverantörsrelation. 
Dessutom anser han att kravställaren ska vara duktig på att se saker ur ett 
helhetsperspektiv men även ha finansiell kunskap. Han anser dock inte att 
kravställaren måste ha detaljkunskap om alla områden som ingår i 
kontraktet utan det kan företaget ha i omgivningen.  
 

4.5.4 MÖJLIGHETER 
 
En fördel som ansågs viktig på Sandvik var enligt Axelson att beställaren av 
tjänster skärpte till sig som köpare då de insåg att det nu var pengar som 
gick ut ur företaget. Vad som enligt respondenterna ligger till grund för ett 
outsourcingbeslut, för många företag på marknaden, är att en form av 
problematik är kopplad till verksamheten. 

�Beslutet om outsourcing var inte kopplat till ett missnöje med 
det interna servicebolaget utan snarare med en insikt att det 
aldrig går att vara professionell som köpare och som nyttjare av 
tjänsten om man har ett internt servicebolag. Sedan finns det 
också en annan sida, vi hade knappast som internt servicebolag 
orkat vara bäst på allting och vara i spetsen och utveckla alla 
tjänster.� 

(Axelson, Direktör Sandvik, ansvarig för Services, Sourcing & Supply) 
 
I och med att Sandvik samarbetar med Manpower Solutions har de uppnått 
ett partnerskap där leverantören har de efterfrågade områdena som sin 
kärnaffär och befintlig infrastruktur, personal och kunskap. Manpower 
Solutions har också många andra kunder och det som de har lärt sig av 
andra relationer kan de överföra till Sandviks organisation. En möjlighet för 
Sandvik blir då enligt Axelson att de kan få tillgång till och utnyttja 
leverantörens kompetens och skicklighet. Lundberg tror dessutom att det 
blir enklare att ställa högre krav på en extern leverantör än vad Sandvik 
tidigare har gjort internt vilket kan ses som en fördel då tjänsten levereras 
till högre kvalitet. 
 
Kärnkompetens är enligt Hessel en kompetens som är kritisk för att Sandvik 
ska nå sina strategiska framgångar. En av de största möjligheterna med 
outsourcingbeslutet var att Sandvik kunde fokusera på sin kärnverksamhet.  
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Axelson anser att även om kärnkompetensen är produktkunskap och 
produktionsutveckling kan inriktningen på denna ändras över tiden.  
 
Hessel anser att det fanns olika anledningar till att Sandvik valde att 
outsourca det interna servicebolaget. För det första ville Sandvik 
tillsammans med Manpower Solutions uppnå en lägre kostnadsmassa, även 
om detta inte var den främsta orsaken till beslutet och inte heller är en 
självklarhet. Den andra var att de ville minska den tid och de resurser som 
gick åt att driva servicebolaget i egen regi men även att få tjänsten snabbare 
utförd. För det tredje anser han att de kvalitetsförbättringar som de förväntar 
sig att samarbetet ska medföra. Slutligen sågs outsourcingen som ett 
pionjärprojekt som skulle överföras till andra Sandvik-bolag, vilket också 
var den främsta möjligheten.   
 
Genom outsourcingbeslutet kan Sandvik bli mer flexibla då de endast 
behöver köpa tjänsten i den utsträckning de utnyttjar den och inte behöver 
ha kvar kostnadsmassan för den. Att gå över till ett nytt företag kan få olika 
innebörder för de inblandade medarbetarna. 

�Människorna som flyttar över växer, helt plötsligt hamnar dessa 
medarbetare i medelpunkten, snarare än att vara en intern 
ryggsäck. Här kommer de till någon som satsar vidare på dem 
vilket på lång sikt ökar deras utvecklingsmöjligheter.� 

(Hessel, Global Processägare, Sandvik) 
 

4.5.5 RISKER 
 
Det finns många olika risker kopplade till ett beslut om outsourcing och 
Hessel anser att så fort det handlar om människor finns det risker kopplade 
till detta.  

�Hanterar vi människorna i outsourcingprocessen dåligt så får 
vi ett dåligt rykte, det som tar 50 år att bygga upp det kan man 
riva ner på 50 dagar.� 

(Hessel, Global Processägare, Sandvik) 
 
Denna risk hanterades genom att Sandvik och Manpower Solutions redan 
från början hade en utlagd strategi och plan för hur de skulle integrera 
medarbetarna i de nya systemen. En risk som Sandvik i samband med 
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övergångsskedet upplevde var att vissa nyckelpersoner med 
specialistkunskap valde att byta arbetsgivare, vilket medförde att de till en 
början tappade en del tempo. Axelson anser att Sandvik ännu inte har tappat 
kompetens bara för att medarbetarna har gått över till Manpower Solutions, 
men att detta kan ske i framtiden om medarbetarna förlorar Sandvik-känslan 
och inte är delaktiga på samma sätt. Han tror inte att detta är något problem 
eftersom medarbetarna troligen finns kvar på orten och att det är en öppen 
arbetsmarknad.  
 
En risk som kan få stora konsekvenser för Sandvik är om Manpower 
Solutions inte i samma utsträckning som tidigare skulle prioritera dem som 
kund eftersom de har flera externa kunder att arbeta mot. För att motverka 
detta menar Wilhelmsson att Manpower Solutions kontinuerligt måste tänka 
på vikten av att leverera service till Sandsvik med samma höga kvalitet och 
i lika stor omfattning eller bättre än tidigare. En annan risk enligt henne är 
att viktig information och kontroll kan gå förlorad vid en outsourcing, vilket 
Sandvik hanterade genom att inte lägga ut hela det interna servicebolaget 
utan behöll exempelvis leverantörsreskontra. Lundberg anser att det kan 
vara en risk om Manpower Solutions går i konkurs eller att de inte längre 
vill ha denna inriktning på verksamheten och därmed bryter samarbetet, 
men i dagsläget är denna risk begränsad eftersom Manpower Solutions har 
som strategi att växa i den norra regionen. Manpower Solutions tar över 
strategiskt viktiga system och äger dessa även utanför Sandvik, dock är det 
fortfarande Sandvik som äger informationen i systemen. 
 
Ett nystartat bolag inom Manpower Solutions bildades för att tillhandahålla 
de tjänster som tidigare låg i servicebolaget. Att under samma period starta 
ett nytt bolag, skapa nya fakturerings-, ekonomi- och HR-rutiner, samtidigt 
som Manpower Solutions tog över 180 medarbetare kan ha inneburit att de 
inte hade en tillräckligt inarbetad organisation bakom sig som stöd för att 
kunna leverera de tjänster som Sandvik efterfrågar. Respondenterna hade en 
känsla av att Manpower Solutions kanske inte var tillräckligt insatta i 
omfattningen som övertagandet av servicebolaget innebar.  
 
En risk enligt många företag är att kulturen kan bli mindre tydlig och att det 
organisatoriska lärandet kan försämras. Sandvik anser att Manpower 
Solutions kultur är bättre än deras vad det gäller den här typen av tjänster då 
personalverksamhet är ett av deras kärnområden. Hessel menar att detta 
beror på att Sandviks företagskultur inte har sin källa därifrån utan kommer 
ursprungligen från tekniksidan, forskning och utveckling samt 
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marknadsföring. Det största motståndet kom inte från de medarbetare som 
gick över till Manpower Solutions, utan från dem som blev kvar inom 
Sandvik. Dessa skulle socialiseras in och integreras i andra Sandvik-bolag 
som inte var beredda och visste hur de skulle hantera övergången och de 
kan därför ha fått ett sämre mottagande. Uppfattningen kan nu vara att 
medarbetarna har inställningen att de måste börja skärpa till sig för annars 
kan de bli outsourcade vid nästa tillfälle. Sandvik har på så sätt höjt den 
interna moralen att göra rätt ifrån sig. 
 

4.5.6 EKONOMISK STYRNING 
 
Sandvik är en målstyrd organisation och enligt Wilhelmsson arbetar de 
tydligt med resultatstyrning i form av nyckeltal. Ett annat styrinstrument är 
det balanserade styrkortet där kvalitetsnyckeltal och kvantitet samt 
lönsamhet är de tre områden som behandlas. Lönsamheten och de 
ekonomiska nyckeltalen bygger på en baskostnad som utgår från 2002 års 
priser och kommer sedan att mätas efter det efterföljande år för att få den 
verkliga ökningen eller minskningen i kostnader. Kvalitet mäts med ett 
index som beskriver hur nöjda Sandvik är som kund av de tjänster som 
Manpower Solutions tillhandahåller, vilket bland annat kan handla om hur 
korrekt datan är i tidsrapporteringen. Det tredje området i styrkortet är ett 
kvantitativt mått som handlar om hur stora besparingar till följd av 
relationen är per år, exempel på detta kan vara antalet lönespecifikationer 
som gjordes under en viss period.  

�För att veta vad som gäller är kontraktet kopplat till de tre 
parametrarna kostnad, tid och kvalitet. Det måste vara väl 
definierat vilka tjänster som kontraktet omfattar, till vilken 
kostnad de levereras, när de levereras och till vilken kvalitetsnivå 
de ska levereras.� 

(Hessel, Global Processägare, Sandvik)  
 
Mätetalen och tjänstebeskrivningar har idag specificerats i ett SLA och det 
rapporteras och följs upp varje kvartal för att på ett enkelt sätt kunna följa 
med i utvecklingen. I SLA avtalet med Manpower Solutions ingår en 
tjänstebeskrivning, nyckeltal och planerade besparingar och det är enligt 
Wilhelmsson viktigt att det är en tydlig ansvarsfördelning. Bonus och 
bestraffning är något som har skrivits in i avtalet med Manpower Solutions, 
vilket enligt Lundberg har skapat en tydlighet och en medvetenhet om 
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vikten av att uppfylla målen. Även inom servicebolaget har Sandvik i stor 
utsträckning arbetat med målstyrning men det har inte alltid funnits en 
mottagare på kundsidan och detta har blivit betydligt viktigare nu i 
samarbetet med Manpower Solutions. 

�Vi har haft målstyrning inom Sandvik Service, men kanske inte 
så väldigt sofistikerad som den blir nu. Vi har haft nyckeltal och 
vi har levererat men det har inte funnits någon som har varit 
intresserad och nu finns det en mottagare som måste vara 
intresserad. Och det är en stor skillnad.� 

(Lundberg, Chef Löne- & Personalservice, Sandvik) 
 
Hessel säger att det finns två sätt att följa upp i vilket utsträckning 
styrningen har bidragit till att få en bra levererad tjänst. Den första är den 
kontinuerliga uppföljningen och rapporteringen tillbaka till Sandvik av hur 
verksamheten fungerar, vilket görs månadsvis med löpande undersökningar. 
Det andra är den momentana, det vill säga omedelbara, feedback som 
Sandvik ger till Manpower Solutions. Ett exempel på detta är Customer 
Support eller Helpdesk som medarbetarna kan vända sig till om de har 
frågeställningar eller synpunkter och Sandvik kan då direkt besvara 
eventuell kritik. Han anser att dessa två styrinstrument behövs då det inte är 
tillräckligt att rapportera en gång i månaden eftersom det endast belyser 
saker som redan har inträffat.       
 
Kontraktet mellan Sandvik och Manpower Solutions har skrivits på fem år 
och kan sedan om båda parter är överens förlängas på årsbasis. Axelson 
förklarar dock att kontraktet kan brytas och åberopas av båda parterna efter 
tre år. Hessel anser att fördelen med att skriva ett kontrakt på fem år är att 
det kan skapa en trygghet för hela organisationen att Manpower Solutions 
finns kvar på orten, men framför allt för medarbetarna. De får en möjlighet 
att känna att outsourcingen är ett långsiktigt åtagande och att Sandvik 
kommer att köpa tjänster av Manpower Solutions under åtminstone tre år. 
En annan fördel är enligt Lundberg att det är en tillräckligt lång tid att 
lyckas med de överenskomna åtagandena och förväntningarna. Dessutom 
anser Wilhelmsson att det finns behov av att företag måste kunna slå ut 
investeringar över en längre period. Detta gäller även besparingar så att inga 
akuta lösningar måste tas utan det finns tid för överväganden. 
Respondenterna anser att de flesta medarbetare har insett att övergången till 
Manpower Solutions har skapat en större trygghet än om verksamheten hade 
varit kvar i egen regi.  
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Den främsta nackdelen med ett längre kontrakt är om samarbetet inte skulle 
fungera och att parterna känner sig låsta i relationen. Samtliga respondenter 
menar att eftersom kontraktet kan sägas upp efter tre år är denna 
problematik inte lika uttalad. I avtalet är det inskrivet att Sandvik under de 
första två åren ska köpa tjänster till en viss volym och ett fastställt pris. 
Dock finns det en risk för att Manpower Solutions efter två år höjer priserna 
eller bryter kontraktet. Om kontraktstiden hade varit kortare tror Axelson att 
Manpower Solutions inte hade vågat satsa tillräckligt mycket resurser för att 
etablera sig på orten.  
 
Respondenterna anser att Sandvik har en styrfilosofi som är förenlig med ett 
outsourcingbeslut, men poängterar att beslutet måste vara väl underbyggt. 

�Vår styrfilosofi ska bidra till att tjäna pengar, växa 
internationellt, produktutveckla och öka tillväxten. Tanken 
bakom att outsourca är att Sandvik ska kunna koncentrera sig på 
att bli etta, tvåa eller trea med allt som vi håller på med i vår 
kärnaffär.� 

  (Axelson, Direktör Sandvik, ansvarig för Services, Sourcing & Supply) 
 
Inget företag kan vara bäst inom alla områden, detta gäller även för 
Sandvik. Inom de områden där de inte kan vara bland de främsta med 
interna medel anser Axelson att Sandvik ska ta hjälp av externa partners 
som kan tillhandahålla tjänsterna bättre än vad de själva kan göra varför 
outsourcing blir ett alternativ. 
 

4.5.7 STRATEGI  
 
För att bestämma ett företags strategi är det först viktigt att ta reda på inom 
vilka verksamhetsområden som företaget ska verka och vad de interna 
affärsområdenas uppgifter är. För Sandviks del ska de interna 
affärsområdena utveckla, producera och marknadsföra företagets tjänster 
och produkter. Servicebolagets roll är att skapa en bekymmersfrihet för 
affärsområdena och med slagordet �We make it better� ska de göra det 
bättre för kunderna och bättre än om affärsområdena gör det själva. Axelson 
anser att detta resonemang även går att överföra på de verksamhetsområden 
som har outsourcats.  
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�Vi ska se till att kringtjänsterna fungerar så att våra 
affärsområden kan ägna sig åt det de ska ägna sig åt, det de är 
bäst på och inte behöva bekymra sig över något annat.� 

  (Axelson, Direktör Sandvik, ansvarig för Services, Sourcing & Supply) 
 
Outsourcing är ingen tydlig strategi men enligt Hessel måste det finnas en 
affärsnytta i allt som Sandvik gör och de såg då outsourcing som en 
möjlighet. 

�Vad det gäller supporttjänster syftar allting till att stötta 
affärsverksamheten på bästa möjliga vis, både vad det gäller 
kostnader, tid och kvalitet. Är det så att Sandvik hittar ett bättre 
alternativ än vad vi själva kan åstadkomma internt, då är 
outsourcing ett alternativ men det är inget självändamål i sig att 
vi ska outsourca.� 

(Hessel, Global Processägare, Sandvik) 
 
För att Sandvik ska kunna se effekterna av samarbetet med Manpower 
Solutions anser Hessel att beslutet om outsourcing måste vara långsiktigt. 
Axelson anser att outsourcingbeslutet tillhör Sandviks långsiktiga strategi 
och menar att det är ett vägval de har gjort. Dock hävdar han att alla vägval 
kan ändras på ett tioårsperspektiv. 
 
Samtliga respondenter anser enhetligt att Sandvik har en strategi som är 
förenlig med ett outsourcingbeslut. Dock anser Hessel att det kan vara svårt 
att bygga upp en strategi kring ett outsourcingbeslut på en sådan relativt 
liten ort som Sandviken då Sandvik bör ta ett socialt ansvar för orten och för 
dem som bor i området. Han anser att rykte är enormt viktigt för Sandvik 
och där kommer det sociala ansvarstagandet in.  
 

4.5.8 AVSLUTNING 
 
I tabell 4:4 kommer en sammanfattning av Sandviks syn på outsourcing att 
presenteras. Detta för att få en överblick av de svar som framkommit under 
intervjuerna med respondenterna på företaget. 
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Tabell 4:4, Sammanfattning av Sandviks synpunkter på outsourcing. 
 

Definition Partnerskap, åtagande både hos kund & leverantör. Intern
outsourcing. 

Utveckling Ökning: serviceverksamheter. Minskning: produktion. Stabil
markand stimulerar. Medarbetare, fackförbund & media hämmar.

Möjligheter 

Risker 

Pionjärprojekt, leverantörens kunskap, fokus på kärnverksamhet,
kvalitetsförbättringar, lägre kostnadsmassa & flexibilitet. 

Försämrat rykte om ej är en bra arbetsgivare, om leverantören ej
prioriterar dem, går i konkurs eller inte vill ha denna inriktning. 

Processen Referenser & benchmarka. Kravställare bör ha bred kunskap &
helhetsperspektiv om avtalskunnande. Rätt info. vid rätt tid. 

Styrfilosofi Målstyrning, balanserat styrkort, SLA, momentan feedback &
uppföljning. Har en styrfilosofi som är förenlig med outsourcing. 

Strategi Outsourcing är ett vägval som gjorts och en långsiktig strategi.   

SANDVIK 
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5. ANALYS 
 
 
 
I detta kapitel kopplar vi ihop valda teoriområden med den empiri som 
framkommit under de intervjuer vi genomfört. Strukturen i analysen 
kommer att följa uppsatsens undersökningsfrågor. Detta för att ge läsaren 
en tydlig bild av ämnesområdet, men samtidigt för att det ska bli enklare 
att följa med i resonemangen.    
 
 
 

5.1 INLEDNING 
 
Som en inledning till analysen har vi för avsikt att diskutera hur studiens 
respondenter ser på begreppet outsourcing i förhållande till litteraturen. 
Detta för att skapa en bra grund för den fortsatta diskussionen. För att 
kunna jämföra vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa företag 
är det intressant att studera hur bemannings- och beställarföretagen ser på 
outsourcingens utveckling och framtidsutsikter. Outsourcing kan vara ett 
känsligt beslut för många företag och dess medarbetare, varför 
outsourcingprocessen kan ta mycket tid och resurser i anspråk. Det är inte 
enkelt att gå från att vara utförare till att vara köpare av tjänsten. Att 
upprätta en beställarorganisation med en kompetent kravställare blir därför 
av största vikt. Ett beslut om outsourcing är förenat med många 
möjligheter, men det är viktigt att beakta de eventuella risker som kan vara 
kopplade till beslutet. Dessutom är det av stor betydelse att dessa risker 
hanteras på ett bra sätt så att de negativa effekterna av dem kan begränsas. 
För att kunna nå de mål företagen har med outsourcingen måste de använda 
en styrfilosofi som på ett bra sätt kan reglera relationen. För att beslutet om 
outsourcing ska få de tänkta effekterna och inte endast grundas på en 
kortsiktig lösning ska företagets strategi stödja detta beslut.  
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5.2 DEFINITION 
 
Begreppet outsourcing har skilda innebörder för olika medarbetare och 
företag. Vi anser därför att det är viktigt att föra en diskussion kring de 
olika synsätten av begreppet för att kunna sätta in det i respondenternas 
sammanhang. Det som är gemensamt för de flesta respondenterna, med 
viss variation, är att de ser outsourcing som att lägga ut delar av eller hela 
funktioner, som tidigare har funnits internt, på extern partner. 
Resonemanget är i linje med Fill & Vissers (2000) definition av begreppet. 
Teorin är inte heller den entydig i sin definition. Augustsson & Bergstedt 
Steen (1999) menar att outsourcing kan vara ett rent inköp av produkter 
och tjänster. Dessutom belyser Gilley & Rasheed (2000) vikten av att 
outsourcing ska vara ett strategiskt förankrat beslut. Vi tror att denna 
skillnad mellan teori och respondenternas mer entydiga definition av 
outsourcing, har att göra med att teoribildningen har vuxit fram under en 
längre tidsperiod. Teorin har därmed nått en annan mognadsgrad och 
belyser även vikten av att outsourcing är ett strategiskt beslut. Studiens 
fallföretag har använt begreppet under en kortare tid. Vi tror därför att de 
kanske kan ha accepterat en mer övergripande definition av begreppet. 
 
Manpower Solutions framhäver att det endast är första gången som ett 
företag lägger ut delar av eller hela funktioner på en extern partner som det 
kan betraktas som outsourcing. Därefter när kontraktet förlängs innebär det 
endast en vanlig upphandling. Utifrån empirin anser vi att företag använder 
begreppet outsourcing på ett något felaktigt sätt. Att teori och övrig empiri 
inte använder denna terminologi är en intressant aspekt. Vi har funnit att 
detta synsätt torde bli mer vanligt i framtiden. När fler kontrakt 
omförhandlas och förlängs kommer företag, allt eftersom partnerskapet 
utvecklas, få en medvetenhet om att det inte är kopplat till en lika stor 
problematik som första gången. Manpower Solutions påstår därmed att 
outsourcing är en myt som i framtiden inte kommer att finnas kvar som 
begrepp och som det inte går att bygga ett varumärke kring. De vill hellre 
marknadsföra begreppet Solutions, det vill säga att tillhandahålla och 
leverera helhetslösningar av produkter och tjänster. Vi tycker att detta är ett 
intressant resonemang då vi i teorin inte har funnit denna definition eller 
utveckling av begreppet. Med stöd i empirin är begreppet outsourcing ett 
värdeladdat ord. Det förknippas ofta i massmedia och bland många företag 
som något negativt. Detta tror vi har att göra med att ett outsourcingbeslut 
ofta är förenat med uppsägningar. För att ge outsourcing en mer positiv 
innebörd kommer det i framtiden att benämnas med partnerskap. Med stöd 
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i empirin är det enklare att marknadsföra ett koncept som benämns 
partnerskap, där företagen gör gemensamma investeringar och utvecklas 
tillsammans. Vi tror att den mest tydliga innebörden av definitionen, det 
vill säga att lägga ut på extern partner kommer att finnas kvar, men att 
begreppet kommer att benämnas annorlunda hos olika beställarföretag och 
leverantörer, exempelvis outsourcing, helhetslösning eller partnerskap 
beroende på vad som ska förmedlas.  
 
En ny utveckling av outsourcing som vi har funnit hos Saab Support och 
Sandvik är att de betraktar bildandet av de interna servicebolagen som en 
intern outsourcing. Denna syn på outsourcing har inte framkommit i den 
teori som vi har tagit del av utan där handlar outsourcing mer om ett 
samarbete mellan en intern och extern partner och inte mellan två interna 
partners. Utifrån empirin anser vi att denna syn på begreppet kan bero på 
att innan bildandet av de interna servicebolagen så fanns det medarbetare 
på flera avdelningar som arbetade med supporttjänster. Vid bildandet av 
bolaget flyttades medarbetare över från dessa avdelningar till ett nystartat 
bolag som företagen drev i egen regi, men som ett nytt företag. Det var 
detta förfarande som gjorde att det betraktades som en intern outsourcing. 
Att avdelningarna blev mer renodlade tror vi gjorde att de betraktade 
varandra som olika företag inom det stora företaget och att de beställde 
tjänster från en intern partner. Med stöd i empirin torde fler företag, i takt 
med att de bildar interna servicebolag, komma att använda intern 
outsourcing som ett begrepp i framtiden. 
 

5.3 UTVECKLING & FRAMTIDSUTSIKTER  
 
Enligt teorin har outsourcing haft en uppåtgående trend på marknaden och 
den kommer enligt exempelvis Kakabadse & Kakabadse (2002) öka inom 
områden för ekonomi- och HR-avdelningar. Bemannings- och 
beställarföretagens respondenter anser att den positiva trenden för 
outsourcing finns inom supportverksamheter, det vill säga ekonomi-, 
personal- och HR-avdelningar samt Facility Management. USA har 
kommit längre i utvecklingen med att outsourca HR-aktiviteter och enligt 
Empower Group har denna utveckling ännu inte slagit igenom i Sverige. 
De tror därför att det finns en stor potential att det även i Sverige går att se 
en ökning inom detta område. Vi tycker att detta är en intressant aspekt att 
belysa då det kan innebära en ökad efterfrågan om samma utveckling 
inträffar på den svenska marknaden för outsourcing. Att teoribildning och 
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empiri ser samma ökning tror vi har att göra med att innebörden av 
begreppet har funnits under en längre tid och att teoribildningen om 
aktuella utvecklingsområden har tillkommit i efterhand. Detta kan bero på 
att en stor del av den teoribildning som vi har tagit del av är skriven i slutet 
av 1990-talet och i början av 2000-talet och därför har kunnat studera de 
förändringar som har skett under senare tid. Denna samstämmighet är något 
positivt då bemanningsföretagen är inställda och förberedda på en ökad 
efterfrågan inom supporttjänster. Det är även positivt för beställarföretagen 
då de vet att någon kan tillhandahålla och leverera det som de efterfrågar. 
Dessutom kan leverantören utveckla kompetens och utbilda medarbetare 
inom ekonomi-, personal- och HR-funktioner. Samtidigt kan leverantörerna 
mer kontinuerligt arbeta med dessa och på så sätt bli mer effektiva att 
tillhandahålla dessa tjänster.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1, Sammanfattning av utveckling & framtidsutsikter. 
 
Med stöd i empirin anser vi att en uppgång inom supportverksamhet är 
kopplad till att outsourcingmarknaden har mognat och att förståelsen samt 
acceptansen av fenomenet ökat hos många företag och medarbetare. De 
företag som under en längre tid har outsourcat tror vi nu har sett de positiva 
effekterna av beslutet och de lyckade resultaten och därför kommer att 
utöka sin egen outsourcingverksamhet. Dessa faktorer verkar som 
föregångare för många andra företag som ännu inte har tagit ett 
outsourcingbeslut. Manpower Solutions & Sandvik menar att många 
företag genomgår stora strukturförändringar och bildar exempelvis interna 
servicebolag som längre fram kan bli aktuella att outsourca. Vi anser med 
stöd hos respektive bemanningsföretag att företag i allt större utsträckning 
kommer att inse att supporttjänster inte tillhör kärnverksamheten och är 
värdeskapande för företaget. De ser därför fördelarna med att outsourca 
dessa till en partner som har detta som sin kärnkompetens.  
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Adecco påstår att verksamheten för outsourcing kommer att öka men inte 
riktigt i samma takt som tidigare. Manpower Solutions tror att de 
funktioner som är strategiskt viktiga, som exempelvis kundservice och 
produktion, kommer att omvärderas och fortsättningsvis i större 
utsträckning finnas kvar internt. Saab Support och Sandvik tror på en 
tillbakagång inom IS/IT samt produktion och tillverkning då de anser att 
många företag har lagt ut för stor del på externa partner. Med stöd i teorin 
har företag omvärderat betydelsen av dessa områden och kärnkompetensen 
kan ha kommit att förändras i takt med ändrade omvärldsförhållanden och 
att kunderna ändrar sin efterfrågan. Genom teorin får vi inte uppfattningen 
om att outsourcing kommer att minska inom några specifika områden eller 
funktioner. Med stöd i empiri och teori är tillbakagången mindre i 
förhållande till den uppgång som går att studera.  
 
Empower Group anser att den positiva trenden, förståelsen och acceptansen 
för outsourcing stimulerar en utökning. Dessutom anser Manpower 
Solutions att konjunkturen kan påverka utvecklingen i båda riktningarna. 
Detta är inget som direkt nämns i litteraturen, men vi tror att det har stor 
betydelse för bemanningsföretagen då de har märkt att deras tjänsteutbud 
efterfrågas av olika anledningar beroende av konjunktur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:2, Stimulerande och hämmande faktorer för ett outsourcingbeslut.  
 
De faktorer som Saab Support och Sandvik anser kan påverka ett beslut om 
outsourcing är de goda exempel som finns på marknaden. Dessutom har 
marknaden mognat i takt med att det finns flera etablerade partners som 
kan erbjuda en helhetslösning. Genom att tillhandahålla en helhetslösning 
kan synergieffekter mellan avdelningar tillvaratas. Det som enligt teorin 
stimulerar ett outsourcingbeslut är den förbättrade infrastrukturen, 
möjligheten att kommunicera oberoende av fysisk lokalisering, förändrad 
teknologi och utökad konkurrens (Greaver, 1999; John et al, 2001). 
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Litteraturen fokuserar mer på att det är omvärldsfaktorer som påverkar ett 
beslut om outsourcing och som har möjliggjort en utveckling av fenomenet. 
Dock tycker vi att det finns indikationer på att bemannings- och 
beställarföretagen mer anser att det är företagsspecifika faktorer, såsom 
inarbetade relationer, företagskultur, intern tillgångsmassa och ledningens 
riskbenägenhet, men även till viss del omvärldsfaktorer som avgör om ett 
outsourcingbeslut ska genomföras. Detta tror vi har att göra med att ett 
enskilt företag har uppfattningen av att det inte kan påverka den omvärld de 
verkar inom och att det i större utsträckning blir företagsspecifika faktorer 
som får betydelse.  
 
Både bemannings- och beställarföretagen är överens om att det främst är 
den fackliga processen som hämmar ett beslut om outsourcing. Med stöd i 
empirin tror vi att det har att göra med att det är fackföreningar som är 
medarbetarnas förhandlingspart. Ytterligare en anledning till att 
fackföreningarna är motståndare till outsourcingbeslutet tror vi kan vara att 
de går miste om många medlemmar, om de till följd av beslutet byter 
fackförening, och därmed även intäkter. Med stöd i litteraturen är 
outsourcing förknippat med ett stort antal uppsägningar där 
fackföreningarna har tagit medarbetarnas perspektiv. Att det är den fackliga 
processen som lyfts fram som hämmande kan även bero på att studien 
endast har tillfrågat arbetsgivarrepresentanter och inte medarbetare. Den 
litteratur vi har tagit del av har inte tagit upp denna problematik. Den har 
mer fokuserat på ett kund- och leverantörsperspektiv och inte på 
medarbetarperspektivet. Medarbetarnas påverkan på ett outsourcingbeslut 
har snarare varit kopplat till det motstånd som har funnits mot beslutet. 
Massmedia och allmänheten är två andra intressenter som enligt empirin 
kan vara motståndare till ett outsourcingbeslut. Med fler goda exempel från 
outsourcingverksamheten anser vi att dessa kommer att lyftas fram och 
belysas. Detta kommer att öka acceptansen och förståelsen, vilket kan göra 
att motståndet från dessa intressenter minskar. 
 

5.4 OUTSOURCINGPROCESSEN 
 
Nedan kommer en beskrivning av vilka faktorer som beställarföretagen 
anser har betydelse när outsourcingbeslutet ska fattas, vilken roll 
kravställaren har och vilken samarbetspartner som kan tillhandahålla och 
leverera tjänsten på ett tillfredsställande sätt.  
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5.4.1 FÖRLOPP 
 
Beroende på exempelvis företagets storlek, inriktning och lokalisering 
kommer förloppet att se olika ut.  
 

 
 
 
 
 
 
Figur 5:3, Förlopp �  en del av outsourcingprocessen. 
 
Det är av stor betydelse att medarbetarna känner delaktighet och har 
förståelse för outsourcingbeslutet. Saab Support och Sandvik anser dock att 
ledningens riskbenägenhet är avgörande för om beslutet ska tas eller inte. 
Om ledningen är motståndare till att outsourca vissa delar av eller hela 
verksamheten kommer det förmodligen inte att bli aktuellt med en sådan 
typ av affär. Vi tror att detta kan få konsekvenser för ett företag som skulle 
kunna uppnå många fördelar genom att outsourca delar av verksamheten, 
men som inte gör för att ledningen inte i lika stor utsträckning är villig att 
ta risker.  
 
Samtliga fallföretag anser att de måste identifiera kärnverksamheten för att 
kunna ta ett beslut om vilka verksamhetsområden som kan bli aktuella att 
outsourca. De är överens om att kärnkompetensen aldrig kan läggas ut på 
en extern partner, eftersom detta är det kritiska området för att företaget ska 
kunna fortsätta vara konkurrenskraftigt. Resonemanget skiljer sig till viss 
del från teorin. Quinn & Hilmer (1994) anser att ett företag även kan 
outsourca delar av det som de betraktar som kärnverksamhet, om denna 
även är kärnverksamhet för ett annat företag, som dessutom kan leverera 
tjänsten till lägre kostnad och högre kvalitet. Det som bör finnas kvar på 
företaget, med stöd i teorin, är det som är unikt och svårt att imitera och 
inte det som företaget gör bra. Vi tror att denna skillnad, i synen på 
kärnkompetensens betydelse, beror på att litteraturen har utvecklats under 
en längre tidsperiod och då kunnat ta del av de positiva effekter som 
kommit ur denna typ av outsourcing. Att beställarföretagen inte instämmer 
i detta resonemang tror vi kan bero på att Sandvik är relativt ny beställare 
av outsourcinglösningar och därför vill se positiva effekter från den 
nuvarande outsourcingen innan de börjar närma sig kärnverksamheten. Vi 
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anser att Saab Support kan betraktas som en mer mogen outsourcingkund 
då de har outsourcat sedan 1973. Anledningen till att de inte har kommit 
närmare kärnverksamheten tror vi beror på att Saab Flyg har uppfattats som 
en statisk organisation där den enda beställaren har varit den svenska 
staten. De har därför inte i samma utsträckning som andra företag behövt se 
över sin verksamhet och söka efter flexibilitet och kostnadsreduktion. När 
dessa faktorer blir viktigare kan de närma sig kärnverksamheten. 
 
En viktig del i outsourcingprocessen är att bestämma när medarbetarna ska 
informeras om det eventuella outsourcingprojektet. Cloetta Fazer ville göra 
medarbetarna delaktiga genom att tidigt låta dem ta del av information 
rörande beslutet. Sandvik väntade med att informera medarbetarna och 
involverade dem istället i mitten av processen. Saab Support begär in en 
uppdragsdefinition och en offert från de internt berörda avdelningarna för 
att de ska få en möjlighet att själva förbättra sig, vilket betyder att de tidigt 
informeras om att avdelningen internt eller med hjälp av externa 
leverantörer måste effektiviseras. Enligt Bragg (1998) bör företag inte 
sprida information till medarbetarna förrän beslutet är klart och 
kontraktsskrivandet ska påbörjas. Detta är viktigt eftersom motivation och 
arbetsmoral hos medarbetarna kan hämmas om de för tidigt får veta att 
avdelningen kan riskeras att outsourcas. De kan därmed få en känsla av att 
denna avdelning inte är tillräckligt viktig för företaget. Vi instämmer i detta 
resonemang och ser även en risk med att information som lämnas för tidigt 
kan vara felaktig och kan komma att ändras med tiden. På grund av att 
medarbetarna är bekymrade över att de kan förlora anställningen till följd 
av outsourcingbeslutet, finns det med stöd i empirin en risk att de söker 
andra anställningar innan beslutet är fattat.  
 
Skillnaden mellan teori och empiri i synen på när information ska lämnas 
tror vi beror på att teorin ser medarbetarna som det största motståndet till 
förändringen och därför inte vill informera dem för tidigt. 
Beställarföretagen har inte sett samma motstånd och med stöd i deras 
resonemang är detta på grund av att de tydligt har förmedlat till 
medarbetarna att det inte är ett alternativ att bedriva verksamheten som 
tidigare. Enligt empirin är medarbetarna företagets viktigaste resurs och 
därför, för att behålla ett gott rykte, vill beställarföretagen informera dem i 
tid. 
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5.4.2 BESTÄLLARORGANISATION 
 
Av den litteratur som vi har tagit del av är det få författare som diskuterar 
beställarorganisationens betydelse. De som gör det (Augustsson & 
Bergstedt Steen, 1999; Lacity et al, 1995; Greaver, 1999) betonar dock 
vikten av att ha en kravställare som har djup och bred förståelse för 
verksamheten så att denne kan beställa det som organisationen efterfrågar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:4, Beställarorganisationen � en del av outsourcingprocessen. 
 
Studiens beställarföretag har insett vikten av detta och har i ett tidigt skede 
byggt upp en beställarorganisation med medarbetare som är sak- och 
inköpskunniga samt har erfarenhet av avtalsskrivande och finansiell 
kunskap. Anledningen till att beställarföretagen lägger så stor vikt vid att 
bygga upp en beställarorganisation för outsourcingverksamheten tror vi, 
med stöd i empirin, har att göra med att de dagligen har kund- och 
leverantörskontakter med vilka de gör mer eller mindre komplexa inköp 
och försäljningar. Utifrån den empiri som vi har studerat anser vi att den 
roll som beställaren har är att kunna översätta och förmedla företagens 
behov och önskemål till leverantören. Detta för att garantera att 
leverantören tillhandahåller de tjänster som organisationen efterfrågar.  
 

5.4.3 VAL AV PARTNER 
 
I empirin har det framkommit att innan beställarföretagen tar ett beslut om 
outsourcing undersöker de delar av marknaden för att hitta de leverantörer 
som kan tillhandahålla och leverera de tjänster som efterfrågas. De 
benchmarkar sin egen verksamhet med externa leverantörer för att få reda 
på vilka leverantörer som har kapacitet att utföra och leverera tjänsterna på 
ett mer tillfredsställande sätt än vad de själva kan. Innan de väljer 
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leverantör begär de även in referenser från andra kunder som samarbetar 
eller har samarbetat med potentiella leverantörer till beställarföretagen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:5, Val av partner � en del av outsourcingprocessen. 
 
Benchmarking, att försöka lära sig av andra, är något som Ax et al (2002) 
ser som lämpligt för att hitta en tillfredsställande samarbetspartner. En 
anledning till att beställarföretagen inte kan undersöka hela marknaden för 
att söka efter den bästa samarbetspartnern tror vi beror på att det skulle ta 
för mycket tid och resurser i anspråk som istället kan läggas på de 
leverantörer som de kan tänkas fortsätta förhandlingar med. Enligt 
Williamssons (1975) transaktionskostnadsteori benämns detta begränsad 
rationalitet. Sandvik och Saab Support valde ut mer än en partner att inleda 
förhandlingar med. Detta var viktigt då de ansåg att det annars fanns en risk 
för att de skulle komma efter förhandlingsmässigt eller låsa sig fast i en 
relation utan att ha någon att jämföra pris och kvalitet med.  
 
Beställarföretagen har satt upp olika urvalskriterier som ligger till grund för 
val av leverantör. Det vi ser som gemensamt är att de söker efter en partner 
som har kompetensen, satsar på medarbetarnas utveckling, är stabil och 
därmed kan ge förutsättningar för en långsiktig relation samt har en god 
finansiell ställning. I litteraturen finns problematiken med att välja partner 
beskriven av Baden-Fuller & Hunt (2000) på ett mer övergripande sätt. De 
fokuserar mer på att det är olika omvärldsfaktorer och mindre på att det är 
företagsspecifika faktorer som styr valet av leverantör. Vi har funnit att 
fallföretagen i studien ofta upplever att det är företagsspecifika faktorer 
som påverkar valet av leverantör och att lösningen därför blir skräddarsydd 
utifrån varje företag. Eftersom dessa är företagsspecifika är det svårt för 
teorin att ta hänsyn till vad som påverkar varje enskilt företag. Vår 
uppfattning är att litteraturen vill försöka uttala sig om ett stort antal företag 
inom ett flertal branscher och oberoende av företagens storlek.     
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Vid de tillfällen då det finns flera parter som kan tillhandahålla samma 
outsourcinglösning anser Quinn & Hilmer (1994) att det innebär en 
möjlighet för företaget och att kunden då på ett enkelt sätt kan byta 
leverantör. Studiens fallföretag instämmer inte i detta resonemang då de 
anser att det är dyrt, resurskrävande och en lång process att påbörja en ny 
upphandling med en annan leverantör. Vi tror att detta kan bero på hur 
outsourcing definieras och vilken innebörd begreppet har. 
Beställarföretagets respondenter ser det ofta som ett funktionsövertagande 
där det handlar om att skapa ett partnerskap. Ofta sker detta i samband med 
ett personalövertagande, gemensamt utbildat medarbetare, utvecklat och 
integrerat informations- och kommunikationssystem samt genom att 
leverantören både har arbetsledar- och arbetsgivaransvar. Vi tror att en 
anledning till denna skillnad är att om litteraturen ska kunna uttala sig om 
olika branscher och marknader måste de göra förenklingar och då väljer de 
att utgå från marknadsförhållanden där det exempelvis råder fullständig 
konkurrens. I detta sammanhang bortser litteraturen från exempelvis 
begränsad rationalitet, informationsasymmetri och opportunistiskt 
beteende, faktorer som Williamson (1975) behandlar i 
transaktionskostnadsteorin. Vi anser att dessa faktorer är viktiga och måste 
tas hänsyn till samt att beställarföretagen lever mycket på hur de uppfattas 
av medarbetare och andra aktörer på marknaden, att de är lojala och har 
personliga relationer till vissa partners. Vi har funnit att outsourcingbeslutet 
är komplext för beställarföretagen. Med stöd i empirin är det inte enkelt att 
byta partner trots att det finns andra aktörer på marknaden som kan 
tillhandahålla samma tjänst. Dessutom kanske beställarföretaget har flera 
relationer till samma leverantör men i andra sammanhang och det kan även 
vara någon ytterligare kompetens som beställarföretaget vill nå hos 
leverantören. Det kan även finnas en bekvämlighetsaspekt till varför 
företag väljer att stanna kvar i en relation som ses som mindre lyckad. 
 
Studiens beställarföretag anser att det är mycket viktigt att företaget på ett 
tydligt sätt kan precisera företagets efterfrågan. De utvecklar detta och tror 
att den främsta anledningen till att många relationer misslyckas är att de har 
högre förväntningar på en extern leverantör än vad de hade när funktionen 
fanns i egen regi. När medarbetarna fanns inom organisationen fanns det 
exempelvis en acceptans för att en upprättad budget inte stämde, 
förseningar inträffade och arbetsuppgifter inte alltid utfördes på ett bra sätt. 
När medarbetaren har bytt organisation anser beställarföretagen att det är 
oacceptabelt att budgeten inte stämmer och att de nu tror att de kan ställa 
vilka krav som helst. Vi tycker att det måste finnas en förståelse för att 
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medarbetaren inte på kort tid har blivit bättre på att exempelvis budgetera. 
Om leverantören har det outsourcade verksamhetsområdet som sin 
kärnkompetens kan beställarföretaget förvänta sig att medarbetarna ska 
utvecklas i det nya företaget. Vi tycker att det är rimligt att ställa högre 
krav på leverantören då det outsourcade området tillhör dennes 
kärnverksamhet och då beställarföretaget betalar leverantören för tjänsten. 
Om leverantören inte kan leverera den kompetens som efterfrågas finns det 
ingen anledning att välja denna leverantör som partner.        
 

5.5 MÖJLIGHETER KOPPLADE TILL ETT 
BESLUT OM OUTSOURCING 

 
Under följande rubrik kommer de möjligheter som vi anser är kopplade till 
ett outsourcingbeslut att presenteras.  
 

 
 
Figur 5:6, Möjligheter som är kopplade till ett outsourcingbeslut. 
 

5.5.1 KOSTNADSBESPARINGAR 
 
Den främsta möjligheten som beställarföretagen enligt Elliot (1995) 
försöker uppnå med ett outsourcingbeslut är kostnadsbesparingar. Tre av de 
fyra tillfrågade bemanningsföretagen instämmer i att detta är en möjlighet 
för beställarföretagen. Fallföretagen såg dock inte detta som den främsta 
anledningen. Cloetta Fazer har sett att underhållet snarare har blivit dyrare, 
men de har som förhoppning att kostnaderna på sikt kommer att reduceras. 
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Sandvik och Saab Support ser kostnadsbesparingar som en möjlighet, men 
inte som någon självklarhet, och detta har därför reglerats i ett kontrakt. 
Detta är en intressant skillnad och vi tror att anledningen till att teorin och 
bemanningsföretagen tar upp detta som den främsta möjligheten är att 
lågkonjunkturen har medfört att många företag använder outsourcing för att 
försöka nå kortsiktiga besparingar för att kunna överleva. Anledningen till 
att beställarföretagen skiljer sig åt i detta avseende och inte anser att det är 
kostnadsbesparingar som är den främsta anledningen med ett 
outsourcingbeslut tror vi beror på att de är stora och stabila företag där 
denna kostnadsreduktion är en liten del av deras totala kostnadsmassa. 
Dock inte sagt att det är oviktigt för dessa företag att minska sina 
kostnader, men vi anser utifrån deras svar att det finns andra möjligheter 
med ett outsourcingbeslut som för dem har större betydelse.         
 

5.5.2 TILLGÅNG TILL LEVERANTÖRENS KOMPETENS 
 
Den främsta anledningen till att Cloetta Fazer valde att outsourca maskin- 
och fastighetsunderhåll till ABB var enligt respondenterna att de ville få 
tillgång till leverantörens kompetens och att de inte trodde att de kunde bli 
tillräckligt effektiva i egen regi. Ripin & Sayles (1999) framhäver även 
detta som en möjlighet och att företaget genom att samarbeta inte på egen 
hand behöver utveckla system och utbilda medarbetare. Även Saab Support 
och Sandvik anser att det är en möjlighet att få tillgång till leverantörens 
kompetens, men det var inte det som var avgörande för om de skulle fatta 
ett outsourcingbeslut. Vi har funnit att anledningen till att många företag 
ser en möjlighet med att få tillgång till leverantörens kompetens är att de 
har en alltför begränsad investeringsbudget. De har inte på egen hand tid 
och resurser att utveckla och nå specialistkompetens inom alla områden, 
utan bör med stöd i teorin satsa på mer strategiska funktioner som har 
betydelse för kärnkompetensen och konkurrenskraften.  
 

5.5.3 ÖKAD FLEXIBILITET 
 
Litteraturen, exempelvis Hendry (1995), sätter ett behov av ökad flexibilitet 
i relation till förändringar i omvärlden och ökat konkurrenstryck. Dessutom 
är teorin mer inriktad mot att studera flexibilitet i samband med att ett 
industriföretag lägger ut vissa delar av sin produktion och därmed blir mer 
anpassningsbara. För Saab Support var den främsta anledningen till att de 
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olika outsourcingbesluten togs att kunna bli mer flexibla i takt med att 
deras största kund, den svenska staten, inte längre gjorde lika omfattande 
och långsiktiga beställningar. Som en konsekvens av att Saab Support blev 
mer flexibla genom outsourcingbeslutet kommer även kostnaderna att 
minska. Saab Support sätter snarare flexibilitet i relation till att de blir mer 
anpassningsbara genom att de inte behöver ha ett visst givet antal 
medarbetare utan endast så många som de för tillfället har behov av. 
Cloetta Fazer och Sandvik instämmer i detta och poängterar att kunden 
endast behöver betala för de resurser som de använder under en begränsad 
period och att de då sänker kostnaderna för den. Utifrån empirin anser vi att 
anledningen till att dessa företag inte kopplar ihop flexibilitet med 
produktion är att de outsourcar supporttjänster som är personalintensiva 
och har därför satt flexibilitet i relation till detta. Att teorin inte tar upp 
flexibilitet i samband med att supportverksamhet läggs ut på extern partner 
kan bero på att teorin har utvecklats från att studerat industriföretag och 
därmed outsourcing inom produktionsverksamhet. Med stöd i empirin och 
teorin är personal-, ekonomi- och HR-avdelningar nya områden för 
outsourcing varför litteraturen kan komma att ha samma utveckling och 
därmed bli mer omfattande inom dessa områden.  
 

5.5.4 ENHETLIG PROCESS 
 
Sandvik upplevde inget missnöje med det interna servicebolaget när detta 
outsourcades. De hade dock fått en insikt i att de inte kunde vara 
professionella som både köpare och nyttjare av tjänsten. Genom beslutet 
kunde de få en mer enhetlighet och ett mer samlat fokus i verksamheten. 
De har också som ambition att om detta outsourcingprojekt blir lyckat ska 
det vara en föregångare för övriga Sandvik koncernen. Den erfarenhet och 
kunskap som kommer ur detta samarbete ska kunna överföras till andra 
delar av verksamheten. Cloetta Fazer har inte sett det som att outsourcing 
av underhåll ska fungera som ett pionjärprojekt till en fortsatt 
outsourcingverksamhet utan de anser snarare att om en funktion fungerar 
väl bör den behållas internt. Utifrån insamlad empiri tror vi att de ser 
maskin- och fastighetsunderhåll som en viktig del för att produktion och 
tillverkning ska fungera bekymmersfritt. De skulle hellre internt vilja 
behålla kontrollen över detta område om de haft kapaciteten. Vi tror att 
denna skillnad kan bero på att den outsourcade verksamheten ligger 
närmare kärnkompetensen för Cloetta Fazer än vad den gör för Sandvik. 
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5.5.5 FOKUSERING PÅ KÄRNKOMPETENS 
 
En annan möjlighet är enligt Prahalad & Hamel (1990) att företag genom 
att outsourca kan fokusera på sin kärnkompetens och därmed utvecklas 
inom detta område. Samtliga beställarföretag instämmer i detta resonemang 
och menar att de nu kan lägga mer tid och resurser på de verksamheter som 
är deras kärnkompetens. Att litteraturen och beställarföretagens syn på 
kärnkompetens stämmer överens tycker inte vi är förvånansvärt då samtliga 
respondenter ansåg att kärnkompetens inte går att outsourca. Det som 
däremot är värt att beakta är att det endast var ett av de fyra tillfrågade 
bemanningsföretagen som angav ökad fokusering på sin kärnverksamhet 
som en möjlighet. Vi tror att detta kan ha att göra med att 
bemanningsföretaget uttalar sig för vad kunderna ser som möjligheter med 
att outsourca och att de har uppfattningen om att fokusera på 
kärnkompetens istället är en anledning.  
 

5.5.6 BEKYMMERSFRIHET 
 
En intressant skillnad mot teorin som vi har funnit är att outsourcing enligt 
bemannings- och beställarföretagen är ett sätt att köpa sig en 
bekymmersfrihet och en bekvämlighet. Vi tror att anledningen till att 
litteraturen inte tar upp detta som en möjlighet är att de snarare anser att ett 
företag först bör försöka effektivisera verksamheten internt innan de ser det 
som ett alternativ att låta en extern partner ta över funktionen. Utifrån 
litteraturen anser vi att beslutet inte är tillräckligt genomtänkt och 
utvärderat om företaget outsourcar för att köpa sig en bekymmersfrihet. Det 
behöver inte betyda att en extern partner tillhandahåller tjänsten på ett mer 
effektivt sätt om företaget inte har undersökt sin egen kapacitet först. Med 
stöd i empirin tror vi att anledningen till att Saab Support anser att de kan 
köpa sig en bekymmersfrihet och bekvämlighet är att de funktioner som de 
idag outsourcar mer kan liknas vid stödfunktioner och inte som en del av 
kärnverksamheten.  
 

5.5.7 ÄNDRAD KULTUR 
 
I litteraturen diskuterar bland annat Hendry (1995) hur medarbetarna ofta 
påverkas negativt av att ett verksamhetsområde outsourcas och att de i 
samband med detta måste anpassa sig till en annorlunda kultur. Huruvida 
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medarbetarna får fortsatt anställning i den nya organisationen, mottagandet 
är tillfredsställande och att de trivs, kan skapa en osäkerhet för dem. Att 
inte känna tillhörighet till den nya organisationen kan leda till att 
motivationen avtar och att förståelsen och lojaliteten till den tidigare 
arbetsgivaren minskar. Detta är något som Adecco och Manpower 
Solutions instämmer i men som skiljer sig från vad vi har kunnat studera 
hos beställarföretagen. För beställarföretagen medförde det nya företagets 
kultur snarare en positiv mental förändring. Avdelningen och dess 
medarbetare gick från att vara en kostnad till att bli en intäkt för den nya 
arbetsgivaren och fick därmed ett större fokus. Cloetta Fazer såg det som 
något positivt att ett nytt företag med ny kultur kom in i företaget. Det 
medförde att medarbetarna fick större fokus på sina arbetsuppgifter. För att 
hantera det motstånd som till en början fanns hos medarbetarna ingick 
Cloetta Fazer ett Managementavtal med ABB. Saab Support och Sandvik 
har sitt ursprung i en bruksmiljö med en kultur som kommer från 
tekniksidan medan exempelvis Proffice och Manpower Solutions har en 
kultur med ursprung i tjänstesektorn och att tillhandahålla supporttjänster. 
Saab Support och Sandvik fick insikt i att medarbetarna nu fick arbeta med 
de uppgifter som de är intresserade av och samtidigt göra detta hos fler 
kunder, vilket innebär att de kan lära sig av den nya arbetsgivaren samt få 
möjlighet att utvecklas. Saab Support och Sandvik uppfattade det snarare 
som att det var hos de medarbetarna som stannade kvar inom 
organisationen som motivationen försämrades på grund av att de fick ett 
mindre fokus från företaget än tidigare. Att Saab Support och Sandvik först 
bildade interna servicebolag, innan delar av detta outsourcades, tror vi har 
gjort att motståndet varit mindre uttalat. Som en följd av att det interna 
servicebolaget bildades samlades alla medarbetare som arbetade med 
supporttjänster inom samma avdelning. Vi anser att supportverksamheten 
på detta sätt blev mer renodlad och att det blev en tydligare gränsdragning 
inom organisationen. Dessutom ser vi det som en fördel att alla 
medarbetare som berördes av outsourcingbeslutet gick över. Därmed fanns 
de gamla medarbetarna samlade hos den nya arbetsgivaren, vilket skapade 
en trygghet. Dessutom anser vi att det är stor skillnad mellan att outsourca 
och att medarbetarna får gå över till den nya organisationen eller att 
outsourca och att samtidigt säga upp ett stort antal medarbetare. 
Anledningen till att motståndet från medarbetarna till outsourcingbeslutet 
var så begränsat tror vi till stor del har att göra med att det i samtliga 
fallföretag aldrig var aktuellt att säga upp medarbetare. 
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5.6 RISKER KOPPLADE TILL ETT BESLUT OM 
OUTSOURCING & HANTERING  

 
Under följande rubrik kommer de risker som vi anser är kopplade till ett 
outsourcingbeslut att presenteras samt hur dessa har hanterats av företagen. 

 
Figur 5:7, Risker som är kopplade till ett outsourcingbeslut. 
 

5.6.1 SAMARBETET MISSLYCKAS 
 
En gemensam risk enligt beställarföretagen är att samarbetet med 
leverantören misslyckas och att de då tvingas göra nya upphandlingar, 
bygga upp nya system och/eller rekrytera nya medarbetare. Det kan enligt 
beställarföretagen finnas olika anledningar till att ett samarbete inte blir 
som planerat. Det kan bero på att leverantören höjer priserna, inte kan 
leverera det som är överenskommet, bestämmer sig för att inte längre ha 
den inriktningen, blir uppköpt eller går i konkurs. Bragg (1998) och tre av 
studiens bemanningsföretag instämmer i att det kan vara en risk med att 
samarbetet inte fungerar. Bemanningsföretagen anser att det finns en risk 
för beställarföretagen med att leverantören går i konkurs. Vi anser att det är 
märkligt att detta nämns som en risk då de är de fyra största 
bemanningsföretagen på den svenska marknaden och därmed kan ses som 
stora och stabila företag. Det är ingen garanti för att dessa företag inte kan 
gå i konkurs, men risken torde vara mindre. Anledningen till att de ändå tar 
upp det som en risk tror vi kan ha att göra med att det finns erfarenheter 
från marknaden av liknande situationer. Vi anser inte att det finns något 
tydligt sätt att hantera riskerna med att leverantören blir uppköpt eller går i 
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konkurs. Det beror till stor del på företagsspecifika faktorer i samband med 
outsourcingbeslutet såsom vilken partner som väljs, hur kommunikationen 
fungerar mellan företagen och hur öppna och ärliga samarbetspartnerna är 
mot varandra.  
 

 
Figur 5:8, Risk med att samarbetet misslyckas. 
 
Parterna kan i ett kontrakt specificera hur ansvarsfördelningen ska se ut 
samt om kontraktet ska kunna brytas och hur detta i så fall ska hanteras. 
Cloetta Fazer har hanterat denna risk genom att i avtalet skriva in att om 
samarbetet inte fungerar ska underhållet med tillhörande personal gå 
tillbaka till Cloetta Fazer. Respondenterna är dock medvetna om att det inte 
finns någon garanti för att alla medarbetare återvänder till Cloetta Fazer då 
de är fria individer. Saab Support anser att avtalet kontinuerligt bör ses över 
och att det bör benchmarkas mot externa leverantörer för att undersöka om 
det fortfarande är bra och att det sker på marknadsmässiga villkor. Sandvik 
anser att risken för att Manpower Solutions inte skulle finnas i Sandviken 
är begränsad då Manpower Solutions har som strategi att expandera i den 
norra regionen. Det som Sandvik snarare ser som en risk med att samarbeta 
med Manpower Solutions är att de samtidigt med övertagandet av 
servicebolaget själva håller på att bygga upp en verksamhet som ska stötta 
samarbetet och att denna kanske inte är tillräckligt inarbetad. Sandvik ser 
en risk med att de i framtiden kan bli nedprioriterade som kund i framtiden 
och därmed anses mindre viktig. Vi tror att beställarföretaget kan minimera 
denna risk genom att ha kontinuerliga uppföljningsmöten och utvärderingar 
av kontraktet och att det korrigeras och stäms av i samband med att det ska 
förlängas. 
 

5.6.2 ÖKAT BEROENDE & MINSKAD FLEXIBILITET 
 
Det finns en risk med att företag kan bli alltför beroende av varandra och 
enligt Shi & Gregory (1998) kan detta minska företagens flexibilitet. 
Proffice och Adecco instämmer i detta resonemang. Detta tyder på en 
medvetenhet hos bemanningsföretagen om att beroende kan upplevas som 
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en risk. Vi tror att detta beror på att leverantören i många fall tar över hela 
funktioner med tillhörande system och medarbetare, vilket innebär att 
beställarföretagen lägger stort ansvar och tillit till bemanningsföretagen och 
att beroendet dem emellan därför ökar. I en sådan situation anser vi att det 
är viktigt att bemanningsföretagen lägger mycket tid och resurser på att 
skapa ett förtroende genom att exempelvis dela med sig av information och 
skapa en delaktighet i varandras verksamheter där båda parterna känner sig 
nöjda i relationen.  
 

 
Figur 5:9, Risk med ökat beroende & minskad flexibilitet. 
 
Ju mer beroende parterna blir av varandra, exempelvis genom 
gemensamma investeringar desto svårare blir det att bryta samarbetet. Med 
stöd i empirin är det viktigt att uppnå en balans mellan hur inblandade 
parterna är i varandras verksamheter och den flexibilitet som de vill uppnå 
med outsourcingen. Vi tycker att det är intressant att studiens 
beställarföretag inte har tagit upp beroende som en problematik. Vi anser 
med stöd i empirin att detta beror på att beställarföretagen är företag som 
har resurser och kapacitet att bygga upp verksamheten igen internt eller 
genomföra en ny upphandling, även om detta inte är önskvärt. Det som 
också stödjer är att fallföretagen är företag som gör omfattande 
beställningar av leverantören och därför få en säkerhet i att leverantören 
inte gärna vill mista dem som kunder. Vi tror att de genom detta har en 
uppfattning om att de har hanterat denna risk som ett beroendeförhållande 
kan leda till. 
 
Litteraturen ser flexibilitet som en möjlighet för beställarföretagen att bli 
mer anpassningsbara. Dock anser Cloetta Fazer att ett outsourcingbeslut 
även kan innebära en minskad flexibilitet. De menar att de känner sig mer 
styrda av avtalet med ABB. Tidigare kunde företaget säga upp medarbetare 
om de hade lönsamhetsproblem, nu blir det svårare att vara flexibel då de 
via avtalet är bundna till ABB. Att säga upp avtalet är förenat med böter, 
vilket kan innebära att Cloetta Fazer kanske väljer att stanna kvar i 
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relationen för att det kostar för mycket att bryta avtalet. Vi tycker att det är 
intressant att den litteratur vi har tagit del av endast tar upp flexibilitet med 
en positiv innebörd. Anledningen till detta tror vi är att teorin är fokuserad 
på att beskriva hur omvärlden ser ut och att den för många företag 
förändras snabbt. Outsourcing är då ett sätt att uppnå kostnadsreduktion 
och genom detta blir företaget mer flexibelt och detta har varit ett sätt att 
anpassa sig till den nya marknadssituationen. Litteraturen anser dessutom 
att företagen ska skriva flexibla avtal för att undvika risken med att bli låst i 
en dålig relation.  
  

5.6.3 FÖRLORAD KONTROLL 
 
En risk för beställarföretagen när de outsourcar delar av eller hela 
verksamhetsområden är enligt Bettis et al (2001) att företagen kan förlora 
den dagliga kontakten med systemen och att de då inte kan bedriva samma 
förbättringsåtgärder och innovationsarbete som tidigare.  
 

 
Figur 5:10, Risk med förlorad kontroll. 
 
Med stöd i teorin kan förlorad kontroll innebära att kunden inte på samma 
sätt som tidigare får tillgång till den information som berör de outsourcade 
verksamhetsområdena. De kan då förlora ett helhetsperspektiv som kan 
innebära att det organisatoriska lärandet försämras. Cloetta Fazer anser att 
de har förlorat viss del av kontrollen när de outsourcade underhåll till ABB 
och att de kanske upplever att de på så sätt är mer sårbara. Eftersom ABB 
har bra insyn i hur Cloetta Fazers verksamhet fungerar finns det en risk för 
att leverantören agerar opportunistiskt och att informationen som 
leverantören har tillgång till utnyttjas till deras nackdel. Cloetta Fazer anser 
att de har hanterat denna risk genom att de har skrivit in i avtalet att de äger 
informationen. Vi tror att detta är något som gäller för många företag 
generellt på marknaden. Att hantera risken på samma sätt som Cloetta 
Fazer gör tror vi är ett sätt, men risken för opportunistiskt beteende kvarstår 
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trots allt. Saab Support ser det inte som en stor risk att hemlig information, 
rörande exempelvis försvarsmakten, skulle gå förlorad och spridas till 
obehöriga då deras samarbetspartners får skriva på samma 
säkerhetsbestämmelser som övriga medarbetare. Sandvik instämmer i 
resonemanget att det fanns en risk med att företaget kunde förlora 
kontrollen i samband med att Manpower Solutions tog över stora delar av 
det interna servicebolaget. Sandvik anser dock att de har hanterat denna 
risk genom att de har kvar strategiskt viktiga funktioner, som exempelvis 
leverantörsreskontra, i egen regi. 
 

5.6.4 FÖRLORAD KOMPETENS 
 
Den främsta risken med ett outsourcingbeslut är enligt Proffice att kunden 
kan förlora kompetens i form av att nyckelpersoner med specialistkunskap 
lämnar företaget. De anser därför att det är av betydelse att kunden har en 
kravställare som kan beställa den kompetens som efterfrågas.  
 

 
Figur 5:11, Risk med förlorad kontroll. 
 
Saab Support anser att denna risk inte är så uttalad eftersom kompetensen 
som medarbetarna besitter inte försvinner bara för att de byter organisation. 
Inte heller Sandvik upplevde någon större risk med att tappa kompetens i 
samband med outsourcingbeslutet. Sandvik menar att det kan ske i 
framtiden om medarbetarna förlorar Sandvik-känslan och inte är delaktiga i 
verksamheten på samma sätt. Respondenterna på Sandvik ser dock inte 
detta som någon risk då de anser att det är en öppen arbetsmarknad och att 
Sandvik inte borde ha några större svårigheter med att rekrytera kompetent 
arbetskraft. Dock vill vi poängtera att det inte är samma sak och lika enkelt 
att flytta på medarbetare som att flytta på maskiner. Medarbetarna har på 
olika sätt relationer till orten som exempelvis familj vilket gör att det är 
svårare för dem att byta arbetsplats om detta innebär att flytta till en annan 
ort. Med stöd i teorin tror vi dessutom att det har betydelse i vilken del av 
Sverige som företaget verkar och vilken typ av arbetskraft som efterfrågas 
samt tillgång till denna kompetens på arbetsmarknaden. Vi tycker att det är 
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intressant att empirin inte i någon större utsträckning tar upp förlorad 
kompetens som en risk. Det kan ha att göra med att Saab Support och 
Sandvik inte har outsourcat så viktiga funktioner som ligger nära 
kärnverksamheten att den kompetens som eventuellt skulle gå förlorad inte 
i någon större utsträckning skulle påverka kärnverksamheten.  
 

5.6.5 ÄNDRAD KÄRNKOMPETENS 
 
McIvor (2000) beskriver vikten av att identifiera sin kärnkompetens för att 
inte riskera att outsourca denna. Kärnkompetens ska addera värde till 
företaget och enligt Baden-Fuller & Hunt (2000) finns det en problematik 
kopplad till att kärnkompetensen kan ändras över tiden.  
 

 
 
Figur 5:12, Risk med att kärnkompetensen ändras. 
 
Manpower Solutions anser att det finns en risk för beställarföretagen om de 
omvärderar sin kärnkompetens och inser att de har outsourcat fel områden 
och då inte kan få tillbaka system och medarbetare som tidigare har 
outsourcats. Saab Flyg har insett vikten av att kontinuerligt se över hur 
kärnkompetensen förändras över tiden. Tidigare var verksamheten inriktad 
mot att tillverka militära flygplan och med tiden har de övergått till att vara 
mer inriktade mot civila plan. Eftersom Saab Flyg har varit med om att 
verksamhetens inriktning har förändras tror vi gjort dem mer medvetna om 
att de måste fundera över vad kärnverksamheten kan vara i framtiden. På 
samma sätt resonerar även Sandvik som menar att även om 
kärnkompetensen är produktkunskap och produktionsutveckling kan 
inriktningen på denna förändras med tiden. Cloetta Fazer anser att 
kärnkompetensen kan ändras för andra företag, men att kärnkompetensen 
inom Cloetta Fazer alltid har varit produktutveckling och 
tillverkningsprocess. De tror inte att denna kommer att förändras i 
framtiden. Vi anser att det är av stor betydelse att kunna identifiera den 
övergripande kärnkompetensen för koncernen, exempelvis 
produktionskunskap, för att inte riskera att outsourca denna. Vi menar att 
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det är viktigt att företagen har en medvetenhet om att kärnkompetensen ofta 
är olika för de specifika avdelningarna där det kan handla om utveckling, 
marknadsföring eller design. Det blir därför av stor betydelse att vid 
bestämmandet av företagets kärnkompetens ha ett helhetsperspektiv för att 
veta vad det är som är unikt och svårt att imitera, men som framförallt 
garanterar företagets existens på marknaden. Vi fick uppfattningen av att 
respondenterna på de olika fallföretagen inte ansåg det som problematiskt 
att bestämma vad som är företagets kärnkompetens. Med stöd i empirin har 
detta att göra med att företagen har en relativt renodlad affärsinriktning.  
 

5.7 STYRNING AV RELATIONER 
 
Under följande rubrik kommer de styrinstrument som beställarföretagen 
använder för att reglera en outsourcingrelation att presenteras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5:13, Sammanfattning av styrinstrument för att reglera relationen. 
 
Samtliga beställarföretag anser att de har en styrfilosofi som går att styra en 
outsourcingrelation. Det finns ingenting i deras styrfilosofi som talar emot 
att de inte skulle kunna outsourca, men det finns heller inte en tydlig 
styrfilosofi att outsourca. För Sandvik och Cloetta Fazer har inte samarbetet 
fortskridigt under en så lång tid, varför vi tror att det kan ha varit svårt att 
hunnit se alla effekter från outsourcingbeslutet och att dessa kan komma 
längre fram. Det blir därför svårt att tydligt uttala sig om huruvida de har en 
styrfilosofi som är förenlig med beslutet och därför kan uppnå de uppsatta 
målen. Saab Support har större erfarenhet av att outsourca verksamheter 
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och därför tror vi att de har fått större inblick i att en styrfilosofi inte går att 
använda på alla relationer och att det som från början såg ut att vara ett 
lämpligt styrmedel kanske inte är det efter en tid. Vi tror att det finns en 
fördel med att använda sig av kompletterande styrmedel för att styra 
relationen till att uppnå de uppsatta målen. Det finns då utrymme för att 
olika delar av relationen kan styras med det instrument som bäst passar den 
avdelningen och dess medarbetare. Det kan dock vara problematiskt om en 
leverantör har ett antal kunder som vill styra relationen med olika 
styrmedel.  
 

5.7.1 FÖRTROENDE 
 
Greaver (1999) menar att förtroende handlar om att parterna ska uppfylla 
vad de har lovat varandra. Cloetta Fazer anser att förtroende är mycket 
viktigt för att skapa en lyckad relation med ABB. Samarbetet måste 
grundas på att parterna är öppna, ärliga och lyhörda mot varandra. För att 
skapa en bra relation anser Saab Support att båda parterna ska ha samma 
syn på affären och ha förståelse för att det inte blir ett bra kontrakt om inte 
båda parterna vinner på samarbetet. Förtroende innebär därmed att parterna 
litar på att de arbetar mot gemensamma mål. För Sandvik handlar 
förtroende om att personkemin mellan de inblandade parterna stämmer 
överens. Respondenterna anser att vilken leverantör som lämnar den bästa 
offerten spelar mindre roll. Det som blir avgörande i slutskedet är om de 
personer som förhandlar med varandra har en bra relation. Vi tycker att det 
är särskilt tydligt då studiens fallföretag har som ambition att 
outsourcingverksamheten mer ska liknas vid ett partnerskap. Vi får 
uppfattningen av att litteraturen diskuterar förtroende mellan två företag 
och inte tar hänsyn till medarbetarna, då de för många företag är den 
viktigaste resursen. Vi får stöd i empirin att beställarföretagen även ser 
förtroende som något som byggs upp mellan företag och medarbetare. 
Detta var extra viktigt när Sandvik skulle outsourca serviceverksamheten 
till Manpower Solutions eftersom detta är ett pionjärprojekt som är tänkt att 
införas i hela koncernen. Det blir därför extra viktigt att medarbetarna 
känner förtroende för att göra detta till en lyckad satsning.  
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5.7.2 OPEN BOOK ACCOUNTING 
 
Att använda Open Book Accounting som styrinstrument innebär enligt 
Lamming (2001) att parterna tar del av exempelvis varandras 
kostnadsstrukturer och vinstmarginaler. Saab Support redovisade helt öppet 
för exempelvis Skanska den kostnadsmassa de haft för 
fastighetsförvaltningen. Även Sandvik lät Manpower Solutions ta del av 
alla siffror som rörde 2002 års resultat och har därmed kunnat granska de 
interna kostnaderna de haft för exempelvis intern- och externfakturering. 
Vi får stöd i empirin att detta förfarande är ett sätt att låta leverantören 
komma med förslag på förbättringsåtgärder av verksamheten. Det finns 
enligt litteraturen en risk för opportunistiskt beteende med att låta externa 
parter ta del av intern information. Vi anser dock att denna risk är mindre 
uttalad hos Saab Support och Sandvik då deras outsourcingleverantör inte 
verkar inom samma bransch. Dessutom är det inte information och siffror 
från kärnverksamheten som leverantörerna har fått ta del av, utan från 
supportverksamheten där de inte har tänkt ha en fortsatt internt bedriven 
verksamhet. Därför är det inte lika känsligt om information skulle spridas 
till obehöriga.  
 

5.7.3 RESULTATSTYRNING 
 
Det som är gemensamt för studiens beställarföretag är att de styr den 
outsourcade verksamheten med resultatstyrning i form av olika nyckeltal. 
Litteraturen lyfter fram att det finns olika nyckeltal eller redovisningsmått 
för att mäta en prestation. Elliot (1995) menar att problemet är att hitta det 
mått som är mest lämpligt och rättvisande att använda i den specifika 
relationen. Med stöd i teorin anser vi att det viktigaste att tänka på, vid 
valet av nyckeltal, är att de ska vara möjliga att uppnå och tydliga att det 
inte går att tolka på flera olika sätt. Dessutom ska det lämnas ett utrymme 
att fritt få avgöra hur dessa mål ska uppnås. Det blir även av stor betydelse 
att företaget väljer en leverantör som har kapacitet att nå de uppställda 
målen med outsourcingverksamheten.      
 

5.7.4 KONTRAKTET 
 
Inom Saab Support och Sandvik skrivs kontrakten på fem år och förlängs 
sedan på årsbasis. Fördelen med denna längd på kontrakten är att det skapar 
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arbetsro och trygghet för hela organisationen. För Sandvik var det viktigt 
att försäkra sig om att Manpower Solutions kommer att finnas kvar på 
orten. Det var framför allt viktigt att medarbetarna skulle känna en trygghet 
i att vara försäkrade om anställning i ytterligare fem år. En annan fördel 
enligt beställarföretagen är att leverantören kan göra vissa initiala 
investeringar som beställarföretagen kanske inte hade gjort och samtidigt 
fördela kostnaden för dem under en längre period. Nackdelen är enligt 
beställarföretagen om samarbetet inte fungerar och parterna känner sig låsta 
i relationen. Sandvik har då skrivit in i avtalet att kontraktet kan sägas upp 
efter tre år varför de inte ser att ett problem med detta. Även Saab Support 
och Cloetta Fazer har skrivit in i avtalen att dessa kan brytas med vissa 
konsekvenser och de poängterar att det är viktigt att inte parterna känner 
sig hämmade och tvekar att ingå avtal på grund av kontraktslängden.  
 
Teorin stödjer en kontraktslängd på fem år, Augustsson & Bergstedt Steen 
(1999) anser att ett huvudkontrakt bör skrivas på längre tid och koppla 
detta till ett underavtal som kan omförhandlas varje år eller när behov 
finns. Teorin behandlar inte de fördelar som ett längre outsourcingkontrakt 
kan innebära. Vi förklarar detta med att de tar upp dessa fördelar i andra 
sammanhang som möjligheter med att outsourca. När det kommer till 
kontraktsskrivande vill författarna snarare uppmärksamma de risker som ett 
längre kontrakt kan innebära. Anledningen till att de gör detta kan ha att 
göra med att det finns ett antal studier som visar att många företag har 
blivit låsta i långa kontrakt med en löptid på exempelvis tio år och ser 
riskerna med detta. Vi finner stöd i empirin att fallföretagen tycker att en 
kontraktstid på fem år är lämplig på grund av att de ser det som ett 
långsiktigt åtagande och därmed vill bilda ett partnerskap. Vi tror dock att 
det kan finnas en risk för beställarföretagen med att skriva längre kontrakt. 
Parterna kan då bli bekväma och inte lägga ner lika mycket tid och resurser 
på relationen som tidigare.  
 
I empirin har vi funnit att beställarföretagen ser det som viktigt att inte 
skriva på leverantörens standardkontrakt utan att upprätta ett gemensamt 
kontrakt. Samtliga beställarföretag såg en risk med att skriva på ett 
standardkontrakt och upprättade därför ett gemensamt avtal med sina 
leverantörer för att skapa en relation som båda vinner på. Enligt Lacity et al 
(1995) är det främsta misstaget som många kunder gör att de skriver på ett 
standardkontrakt som är utformat av leverantören. Kontraktet innehåller 
ofta många detaljer som kravställaren inte är uppmärksam på och har svårt 
att förstå. ABB är ett företag som har stor rutin av att skriva avtal och 
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Cloetta Fazer ansåg att standardkontraktet var mer förmånligt för ABB, 
vilket gjorde att de istället upprättade ett gemensamt avtal med egna 
jurister. Vi anser att detta var särskilt betydelsefullt för Cloetta Fazer 
eftersom maskin- och fastighetsunderhåll är en viktig del för att 
kärnverksamheten ska kunna bedrivas. Vi har funnit att det även var viktigt 
för Sandvik att upprätta ett gemensamt kontrakt. Detta hör ihop med att 
Sandvik är i stort behov av att samarbetet lyckas då de har som mål att 
outsourcingverksamheten ska spridas till andra Sandvik-bolag. Via 
beställarföretagen har vi fått uppfattningen om att ett outsourcingprojekt är 
mer komplicerat än att bara göra ett inköp. Vi anser därför att det var 
avgörande att upprätta ett gemensamt kontrakt där båda parternas önskemål 
och behov togs hänsyn till. Detta för att kunna skapa en win-win-situation 
där samarbetspartnerna känner sig nöjda och är positivt inställda till att 
fortsätta utvecklas tillsammans. Att reglera allt fler parametrar i ett kontrakt 
tror vi kan skapa ett utrymme för misstänksamhet som kan signalera till 
parterna att de inte helt kan lita på varandra. Det blir därför viktigt att hitta 
en balans så att båda parter känner att de kan få stöd i det utformade 
avtalet. 
 

5.7.5 UTVÄRDERING 
 
Utvärderingsmöten är ett sätt att följa upp en relation så att parterna kan 
försäkra sig om att de fortfarande har kompetens och levererar det som 
efterfrågas. Cloetta Fazer och ABB träffas formellt i en styrgrupp varje 
kvartal, dock har de daglig kontakt med varandra och minst en person från 
ABB är med på Cloetta Fazers morgonmöten. Att de träffas så regelbundet 
möjliggörs av att medarbetarna för maskin- och fastighetsunderhåll fysiskt 
befinner sig inom organisationen. Vi har fått uppfattningen om att detta är 
något som ses som positivt genom att både formell och informell feedback 
på ett snabbt sätt kan ges så att misstag direkt kan rättas till. Saab Support 
anser att det är beroende på verksamhetens art och påverkan på affären som 
avgör hur tät styrning och uppföljning som behövs. Ju mer beroende 
företaget är av en verksamhet och närmare kärnverksamheten den 
outsourcade avdelningen ligger desto tätare kontakter mellan kund och 
leverantör. Detta då leverantören har större krav på sig och det blir 
viktigare att inte förlora kontrollen. Sandvik har kontinuerliga 
uppföljningsmöten en gång i månaden. Dessutom lämnar Sandvik 
momentan feedback till Manpower Solutions i form av exempelvis en 
Helpdesk dit medarbetarna kan vända sig om de har synpunkter på hur 
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verksamheten fungerar. Detta innebär att eventuella felaktigheter direkt kan 
korrigeras för att därigenom undvika att det får stora konsekvenser för hela 
företaget. Att komplettera de kontinuerliga mötena med en omedelbar 
feedback, uppfattar vi som något positivt, dels eftersom samarbetet är 
nystartat, men även eftersom den månadsvisa återkopplingen skildrar 
händelser som redan har inträffat.  
 

5.8 STRATEGINS BETYDELSE 
 
Welch & Nayaka (1992) och McIvor (2000) anser att många företag inte 
ser outsourcing som ett medel att nå den långsiktiga strategin. De hävdar att 
outsourcing för flertalet företag endast har varit ett alternativ för att nå 
kortsiktiga kostnadsbesparingar i takt med att konkurrenstrycket ökar. 
Författarna anser att outsourcingbeslutet ska integreras i och stödjas av 
företagets övergripande strategi. De menar även att många 
outsourcingrelationer misslyckas på grund av att de inte ser beslutet som ett 
strategiskt viktigt beslut för företaget. Saab Supports strategi är att vara den 
självklara leverantören av supporttjänster till sina kunder, antingen med 
egna eller köpta tjänster. För att uppnå detta måste de vara 
kostnadseffektiva, flexibla och ha god kompetens. Företaget anser att de 
har en strategi som är förenligt med ett outsourcingbeslut. Ledningen hos 
Saab Support styr inte avdelningarna till att outsourca, men de uppmuntrar 
kontinuerlig verksamhetsöversyn, att ifrågasätta och effektivisera den egna 
enheten som kan leda till outsourcing. Den roll som servicebolaget hade 
hos Sandvik var att skapa en bekymmersfrihet för de interna 
affärsområdena, de vill göra det bättre för kunderna och mer effektivt än 
om de själva gör det. Detta resonemang går även att överföra på de 
verksamhetsområden som berörs av ett outsourcingbeslut. Företaget menar 
att det måste finnas en affärsnytta i allt de gör och då såg de outsourcing 
som en långsiktig strategi och som ett vägval de har gjort. Utifrån empirin 
har vi funnit att Sandvik har en medvetenhet i att den strategi som är 
uttalad idag inte behöver vara densamma i framtiden. Cloetta Fazer har 
som strategi att uppnå en högre kvalitet och ökad effektivitet. Vi har fått 
uppfattningen om att företaget har som ambition att ha alla funktioner 
internt. Underhållet uppnådde inte för tillfället de uppsatta målen. De 
trodde heller inte att de skulle kunna göra detta internt utan ansåg att det 
skulle gå fortare att bli effektivare om de lät en extern partner ta över 
verksamheten. Med stöd i empirin tillhör outsourcing av underhållet i 
dagsläget den kortsiktiga strategin. Detta måste kontinuerligt utvärderas 
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och om Cloetta Fazer anser att de internt kan utföra underhållet mer 
effektivt kommer outsourcing inte längre att vara ett alternativ. Vi anser att 
anledningen till detta är att maskin- och fastighetsunderhåll är en del som 
är strategiskt viktig för att Cloetta Fazer ska kunna bedriva sin 
kärnverksamhet.  
 
Det blir intressant att försöka få en förståelse för varför outsourcing som 
strategi i detta avseende skiljer sig åt mellan beställarföretagen. Vi får stöd 
i teorin för att ju närmare kärnverksamheten den oustsourcade funktionen 
ligger desto större är riskerna och desto viktigare blir det att 
outsourcingbeslutet är integrerat i strategin. En anledning till att Saab 
Support och Sandvik ser outsourcingbeslutet som en mer integrerad och 
långsiktig strategi tror vi har att göra med att ambitionen inte är att ha dessa 
verksamhetsområden internt. Dessutom ligger inte dessa områden nära 
företagens kärnverksamhet. Cloetta Fazer skiljer sig åt i detta avseende och 
anser att outsourcing är en kortsiktig strategi då underhåll ligger nära deras 
kärnverksamhet. De har därför som ambition att längre fram ha denna 
funktion i egen regi då de har fått kompetens och rutin att själva bedriva 
detta effektivt.  
 
En annan intressant skillnad är att litteraturen anser att många företag 
använder outsourcing att nå kortsiktiga kostnadsbesparingar och inte för att 
nå den långsiktiga strategin. De anser därför att många 
outsourcingrelationer misslyckas. Studiens beställarföretag ser dock 
outsourcing som ett alternativ för att nå den långsiktiga strategin. Med stöd 
i empirin har beställarföretagens outsourcingprocess varit noga genomtänkt 
och planerad och inte inriktad mot att nå kortsiktiga kostnadsbesparingar. 
Anledningen till att de beaktat och övervägt strategin i samband med 
outsourcingbeslutet har att göra med att beslutet av olika anledningar varit 
betydelsefullt. Sandvik såg beslutet som en viktig del då de ville förmedla 
till övriga koncernen att outsourcing av supporttjänster är ett vägval som 
gjorts och att det ska överföras till övriga bolag inom Sandvik. Outsourcing 
av det interna servicebolaget var ett pionjärprojekt som inte fick misslyckas 
varför de lade ner mycket tid och resurser på att se till att outsourcing blev 
rätt från början och var förenlig med dess strategi. En del av Saab Supports 
strategi är att uppnå en högre flexibilitet, antingen genom att effektivisera 
internt eller genom att köpa in tjänsten utifrån. Vi har funnit att det innebär 
att de vid varje outsourcingbeslut överväger och beaktar om strategin är 
förenlig med beslutet. Därför är strategin en naturlig del av företagets 
outsourcingprocess. Dessutom har Saab Support under en längre tid 
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outsourcat vissa verksamhetsområden varför det finns en stor erfarenhet av 
detta. Cloetta Fazers strategi stödjer ett beslut om outsourcing då företaget 
vill bli mer effektiva för att underlätta för kärnverksamheten och då de i 
dagsläget inte kan göra detta tillräckligt effektivt internt var outsourcing ett 
lämpligt val. Beslutet om outsourcing är till viss del kortsiktigt då de när de 
har byggt upp kompetens inom området har som mål att bedriva det i egen 
regi.  
 

 
Figur 5:14, Strategins betydelse för ett outsourcingbeslut. 
 
Trots att studiens fallföretag inte har en uttalad outsourcingstrategi har 
beslutet om outsourcing varit ett alternativ för att nå den övergripande 
strategin. 
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6. SLUTSATSER 
 
 
 
Inledningsvis belyser vi hur outsourcing definieras och hur utvecklingen 
kan förväntas bli. Vidare i kapitlet kommer vi att svara på studiens 
undersökningsfrågor och syfte. Slutsatserna bygger på de resonemang som 
förs i analyskapitlet. Slutligen kommer vi att ge förslag på framtida 
forskning inom outsourcingämnet. 
 
 
 

6.1 DEFINITION & UTVECKLING 
 
Beroende på vilket budskap företaget vill förmedla har begreppet 
outsourcing olika innebörder för skilda företag och medarbetare. 
Innebörden av begreppet, att lägga ut på extern partner, kommer att finnas 
kvar men det kommer att benämnas olika, exempelvis outsourcing, 
helhetslösning eller partnerskap. Outsourcing betraktas mer som ett 
partnerskap om det handlar om mer komplexa produkter och tjänster, 
gemensamma investeringar, både arbetsgivar- och arbetsledaransvar samt 
gemensamma informations- och kommunikationssystem och mer som ett 
inköp om dessa faktorer har liten påverkan på outsourcingrelationen.  
 
Många företag och medarbetare betraktar begreppet outsourcing som ett 
negativt värdeladdat ord, eftersom outsourcing ofta förknippas med 
uppsägningar. Det går därför inte att bygga ett varumärke kring fenomenet. 
För att outsourcing ska kunna marknadsföras som ett lyckat koncept måste 
det ges en mer positiv innebörd. Ett sätt att göra detta är att istället 
marknadsföra outsourcing som ett partnerskap, vilket indikerar på ett mer 
omfattande åtagande hos båda parter.  
 
Det är endast första gången när en verksamhet läggs ut på en extern partner 
som det kan betraktas som outsourcing. När kontraktet förlängs så sker 
ingen ny förhandling, utan det förlängs ofta rutinmässigt på årsbasis och 
kan då betraktas som en ren upphandling. 
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De verksamhetsområden som det finns indikationer på att outsourcing 
kommer att ha tillväxt inom är ekonomi-, personal- och HR-avdelningar. 
Många företag uppmärksammar de möjligheter som är kopplade till att 
outsourca dessa supportverksamheter, då de ofta inte är värdeskapande 
aktiviteter. Detta får stöd av att många företag genomgår strukturella 
förändringar genom att bilda interna servicebolag, vilket kan komma att 
benämnas som intern outsourcing. 
 

6.2 HUR SER BESTÄLLARFÖRETAGETS 
OUTSOURCINGPROCESS UT? 

 
Ledningens riskbenägenhet påverkar ett beslut om outsourcing. Är 
ledningen risktolerant kan detta medföra att ett stort antal outsourcingbeslut 
genomförs. Om ledningen inte i lika stor utsträckning är villig att ta risker 
kan det få till följd att ett verksamhetsområde som för företaget kanske 
hade varit fördelaktigt att outsourca inte outsourcas. 
 
För att minska motståndet från medarbetarna är det av betydelse att lämna 
information om outsourcing vid en tidpunkt då beslutet är fattat och 
kontraktsskrivandet har påbörjats. Det kan annars uppstå en 
osäkerhetssituation där medarbetarna kan få uppfattningen av att 
avdelningen inte är tillräckligt viktig eller att deras anställning kan gå 
förlorad. Detta kan i sin tur verka hämmande för motivationen och 
arbetsmoralen hos den enskilde medarbetaren. 
 
Det kan verka enkelt att byta leverantör om det finns ett flertal som kan 
tillhandahålla samma typ av outsourcingtjänst. Studiens beställarföretag 
anser istället att ett byte av leverantör är förenat med en ny upphandlig, 
vilken är resurskrävande och en lång process. Dessutom ser de outsourcing 
som ett partnerskap där gemensamma investeringar genomförts. Vid de 
tillfällen där det är enklare att byta mellan leverantörer, kan detta kanske 
mer betraktas som ett inköp.   
 

6.3 VILKEN ÄR BESTÄLLARENS ROLL? 
 
För att outsourcingrelationen ska lyckas har det visat sig vara viktigt att 
upprätta en beställarorganisation och ha kompetenta kravställare. 
Kravställarens roll är att översätta företagets behov och önskemål, men 
även att förmedla detta till en extern partner. Detta för att garantera att 
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leverantören tillhandahåller och levererar de tjänster som företaget 
efterfrågar. Många företag ställer högre krav på en extern leverantör trots 
att det är samma maskiner och medarbetare som involveras. Det kan dock 
ses som att det är av den anledningen, att företaget vill nå en högre 
kompetens, som de tar ett beslut om outsourcing. De ska därför efter hand, 
kunna förvänta sig en kompetenshöjning eftersom leverantörens styrka är 
att de har kapacitet att utveckla medarbetarna inom de outsourcade 
områdena. 
 

6.4 VILKA MÖJLIGHETER ÄR KOPPLADE TILL 
ETT OUTSOURCINGBESLUT? 

 
En av de främsta möjligheterna med ett outsourcingbeslut är att uppnå 
kostnadsbesparingar. Studiens beställarföretag ser dock inte detta som den 
främsta möjligheten. Detta har att göra med att de snarare har som ambition 
att bilda partnerskap, än att söka efter kortsiktiga kostnadsbesparingar. De 
är även stora företag där besparingen, till följd av outsourcingbeslutet, är en 
mindre del av den totala kostnadsmassan.   
 
Flexibilitet är en annan möjlighet. Enligt teorin sätts den i relation till en 
mer flexibel produktionsapparat, men enligt empirin till en mer flexibel 
arbetsstyrka. Dessutom har det visat sig att behovet av flexibilitet snarare 
har att göra med företagsspecifika faktorer än omvärldsfaktorer. 
 
Att köpa en bekymmersfrihet och en bekvämlighet är en annan möjlighet 
med outsourcing. Detta kan innebära att beslutet inte är tillräckligt 
genomtänkt eftersom företagen inte har undersökt om de själva hade 
kunnat utföra aktiviteten på ett mer effektivt sätt internt.  
 
Att leverantörens kultur blandas med beställarföretagets är ofta något som 
enligt teorin ses som problematiskt. Studiens beställarföretag såg det som 
positivt att en ny kultur integrerades med den egna. Medarbetarna gick från 
att vara en kostnad till att bli en intäkt för den nya arbetsgivaren och fick 
därmed ett större fokus. Detta medförde en positiv mental förändring.  
 
Att det skulle finnas ett motstånd från medarbetarna är inget som har stöd 
hos beställarföretagen. Med stöd i empirin är det snarare de som stannar 
kvar på det ursprungliga företaget som inte känner tillfredsställelse. De som 
går över till leverantören upplever ofta en ökad motivation genom att de får 
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utvecklas och specialiseras inom områden de vill arbeta med. Det bör 
nämnas att det är en stor skillnad på att genomföra en outsourcing och 
samtidigt låta alla medarbetare fortsätta sin anställning inom det nya 
företaget, mot att outsourca och samtidigt säga upp ett stort antal 
medarbetare. Motståndet torde öka i takt med att fler medarbetare inte får 
fortsatt anställning hos den nya arbetsgivaren.  
 
Att marknaden för outsourcing har mognat, att det finns fler exempel på 
lyckade samarbeten samt att acceptansen och förståelsen för outsourcing 
har ökat, möjliggör en utökad outsourcingverksamhet. Outsourcing 
kommer att bli en mer naturlig utveckling av organisationer. Medarbetarna 
kommer att bli mer vana vid att ha olika arbetsgivare vid olika tidpunkter, 
vilket i framtiden kommer att innebära ett minskat motstånd till 
förändringar. Att ledningen poängterar att det inte är ett alternativ att 
fortsätta driva verksamheten som den görs idag, gör att medarbetaren blir 
mer positivt inställda till outsourcingbeslutet. I studien har det framgått att 
fackförbund, massmedia och allmänhet har visat stort motstånd till att 
företag väljer att outsourca. Även detta motstånd torde minska i takt med 
att förståelsen och acceptansen ökar.  
 
En annan möjlighet med ett outsourcingbeslut är att företag kan fokusera 
mer tid och resurser på kärnverksamheten. Ofta betraktar företag 
kärnverksamhet som det de utför på bästa sätt. Kärnkompetens ska dock 
vara något unikt och något som ingen annan kan göra bättre. Om ett annat 
företag kan genomföra aktiviteten till en lägre kostnad och högre kvalitet, 
bör det övervägas om inte detta företag ska tillhandahålla och leverera 
denna tjänst, då detta område tillhör deras kärnkompetens.  
 

6.5 VILKA RISKER ÄR KOPPLADE TILL ETT 
OUTSOURCINGBESLUT & HUR HANTERAS 

DESSA? 
 
En risk som är kopplad till ett outsourcingbeslut är att synergieffekter kan 
gå förlorade. Studiens beställarföretag har hanterat detta genom att de sökt 
efter en partner som kan leverera en helhetslösning, vilket minimerar risken 
för att synergieffekter mellan funktioner uteblir. Genom att köpa en 
helhetslösning slipper beställarföretagen dessutom ha många relationer som 
är tids- och resurskrävande. 
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Ett ökat beroende kan innebära en risk för företagen om de blir låsta i en 
mindre tillfredsställande relation. Studiens beställarföretag ser inte detta 
som en problematik, vilket kan tyda på att stora företag har kapacitet och 
resurser att bygga upp samma funktion internt om relationen misslyckas. 
Beställarföretagen behöver då inte vara lika bekymrade över att hamna i 
beroendeförhållande. Ju mer beroende beställarföretaget är av den 
outsourcade verksamheten och närmare kärnverksamheten den ligger desto 
tätare kontakter mellan kund och leverantör bör upprättas. 
 
Att förlora kontrollen över den verksamhet som lagts ut på extern partner är 
en stor risk som är förknippad med ett beslut om outsourcing. Om företag 
inte kan vara utan denna kontroll bör de överväga om de har fattat ett bra 
outsourcingbeslut och kanske ta tillbaka verksamheten. Det är inte ett 
rimligt krav att ha samma kontroll som tidigare och syftet med outsourcing 
blir då inte uppfyllt.  
 
Förlorad kompetens i form av att nyckelpersoner med specialistkunskap 
lämnar företaget är en annan risk med att lägga ut verksamheter på extern 
partner. Detta torde inte upplevas som en risk då det är en rörlig 
arbetsmarknad. 
 
Flexibilitet möjliggör att beställarföretag kan bli mer anpassningsbara och 
ses som något positivt. Dock kan flexibilitet även betraktas som det 
motsatta då företag kan känna sig låsta i och styrda av ett kontrakt. Detta 
uppträder exempelvis när företaget har förbundit sig att beställa ett visst 
antal timmar och inte endast kan beställa det antal timmar som faktiskt 
efterfrågas.   
 
Det är svårt att bestämma vad som är företagets kärnkompetens. Det händer 
att företag väljer att ta tillbaka områden som är outsourcade. Risken blir då 
att de tar tillbaka hela området och inte överväger vad som adderar värde 
till företaget. De delar av de tidigare outsourcade områdena, som en extern 
partner fortfarande gör mer kostnadseffektivt och till en högre kvalitet, bör 
fortsätta vara outsourcade. 
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6.6 VILKEN STYRFILOSOFI ANVÄNDER 
BESTÄLLARFÖRETAGET FÖR ATT REGLERA 

OUTSOURCINGRELATIONEN?  
 
Det har visat sig att flera olika styrinstrument används för att reglera en 
outsourcingrelation. Studiens beställarföretag använder i första hand 
resultatstyrning som kombineras med bland annat balanserade styrkort, 
Open Book Accounting, förtroende, benchmarking och kontrakt. Det har 
visat sig vara fördelaktigt att kombinera olika styrmått för att alla 
medarbetare ska kunna styras på ett sådant sätt som anses tillfredsställande 
för att uppnå organisationens mål.  
 
Förtroende är ett viktigt medel för att skapa en lyckad relation. Det har 
visat sig att förtroende inte endast handlar om tillit mellan företag utan 
även mellan företag och dess medarbetare. För att det ska bli ett bra 
outsourcingbeslut är det viktigt att hela organisationen med dess 
medarbetare har förståelse för att outsourcing är ett vägval och ett 
betydelsefullt beslut som företaget har tagit. 
 
Beställarföretagen som ingår i studien anser att de har en styrfilosofi som 
på ett bra sätt reglerar outsourcingrelationen. Dock är detta svårt att ta 
ställning till om företagen inte har outsourcat under längre tid. De har då 
inte hunnit genomföra uppföljningar och se effekterna av om 
styrinstrumenten på ett bra sätt reglerar outsourcingrelationen.  
 

6.7 VILKEN ÄR BESTÄLLARFÖRETAGETS 
STRATEGI & ÄR DEN FÖRENLIG MED ETT 

OUTSOURCINGBESLUT? 
 
Beställarföretagens strategier har olika inriktningar och syftar till att uppnå 
högre kvalitet, ökad flexibilitet och kostnadseffektivitet samt att skapa en 
bekymmersfrihet. Studiens beställarföretag anser att de har en strategi som 
är förenlig med ett outsourcingbeslut. Deras olika strategier uttalar inte 
tydligt att outsourcing är den enda vägen att gå, men de främjar 
kontinuerlig verksamhetsöversyn, effektivisering och ifrågasättande av 
verksamheten som kan leda till outsourcing.  
 
Studien stödjer att outsourcing tillhör den långsiktiga strategin och inte 
enbart uppmuntrar kortsiktiga kostnadsreduktioner. Denna syn är mer 
tydlig när företag outsourcar områden som mer kan betraktas som 
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stödfunktioner till kärnverksamheten. Outsourcing är ett vägval som många 
företag har gjort men denna inriktning kan komma att ändras i framtiden. 
 

6.8 FRAMTIDA FORSKNING 
 
Vi har funnit att det finns indikationer på att företag i allt större 
utsträckning kommer att outsourca delar av eller hela ekonomi-, personal- 
och HR-avdelningar då dessa för många företag inte är värdeskapande 
aktiviteter. I takt med att fler företag väljer att lägga ut dessa avdelningar 
på externa partner vore det intressant att studera vilka effekter detta kan få 
för företaget och huruvida det är lämpligt att outsourca dessa avdelningar. 
Ekonomi-, personal- och HR-avdelningar tillhör traditionella 
stabsfunktioner som kan anses ha en samordnande roll mellan taktisk och 
operativ nivå. Det vore intressant att studera hur denna samordnande roll 
påverkas av ett outsourcingbeslut och vilken enhet som kommer att fungera 
som en kommunikationskanal och informationsspridare.    
 
Under studiens gång har det framkommit att medarbetarna har en 
påverkande roll vid ett beslut om outsourcing. Det vore intressant att vidare 
undersöka hur medarbetarna förhåller sig till outsourcing, det vill säga 
outsourcing ur ett medarbetarperspektiv.  
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 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE � BEMANNINGSFÖRETAG 
 

Allmänna frågor 
! Hur länge har Du varit anställd inom företaget? 
! Vilken är Din befattning? 
! Vilka är Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
! Hur stor var bemanningsföretagets omsättning 2003? 
! Hur stor del av denna omsättning hör till verksamheten outsourcing? 
! Viken är bemanningsföretagets strategi (marknadsandelar, 

kostnadsledarskap osv.)? 
! Hur tror Ni att bemanningsföretagets strategi kommer att se ut i 

framtiden (växa organiskt, uppköp osv.)?  
 
 
Bemanningsföretagets utveckling 
! Hur har bemanningsföretagens marknad generellt utvecklats över 

tiden (volym, pris, utbud, efterfrågan, marginaler osv.)? 
! Inom vilka branscher har bemanningsföretagets marknadsandelar 

ökat (Telecom, bank och finans, industrisektorn, offentlig verksamhet 
osv.)? Varför? 

! Inom vilka branscher har bemanningsföretagets marknadsandelar 
minskat? Varför? 

! Inom vilka funktioner har bemanningsföretagets marknadsandelar 
ökat (Tillverkning, IT, ekonomi, personal osv.)? Varför? 

! Inom vilka funktioner har bemanningsföretagets marknadsandelar 
minskat? Varför? 

 
 
Bemanningsföretagets framtidsutsikter 
! Hur tror Ni att marknaden för bemanningsföretagen generellt 

kommer att se ut i framtiden (volym, pris, utbud, efterfrågan, 
marginaler osv.)?  

! Inom vilka branscher tror Ni att det för bemanningsföretaget finns 
tillväxtpotential (Telecom, bank och finans, industrisektorn, offentlig 
verksamhet osv.)? Varför? 

! Inom vilka branscher tror Ni på en tillbakagång för 
bemanningsföretaget? Varför? 

! Inom vilka funktioner tror Ni att det för bemanningsföretaget finns 
tillväxtpotential (Tillverkning, IT, ekonomi, personal osv.)? Varför? 
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! Inom vilka funktioner tror Ni på en tillbakagång för 
bemanningsföretaget? Varför? 

! Vilken/vilka kompetenser är viktigast för Er idag?  
! Vilken/vilka kompetenser tror Ni kommer att vara vikiga för Er 

framtiden? 
! Hur kommer Ni använda bemanningsföretagets kompetens och 

strategi för att agera på den framtida marknaden (utbud, efterfrågan, 
pris osv.)? 

 
 
Outsourcing 
! Hur definierar Ni begreppet outsourcing? 
! När började Ni med verksamheten outsourcing? 
! Inom vilka branscher tillhandahåller Ni idag outsourcing (Telecom, 

bank och finans, industrisektorn, offentlig verksamhet osv.)? 
! Inom vilka funktioner tillhandahåller Ni idag outsourcing 

(Tillverkning, IT, ekonomi, personal osv.)? 
! Inom vilka branscher tror Ni att outsourcing i framtiden kommer att 

öka (Telecom, bank och finans, industrisektorn, offentlig verksamhet 
osv.)? Varför?  

! Inom vilka branscher tror Ni att outsourcing i framtiden kommer att 
minska? Varför?  

! Inom vilka funktioner tror Ni att outsourcing i framtiden kommer att 
öka (Tillverkning, IT, ekonomi, personal osv.)? Varför? 

! Inom vilka funktioner tror Ni att outsourcing i framtiden kommer att 
minska? Varför? 

! Finns det några faktorer i omvärlden som Ni anser stimulerar 
utvecklingen av outsourcing (lagstiftning, fackliga 
intresseorganisationer, globalisering osv.)? 

! Finns det några faktorer i omvärlden som Ni anser hämmar 
utvecklingen av outsourcing? 

! Vilka möjligheter och fördelar innebär outsourcingkontraktet med 
kunden för bemanningsföretaget (ansvarsområden, ansvarfördelning 
osv.)? 

! Tror Ni att outsourcingkontraktet med kunden kan innebära vissa 
risker och nackdelar för bemanningsföretaget? 
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Kunder 
! Vilka möjligheter och fördelar tror Ni att ett outsourcingbeslut kan 

innebära för kunden (kostnadsreduktion, flexibilitet, tillgång till 
kompetens, fokus på kärnverksamhet osv.)? 

! Tror Ni att ett outsourcingbeslut kan innebära vissa risker och 
nackdelar för kunden? Vilka? 

! Vilka är Era viktigaste kunder inom verksamheten för outsourcing? 
! Har Ni några kunder som under en längre tid har använt sig av 

outsourcing och därmed outsourcat allt fler funktioner för att på så 
sätt kunna fokusera på sin kärnverksamhet? 

 
 

Övrigt 
Är det något mer Ni vill tillägga angående bemanningsföretaget med 
avseende på verksamheten för outsourcing?  
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BILAGA 2:  INTERVJUGUIDE � BESTÄLLARFÖRETAG 
 
Berätta om din roll i företaget 
! Hur länge har du varit anställd inom företaget? 
! Vilken är din befattning? 
! Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
 
Beskriv när företaget började med outsourcing och vilka 
verksamhetsområden som företaget idag outsourcar 
! Hur skulle ni förklara begreppet outsourcing? (Definition) 
! När började ni med outsourcing?  
! Vilka verksamhetsområden började ni att outsourca? 
! Är det några andra verksamhetsområden som ni outsourcar idag? 
! Finns det några andra verksamhetsområden som ni tror kommer att 

bli aktuella att outsourca i framtiden? 
! Upplever du att det finns några trender på marknaden som visar på en 

utökad outsourcing inom vissa verksamhetsområden och branscher? 
(generellt) 

! Ser du någon tendens till att outsourcing kommer att minska inom 
vissa verksamhetsområden? (marknaden, generellt) 

! Finns det några faktorer på marknaden som stimulerar respektive 
hämmar verksamheten för outsourcing, dels intern men även externt? 
(priser, marginaler, dokumentation, transport, IT, kommunikation, 
politiska, leverantörer har blivit bättre) 

 
 
Var går gränsen mellan vad som går att outsourca i ert fall 
! Hur skulle du förklara begreppet kärnkompetens? 
! Hur kan ett företag avgöra vad som kan betraktas som sin 

kärnkompetens och vem fattar detta beslut?  
! Enligt teorin är det viktigt att företag identifierar sin kärnkompetens 

för att inte riskera att outsourca denna. Är det något ni har tänkt på 
och vilken anser ni i så fall är er kärnkompetens? 

! Tror ni att företagets kärnkompetens har ändrats med tiden? 
! Finns det några verksamhetsområden som ni inte betraktar som er 

kärnkompetens men som av andra orsaker bör finnas kvar internt? 
(Strategiska skäl, värdeskapande aktiviteter) 
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Beskriv vad outsourcing innebär för företaget och vilka 
konsekvenser beslutet om outsourcing leder till 
! Vilka specifika möjligheter leder outsourcing till för företaget? Den 

främsta möjligheten? 
! Har möjligheterna med outsourcing förändrats med tiden? (rådande 

ekonomi, antalet funktioner och under hur lång tid)  
! Ser ni några andra möjligheter med att outsourca i framtiden? 
! Vilka ytterligare möjligheter tror du att ett outsourcingbeslut generellt 

sett kan leda till för företag som liknar er men även för företag i andra 
branscher? 

! Tror ni att outsourcing innebär några specifika risker för företaget?  
! Hur hanteras ni i så fall dessa risker? 
! Anser ni att riskerna för företaget har förändrats med tiden?  
! Tror ni att företaget kommer att utsättas för andra risker i framtiden?  
! Vilka ytterligare risker tror du att ett outsourcingbeslut generellt sett 

kan leda till för företag som liknar er men även för företag i andra 
branscher? 

 
 
Beskriv företagets outsourcingrelation med leverantörerna 
och hur denna har utvecklats 
! Vilka faktorer är viktiga för att skapa en lyckad relation för både 

företaget och er leverantör? 
! Vilken betydelse har förtroende mellan parterna i en 

outsourcingrelation? 
! Hur kan makt och beroende påverka en outsourcingrelation? 
! Varför tror ni att outsourcingrelationer kan upplevas som mindre 

lyckade? 
 
 
Beskriv hur företagets outsourcingprocess ser ut, hur ett 
kontrakt upprättas och vilken roll beställaren av tjänsten har  
! Finns det några viktiga faktorer som påverkar valet av leverantör? 

(benchmarking, begränsad rationalitet då det finns flera val, offerter) 
! På vilket sätt tror du att leverantören kan utföra tjänsten billigare än 

vad företaget gör?  
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! På vilka grunder bestäms prissättningen av tjänsten? (typ av uppgift, 
längden på kontraktet, antal personer som involveras, fast eller rörligt 
pris)  

! Vilka kostnadsområden berörs av ett outsourcingbeslut och hur tas en 
kostnadsanalys fram? (produktion, förhandling, opportunism av kund, 
leverantör och av oberoende part) 

! Finns det kostnader som är svåra att förutse i kalkylen och hur 
behandlas dessa i så fall i ett kontrakt? (kompetensförlust, lojalitet, 
förtroende, osäkerhet)  

! Vilken roll har den person som förhandlar med leverantören för ett 
outsourcingbeslut och vilken betydelse har han för att det ska bli 
lyckat?  

! Vilken kompetens bör den person som förhandlar med leverantören 
besitta? (beställarkompetens, informationsasymmetri, en part har mer 
kunskap om ett område än den andre parten)  

 
 
Beskriv vilka styrinstrument som blir aktuella i relationen 
mellan företaget och leverantören  
! Vilken är företagets styrfilosofi och hur uttrycks den för att reglera 

outsourcingrelationen? (resultatbaserad, nyckeltal, direkt styrning) 
! Vilka områden bör ett kontrakt innehålla? (uppgiftsprecisering, 

ansvarsfördelning, anpassningar, kostnadsanalys, tid, fasta eller 
rörliga priser) 

! Vilken betydelse anser ni att ett kontrakt har som styrinstrument? 
! På hur lång tid brukar kontrakten skrivas? Fördelar och nackdelar 

med kontraktstiden? 
! Hur utformas kontraktet mellan företaget och leverantören? 

Standardkontrakt som utvecklas eller ett kontrakt som byggs upp från 
grunden? 

! Hur följer ni upp och utvärderar ett outsourcingkontrakt? 
(Kommunikation) 

! Anser ni att företaget har en styrfilosofi som är förenlig med ett 
outsourcingbeslut?  

 
 
Berätta hur företagets strategi är utformad och hur den 
påverkar ett outsourcingbeslut 
! Vilken är företagets strategi idag? Har strategin ändrats med tiden? 
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! Är outsourcing ett kortsiktig beslut eller har outsourcing blivit en del 
av företagets långsiktiga strategi?  

! Hur tror ni att företagets strategi påverkar ett outsourcingbeslut? 
! Anser ni att företaget har en strategi som är förenlig med ett 

outsourcingbeslut? 
 
 
Vi kommer att ta upp några av de främsta möjligheterna och riskerna som 
enligt teorin är förknippade med outsourcing. Vi vill att du kommenterar 
hur du ser på dessa samt vad du tror att det kan få för effekter på 
outsourcingbeslutet, dels generellt på marknaden men även specifikt för ert 
företag. 
 
En av de största möjligheterna enligt teorin är att företag 
! Uppnår kostnadsbesparingar 
! Kan fokusera på sin kärnkompetens 
! Får tillgång till leverantörens kunskap 
! Kan uppnå större flexibilitet (lättare kan ställa om produktion, 

minskar kapitalbindningen, färre medarbetare att ta ansvar för, lättare 
att säga upp kontrakt) 

 
 
En av de största riskerna enligt teorin är att företag 
! Kan förlora värdefull kompetens som kan vara svår att återskapa 
! Outsourcar fel aktiviteter eller att kärnkompetensen kan förändras 

över tiden 
! Kan förlora värdefull information då exempelvis 

ekonomiavdelningen outsourcas 
! Kultur kan bli mindre tydlig vilket kan hämma organisatoriskt 

lärande, motivation och koordination 
 
 
Avslutning 
! Är det något mer som du tycker är viktigt att poängtera i samband 

med att ett företag ska ta ett outsourcingbeslut? 
 
 
 


