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Sammanfattning 
Titel: Borta bra men hemma bäst? - kritiska framgångsfaktorer vid återförandet av en 
tidigare outsourcad aktivitet   

Författare: Gustav Forss och Simon Skott 

Handledare: Jörgen Dahlgren 

Bakgrund: Outsourcing har sen början av 1990-talet varit trendigt. Ett genomförande 
av outsourcing kan leda till avsevärda positiva effekter, det finns dock studier som tyder 
på att många företag har negativa erfarenheter av fenomenet, varpå backsourcing vuxit 
fram. Negativa erfarenheter av outsourcing samt att marknaden för densamma fortsätter 
att växa, borde innebära att vi i framtiden kommer se fler fall av backsourcing och dess 
roll som en alltmer etablerad strategi. Tidigare studier har endast fokuserat på motiven 
till backsourcing och vi vill därför bredda den akademiska förståelsen i ämnet. 

Syfte: Att identifiera de kritiska framgångsfaktorer som ligger till grund för lyckad 
backsourcing. Vidare vill författarna också öka förståelsen av fenomenet backsourcing. 

Definitioner:  

Outsourcing - överlåtande av en tidigare internt utförd aktivitet till en tredje part. 

Backsourcing - återförande av en tidigare outsourcade aktivitet, till egen regi. 

Insourcing - införande av en aktivitet som tidigare utförts av en underleverantör. 

Resultat: Genom studien har författarna urskilt ett mönster i hur och varför företag 
genomför backsourcing. Vidare har en modell över backsourcingprocessen skapats som 
kan hjälpa företag i återförandet av en aktivitet. Författarna har också identifierat fyra 
kritiska framgångsfaktorer som är specifika vid backsourcing. 

Sökord: Backsourcing, Outsourcing, Insourcing, Kritiska framgångsfaktorer, 
Backsourcingprocessen 

! !



!

!

Abstract 
Title: There is no place like home? - critical success factors when returning a 
previously outsourced activity 

Author: Gustav Forss and Simon Skott 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

Background: Outsourcing has since the beginning of the 1990s been trendy. An 
implementation of outsourcing can lead to considerable benefits. However, studies 
show that many companies have negative outsourcing experiences, and as a result of 
that backsourcing emerged. At the same time, as the negative experiences with 
outsourcing increases, the market for outsourcing continues to grow. Which shall mean 
that we will see more cases of backsourcing in the near future as backsourcings role as 
an established strategy increases. Previous studies have only focused on the reasons for 
backsourcing, and to broaden the academic understanding of the subject is necessary. 

Aim: To increase the understanding for backsourcing, and its process, and identify 
critical success factors when performing backsourcing. 

Definitions:  

Outsourcing; assignment of a previously performed in-house activity to a third party. 

Backsourcing: return of a previously outsourced activity, to its own. 

Insourcing: establishing a task previously performed by a subcontractor. 

Results: Through the study, the authors have distinguished a pattern that tells us how 
and why companies implement backsourcing. Furthermore, a model of the 
backsourcingprocess has been created to help companies in the return of an activity. 
The authors have also identified four critical success factors that are specific to 
backsourcing. 

Search terms: Backsourcing, Outsourcing, Insourcing, Critical success factors, 
Backsourcingprocess 

 

 

 

 

 



!

!

Förord 
 

Uppsatsen är ett resultat av vår Master Thesis vid Linköpings Universitet, institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling. Detta är vårt sista steg i utbildningen till 
Civilekonomer. Vi vill tacka vår handledare Jörgen Dahlgren som väglett oss genom 
uppsatsens gång, varit ett stort stöd samt funnits tillgänglig när frågor dykt upp. Vi vill 
även rikta ett stort tack till de personer på Scania, Saab, Lantmännen, SKF och Sandvik 
som har avsatt sin tid för att göra denna studie möjlig. Slutligen vill vi också tacka de 
personer som på olika sätt hjälpt oss med råd och inspiration. 

 

Linköping, maj 2011 

 

  

 

Gustav Forss     Simon Skott 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Many companies that have gone through large scale outsourcing exercises 
are finding that their flexibility is not as enhanced as they thought it would 
be with outsourcing, and that service levels they thought would improve 
have actually dropped… They are beginning to find that outsourcing is not 
the panacea they hoped for when they outsourced.”  

(Hirschheim, 1998) 

Vad gör ett företag när den förväntade mirakelmedicinen inte får den effekt de hoppats 
på? Har outsourcingen löst några problem eller endast medfört en massa biverkningar? 
Vad blir nästa steg och hur ska företaget gå tillväga? 

Dagens företagsmiljö ställer större krav på företagsledningen att åstadkomma mer med 
mindre resurser och i snabbare takt. Konkurrenstrycket och det ökade kravet från 
marknaden driver företaget att ständigt öka effektiviteten. Organisationerna 
omstruktureras, nedskärs och omarbetas i ett obevekligt försök att öka effektiviteten och 
smidigheten, vilket ska leda till ökad produktivitet. Företaget måste fokusera sina 
begränsade tillgångar på aktiviteter som är väsentliga för dess överlevnad. För att klara 
de ökade kraven har en extensiv ökning av sourcingstrategier dykt upp på marknaden, 
för att förklara dessa brukar teoretiker termer som outsourcing, backsourcing och 
insourcing. Begreppen kommer att beskrivas mer ingående i teorikapitlet, men för att du 
som läsare ska förstå det problem vi vill studera beskriver vi dem kort: 

Outsourcing - överlåtande av en tidigare internt utförd aktivitet till en tredje part. 

Backsourcing - återförande, av en tidigare outsourcade aktivitet, till egen regi. 

Insourcing - införande av en aktivitet som tidigare utförts av en underleverantör. 

Sen början av 2000-talet finns det ett antal backsourcing fall som fått stor medial 
uppmärksamhet. Det mest kända är JP Morgan Chase som 2001 skrev under ett sjuårigt 
avtal med IBM. Ett avtal som uppskattades vara värt fem miljarder USD. Efter endast 
21 månader valde JP Morgan Chase att säga upp avtalet och ta hem IT-avdelningen. 
Uppsägningen av avtalet innebar stora kostnader för JP Morgan Chase, dels till IBM för 
att kontraktet bröts men även genom omstruktureringar i organisationen, immateriella 
kostnader och genom bristande förtroende för ledningen. Detta är ett av flera tydliga 
exempel på konsekvenser som kan uppstå genom felaktiga outsourcingbeslut.  (Overby, 
2005). 
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För att bättre förstå backsourcing och hur det uppstått måste man först bekanta sig med 
outsourcing. Outsourcing kan härledas till slutet av 1980-talet då företag, efter en lång 
period där volym och stordrift setts som grunderna i företagsverksamheten, började 
lägga allt större fokus på kunskap och värdeskapande. Outsourcingen användes då som 
utgångspunkt för att ersätta bristande kompetens inom företaget samt för att öka 
kapaciteten. Anledningarna till varför företag outsourcar har därefter förändrats. När 
produktionen automatiserades sjönk produktionskostnaderna, vilket innebar att dess 
betydelse för värdeskapande kom att minska. På så sätt förflyttades värdet i att 
outsourca från produktionsprocessen till den service som är kopplad till produkten. 
(Greaver, 1999) Detta brukar beskrivas närmare i teorier kring kärnkompetens som från 
1990-talet och framåt legat till grund för beslut om outsourcing respektive backsourcing.  

Enligt Abrahamsson, Brege och Andersson (2003) är de vanligaste skälen till 
outsourcing traditionellt förväntan om lägre kostnader och stordriftsfördelar i 
kombination med högre kvalitet och servicegrad. Fan (2000) menar att motiven förutom 
att minska kostnaderna även är att förbättra fokus på kärnkompetensen, öka 
flexibiliteten samt att skapa förändring.  

Outsourcing har sen början av 1990-talet varit trendigt. Trenden har varit mycket 
framträdande inom såväl svenskt som internationellt näringsliv och verkar följa en 
utvecklingscykel från enklare tjänster och produkter till mera komplicerade. Sedan 
länge har företagen lagt ut enklare verksamhet på tjänstesidan i form av 
personalrestauranger och städning. Därefter har HR (Human Resource) funktioner som 
löneadministration ökat i utsträckning, detsamma gäller för drift och utveckling av IT-
system samt logistik– och produktionsfunktioner. (Abrahamsson, Brege & Andersson, 
2003)  

Det som kännetecknar en trend inom områdena företagsstrategi och organisation, är att 
många beslutsfattare hakar på, istället för fundamentala beslutsunderlag har beslut för 
outsourcing tagits på mer schablonmässiga grunder. Risken är uppenbar och kan 
innebära beslut som inte bygger på ordentliga analyser av beslutssituationen och därmed 
till felaktiga beslut om outsourcing. Det föranleder i sin tur ett missnöje med gällande 
outsourcingkontrakt. (Abrahamsson, Brege & Andersson, 2003) Ett företag i en sådan 
situation har tre alternativa vägar att gå, att vara kvar hos nuvarande leverantör, att byta 
leverantör eller att backsourca aktiviteten. (Whitten & Leidner, 2006) 

Om outsourcingen görs på rätt sätt kan det leda till avsevärda positiva effekter, det finns 
dock studier som tyder på att många företag har negativa erfarenheter av fenomenet. 
Därigenom har backsourcing vuxit fram. (Abrahamsson, Brege & Andersson, 2003)  
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1.2 Problemdiskussion 

En studie som genomfördes av Deliotte Consulting år 2005 visar att 70 procent av 
företag som outsourcar har negativa erfarenheter av outsourcing och att 25 procent av 
dessa företag valt att ta tillbaka aktiviteter de tidigare utfört i egen regi. (Veltri, 
Saunders & Kavan, 2008) 2000 genomförde Dun & Bradstreet en undersökning som 
visar att 20 till 25 procent av alla outsourcing relationer misslyckas inom en 
tvåårsperiod och att 50 procent misslyckas inom fem år. (Dun & Bradstreet, 2000) 
Vidare visar en studie av 70 nordamerikanska företag att endast fyra procent av dessa 
inte överväger att backsourca när gällande outsourcingkontrakt löpt ut. (Veltri, Saunders 
& Kavan, 2008) Resultatet av undersökningarna ovan är ett tydligt bevis på att fler och 
fler företag som tidigare outsourcat nu undersöker andra möjligheter med sina 
aktiviteter. (Whitten & Leidner, 2006)  

Trots de studier vi ovan exemplifierat så fortsätter den globala outsourcing marknaden 
att stadigt växa. Företag av alla storlekar och inom olika branscher fortsätter att 
outsourca aktiviteter med kontrakt i mångmiljonklassen. (Veltri, Saunders & Kavan, 
2008) En rapport från EquaTerra1 för fjärde kvartalet 2010 visar att outsourcingen 
fortsätter att öka. Sättet som företagen outsourcar på har dock förändrats och blivit mer 
diversifierad och fragmenterad. (Lepeak, 2011) Både det ökade missnöjet och den 
växande outsourcingmarknaden borde innebära att vi kommer att se fler 
backsourcingfall i framtiden.  

Tidigare studier i ämnet behandlar främst anledningarna och motiven till backsourcing. 
Tyngdpunkten har legat vid vad som förorsakat beslutet att backsourca, men brister 
finns gällande vetskapen, om och hur återförandet ska genomföras. Återförandet av en 
aktivitet är en process som frambringar många frågor. Då backsourcing framträder som 
en alltmer etablerad strategi kräver ämnet vidare studier dels för att bredda den 
akademiska förståelsen men även som en hjälp för företag som funderar på att ta hem en 
outsourcad aktivitet.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 EquaTerra tillhandahåller rådgivning inom informationsteknik och affärsprocessomvandling. De släpper varje kvartal en rapport 
där läget på outsourcingmarknaden analyseras. 
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1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att identifiera de kritiska framgångsfaktorer som ligger till 
grund för lyckad backsourcing. Vidare vill vi öka förståelsen av fenomenet 
backsourcing. 

Nedan presenteras de frågeställningar vi ämnar besvara.  

- Vilka är motiven för beslut om outsourcing respektive backsourcing samt hur 
påverkar riskerna med outsourcing beslutet att backsourca?  

- Hur genomför ett företag backsourcing och hur ser processen ut? 

- Vilka kritiska framgångsfaktorer kan identifieras och varför är de viktiga i 
backsourcingprocessen? 

 

 

!  
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2 Studiens genomförande 

2.1 Angreppssätt  

Alla empiriska studier har som syfte att skaffa fram kunskap och när en studie 
genomförs är det viktigt att fundera över vilket angreppsätt som skall användas. 
Metoden skall vara ett hjälpmedel och anger vilket tillvägagångssätt som ska användas 
för att erhålla den bästa beskrivning av verkligheten. Syftet med vår uppsats är att 
identifiera de kritiska framgångsfaktorer som är viktiga för lyckad backsourcing. De 
metodval vi gör är till för att öka trovärdigheten i det syfte vi ämnar besvara. 

För att kunna identifiera kritiska framgångsfaktorer för backsourcing måste vi först reda 
ut vad begreppet innebär. Enligt Rockart (1979) är en kritisk framgångsfaktor ”det 
begränsade antal områden där resultat, om de är tillfredställande kommer att försäkra 
framgångsrik konkurrenskraft för organisationen. Följaktligen betonar Rockart (1979) 
kritiska områden där saker och ting måste gå rätt för att företag ska blomstra. Rockarts 
definition är likt den för kärnverksamhet och kan inte tillfullo likställas med de 
framgångsfaktorer vi ska identifiera vid backsourcing. Greene et al. (1996) menar att 
kritiska framgångsfaktorer är faktorer som är nödvändiga för en organisation eller ett 
projekt för att uppfylla dess verksamhetsmål. Pinto och Slevin (1987) är inne på samma 
spår och menar att kritiska framgångsfaktorer är ”faktorer som, om de ges, avsevärt 
förbättrar projektimplementeringens chanser”. Utifrån de två sistnämnda definitionerna 
har de kritiska framgångsfaktorerna i vår uppsats identifierats. 

De första studierna som gjordes för att identifiera kritiska framgångsfaktorer var 
genomgående teoretiska. Efter det har omfattande enkätundersökningar gjorts för att 
styrka det som tidigare sagts. (Pinto & Prescott, 1990; Pinto & Slevin, 1987) För vår del 
är inte en kvantitativ studie med enkätundersökningar genomförbar. Det grundar sig i att 
få företag genomfört backsourcing och att dessa inte finns i något register, således har vi 
ingen registerpopulation att utgå ifrån. Vi behöver därigenom finna det bästa sättet för 
att identifiera kritiska framgångsfaktorer med hjälp av en kvalitativ studie. Walsh och 
Kanter (1988) betonar vikten i att rangordna de viktigaste orsakerna av relativt värde 
samt de orsaker som varit vanligt förekommande till varför ett projekt misslyckats. Med 
utgångspunkt i det används en flerfallstudie där vi får möjlighet att jämföra faktorer hos 
fler företag för att se om de är återkommande. En kvalitativ studie ger oss även en bättre 
möjlighet att öka förståelsen av fenomenet backsourcing, vilket vi också ämnar göra 
med uppsatsen. 

2.1.1 Koppling mellan teori och empiri 

I metodlitteratur diskuteras olika angreppssätt såsom deduktiv och induktiv teori. En 
enkel förklaring dem emellan är att deduktion går från teori till empiri medan 
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kopplingen vid induktion går åt andra hållet, från empiri till teori. (Holme & Solvang, 
1997) Det kan vara bra att tänka sig förhållandet mellan teori och praktisk forskning i 
termer av deduktiva och induktiva strategier. I flera avseenden är det dock bättre att 
uppfatta dessa strategier som tendenser vilket vår uppsats med utgångspunkt i 
fallstudier är ett bra exempel på.  

Vi har utgått från en kombination av dem båda. En sådan strategi kallas för iterativ och 
inbegriper en förflyttning fram och tillbaka mellan data och teori. Det innebär att den 
empiri vi samlar in dels testas mot de teorier som vi tog fram för att skaffa oss kunskap i 
och kring närliggande ämnen. Det är även så att den empiri vi samlat in genom 
intervjuer under tiden gett oss nya tankar och idéer som kräver teorier för att svara på 
vårt syfte och det fenomen vi valt att studera. Då backsourcing är relativt outforskat är 
en kombination att föredra, de teorier som vi tog fram för att skaffa oss kunskap i ämnet 
har efterhand kompletteras då insamlad empiri gett oss nya infallsvinklar. På så sätt har 
vår referensram och tidigare genomförda intervjuer utvecklats och kompletterats under 
uppsatsens gång. (Bryman & Bell, 2005) 

2.1.2 Strategi för studien 

Man brukar här skilja mellan två olika forskningsstrategier. Kvantitativa studier, som 
betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data, det vill säga 
information som kan mätas eller värderas numeriskt. (Bryman & Bell, 2005) Kvalitativa 
studier, som innebär en form av forskning som producerar resultat som inte redovisas 
med hjälp av statistiska metoder eller annan kvantifiering. För kvalitativa studier 
presenteras resultat i form av ord. (Strauss & Corbin, 1998)  

Som vi nämnde i början av kapitlet har vi inte något register med företag att utgå ifrån, 
därmed blir en kvantitativ studie ogenomförbar. En kvantitativ studie bygger nämligen 
på att ett urval i en population kan väljas och definieras. Antalet företag som genomfört 
backsourcing är begränsat vilket innebär att de flesta av de företag som vi fått kontakt 
med är de företag som kommit att ingå i studien. Vår uppsats kommer med dessa 
förutsättningar att vara kvalitativ då inget urval kan väljas och definieras. 

Den kvalitativa studien är öppen för ny information och tillämpbar när vi vill beskriva 
och skapa klarhet i ett fenomen som kräver vidare studier. (Bryman, 2002) Det innebär 
att syftet med vår uppsats bra överensstämmer med fördelarna vid val av en kvalitativ 
studie. 

En kvalitativ studie kan utformas på olika sätt beroende på de frågeställningar vi ämnar 
besvara. Följande fem typer av kvalitativa studier är vanligt förekommande. Även om 
de skiljer sig från varandra, delar de den kvalitativa studiens huvudsakliga egenskaper.  

C Generisk kvalitativ studie - Bygger på begrepp, modeller och teorier. 



!

! ;!

Resultaten är en blandning av beskrivning och analys, en analys som använder 
begrepp från den teoretiska referensramen. Analysen resulterar vanligen i att 
identifiera återkommande mönster som skär genom data eller i beskrivningen av 
en process. 

C Etnografisk studie - Fokuserar på samhälle och kultur. Avslöjar och beskriver 
uppfattningar, värderingar och attityder som strukturerar beteende i en grupp.  

C Fenomenologi - Behandlar essenser eller grundläggande struktur av ett fenomen. 
Använder data som är deltagarens och utredarens förstahandserfarenhet av 
fenomenet. 

C Grounded Theory - Är utformat för att induktivt bygga och utveckla teorier.  
 

C Fallstudie - Fallstudie forskning består av en detaljerad undersökning, ofta med 
uppgifter som samlats in under en tid, av en eller flera organisationer, eller 
grupper inom organisationer, i syfte att analysera de sammanhang och processer 
som är inblandade i fenomenet som studeras. Fallstudier kan även kombineras 
med någon av de ovanstående.  

Vår studie kommer att genomföras med fallstudier. Den generiska fallstudien kommer 
även att tillämpas då vi i analysen identifierar kritiska framgångsfaktorer för en lyckad 
backsourcing. (Merriam, 1998) 

2.2 Fallstudier  

Valet av fallstudier beror på att en kvantitativ studie inte är möjlig för oss att genomföra. 
I grunden ska dock valet av fallstudier bero på vad utredaren är ute efter, vilka frågor 
han eller hon vill ha svar på samt hur en frågeställning är definierad och vilka frågor 
den i sin tur ger upphov till. (Merriam, 1994) Frågor av typen, hur och varför är mer 
förklarande och genererar ett bredare nät för att fånga upp information, vilket är en av 
fördelarna med fallstudier som metod. Den centrala tendensen bland alla typer av 
fallstudier, är att den försöker belysa ett beslut eller en uppsättning beslut: varför de togs, 
hur de genomfördes, och med vilket resultat. (Yin, 2009) 

Ett fall kan vara individer, grupper, organisationer, kulturer med flera som ingår i en 
fallstudie. Målet är fall som är särskilda samt unika och kan analyseras. (Patton, 2002) 
Fallstudier som metod består av en detaljerad undersökning i syfte att analysera det 
sammanhang och processer som är inblandade i ett fenomen. (Hartley, 1994) Det är 
även vanligt att fallstudier används för att kartlägga nya dynamiska och komplexa 
företeelser som förklaras bristfälligt av existerande teorier. (Keating, 1995) 
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Ett fall i vår studie är ett företag som genomfört backsourcing. Varje företag kan anses 
vara en enskild fallstudie, men studien som helhet omfattar flera företag. Det innebär att 
vi använder oss av en flerfallstudie, vilket presenteras närmare under nästa rubrik. 

Fallstudiens egenskaper passar bra för det syfte vi ämnar besvara då kontakten med 
företag ger en primär källa till forskningsdata. Data som samlas in genom fallstudier ger 
även en beskrivning av fenomenet som studeras. (Ferreira & Merchant, 1992) Andra 
fördelar med fallstudier är att de erbjuder ett sätt att undersöka komplexa förhållanden 
som består av flera variabler med betydelse för att kunna förstå ett fenomen. En vanlig 
anledning till val av fallstudie som metod är också att det enbart finns några få fall som 
är tillgängliga för forskaren. (Yin, 2009) 

Att utgå från en omfattande föreställningsram och konfrontera den på ett stort antal 
punkter med en komplex uppsättning data förefaller också som den bäst lämpade 
metoden för att studera komplexa samhälleliga system och händelser. Dessa system och 
händelser är alla unika och måste på grund av sin systemkaraktär betraktas som helheter. 
För fallstudier handlar det först om att förstå helheten i fallet för att sedan titta på 
delarna i termer av deras roll i helheten, vilket vi försöker göra med fenomenet 
backsourcing. (Norrman, 1976) 

2.2.1 Flerfallstudie 

En enskild fallstudie och en flerfallstudie är olika varianter inom samma metod. Det 
innebär att det inte är någon större skillnad på den strategi som används mellan dem. En 
flerfallstudie innebär att vi studerar fler än ett fall för att samla in data. Flerfallstudier 
används med fördel om vi vill jämföra fallen mot varandra och ge upphov till begrepp 
som är relevanta för en teori i utveckling. (Bryman & Bell, 2005) Genom att jämföra två 
eller flera fall får forskaren en bättre utgångspunkt för att slå fast under vilka betingelser 
en teori stämmer och när den inte gör det. (Yin, 2009) Enligt Norrman (1976) så är den 
viktigaste skillnaden mellan studier där man bara använder ett fall och studier av flera 
fall möjligheten att skapa typologier. Flerfallstudien är även till för att försöka bygga 
upp en generell förklaring som passar in på alla individuella fall, även om dessa är olika 
i sina detaljer. (Merriam, 1994) 

Empiri som samlas in genom flerfallstudier gör att den övergripande studien anses mer 
kraftfull än den som grundar sig på enbart ett fall. (Yin, 2009) Genom att jämföra fall 
och miljöer kan man skapa en mer långtgående generalisering utifrån ett resultat eller en 
förklaring och samtidigt konkritisera under vilka betingelser just detta resultat kommer 
att uppträda. (Merriam, 1994)  

I vår uppsats består fallstudierna av företag där vi vill studera hur de lyckats med att 
backsourca tidigare outsourcad aktivitet samt att vi närmare vill undersöka de kritiska 
framgångsfaktorer som finns. Det innebär att ett enskilt fall inte är tillräckligt utan att vi 
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måste söka flera fall som överensstämmer med varandra, det vill säga när samma 
framgångsfaktorer kan identifieras.  

Detta är också bakgrunden till vilka och hur många företag som ska studeras. För att 
förstå den logiska grunden krävs företag vars empiri kan upprepas. Det enklaste skulle 
vara två fall med identiska svar på en uppsättning frågor, men för att svara på 
frågeställningarna i vår uppsats krävs fler. (Yin, 2009) Den grundläggande idén är att 
samla in data till dess den anses mättad. Mättnad uppstår då fler intervjuer inte ger 
upphov till ny empiri inom ramen för det som studeras. (Strauss & Corbin, 1998)   

2.3 Det praktiska tillvägagångssättet 

2.3.1 Val av fallföretag  

Val av företag ska göras så länge forskaren identifierar nya fall att studera utifrån deras 
potential att utöka eller förbättra de begrepp och teorier som redan utvecklats. (Atkinson 
& Shaffir, 1998) Utifrån vår diskussion i förgående avsnitt om upprepning ska varje fall 
väljas så att antingen liknande resultat ges eller att olika resultat ges av anledningar som 
man i förväg väntat sig. (Yin, 2009) 

Personer anställda vid olika universitet som forskat i eller kring närliggande ämnen 
kontaktades med förhoppning om att de kunde hjälpa oss att hitta företag. Trots kontakt 
med dessa var det svårt att hitta företag som kunde ingå i vår studie. Vi fick några tips 
som vi kunde följa upp, dock inte tillräckligt. För att utvidga vårt sökområde togs 
kontakt med olika intresse- samt branschorganisationer, även från dessa erhöll vi några 
tips. Många av organisationerna bad oss att själva ta kontakt med medlemsföretagen då 
de inte hade någon kännedom om vilka som eventuellt genomfört backsourcing. Mail 
skickades till intressanta företag för att upplysningsvis höra om de genomfört 
backsourcing av någon aktivitet i organisationen. I de allra flesta fall fick vi svaret att så 
inte var fallet och i några enstaka fall avböjde företag att delta då arbetsbelastningen 
ansågs var för hög. Trots ihärdiga försök att få till en intervju insåg vi tillslut att det inte 
var möjligt.  

Studien har genomförts på fem fallföretag inom områdena IT och logistik. Sandvik har 
dock backsourcat sin HR-avdelning vilket även ingår i studien. Anledningen till antalet 
och valet av företag var för att få en djupare förståelse av fenomenet backsourcing samt 
att kunna jämföra företagen för att hitta likheter i empirin. Med dessa företag anser vi 
oss förstå fenomenet backsourcing och kunna svara på vårt syfte. Ytterligare intervjuer 
anses vara av mindre betydelse för våra slutsatser med avseende på de avgränsningar i 
tid och resurser som behöver göras vid val av fallstudier och genomförandet av 
intervjuer.   
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 IT Logistik HR  

Företag Scania Lantmännen Sandvik  

 Saab SKF    

Tabell 2.1 Fallföretag som ingår i studien. 

2.3.2 Datakällor 

Data från fallföretagen har samlats in genom personliga intervjuer, vid ett fall har dock 
två personer från samma företag deltagit samtidigt. Övriga datakällor som vi använt är 
metodböcker, forskningsartiklar, företagsmaterial samt annan relevant litteratur med ett 
intressant innehåll för vår uppsats. 

De resultat som redovisa i empirikapitlet bygger på insamlad data från de personer som 
vi intervjuat i fallföretagen. Vi ser ingen anledning i att avfärda dessa som icke-
trovärdiga då de personer som vi intervjuat deltagit i processen då en aktivitet 
backsourcats. Vi ska dock ha i åtanke att det finns en risk av partiskhet. Med det menar 
vi att de intervjuade valt att framställa företaget och dess beslut på ett mer framstående 
sätt genom att försköna processer och historik så att det framstår som något det i själva 
fallet inte är. 

Företag Titel Del i backsourcing 

Scania (InfoMate) Managing Director 

IT Director 

Tillsattes som chef 

Delaktig i projektgrupp 

Saab Sourcing Manager 

Vice President 

Delaktig i projektgrupp 

Delaktig i projektgrupp 

Lantmännen f.d. Varuflödesdirektör Delaktig i projektgrupp 

Sandvik Manager HR-direct 

f.d. Head HR 

Projektledare vid återförande 

Delaktig i beslutet att backsourca 

SKF CTT Manager Projektledare vid återförande 

Tabell 2.2 Intervjuer som ingår i studien. 

I teorikapitlet är vår uppsats uppbyggd med hjälp av böcker samt vetenskapliga artiklar. 
Då utbudet av backsourcinglitteratur är begränsat har vi använt litteratur från 
närliggande områden såsom, outsourcing. Även insourcing är dock ett relativt 
outforskat ämne, således är även vår referensram kring dessa teorier begränsad. De 
artiklar vi använt är hämtade från kända tidskrifter som vi hittat genom Linköpings 
universitets databaser, vilket gör att innehållet noga granskats av experter innan de 
publicerats. Vi anser därmed att dessa artiklar är relevanta och tillförlitliga källor. De 
böcker som vi använt oss utav har skrivits av forskare vid olika universitet, därmed bör 
teorier och modeller som hämtats även de vara väl underbyggda och förankrade. 

I inledningskapitlet har vi använt ett fåtal elektroniska källor, dock är dessa inget som vi 



!

! ""!

vidare använder i uppsatsen utan endast är till för att läsaren skall förstå ingången till 
backsourcing och varför det är aktuellt i dag. Därmed menar vi att de kan användas 
även om de inte anses vara tillförlitliga.    

2.3.3 Intervjuer i teori och praktik  

Efter att vi studerat backsourcing med hjälp av litteratur planerade vi hur vi skulle gå till 
väga för att få en djupare förståelse i ämnet, valet föll på kvalitativa intervjuer. Styrkan i 
intervju som datainsamlingsmetod ligger i att forskaren utövar den minsta styrningen 
vad gäller undersökningspersonerna, detta genom att låta den intervjuade få påverka 
samtalets utveckling. På så sätt påverkas inte insamlade data av forskarens tankar i 
ämnet. (Holme & Solvang, 1997) Då vi från början hade ett förhållandevis tydligt fokus 
på vad vi ville få ut, valdes en semistrukturerad intervju. Den semistrukturerad intervju 
innebär att forskaren har en lista över specifika teman som ska beröras, kring dessa har 
intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Intervjuaren kan i sin tur 
ställa följdfrågor på det som sagts och behöver inte fullt följa den intervjuguide som på 
förhand satts upp vilket vi ansåg var en stor fördel. En semistrukturerad intervju är även 
lämplig då vi enklare kan ta oss an några av de mer specifika frågeställningar vi 
önskade få svar på. Då vi även vill kunna jämföra de svar som ges mellan företagen 
krävs ett mer strukturerat upplägg. (Bryman & Bell, 2005) 

De intervjuer vi genomfört har i första hand skett på plats hos den intervjuade och sedan 
kompletterats med telefonintervjuer om vi upptäckt luckor i empirin. I enstaka fall har 
den intervjuade inte kunnat svara på våra frågor, för att få korrekt information från 
företaget har då nya intervjuer gjorts med personer mer insatta i den specifika frågan. 
Intervjuerna har i de flesta fall genomförts individuellt, med undantag för Saab, och 
intervjutiden har varierat mellan 45-90 minuter. I inledningen av intervjuerna har vi 
presenterat oss själva, vårt syfte och anledningar till varför vi är intresserade av att veta 
mer om fenomenet backsourcing. Därefter har intervjun påbörjats och följt den 
intervjuguide (Bilaga 1) vi på förhand skapat kring de ämnen vi önskat en diskussion. 
Intervjuerna spelades in i samtycke med den intervjuade. Den empiri som vi sedan 
använt har godkänts av intervjupersonerna och styrker därmed att det som vi tolkat 
stämmer överens med den intervjuade och företagets bild. 

Intervjuguiden formades kring de frågor som ska besvara uppsatsens syfte och på ett 
sådant sätt att den intervjuade själv kunde utforma svaren. Det innebar att vi kunde 
ställa följdfrågor på delar vi tyckte var intressanta. I vissa fall har vi fått återkomma till 
de som vi tidigare gjort intervjuer med då nya frågor uppkommit efter det att fler 
intervjuer genomförts. Intervjuguiden har på så sätt utvecklats med tiden.  

I många fall bekräftade och styrkte intervjuerna den uppfattning vi fått genom att 
studera sekundärdata. Det tillkom även nya tankar och funderingar som vi tog med oss 
för att utveckla vår referensram. 
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2.3.4 Redovisning av empiri och analys 

Allt data som samlats in måste organiseras för att en intensiv analys ska kunna 
genomföras och bli effektiv. All den information vi har om fallet ska sammanställas, det 
innebär utskrifter från intervjuer, rapporter, dokument och anteckningar. Allt detta 
måste organiseras på ett sätt som gör det lätt att plocka fram viss information. (Yin, 
2009) De intervjuer vi genomfört transkriberades för att därefter renskrivas och 
struktureras. I mångt och mycket handlade redovisningen av vår empiri om att först 
enskilt beskriva de olika fallen, det vill säga företagen, för att på så sätt få en ingående 
bakgrund. Strukturen formades i stort efter de diskussionsfrågor och ämnen som vi 
använt oss av i intervjuguiden, men även så att tillvägagångssättet från outsourcing till 
backsourcing kan följas kronologiskt. Det ger en god överblick av den empiri vi samlat 
in. I slutet av empirikapitlet sammanfattades resultaten av fallföretagen för att kunna 
urskilja de regelbundenheter och företeelser som återkommit i informationen. Genom 
att sammanställa all data kan saker och ting som liknar varandra grupperas under 
samma kategori. I de fallen försöker vi förstå en företeelse genom att först gruppera och 
sedan konceptualisera sådant som uppvisar liknande mönster eller egenskaper. (Yin, 
2009) Den sammanställning vi gjort grundar sig i ämnen som diskuterades under 
intervjuerna för att sedan smalnas av och fördjupas i det som ska besvara våra 
problemfrågor och syfte. Det är också i det här skedet vi märkt om vi behövt 
komplettera med ytterligare intervjuer i det fall att mönstren varit för vaga. Analysen 
handlar sedan om en teoribyggande aktivitet där olika resultat binds samman med 
varandra i överbryggande påståenden som kan gälla även andra fall och som kan 
förklara hur och varför beträffande det fenomen som studerats. (Merriam, 1994)  

2.4 Vetenskapliga krav och kriterier  

Uppsatser bedöms utifrån vetenskapliga krav och kriterier. För kvantitativa studier är 
det krav på reliabilitet, som innebär att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig, samt 
validitet där empirin ska vara giltig och relevant. För en uppsats av kvalitativ karaktär 
behöver dessa kriterier anpassas för att uppfylla de krav som ställs. Det enskilt största 
kravet på en kvalitativ uppsats är trovärdighet, den består i sin tur av fyra delkriterier.  

Tillförlitlighet eller intern validitet innebär att det ska finnas god överensstämmelse 
mellan forskarens resultat och det som sagts av de intervjuade personerna. Den 
beskrivning som forskaren kommer fram till avgör hur pass acceptabel den är i andra 
personers ögon. (Bryman & Bell, 2005) 

Triangulering kan stärka trovärdigheten på flera sätt. Dels genom att använda olika 
datakällor i form av intervjuer, observationer eller liknande. Även genom att studera fler 
teoretiska perspektiv och vad tidigare undersökningar av dessa visat, samt att tillämpa 
både en kvalitativ och en kvantitativ studie. (Patton, 2002) Triangulering på detta sätt 
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resulterar i en större tillförlitlighet när det gäller resultaten genom att de kontrolleras 
med varandra, de kan dessutom ge varandra stöd eller användas för att ställa olika 
upplysningar mot varandra. (Bryman & Bell, 2005) Triangulering i vår uppsats består i 
att vi studerat fler perspektiv och vad tidigare uppsatser sagt i ämnet eller kring 
närliggande ämnen. På så sätt kan vår empiri stärkas av den referensram vi byggt upp 
under uppsatsen gång. För att ytterligare stärka trovärdigheten kunde fler datakällor ha 
använts, vi har dock med avseende på tidsaspekten valt att inte göra det. 

Forskaren ska försäkra sig om att de intervjuade personerna återges korrekt i uppsatsen, 
något som kan göras genom respondentvalidering. Genom att låta informanterna läsa 
studien och bekräfta att det de sagt tolkats korrekt av forskaren, ökar trovärdigheten i 
studien. Genom återkoppling kan forskaren sedan komplettera eller ändra stycken så att 
den intervjuade personen och företaget således är tillfreds med det som återges i 
uppsatsen. På detta sätt har vi säkerställt att informanterna känner igen sig i den bild vi 
återgett av dem. 

Överförbarhet eller extern validitet rör den utsträckning i vilken resultaten kan 
generaliseras till andra sociala miljöer och situationer eller till samma kontext men för 
en senare tidpunkt. Detta är ofta ett problem vid kvalitativa studier då inga urval kan 
göras. (Bryman & Bell, 2005) 

Vi har intervjuat företag som har genomfört backsourcing av olika aktiviteter i 
organisationen. Företagen varierar i storlek men kan alla klassas som stora företag. 
(Ekonomifakta, 2010) Backsourcing i företagen är frågan om ett ledningsbeslut vilket 
innebär att processerna i dessa större företag ger oss information om just backsourcing 
och processerna kring den. Därmed anser vi att de företag som ingår i studien är 
intressanta för vår uppsats. För flerfallstudier skall överförbarheten även säkerställas 
genom att de företag som intervjuats ger liknande resultat, det vill säga att resultaten 
upprepas. På så sätt har insamling av data skett till dess ytterligare intervjuer inte gett 
nya resultat för våra slutsatser. Under nästa rubrik beskrivs uppsatsen generaliserbarhet 
närmare. 

Kritik till vår studie är att de företag som vi studerat alla anser att resultatet av 
backsourcingen på ett eller annat sätt varit lyckad. Det hade varit intressant för studien 
om något eller några fallföretag misslyckats med backsourcing för att se om empirin då 
skiljt sig från de som lyckats. Då få företag genomfört backsourcing var detta inget vi 
kunde styra över men det kan vara värt att bära med sig för framtida studier i ämnet. 

Pålitlighet eller reliabilitet innebär hur väl studien kan återskapas av andra och generera 
liknande resultat. Genom att forskarna utförligt redogör för sitt tillvägagångssätt 
försäkras en hög pålitlighet i uppsatsen. (Bryman & Bell, 2005) 

I metodkapitlet återges processerna för datainsamling och tolkning samt hur vi praktiskt 



!

! "8!

gått tillväga för att samla in resultaten till vår uppsats. Genom att leda läsaren igenom 
dessa delar samt förklarat hur vi tolkat våra data skall studien kunna återskapas vid ett 
annat tillfälle. Under uppsatsen gång har vår handledare varit ett stöd och kommit med 
åsikter om vad vi ska tänka på och vad som kan förbättrats. På så sätt befästs 
pålitligheten i uppsatsen ytterligare. Vi ska dock vara medvetna om att den mänskliga 
variabeln kan spela in. Informanternas sinnesstämning vid intervjutillfället samt olika 
författares psykografiska och demografiska variabler skulle kunna förändra det 
slutgiltiga resultatet. 

Styrka och bekräfta eller objektivitet, forskaren säkerställer att personliga värderingar 
eller teoretiska inriktning inte påverkat slutsatserna av en undersökning. (Bryman & 
Bell, 2005) 

Genom flerfallstudier har vi försökt att styrka resultaten genom att på så sätt få fler 
bevis för de resultat som tolkas i analysen och leder fram till slutsatsen. Upprepning av 
empiri blir även här ett sätt att styrka resultatet av studierna. Genom att dessutom 
använda en semi-strukturerad intervju ges den intervjuade möjligheten att själv utforma 
sina svar utan påverkan från den som intervjuar. Således ska utförandet och slutsatserna 
som redovisas vara fristående från våra personliga värderingar och teoretiska inriktning. 

2.5 Möjlighet att generalisera  

Fallstudier används inte för att kunna göra strikt empiriska generaliseringar utan 
används snarare för att tolka det specifika samt att ge idéer, aspekter och koncept en 
mer allmän relevans för reflektion och teori om organisationer. (Alvesson & Björkman, 
1992) Grunden för att kunna generalisera är att vara teoretiserande om kronisk 
verksamhetsmässiga och sociala frågor som exemplifieras i och genom de fall vi 
studerat. (Baxter & Chua, 1998) 

Resultaten från den kvalitativa forskningen ska generaliseras till teori och inte 
populationer. Det är ”den bindande kraften i det teoretiska tänkandet” och inte 
statistiska kriterier som är det avgörande när generaliserbarheten i resultaten från en 
kvalitativ undersökning diskuteras. (Bryman & Bell, 2005) 

Genom att jämföra fall och miljöer kan man skapa en mer långtgående generalisering 
utifrån ett resultat eller en förklaring och samtidigt konkretisera under vilka betingelser 
just detta resultat kommer att uppträda. (Merriam, 1994) Vår uppsats och möjligheten 
att generalisera grundar sig i denna syn. De företag som vi studerat har i stort uppvisat 
liknande resultat och mönster för att kunna besvara syftet med vår uppsats. Genom 
dessa likheter har de företag vi studerat upprepat empiriska resultat. Den sista intervjun 
vi genomförde visade samma mönster som de tidigare, det innebär att vi anser oss nöjda 
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med resultatet och att fler fallföretag inte är av ytterligare värde för slutsatserna i 
uppsatsen. 
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3 Kartläggning av teorier 
Denna uppsats kommer att innehålla en rad olika definitioner där uppfattningen mellan 
olika teoretiker skiljer sig. Vi kommer därför att börja teorigenomgången med att 
illustrera hur vi valt att definiera de olika fenomenen. För att på ett tydligt sätt redovisa 
definitionerna har en modell framtagen av Veltri, Saunders och Kavan (2008) 
modifierats. Senare i kapitlet kommer definitionerna beskrivas närmare. 

 

Figur 3.1 Modifierad modell. Källa: Veltri, Saunders & Kavan (2008) 

3.1 Make-or-buy decision 

3.1.1 Definition av Make-or-Buy decision 

Make-or-buy är den process ett företag genomgår för att bestämma om det är mer 
fördelaktigt att ha en funktion inom företaget eller om det ska köpa in funktionen från 
en utomstående leverantör. Begreppet innefattar både kvalitativa som kvantitativa 
faktorer. De kvalitativa faktorerna är sådant som produktkvalitet och kontroll, medan de 
kvalitativa faktorerna kretsat kring kostnader. (Balakrishnan & Cheng, 2005) 

Den empiriska litteraturen om Make-or-buy beslutet ses generellt som en av de bäst 
utvecklade delarna i den nya institutionella ekonomin (Klein, 2004). Teorin har starka 
kopplingar till insourcing, outsourcing och backsourcing och har i många sammanhang 
setts som samma fenomen. Vi ser dock Make-or-buy som de underliggande 
beslutsteorierna som har format insourcingens och outsourcingens teorier. I denna 
uppsats ser vi därför Make-or-buy som den initiala beslutsfasen där dess teorier ligger 
bakom framtida insourcing-, outsourcing- och backsourcingbeslut. 
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3.1.2 Motiv bakom Make-or-buy decision 

Coase (1937) var den första att förklara att företagets begränsningar inte bara beror på 
produktionsteknologi, utan också på kostnaden för dess affärsförbindelser, transaction 
cost economics (TCE). Enligt ”the Coasian framework” så beror företagets beslut att 
organisera transaktioner inom företaget, istället för på den öppna marknaden, på den 
relativa kostnaden för internt kontra externt utbyte. Detta har sedan blivit grunden i 
Make-or-buy beslutet. (Klein, 2004)   

Ett företag måste utöver kostnaden för att förvärva eller tillverka produkten även beakta 
andra externa och interna kostnader. Externt uppkommer bland annat kostnader för att 
hitta det korrekta priset, förhandla och uppehålla kontrakt. Internt uppkommer andra 
kostnader såsom problem med informationsflöde, incitament, övervakning samt 
utvärdering av måluppfyllelse. Företagets beslut beror alltså inte endast på teknologi, 
utan också på kostnader och fördelar med olika kontraktsalternativ. (Klein, 2004) 

Det har visat sig att många företag genomför sitt Make-or-buy beslut baserat på 
kortsiktiga perspektiv och motiv. De är ute efter närliggande kostnadsbesparingar och 
tar inte företagets långsiktiga konkurrenskraft i beaktning. De strategiska 
implikationerna i Make-or-buy beslutet kräver därför ett mer grundläggande 
beslutsunderlag. (McIvor, Humphreys & McAller, 1997) 

3.2 Strategic sourcing 

Sourcing är inget nytt fenomen utan har sin grund i Make-or-buy beslut (Tayles & 
Drury, 2001). Sourcing är att analysera potentiella ingångskällor, välja och säkra 
kontinuiteten i dessa källor för inmatning av produktion och därefter hantera dessa 
källor (Bakker, Wynford & Nichols, 1994). Tidiga redovisningsrekommendationer 
uppmärksammade och jämförde den komplexa blandningen av inkrementella kostnader 
som Make-or-buy alternativ medförde. Undersökningar visade även att många företag 
involverade i Make-or-buy beslutet hade en infallsvinkel i beslutet som baserades på 
kortsiktiga kostnader och vinster. I slutändan skulle dock kravet på att utvinna den 
unika relevanta kostnaden för sourcing alternativen leda till att kostnadssystemen inom 
företag initialt användas för att uppmärksamma Make-or-buy alternativens aggregerade 
kostnader. (Tayles & Drury, 2001)  

Enligt Welch och Nayak (1992) så är Strategic sourcing en progressiv variant av Make-
or-Buy beslutet. Teorin tar inte bara kostnadsfrågan i beaktning, utan den tar även upp 
hur långsiktigt strategiska aspekter påverkar Make-or-buy beslutet. Strategic sourcing är 
alltså en mer utvecklad variant av traditionell sourcing, där fokus läggs på strategiska 
och tvärfunktionella aspekter (Bakker, Wynford & Nichols, 2002).  
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Strategic sourcing är mer än att outsourca det som inte är kärnverksamhet. Istället så 
kopplar ett strategiskt synsätt på sourcing företagets operationella bas med dess strävan. 
Detta tillvägagångssätt innebär att gå tillbaka till grunderna genom att överväga i vilken 
riktning verksamheten är på väg och använda sourcing alternativ för att hjälpa företaget 
i rätt riktning. (Rawlinson & Howie, 2007)  

Enligt Venkatesan (1992) har traditionella insourcing- kontra outsourcingbeslut oftast 
fattats på ad-hoc basis och då inte skett i enlighet med företagets helhetliga strategi. 
Venkatesan (1992) rekommenderar därför att sourcingbesluten inte skall fattas av 
enskilda individer, utan utav en upphandlingsstyrandearbetsgrupp bestående av personer 
som kan hjälpa till att etablera en konkurrenskraftig strategi.  

3.2.1 Transaktionsspecifika tillgångar 

Transaktionsspecifika tillgångar (asset specificity) är unika för utbytet mellan köparen 
och säljaren, och kan inte användas i andra syften utan att tappa i värde. Om 
investeringen kan användas i andra delar av verksamheten utan någon extra kostnad så 
är det inte en transaktionsspecifik tillgång. (Roodhooft & Warlop, 1999) 

Enligt Klein (2004) så är transaktionsspecifika tillgångar en av de avgörande faktorerna 
vid vertikala kontraktsrelationer. Det är inte den enda avgörande faktorn, men även när 
osäkerhet råder så kan kontrakt effektivt skydda parternas relationsspecifika 
investeringar. Vertikal samverkan och kontroll kan också generera effektivitet som inte 
är relaterad till skyddandet av specifika tillgångar.   

3.3 Outsourcing 

3.3.1 Vad är outsourcing? 

Outsourcing innebär att företag överför en verksamhet eller funktion till en extern part 
som tar kontroll över verksamhetens insatsvaror och sedan utför denna funktion utanför 
bolagets balansräkning. Bolaget köper sedan tillbaka funktionen eller produkten av den 
externa parten. (Tadelis, 2007) 

Van Weele (2005) definierar outsourcing som: ”the transfer of the production of goods 
or services that hade been performed internally to an external partner”(s. 120) 

Underleverantören som man överlåter sin funktion till är en specialist på den 
outsourcade funktionen och kommer då vara i en position att addera värde som normalt 
inte finns inom funktioner som är utanför företagets kärnkompetens. Samtidigt är det 
viktigt att förstå att kontrollen över funktionen då kommer att tillföras 
underleverantören. (Heywood, 2001) 

!  
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3.3.2 Olika nivåer av outsourcing 

Enligt Brown och Wilson (2005) så finns det tre nivåer av outsourcing, taktisk, 
strategisk och förändrande outsourcing.  

Taktisk outsourcing är den första nivån av outsourcing och är oftast knuten till ett 
specifikt problem som upplevs inom företaget. Oftast befinner sig företaget redan i 
svårigheter och outsourcing ses som ett sätt att direkt handskas med problemet. Ett 
typiskt problem ett företag kan befinna sig i är brist på finansiella tillgångar, vilket leder 
till att företaget inte kan göra önskade förvärv. (Brown & Wilson, 2005)  

Strategisk outsourcing fokuserar mer på det adderade värde som outsourcing kan leda 
till. Istället för att förlora kontroll över den outsourcade funktionen inser företagets 
chefer att de får bättre kontroll över de kärnfunktioner som de ansvarar för. De är alltså 
friare att fokusera på de mer strategiska aspekterna av sina arbetsuppgifter. Strategisk 
outsourcing handlar om att bygga långsiktigt värde genom att skapa en god relation med 
sin outsourcing leverantör. (Brown & Wilson, 2005)  

Förändrande outsourcing är tredje generationens outsourcing och har i åtagande att 
förnya rörelsen. För att överleva i en föränderlig ekonomi måste företag förnya sina 
produkter och sin organisation innan marknaden förändrar organisationen. I det 
avseendet har outsourcing förvandlats till en att de viktigaste verktygen för 
organisationer som söker ständig förändring. De som använder sig av förändrande 
outsourcing har insett att den verkliga styrkan i verktyget ligger i innovationen som 
utomstående specialister för in i bolaget. Outsourcingleverantörer ses i detta avseende 
inte bara som ett verktyg för att effektivisera och bli mer fokuserade på 
kärnverksamheten, utan också som en konkurrenskraft. (Brown & Wilson, 2005) 

3.3.3 Varför outsourcar företag? 

Det finns många motiv till varför ett företag outsourcar delar av sin organisation. Enligt 
Fan (2000) är några av de vanligaste att minska kostnaderna, öka kvaliteten, förbättra 
fokus på kärnkompetensen, öka flexibiliteten och skapa förändring. Fill och 
Visser (2000) har sedan kompletterat motiven med ytterligare sex motiv, vilka är 
teknisk omtanke, ökad kunskap och kapacitet, minskning av investeringar, ökad tillgång 
till funktionell kapacitet, potential för att skaffa strategiska affärsvänner och färre 
interna administrativa problem. Bragg (2006) tar också upp motiv som att köpa 
kompetens, köpa sig bättre management, undvika stora investeringar, hjälpa till vid hög 
tillväxt och att påbörja ett strategiskt initiativ. Det är mer troligt att ett företag väljer att 
outsourca om beslutet stärks av fler av dessa motiv, men man får inte glömma att det 
kan finnas underliggande faktorer som påverkar beslutet (Bragg, 2006). Även om 
outsourcing är ett internt beslut, så måste det baseras på externa villkor. (Enarsson, 
2008) 
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Ett företags outsourcingbeslut påverkas även av transaktionsspecifika tillgångar och 
sunk costs. Det är mindre troligt att ett företag outsourcar om det finns förväntade 
transaktionsspecifika investeringar och/eller om outsourcingen innebär att sunk costs 
ska tas med i beräkningarna. (Roodhooft & Warlop, 1999) 

3.3.4 Kritiska framgångsfaktorer för outsourcing 

De kritiska framgångsfaktorerna för outsourcing som Van Weele (2005) tar upp i sin 
bok ”Purchasing and Supply Chain Management” är till stor del i enlighet med de mer 
generella framgångsfaktorerna för projekt, så som mål och strävan, ledningens stöd, 
kommunikation (Van Weele, 2005). Dessa faktorer är alltså sådant man ska ta i 
beaktning vid genomförandet av alla sorters projekt.  

Mer specifikt för just outsourcing är faktorer så som, att välja rätt outsourcingleverantör, 
vilket innebär att företaget ska genomföra en fullständig leverantörsutvärdering. Där ska 
leverantörens tekniska och lednings kapacitet, så väl som deras framtidsvision, strategi 
och kulturella aspekter tas i beaktning (Van Weele, 2005). Gottschalk & Solli-Sæther 
(2005) nämner kostnadsbesparingar som en kritisk framgångsfaktor och menar då att 
företaget ska ta hänsyn till både produktionskostnaden och transaktionskostnaden. 
Företaget måste också inse att outsourcingavtalet måste gynna båda parter. Vid en 
outsourcingrelation är båda parterna beroende av varandra för att nå framgång 
(Gottschalk & Solli-Sæther, 2005; Van Weele, 2005). Enligt Van Weele (2005) så 
måste outsourcingkontraktet vara välstrukturerat där kriterierna är rättvisa för båda 
parter. 

”Det verkliga värdet av outsourcingen kommer efter relationen har haft tid 
att utvecklas och ytterligare synergieffekter uppstår.”  

(Greco 1997, s. 54)  

Greco (1997) anser alltså att en kritisk framgångsfaktor vid outsourcing är hur företaget 
hanterar relationen jämte mot outsourcingleverantören. Samtidigt borde företaget göra 
återkommande utvärderingar av outsourcingkontraktet för att kunna värdera de olika 
alternativa vägarna för aktiviteten (Van Weele, 2005).  

Företagets strategiska position i förhållande till sin framtida leverantör är också en 
faktor som kan ha stor betydelse. Företaget skall alltid ha en position där denne kan 
bedriva viss kontroll över leverantören. Om företaget blir helt beroende av sin 
leverantör i en situation där leverantören inte är alls beroende av företaget så kan 
outsourcingrelationen gå i lås. Risken finns då att leverantören utnyttjar sin strategiska 
position genom att långsamt höja priset eller sänka servicen för att skapa merförsäljning. 
(Van Weele, 2005)  

!  
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3.3.5 Risker med outsourcing 

”Om outsourcing är gjort på rätt sätt kan det leda till avsevärt positiva 
effekter, men det motsatta gäller också. Om man okritiskt antar att 
outsourcing är svaret på alla problem kan detta leda till att företaget 
misslyckas med att förbättra sitt resultat.”  

(Abrahamsson, Brege & Andersson, 2003, s. 39) 

Van Weele (2005) förknippar outsourcingkontrakt med följande sorters risk. 

Tekniskrisk: relaterar till i vilken utsträckning leverantören kan tillhandahålla den 
önskade funktionaliteten och prestandan. Hur vet man att leverantören kommer att 
tillämpa ledande teknologi och lösningar?  

Kommersiellrisk: hänför sig till den osäkerhet, gällande pris och kostnader, som 
outsourcingen medför. Vilka extra kostnader kommer outsourcingen medföra och hur 
ändras kostnaden vid högre eller lägre kvantitet än överenskommet? 

Kontraktsrisk: hur väl är kontraktet skrivet? Beskriver kontraktet i detalj vilken 
prestanda och vilket utförande man kan vänta sig från leverantören? Har man 
överenskommelser gällande om arbetes omfattning och resurs förbrukningen ändras? 
Dessa är några av de aspekter som måste tas i beaktning när man skriver ett 
outsourcingkontrakt. 

Prestationsrisk: relaterar till den risk att leverantören inte är kapabel att utföra det 
arbete han är anställd att göra. Har leverantören tillräcklig kapacitet och flexibilitet att 
möta fluktuerande behov? Vad händer om leverantören inte kan möte önskad kvalitet 
och pris? 

Enligt Abrahamsson, Brege och Andersson (2003)  kan riskerna med outsourcing delas 
in i enligt följande: 

! Alltför stort leverantörsberoende 
! Imitation och försämrad konkurrensförmåga 
! Förlorad kärnkompetens 
! Dubbla kostnader 
! För litet eget förädlingsvärde 
! Bristande förändringsförmåga 

!  
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3.4 Insourcing 

3.4.1 Vad är insourcing? 

Insourcing är en term som under de senaste åren har varierat mycket i sin definition. 
Den definition vi valt att följa är den Van Weele (2005) skrev i sin bok Purchasing and 
Supply Chain Management. Insourcing är när företag bestämmer sig för att ta över 
strategiska aktiviteter som tidigare utförts av en underleverantör, vilket inom produktion 
och distribution alltså är när ett företag väljer att växa vertikalt genom att föra in en 
funktion internt.(Van Weele, 2005) 

Insourcing har också använts som en term för att beskriva återförandet av tidigare 
outsourcade funktioner vilket vi anser är fel eftersom insourcing och backsourcing då 
ges samma definition. 

Det finns även fall där insourcing fått betydelsen, ”arbete som utförs externt men som 
sker inom landet istället för hos leverantörer utomlands” (Sikula et al, 2010, s. 3). 
Begreppet har även använts för att beskriva outsourcing leverantörens position, det vill 
säga att outsourcing leverantören insourcar det beställaren outsourcar. (Chorofas, 2003) 
I denna uppsats bortser vi från alla definitioner av insourcing och håller oss endast till 
den utformad av Van Weele (2005).  

Van Weeles definition stärks även av Konrádsson och Lingrells (2004) examensarbete 
om just definitionen insourcing. Enligt författarna är insourcing ”komplett eller partiell 
vertikal integration med tillhörande ökning av interna och minskning av externa 
transaktioner av en tidigare externt utförd process” (Konrádsson & Lingrell, 2004, s. 
60). 

3.4.2 Varför insourcar företag? 

”Insourcing är motsatsen till outsourcing och därför är de potentiella 
nackdelarna med insourcing samma sak som de potentiella fördelarna med 
outsourcing” 

(Swartling, 2005, s. 101)  

Det finns därför lika många motiv till att insourca som det finns nackdelar med att 
outsourca. De motiven som Swartling (2005) lyfter fram till varför ett företag borde 
insourca är uppbyggnad av kunskap internt, minska beroendet av leverantörer, minska 
risken för spridning av företagsspecifikkunskap, bättre kontroll över 
produktionsprocessen och ökade tvärfunktionella samarbeten.  
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3.5 Backsourcing 

3.5.1 Vad är backsourcing? 

Enligt oss så är backsourcing när ett företag väljer att ta tillbaka en tidigare outsourcad 
aktivitet, avdelning eller funktion. Definitionen av backsourcing blir således att 
företaget skall ha överlåtit ett utförande som tidigare legat inom det egna företaget till 
underleverantörer för att sedan återta och själva stå för utförandet. Skillnaden mellan 
insourcing och backsourcing är då, att vid insourcing inför företaget en avdelning eller 
funktion internt som tidigare inte har funnits i organisationen. Denna definition stärks 
av Hirschheim (1998), Kern och Willcocks (2001) och Veltri, Saunders och Kavan 
(2008). 

Definitionen ovan innebär att det sker ett aktivt val gällande att ta tillbaka aktiviteten 
och att detta val sker trots övervägande om andra alternativ så som att förnya kontraktet 
eller byta leverantör. (McLaughlin & Pepperd, 2006) 

Enligt Schniederjans et al. (2005) är backsourcing en form av insourcing där det 
outsourcande företaget har upplevt en mindre önskvärd outsourcing och därför väljer att 
ta tillbaka den outsourcade aktiviteten inom företaget igen.  

3.5.2 Varför backsourcar företag? 

Enligt Veltri, Saunders och Kavan (2008) så uppkommer backsourcing när en beställare 
är missnöjd med outsourcingleverantören eller när möjligheter uppkommer på 
marknaden som tidigare inte funnits. Enligt McLaughlin och Peppard (2006) kan 
backsourcingen även bero på att outsourcingbeslutet var felaktigt från början och togs 
på bristande grunder. 

En beställares missnöje uppstår när outsourcingleverantören inte lever upp till 
beställarens förväntningar.  Detta kan bero på att leverantören inte är villig att eller inte 
är kapabel att uppnå dennes krav. De variabler som anses påverka beställarens missnöje 
är högre kostnader än väntat, dålig service och kvalitet, förlust av kontroll och 
inkompetens/brister hos leverantören. (Veltri, Saunders & Kavan, 2008) 

Enligt Whitten och Leidner (2006) så påverkas sourcingbeslut av produktkvalitet, 
servicekvalitet, relationen till leverantören och omställningskostnader. Där relationen 
mellan beställare och leverantör den viktigaste variabeln till varför ett företag väljer att 
byta outsourcing leverantör. Medan brister i service- och produktkvalitet är de variabler 
som leder fram till backsourcing. 

En outsourcing beställare kan även välja att backsourca trots att man är nöjd med 
leverantören.  Anledningen ligger då istället i att interna eller externa förändringar har 
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skett på marknaden, vilket har skapat möjligheter som innebär att backsourcing blir ett 
alternativ. (Veltri, Saunders & Kavan, 2008) 

 McLaughlin och Peppard (2006) menar att ett företag kan backsourca en aktivitet trots 
att outsourcingen levt upp till företagets förväntningar. Återförandet handlar då istället 
om att företaget har ändrat sin syn på den outsourcade aktiviteten. Förändringen i 
aktivitetens betydelse medför att motiv som kontroll och flexibilitet väger tyngre än det 
uppnådda kostnadsbesparingarna.  

3.6 Kärnverksamhet  

Kärnkompetens och kärnverksamhet används ofta synonymt, dock skiljer sig begreppen 
från varandra. Kärnkompetens är i grunden ett unikt kunnande medan kärnverksamhet 
är ett begrepp som uttrycker vad den centrala verksamheten i ett företag består av. 
Kärnverksamheten är central för företagets framgång genom att tillgodose potentiella 
kunder på varje marknad. Kärnverksamheten uppfattas ge ett mervärde för kunderna 
och är på så sätt en konkurrensfördel. (McIvor, Humphreys & McAller, 1997) Genom 
att veta vad som utgör kärnkompetensen underlättas omfördelningen av företagets 
begränsade resurser till de aktiviteter som är av störst vikt, det vill säga 
kärnverksamheten. Företaget ska med andra ord koncentrera sig på de aktiviteter och 
resurser som kan skapa ett unikt värde och på så sätt se till att konkurrenskraften 
långsiktigt säkras. (Axelsson, 1998) 

Funktionerna i ett företags kärnverksamhet i förhållande till konkurrenterna är nyckeln 
till värdefulla kärnkompetenser som sedan skapar hållbara konkurrensfördelar. Ett 
bolags konkurrensfördelar är förankrade i kompetensen och kapaciteten jämfört med 
konkurrenterna. Mer specifikt handlar det om omfattningen och djupet av dess förmåga 
att prestera konkurrenskraftigt avgörande verksamhet längs hela värdekedjan bättre än 
sina konkurrenter. (Axelsson, 1998) 

Att skilja mellan vad som är kärnverksamheter och icke-kärnverksamheter är även det 
en komplicerad uppgift. I kärnverksamheter måste åtgärder vidtas för att säkerställa 
långsiktiga strategiska överväganden så att verkliga fördelar kan utvärderas. Detta är en 
process som bör utföras av högsta ledningen tillsammans med chefer för lägre nivåer i 
organisationen. Uppgiften är sedan att identifiera de viktigaste faktorerna för att få 
konkurrensfördelar på marknaden, industrin, eller de strategiska grupper där 
organisationen konkurrerar eller kanske vill tävla. Inriktning på kundernas behov och 
konkurrenskraftiga fördelar kräver särskild kapacitet. (McIvor, Humphreys & McAller, 
1997) 

För att bedöma vad som är kärnaktiviteter, kärnkompetens samt bakomliggande resurser 
har Long och Vickers-Koch (1995) tagit fram en modell. Den ger företag en förbättrad 
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möjlighet att bedöma vilka aktiviteter som är särskilt viktiga och vilka som är mindre 
viktiga. Dessa kan i sin tur ge viss vägledning i frågor om outsourcing respektive 
backsourcing. Ofta hävdas att de aktiviteter som ligger närmast kärnan (centrum) 
lämpligast utförs och kontrolleras internt, medan de andra aktiviteterna i periferin kan 
tänkas vara mer lämpliga att skötas av en extern partner.  

Figur 3.2 Källa: Long & Vickers-Koch (1995) 

 
”Cutting – edge” – kompetens är de som är av avgörande vikt för företagets 
konkurrensförmåga i ett framtida strategiskt perspektiv. Det är förmågor som måste 
utvecklas idag och som är en källa till morgondagens kärnkompetens. 

Kärnkompetensen utgör grunden för organisationen och dess möjliga 
konkurrensfördelar. Det är således kring denna kompetens och dessa aktiviteter som 
företaget formar sin övriga verksamhet.    

Tillsammans utgör ”cutting edge”- och kärnkompetensen det som vi kallar för 
kärnverksamhet. (Prahalad & Hamel, 1990) 

Stödaktiviteter är sådana aktiviteter som är direkt knutna till kärnkompetensen. Dessa 
måste ingå i verksamheten som stöd för att kärnkompetensen skall fungera. 

Avskiljbara aktiviteter är de som ingår i huvudprocessen till exempel som en 
komponent. De är enkelt avskiljbara och relaterar inte som någon aktiv del till 
kärnkompetensen. 

Periferiaktiviteter består av sådana aktiviteter som ej berör de aktuella 
huvudprocesserna. För ett verkstadsföretag kan det exempelvis handla om en cafeteria-
funktion som i förhållande till huvudprocesserna är en mycket perifer aktivitet. 
(Axelsson, 1998) 
 

 

!  



!

! ,D!

4 Fallföretagens backsourcinggenomförande 

4.1 Scania 

Scania är en av de ledande tillverkarna av tunga lastbilar, bussar och industri- och 
marinmotorer med en vision att bli det ledande företaget i branschen genom att skapa 
bestående värde till alla sina intressenter. Scania är verksamma i ungefär 100 länder, har 
över 35000 anställda och omsätter årligen runt 80 miljarder kronor.  

4.1.1 IT-utvecklingen medförde förändring 

Den avdelning inom Scania som har outsourcats och sedermera backsourcats är deras 
IT-avdelning. Avdelningens syfte är att förse alla Scanias olika verksamhetsgrenar med 
IT-lösningar. Innan Scanias IT-avdelning outsourcades tillverkade de alla sina IT-
lösningar själva och skräddarsydde dessa för användning inom Scania. Scania och IT-
marknaden var dock på väg in i ett kompetensskifte med en teknologisk utveckling som 
gick allt snabbare, samtidigt som allt fler IT-specialiserade aktörer började dyka upp på 
marknaden. Inom en alltmer betydande avdelning satt nu Scania med ett arv och en 
kultur som prefererade egentillverkade IT-lösningar, samtidigt som millenniumskiftet 
stundade där oroligheter fanns kring kraschande datorer och IT-system.  

4.1.2 Varför outsourcade Scania? 

Scania outsourcade för att skapa förändring, flexibilitet och kompetensförsörjning, men 
samtidigt såg den partner de outsourcade till möjligheter att skapa samordningsfördelar. 
Som grund för outsourcingen fanns också tron om att sänka kostnaderna, även om det 
inte var den primära anledningen till outsourcingbeslutet. Under den här tiden jobbade 
Scania mycket med nyckeltal för att sänka de totala kostnaderna. 

Skapa förändring: Förändringen grundar sig i hur Scanias IT-avdelning arbetade innan 
outsourcingen. Då skapade de alla IT-funktioner själva, traditionen och kulturen var att 
Scania skulle göra allt själv, ledningen ville bryta det tänket och en del i detta var att 
outsourca avdelningen. 

Flexibilitet: IT beställningarna på Scania varierade mycket beroende på den ekonomiska 
situationen och marknadens efterfrågan på företagets produkter. Med outsourcing 
hoppades Scania att de enklare skulle kunna reglera mellan låg- och hög efterfrågan. 

Kompetensförsörjning: IT är en föränderlig industri, där system och processer förändras 
kontinuerligt. Scania satt på ett stort arv, men framförallt så gick de in i ett 
komptensskifte och var tvungna att ta nästa kliv för att bli välplacerade i nästa steg. 
Istället för att utveckla och rekrytera så valde Scania att outsourca för att hänga med i 
den förändringen och en förhoppningsvis dela kompetens med flera.  
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4.1.3 Outsourcing genom ett gemensamt bolag 

Outsourcingprocessen på Scania skedde på företagsledningsnivå. Efter att det var 
fastställt att den centrala IT-avdelningen skulle outsourcas startade en dialog mellan 
Scania och den framtida IT-partnern. De kom överens om att bilda ett 50/50-ägt2 bolag, 
där IT-partnern fick ledningsansvar. Detta skedde för att Scania med sin volym såg det 
som svårt att säkra framtida IT av egen kraft. Outsourcingbeslutet togs med tron om 
långsiktiga fördelar, de skrev på ett femårigt kontrakt, med en uppsägningsklausul efter 
fyra år och ett monopol de två första åren. I efterhand tror Scania dock att beslutet att 
bilda ett 50/50-ägt bolag skedde lite på förhastade grunder, de var rädd för det 
stundande millennieskiftet och skaffade sig kanske inte tillräcklig kunskap om vad 
samarbetet skulle leda till och vilka förutsättningar som krävdes. 

4.1.4 Ständig prispress medför konsekvenser 

Under outsourcingkontraktets gång så jobbade Scania med att få det 50/50-ägda bolaget 
att sänka den totala kostnaden på vad de levererade. Vad de inte tog i beaktning var 
dock konsekvenserna av vad ett ständigt prispressande skulle leda till. Scanias 
avdelningar ville få ner priset men leverantören hade ingen möjlighet att möta denna 
begäran vilket innebar att ingen enhet på Scania var villig att betala, på sätt blev det 
suboptimering på att sänka driftavtal och transaktionskostnader. De IT-funktioner som 
partnern levererade och som skulle integreras med Scanias egna system var svåra att 
samordna och koordinera. Det skapade parallellitet som kom att kosta dem mycket 
pengar. Enligt Scania kunde inte heller partnern uppfylla de förhoppningar som Scania 
hade om förändring och förädling, dels beroende på förmåga, men också för att de inte 
var villiga att ta ekonomiska risker. Scania valde därför, att i god tid innan 
uppsägningsklausulen kunde utnyttjas, utvärdera vilken väg de skulle gå, skulle de säga 
upp kontraktet eller omförhandla? 

I utvärderingsanalysen tittade Scania på hur samarbetet hade fungerat, inte rent 
relationsmässigt, utan framförallt vad det hade fått för effekter och vilka fördelar det 
gett. I nästa steg gjordes en översikt för hur de skulle gå vidare och de beslutade då att 
samarbetet skulle avslutas vid år 5 och sade därför upp kontraktet i slutet av år 4.  

4.1.5 Varför avslutade Scania kontraktet? 

Scania insåg efter utvärdering av outsourcingperioden att IT var en kärnverksamhet. 
Scanias IT var i hög grad differentierad från andra företags IT, samtidigt som allt mer 
IT-funktioner och IT-lösningar började kopplas ihop med produkterna, det vill säga IT i 
lastbilen. Därför blev kontroll och kompetenssäkring de primära anledningarna till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Vi anser att Scania har outsourcat sin IT-avdelning trots att de äger 50 procent av det levererande bolaget. Detta 
grundar vi i att Scania förlorade kontroll över leveransen, att det fanns en beställare och leverantörsrelation, samt att 
Scania inte hade ledningsansvar i bolaget. 
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varför IT-avdelningen backsourcades. Det fanns också ett missnöje med IT-leverantören. 
Scania ansåg inte att de fick de samordningsfördelar som de hade hoppats på, istället för 
att partnern försörjde Scania med kompetens så menar de att det snarare var tvärtom, att 
Scania försörjde andra områden hos leverantören med kompetens. Scania upplevde inte 
heller den skalekonomi som de trodde att samarbetet skulle medföra, detta innebar att 
rationaliseringarna inte kom i den takt de hade hoppats. Samtidig var 
outsourcingbolaget ett vinstdrivande företag. Det fanns därför en rädsla för att gå med 
förlust, vilket innebar att IT-utvecklingen blev lidande. 

4.1.6 Backsourcingprocessen 

”För att lyckas med ett sourcingbeslut krävs det att man har koll på vad 
man håller på med, det måste finnas ett Management attention”  

(IT-Director, InfoMate) 

Efter utvärderingen av outsourcingen fortsatte arbetet med den nya riktning Scania 
skulle ta med sin IT-avdelning. Scania gjorde valet att till en början hålla sin 
backsourcingprocess hemlig, detta för att de inte ville skapa mer oro än vad nöden 
kräver och för att få en objektiv bild av IT-avdelningen utan att partnerns åsikter 
påverkade vad de kom fram till. Samtidigt ansåg Scania att det var enklare att inte 
involvera för mycket folk och åsikter då projektgruppen redan hade mycket kunskap 
inom området.  

Projektgruppen bestod av mellan 10 och 15 personer där 2-3 stycken jobbade heltid. 
Efter första analysen där de kom fram till att samarbetet skulle avbrytas med den 
befintliga leverantören så började projektgruppen med att kartlägga hur IT-
verksamheten såg ut. Vad har vi i vår portfölj och vad är värdet? De använde sig av 
mycket modeller och kollade benchmark för att se hur andra hade gjort. Vid 
värderingen tog Scania även hjälp av expertanalytiker för att få en så rättvisande bild av 
portföljen som möjligt. De värderade och gick igenom alla resurser, kompetenser inom 
företaget, teknologi, infrastruktur, drift, applikationsportföljen och vad som ansågs vara 
företagets kärnkompetens. Frågor som uppstod var; hur ska vi värdera vad som är 
möjligt att outsourca? Vad är mer generisk IT? Inom vad kan en leverantör skapa 
värde? Vad är möjligt eller inte möjligt? Vad kan en tredje part göra lönsamt? Vad har 
vi gett för möjligheter för en eventuell partner att lyckas? Det måste finnas en chans för 
de som skall genomföra outsourcingarbetet att få det lönsamt. Projektgruppen kom då 
fram till att Scania har väldigt mycket som är historiskt betingat och väldigt mycket som 
är unikt och specifikt för Scania. Det var därför svårt för någon utomstående leverantör 
att få lönsamhet i hela Scanias IT-avdelning.  

Utefter vad de hade kommit fram till i sin utvärdering så lade de upp en strategiskplan 
för hur Scanias IT-avdelning skulle kunna bli så effektiva och konkurrenskraftigt som 
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möjligt. De kom fram till att arbeta med modulering3 så att de kunde använda sig av 
samma produkt till flera av Scanias avdelningar, på detta sätt så behövde de inte 
uppfinna hjulet om och om igen.   

Projektgruppen delade först in Scanias IT-funktioner i differentierade, vilket var de som 
var Scania-specifika, och handelsvara, vilket var standardiserade. Senare delades IT-
funktionerna in i tre kategorier core, strategic och non-core, vilket är de betäckningar 
som används idag. Där core-funktioner i stort sett skulle täckas helt av Scania personal. 
Strategic skulle täckas till viss del av Scania personal, men skulle också kunna köpas in 
av en leverantör för att göra avdelningen så flexibla som möjligt. Medan non-core är 
funktioner som de kan köpa in från vilken leverantör som helst.  

Att Scania valde att hålla projektgruppens arbete hemligt under utvärderingsperioden 
anses inte ha påverkat backsourcingprocessen i någon stor betydelse. Det kan dock ha 
lett till att de fick arbeta mer med kommunikationen efter utvärderingen var klar. 
Projektgruppen arbetade då mycket med sin kommunikationsavdelning för att vässa 
sina budskap och då även tillsammans med leverantören för att visa att det här var vad 
båda ville. Budskapen riktades både till de anställda på Scania, de anställda på IT-
avdelningen och till omgivningen då leverantören hade aktieägarintressen att se över.  

”Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med 
backsourcing och det arbetade vi hårt med innan vi gick ut med att vi skulle 
ta tillbaka bolaget”  

(IT-director, InfoMate) 

Den initiala projektgruppens arbete avslutades med en rapport där de klargjorde allt de 
kommit fram till. Den resulterade även i att Scania sedermera under avdelningens nya 
VD lanserade den nya IT-organisationen och ansvaret lades då över på respektive 
linjefunktionsansvarig. Den nya organisationsstrukturen och arbetet kring det föregick 
ungefär två månader innan överlåtandet från outsourcingleverantören och fortlöpte 
ungefär sex månader efter överlåtandet då de skulle komma fram till personalvillkor, 
governancestruktur, styrdokument, priskalkylering med mera. De bestämde även att 
avdelningen skulle byta namn efter överförandet, det nya namnet som även används 
idag är InfoMate. 

4.1.7 Hur blev InfoMate en del av Scania? 

Överlåtelsen från leverantör gick ut på att Scania köpte leverantörens del av det 50/50-
ägda bolaget, de tillsatte sedan en ny ledning i bolaget och nya chefer. Anledningen till 
varför de valde att behålla IT-avdelningen i bolagsform var att de inte vill att IT skulle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Modularisering innebär uppdelning av ett program i självständiga moduler eller enheter som kan kompileras var för 
sig. Det finns många fördelar med att programmera modulariserat. Modularisering minskar programmets komplexitet, 
vilket gör att det blir enklare att förstå, enklare att dokumentera, enklare att programmera och enklare att underhålla. 
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uppfattas som en fri nyttighet, därför behölls en beställar-leverantörsrelation mellan 
enheterna och InfoMate. 

Överlåtelsen mellan Scania och leverantören skedde som ett big bang, när IT-
avdelningen stängdes ner ena dagen så drevs den av leverantören för att nästa dag drivas 
av Scania. På Scania hade de dock noggrant förberett för överförandet genom att bland 
annat som vi nämnde tidigare lägga fram den nya organisationsstrukturen och sett till att 
alla linjefunktionsansvariga hade kolla på vad som skulle hända.  

4.1.8 Arbetet kring och efter backsourcingen 

Backsourcingen gjorde beställarfunktionen för Scanias avdelning lättare, de blev mer 
lean (slimmad) och fick större fokus på leverans än på kommersiell diskussion. De 
arbetar också närmare sina beställare. Eftersom InfoMate inte har som mål att höja sin 
omsättning eller öka vinsten så försöker de göra det så lätt och effektivt som möjligt att 
beställa IT-funktioner. Samtidigt erhölls bättre koll på inventarier, de kunde enklare 
strukturera upp och på ett flexibelt sätt anpassa sina kapaciteter genom att ta in 
konsulter eller köpa in non-core funktioner. 

På Scanias IT-avdelning ser de backsourcingen som lyckad, men poängterar även att det 
är mycket av arbetet som har lagts ner efter de tog tillbaka IT-avdelningen som ligger 
till grund för avdelningens framgång. Kontrollen och möjligheten att själva dirigera IT-
verksamheten är viktiga nycklar. Möjligheten att påverka och utveckla så att det passa 
Scania nämns också. De jobbar mycket med modularisering, men också med att 
strukturera upp och skapa ordning och reda.  

”Som enhetschef tyckte man säkert att det till en början blev sämre efter 
backsourcingen genom att man började återanvända tidigare system, vilket 
var en utav grundprinciperna i Modulariseringen. Alla funktioner kunde 
därför inte fullt kundanpassas direkt. Återanvändning är dock kraftfull rent 
ekonomiskt, då man slipper bygga på nytt.”  

(IT-director, Scania InfoMate) 

Scania började alltså återanvända de system och instrument de hade i sin portfölj för att 
se om det var något som passade in på efterfrågan från kunden.  

4.1.9 Lärdomar från outsourcing– och backsourcingresan   

”Den absolut största lärdomen var att förstod vad vi kunde sourca ut… det 
har hjälpt oss nu när vi jobbar mycket med selektiv sourcing och 
omställningar av vår infrastruktur och drift så att den är möjlig för en 
utomstående att leverera” 

(IT-director, Scania InfoMate) 
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Scania har i det här avseendet blivit flexiblare gällande arbetet med sourcing och inköp 
av IT-tjänster så som applikationer. De har insett att de inte behöver tillverka allt själv, 
men att det är viktigt att de har kontroll över vad som händer och speciellt det som går 
under core och strategic.  

Viktigt är att inte heller underskatta den outsourcade avdelningens chefers lojalitet till 
outsourcingbolaget. Om man ser det som att det finns en vinnare och en förlorare när ett 
outsourcingkontrakt avslutas så ska man nog ha i åtanke att managerna på 
outsourcingavdelningen tar sin arbetsgivares sida.  

!  
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4.2 Saab 

Saab AB är ett svenskt högteknologiskt företag baserat i Linköping och förser den 
globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar från militärt 
försvar till civil säkerhet. Företaget skall således inte blandas ihop med Saab som 
tillverkar bilar. Med verksamhet på varje kontinent utvecklar, anpassar och förbättrar 
Saab kontinuerligt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Dess 
viktigaste marknader idag är Europa, Sydafrika, Australien och USA. Saab har runt 
12500 anställda och den årliga försäljningen uppgår till cirka 24 miljarder kronor, varav 
forskning och utveckling utgör cirka 20 procent av försäljningen. 

4.2.1 En avdelning som genomgått förändring 

Saab har inte backsourcat en hel avdelning. Istället har de backsourcat en funktion i sin 
IT-avdelning, nämligen serverdriften.  

Saabs IT-avdelning köper i dagsläget in nästan all IT-infrastruktur och fungerar i stort 
sett som en koordinator, där de har hand om uppgifter som att lägga upp en IT-strategi 
för Saab och hantera de olika sourcingavtalen. Saab har en multisourcing-strategi som 
innebär att de inte vill förlita sig på endast en leverantör av IT-tjänster, utan de har delat 
upp IT i olika block och då valt att sedermera att ta hem serverdrift.  

4.2.2 Företagshistorien skapar en IT-resa 

I början av 2000-talet gick Saab igenom en mängd organisationsmässiga förändringar så 
som försäljningen av Saab Automobile och köpet av Celsius Koncernen. Detta innebar 
att de genom försäljningen gick från att ha nästan 40 000 anställda världen över till 5 
300 anställda som endast arbetade i Linköping. Det medförde att behovet av IT-tjänster 
minskade drastiskt och som en följd av det valde Saab därför att sälja sitt IT-bolag. I 
samband med försäljningen skrevs det också ett 12-månaders outsourcingavtal med IT-
bolaget som innebar att de skulle fortsätta att leverera IT-tjänster till Saab baserat på 
den interna prislistan. Under den perioden skulle Saab och leverantören förhandla fram 
ett outsourcingkontrakt för en längre period som sedan kom att skrivas på 10 år. 
Anledningen till att Saab outsourcade var helt enkelt för att organisationen inte längre 
var i behov av en egen fullskalig IT-avdelning.  

”Det är en företagshistoria som man beskriver och IT hänger bara med”  

(Sourcing Manager, Saab ICT Operations) 

Efter att Saab skrivit på det 10 åriga outsourcingkontraktet så köptes Celsius Koncernen, 
det innebar att de fick ytterligare tre outsourcingkontrakt som levererade liknande IT-
tjänster.  
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4.2.3 Vid konsolideringen blev serverdriften kvar 

Att skriva ett 10-årigt kontrakt är inget Saab skulle göra om i dagens läge, men när 
kontraktet skrevs såg IT-marknaden annorlunda ut. Kontraktets längd och hur det var 
författat gjorde det svårt för leverantören att i slutet få lönsamhet i serverdriften. Det 
gick åt alldeles för mycket mankraft då det fanns delar som styrdes manuellt, samt att 
servrarnas kvalitet och ålder innebar att de med jämna mellanrum la ner. Leverantören 
var därför tvungen att alltid ha anställda på plats. Kontraktet var dock författat så att det 
inte fanns något incitament att uppgradera utrustningen. Kontraktet innebar att 
leverantören stod för datahallar och drift medan Saab köpte in och ägde utrustningen 
som leverantören skulle sköta. I kontraktet fanns det även ett krav på vad leverantören 
skulle leverera, detta innebar att Saab inte behövde förnya sin serverpool då de ändå 
fick tjänsten levererad.  

På Saab hade de insett att genom att samordna de fyra outsourcingkontrakten och 
centralisera IT-avdelningarna så skulle suboptimeringen minska och 
samordningsfördelarna öka. 2008 bestämde de sig därför för att konsolidera de fyra 
outsourcingkontrakten. Detta var också en del i koncernens strategi att skapa ett enat 
Saab. Omstruktureringen innebar att Saab antog en multisourcingstrategi med olika 
block. De olika blocken skulle outsourcas till den leverantör som erbjöd bäst pris, 
kvalitet och säkerhet. Den leverantör som hade haft det ursprungliga 
outsourcingkontraktet förlorade upphandlingen av klienter, vilket innebar att 
serverdriften nu skulle täcka sina egna kostnader. Detta innebar att det vid 
omförhandlingarna av serverdriften var omöjligt att komma fram till en prisbild som 
passade båda parterna.  

”Det var Saab som ägde utrustningen i hallarna, men oavsett ålder och 
kvalitet på utrustningen så var leverantören tvungna att hålla sina SLA:er 
(Service Level Agreement), så det var ett vansinnigt system. Incitamenten 
för Saab att uppgradera var lika med noll. Så det här körde vi så långt att 
utrustningen slutade fungera.” 

(Vice President, Saab ICT Operations) 

På Saab hade de förståelse för att leverantören inte kunde sänka priset på serverdriften. 
Kontraktets uppbyggnad hade helt raderat möjligheten för leverantören att tjäna pengar. 
Beslut togs därför om att backsourca serverdriften. 

4.2.4 Backsourcingprocessen  

Backsourcingprocessen gick ut på att ta över driften i 16 datahallar runt om i Sverige 
vilket totalt innebar över 1000 servrar. Alla datahallarna var i ett stort behov av 
modernisering då den befintliga utrustningen var gammal och sliten.   
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Processen kan delas in i tre delar, planeringsarbete, förhandling med 
outsourcingleverantören och själva överlåtelsen.  

Planeringsarbetet bestod till en början av att förstå vad outsourcingleverantören hade 
levererat. Det fanns många tilläggstjänster och processer som varken Saab eller 
leverantörens ledning visste om. Detta kan ha berott på att de som har arbetat med 
Saabs outsourcing hade skaffat sig egna rutiner och arbetssätt. Leverantören hade lärt 
sig vad Saab behövde och levererade sedan detta. Planeringen handlande också mycket 
om att titta igenom de gamla processerna och rutinerna och anpassa dessa till den nya 
utrustningen och till Saabs tekniska koncept. De som arbetade med planeringen var 
mycket kompetenta inom IT och serverbyggande och bestod av folk från både Saabs IT-
avdelning och kompetens från en extern leverantör. 

 ”Vid förhandlingarna med leverantören så var den förberedande 
planeringen och schemaläggningen av övertagandet utgångpunkten från 
vår sida.”  

(Sourcing Manager, Saab ICT Operations) 

Den andra delen av processen bestod av mycket förhandlande med leverantören. Trots 
att Saab skulle återföra tjänsten så behövde de hjälp av leverantören då de inte kunde ta 
över alla datahallar på en och samma gång. Saabs sourcing manager arbetade därför 
mycket med att försöka få ihop en lösning som funkade både för leverantören och Saab. 
Det var här viktigt att öppet kommunicera med leverantören för att hitta en lösning som 
passade båda parterna. 

4.2.5 Stegvis överlåtelse för att säkra funktionaliteten 

Saab hade 16 datahallar att ta över från leverantören. Datahallarna skulle då också 
uppgraderas med ny utrustning och nya system. Detta medförde att överlåtelseprocessen 
blev mer tidskrävande än att bara byta personal. I de nya datahallarna byggdes virtuella 
miljöer som kunde fjärrbevakas och styras utan att ha mankraft på plats. Innan de kunde 
börja förbereda nästa datahall för backsourcing behövde de dock säkerställa att den 
första datahallen fungerade som den skulle, vilket innebar att de var tvungna att föra 
över datahallarna steg för steg, hall för hall.  

”Sammanfattningsvis kan man säga att processen började med en massa 
planeringsarbete, där man tittade igenom processer och rutiner, man 
byggde upp efter Saabs tekniska koncept. Sen så överför man allt relativt 
kort och intensivt” 

(Vice President, Saab ICT Operations) 

!  
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4.2.6 Backsourcingen är inte slutet på IT-resan 

På Saab ser de inte backsourcingen som den slutgiltiga lösningen utan för dem handlar 
det alltid om att ha så låga kostnader som möjligt. Samtidigt var backsourcingen vid 
tillfället en bra lösning då de genomförde stora omställningar på avdelningen. 

”Är vi inte konkurrenskraftiga prismässig så finns det inget incitament att 
serverdriften in-house. Då ska den helt enkelt ut.” 

(Vice President, Saab ICT Operations) 

När Saab tog tillbaka kontraktet så trodde de att de tog tillbaka en funktion där 
leverantören endast levererat serverdrift. Så var inte fallet, leverantören hade under åren 
även börjat leverera applikationsdrift och licensiering. Så när de tog tillbaka 
serverdriften så uppkom det vissa delprojekt som de inte visste fanns.  

”När vi backsourcade hade vi full koll på 80 procent av vad vi återförde, 
men 20 procent var saker som vi inte visste att leverantören gjorde.” 

(Sourcing Manager, Saab ICT Operations) 

4.2.7 Kompetens och kommunikation 

”Det vi tar med oss från backsourcingen är att vi vid nästa återförande 
verkligen säkerställer att vi har den kompetens som krävs för att själva göra 
det som leverantören gjorde” 

(Sourcing Manager, Saab ICT Operations) 

I överförandeperspektivet anser de på Saab att backsourcingen har fungerat utmärkt. 
Men det har under planeringen och genomförandet uppkommit problem som har krävt 
justering. De har också fått arbeta mycket med att förmedla och kommunicera 
strukturella förändringar och förändringar i arbetssätt och rutiner till sina anställda, 
vilket Saab även har fått jobba mycket med efter återförandet.  

En faktor som man verkligen måste ta i beaktning vid genomförandet av backsourcing 
är enligt Saab ”Knowleadge Transfer” (kunskaps överlåtande). Man måste vara säker på 
att kompetensen finns att utföra det som återtas. Annars kommer man hamna på samma 
ruta som när man från början valde att outsourca.  

!  
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4.3 Lantmännen 

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och 
lantbruk och bedriver verksamhet i 18 länder. Lantmännen är verksamma i alla delar av 
värdekedjan – från jord till bord. Lantmännen omsätter årligen runt 35 miljarder kronor 
och har cirka 10500 anställda. Lantmännen är en stor, diversifierad och komplex 
koncern, där medlemmarna är både ägare, leverantörer och kunder.  

4.3.1 Centralisering ledde till outsourcing 

Den avdelning på Lantmännen som outsourcades för att sedermera backsourcats var 
koncernens transportplaneringsfunktion. Hos Lantmännen består inte 
transportplaneringsfunktionen av en mängd egenägda lastbilar, utan avdelningen utgör 
själva beställare- och planeringsfunktionen. Lantmännen har alltså aldrig ägt sin egen 
fordonsflotta, istället så beställer de efter behov och chartrar lastbilar och chaufför från 
åkerier.  

Innan outsourcingen var Lantmännens logistik väldigt decentraliserad. De hade en 
mängd människor som satt på olika platser i organisationen och bokade transporter. Ett 
arbetssätt som inte var effektivt. Då Lantmännen är en av Sveriges största 
transportköpare så finns det potentiella samordningsvinster i att centralisera 
verksamhetens transportupphandling och den dagliga planeringen av driften och 
transporterna. Kompetensen att genomföra detta fanns dock inte inom organisationen 
och de valde därför att ta hjälp av en utomstående leverantör. 

4.3.2 Det är enklast att lösa ett problem i taget 

Lantmännens logistik fungerade inte optimalt innan outsourcingen. De tampades med 
låg fyllnadsgrad i bilarna, outnyttjade flöden och höga kostnader. Genom att centralisera 
och outsourca ville de att en funktion skulle få helhetlig kontroll över logistiken och 
även skapa en systemlösning som gav visibilitet över alla logistikflöden. Med hjälp av 
en partner skulle detta kunna uppnås på ett snabbare och enklare sätt. 
Outsourcingmotivet var alltså att Lantmännen behövde kompetensväxla, de behövde få 
in kompetens som de för tillfället inte hade inom företaget. Det fanns också 
förhoppningar om att outsourcingen skulle medföra att de snabbare fick en väl 
fungerande systemlösning.  

Lantmännen såg outsourcingen även som ett sätt att kostnadseffektivisera, de 
rationaliserade och avvecklade avdelningar som förut hade arbetat med 
transportplanering. Kalkyler visade att det i längden var en bra affär.  

Trots att Lantmännen outsourcade sin logistikavdelning så var det aldrig så att 
logistiken inte sågs som en kärnverksamhet. Outsourcingen handlade mer om att de 
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behövde hjälp, samtidigt som de köpte sig tid för att ordna upp andra delar i 
organisationen som också behövde effektiviseras. I detta beslut hade Lantmännen en 
långsiktig strategi för vart de vill ta vägen, men själva outsourcingbeslutet kan i 
efterhand sägas ha skett på kortsiktiga grunder. 

Vid centraliseringen fanns det egentligen inget underlag eller direktiv från 
koncernledningen för vad som skulle samordnas och på vilket sätt centraliseringen 
skulle ske. Samtidigt hade Lantmännen vid tillfället verken ledningskompetensen eller 
logistikkompetensen att bygga verksamheten på egen hand. Istället för att då rekrytera 
den kompetens som behövdes så ansåg de att det var mer ekonomiskt lönsamt att köpa 
in strategisk logistikkompetens. Outsourcingprocessen blev sedan en löpande 
utrullningsplan där de förde över flöde för flöde från Lantmännen till 
outsourcingleverantören. Detta för att få det hela att flyta så bra som möjligt. Det hela 
hanterades av en person som hade lång erfarenhet inom Lantmännen och det var i stort 
sett han tillsammans med outsourcingleverantören som planerade och byggde upp 
avdelningen.  

4.3.3 Tankar kring återförandet - utlösare 

Tankarna på att backsourca började då ett missnöje med leverantören växte fram, det 
grundade sig dels i att Lantmännen och leverantören inte strävade åt samma håll när det 
gällde planeringen av bilar, samt att de i vissa avseenden kände att leverantören inte höll 
vad de lovade. Lantmännens ledning hade tydliga krav på en årlig effektivisering inom 
logistikverksamheten. Från leverantörens sida var man medvetna om detta, men vid 
årets slut så ställde sig Lantmännen frågande till om de erhållit den effektivisering som 
utlovats eller om det var kvaliteten som istället blev lidande. 

Mycket av fördelarna med outsourcingen låg också i att leverantören även skulle ta över 
planeringen av bilar från konsortierna4 och diskussionerna handlade då om hur mycket 
Lantmännen skulle kunna spara genom att genomföra planeringen själva. Det var en 
förhandlingsfråga, problemet var bara det att leverantören hade byggt upp en funktion 
med väldigt god logistikkunskap, men med bristande kunskap om hantverket att planera 
bilarna. Avtalet mellan Lantmännen och leverantören skapade inte heller så mycket 
incitament för leverantören att ta in den kompetensen. Leverantören hade ett mer sänd 
tänk kring flödena, för dem handlade det inte om att fylla bilen på bästa sätt utan om att 
få ut försändelsen i tid. Lantmännen var dock övertygade om att logistikverksamheten 
behövde fler personer som verkligen kunde planera bilarna på ett bra sätt och det blev 
sedan en av anledningarna till att de backsourcade.  

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Konsortium är en sammanslutning av och mellan företag för att genomföra en gemensam affär som inte är önskvärd 
för var och en.   
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4.3.4 Men det fanns mer än ett motiv 

I slutändan fanns det ändå många motiv till varför Lantmännen valde att ta tillbaka 
logistikavdelningen. Det var inte bara ett missnöje med leverantören, utan det hade 
också skett omstruktureringar som gav möjligheter som tidigare inte fanns. Lantmännen 
kände att de inte riktigt hade kontroll över vad som skulle bli nästa steg i för 
avdelningen och hur det arbetet skulle göra avdelningen mer konkurrenskraftig. 
Samtidigt skedde det en rad omstruktureringar inom koncernen som innebar att de inte 
fick de samordningsfördelar som de hoppats på när de gick in i outsourcingen. De hade 
också höjt sin egen kompetens gällande logistik och kände att de nu skulle klara av att 
sköta beställningarna och planeringen av logistiken på egen hand. Även kalkyler pekade 
på att ett återförande skulle vara en bra affär rent ekonomiskt. Med den 
logistikkompetens som Lantmännen hade fått ut av outsourcingperioden insåg de att 
stora belopp kunde sparas med en egen bemannad logistikavdelning utan påslag från en 
extern partner. 

Lantmännen hade vid tecknandet av outsourcingkontraktet skrivit ett treårigt kontrakt 
med en uppsägningstid på ett år. Så i slutet av år två sades därför kontraktet upp och de 
började planera för att backsourca logistikavdelningen. 

4.3.5 Backsourcingprocessen 

Efter att Lantmännen utvärderat och sagt upp outsourcingkontraktet sattes en 
projektgrupp ihop med uppgift att sköta planeringen och förberedelserna inför 
återförandet. Projektgruppen bestod av sex personer med blandad kompetens, en väldigt 
essentiell del i gruppen var dess projektledare som var en person med lång erfarenhet 
inom transportbranschen och av speditionsföretag som kunde leda hela återförandet.  

Lantmännen hade inte för avsikt att sätta de personer som tidigare arbetat på den 
outsourcade avdelningen på gatan. Därför kom man i ett tidigt skede fram till att det 
hela skulle ske som en verksamhetsöverlåtelse5. De hade också tillsammans med 
leverantören investerat i en funktion och en verksamhet där kompetens, arbetssätt och 
rutiner redan fanns. Det handlade helt enkelt om kontinuitet, för att få överlåtelsen att 
fungera så smidigt som möjligt behövde de redan inarbetad personal.  

Eftersom Lantmännen skulle ta över en redan befintlig organisation, så handlade 
förberedelserna och planeringen av överlåtelsen om sådant som att hitta lokaler som 
avdelningen kunde sitta i och att anställa en chef som inte var lika kopplad till 
outsourcingleverantören, men eftersom de också ville börja planera sina egna bilar 
tvingades de att komplettera logistikavdelningen med kompetensen att planera lastbilar. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:!1GH!IGJKLMNOGPLQIGJRSPGRLG!MILGL!GT!UNVWRHTWTX!LUN!WTTGVYJ!MPP!GPP!ZQJGPMXL!LMNPRWXM!PWRRXSTXMJ!W!HGLL!
IGJKLMNOGP!GRRGJ!W!GT!IGJKLMNOGPLXJGT!MI[PPJML!PWRR!GPP!MTTMP!ZQJGPMX#!6QJGPMXGP!YJ!IWH!GT!
IGJKLMNOGPLQIGJRSPGRLG!PI\TXGP!MPP!GJV]\HM!HG!MTLPYRRM!OUL!HGT!QIGJPMXTM!IGJKLMNOGPGT!MTLPYRRTWTX!GTRWXP!
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För att hitta lokaler kopplades även Lantmännens interna Facility Management 
avdelning in.  

Under hela återtagande var de väldigt öppna mot sina anställda, blivande anställda och 
mot leverantören gällande vad som skulle hända och varför de ville backsourca 
avdelningen. Detta för att Lantmännen själva skulle kunna lägga en vettig plan, men 
även så leverantören kunde göra detsamma. 

4.3.6 Steg för steg - så arbetet kan fortsätta att rulla 

Själva överlåtandet skedde stegvis, genom att föra över enhet för enhet. Sättet man 
förde över verksamheten på var väldigt lik överlåtandet de gjorde vid outsourcingen, 
vilket var en lärdom Lantmännen tog med sig från den tidigare outsourcingen. Den 
stegmässiga överlåtelsen skedde via mycket parallellt arbete, när en del släcktes ned del 
hos leverantören så öppnade de upp den hos Lantmännen. Detta för att säkra att 
överlåtelsen skedde på ett smidigt sätt och så att de under hela perioden kunde hålla 
logistiken igång.  

4.3.7 Kommunikation och planering är A och O 

”När man backsourcar en avdelning är det viktigt att man är säker på vad man håller 
på med och vart man vill ta vägen.”  

(f.d. Varuflödesdirektör, Lantmännen) 

För Lantmännen var en viktig faktor till varför återförande skedde utan några större 
problem att de till en början tog reda på vad de ville med backsourcingen och att de lade 
upp en strategi för avdelningen även efter den tagits tillbaka. Lantmännen ser även 
kommunikation som en nyckel. Öppenheten gällande planen gjorde att de tillsammans 
med outsourcingleverantören kunde hitta en lösning som passade båda parter. Den 
öppna kommunikationen medförde också att det blev mindre oroligheter bland dem som 
arbetade på den avdelningen som skulle backsourcas. 

Alla stegen i den här resan var viktiga för att Lantmännen skulle kunna ta sig till det 
läge där de befinner sig idag. De hade inte kunnat gå från punkt A till C direkt, utan alla 
stegen gav ett resultat.  

”Det är svårt att säga om backsoucingen var lyckad eller inte, det beror på 
omständigheterna, hur det ser ut vid den tidpunkten och vad man har för behov just då.” 

(f.d. Varuflödesdirektör Lantmännen) 

Backsourcingen har gjort Lantmännen mer konkurrenskraftiga genom att de sen 
återförandet har effektivisera sig med runt 4 procent per år. Vilket i runda slängar 
motsvara kostnadsbesparingar på mellan 500 och 750 miljoner per år. Lantmännen 
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jobbar ständigt med att rationalisera sin logistikverksamhet, vilket varit enklare att 
genomföra när de haft logistiken i egen regi. 

Genom att först outsourca avdelningen fick Lantmännen även fram ett antal jättebra 
mätetal och kunde därför sätta fokus på ett antal frågor i processen som de tidigare inte 
hade haft kunskap om. För det är inte bara transporten i sig som är viktig utan det finns 
mycket som påverkar och påverkas i logistikkedjan. !  
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4.4 SKF 

SKF-koncernen är den ledande globala leverantören av produkter, lösningar och tjänster 
inom rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Tjänsterna 
omfattar teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning. SKF 
har runt 45 000 anställda världen över och har tillverkning på mer än 80 platser i 
världen. Företaget har även egna försäljningsbolag i 70 länder, 10 000 distributörer och 
återförsäljare som servar kunder i hela världen. 2010 omsatte SKF runt 61 miljarder. 

4.4.1 Inte längre en stödfunktion utan en affärsverksamhet 

SKF har backsourcat hanteringen av sitt transportnätverk i Europa, vilket inkluderar 
beställningsprocesser och planeringsprocesser. Den backsourcade avdelningen är en 
funktion i SKFs logistikavdelningen som går under namnet SKF Logistics Services. I 
dagsläget har SKF Logistics Services som uppgift att förse SKF med en globalt 
fullständig transportlösning och distribution av SKFs varor till slutkund. Avdelningen 
levererar även åt externa kunder för att optimera användandet av det transportnätverk 
som de byggt upp. Avdelningen är därför vinstdrivande och logistiken ses inte bara som 
en stödfunktion utan som en affärsverksamhet. SKF Logistics Services har dock ingen 
egen lastbilsflotta utan de beställer körningarna från ett 30-tal olika transportbolag som 
man de valt att arbeta med.  

”Vi köper in själva transporten, men vi producerar transporttjänsten. Så vi 
adderar ett värde till transportlösningen som vi sedan säljer till SKFs 
säljbolag och externa kunder.” 

(CTT Manager, SKF Logistics Services) 

4.4.2 Rationalisering och centralisering 

För att förstå varför SKF till en början valde att outsourca funktionen så måste man gå 
tillbaka till tiden innan outsourcingbeslutet togs. SKFs lagerorganisation bestod vid 
denna tidpunkt av 25 mindre lokala lager runt om i Europa. För att rationalisera den 
verksamheten beslutade sig SKF för att centralisera lagerverksamheten till fem stora 
centrallager i fem strategiskt fördelaktiga delar av Europa. Detta skulle innebära stora 
kostnadsbesparingar för SKF, men samtidigt så ville de inte tumma på kvaliteten och 
servicen till sina slutkunder. För att hålla ledtiderna på samma nivå som innan behövde 
de därför ett transportnätverk utformat för distribution som stödde den centraliserade 
lagerorganisationen. Inom SKF hade de dock inte den organisation som krävdes för att 
driva en sådan verksamhet, de ville inte heller lägga för mycket fokus på 
transportplaneringen då men inte såg det som en kärnverksamhet. En färdig 
nätverkslösning fanns inte heller att köpa, vilket innebar att SKF tillsammans med en 
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outsourcingleverantör byggde upp ett transportnätverk som outsourcingleverantören 
sedan skulle sköta. 1994 skrevs därför ett outsourcingkontrakt som löpte tillsvidare.   

4.4.3 Är logistik en kärnverksamhet? 

Det var förändringen och rationaliseringen som var själva grunden i outsourcingbeslutet. 
Centraliseringen av lagerverksamheten var i grunden ett kostnadsbeslut. Minskningen 
av antalet lager skulle minska de fasta kostnaderna. Att de sedan valde att använda sig 
av en outsourcingleverantör grundar sig i att de vid tillfället inte såg 
logistikverksamheten som en kärnverksamhet och när de då behövde kompetensväxla så 
var det enklare att köpa in kompetensen. 

4.4.4 Logistiken blir en del av affärsverksamheten 

Några år efter att SKF valt att outsourca hanteringen av sitt transportnätverk började en 
lång resa som 2006 slutade i att de sade upp outsourcingkontraktet och tog hem 
hanteringen av transportnätverket. Denna resa börjar egentligen redan i slutet av 1990-
talet då SKF fattade två beslut som skulle förändra logistikavdelningen. Det först 
beslutet var att de nu även skulle centralisera transportprocesserna, dessa skulle skötas 
genom en central enhet och inte genom de olika enheterna som fanns på centrallagren. 
Genom att centralisera denna funktion så ville de samordna beställningarna och 
planeringen av leveranserna på ett bättre sätt, något som även skulle ge skalfördelar. Det 
andra beslutet togs 1999 och innebar att de då började sälja transporttjänster till externa 
kunder för att optimera det uppbyggda transportnätverket. 1998 anställer SKF därför en 
ny transportchef och sen började de återigen bygga upp en central logistikorganisation. 
En organisation som till en början främst var till för att hantera de externa kunderna och 
koordinera leveransen av deras gods med leveransen av SKFs gods.  

4.4.5 Tankar på backsourcing växte fram under många år 

Allteftersom avdelningen växte så insåg de att det behövdes en systemlösning för att 
kontrollera de finansiella flödena gentemot externa kunder. 2002 började SKF därför 
planera en distributionssystemlösning som kunde hantera detta. Det innebar att SKF helt 
plötsligt hade en logistikverksamhet med mycket kompetens inom transport och logistik. 
Samtidigt hade de ett logistiksystem under utveckling vilket gjorde att de även började 
titta på förändrings- och förbättringsmöjligheter i verksamheten.  

”Tankar på återförandet smygstartade nog redan i början av 2000-talet. Vi 
tyckte nog redan då att det här kan vi göra bättre och billigare själva.” 

(CTT Manager, SKF Logistics Services) 

Denna utveckling inom SKF medförde alltså att tankar på att backsourca hanteringen av 
transportnätverket började växa fram och det blev snart klart för SKF Logistics Services 
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att ett återförande var det som var mest fördelaktigt för avdelningen. Till detta 
tillkommer också att de inom koncernen hade börjat ändra sin syn på 
logistikverksamheten. SKF Logistics Services var nu en enhet som genererade 
omsättning och vinst till koncernen och med det så sågs logistiken nu som en mer 
strategisk enhet och inte som en stödfunktion. Detta medförde att koncernen 2005 
beslutade att återföra den tidigare outsourcade funktionen, då ett återförande skulle 
innebär att avdelningen fick ökad flexibilitet och kontroll över alla sina logistikflöden.  

Kontraktet sades dock inte upp förens i början av 2006. Anledningen till varför de inte 
vald att säga upp kontraktet direkt när beslutet fattades var att de först ville genomföra 
den analys och hämta den information som behövdes från leverantören innan man 
infekterade relationen med att säga upp kontraktet.  

4.4.6 Outsourcingkontraktet utvärderade sig själv 

Återförandeprocessen började inte med att SKF utvärderade outsourcingkontraktet, utan 
kontraktet utvärderade sig själv under årens gång. Den växande organisationen 
tillsammans med de nya interna möjligheterna, som uppstod med utvecklingen av IT-
systemet, gjorde att SKF med tiden insåg att de skulle kunna utföra det arbete som 
outsourcingleverantören gjorde både bättre, billigare och ur ett fullständigt SKF-
perspektiv. Samtidigt var beslutet affärsmässigt då SKF Logistics Services hade blivit 
en vinstdrivande organisation som även levererade till externa kunder.    

4.4.7 Backsourcingprocessen 

SKFs backsourcingprocess kan delas upp i fyra delar. Den första delen var att bli klar 
med det logistiksystem som var under utveckling. Systemet hade på senare år gått från 
att rikta sig mot att klara av att sköta de finansiella flödena till att bli ett system som nu 
skulle kunna sköta operativa-, finansiella- och IRI6-flöden. Den andra delen var 
kartläggning och planering, vilket bestod i att ta reda på allt som 
outsourcingleverantören gjorde för att säkerställa att den nya enheten hade 
möjligheterna och kompetensen att leverera samma produkt. Den tredje delen var 
förberedelser och planering av överlåtelsen, bygga upp en enhet som kunde sköta den 
operativa delen av transportnätverket. Den sista delen var själva överlåtelsen.   

De två första delarna av backsourcingprocessen löpte i stort sett parallellt, 
logistiksystemet som byggdes behövde information från det projekt som kartlagde vad 
outsourcingleverantören hade gjort. Samtidigt behövde det andra projektet hjälp med 
vissa frågor som involverade hur systemet skulle fungera operationellt. SKF hade valt 
att ta in en extern leverantör för att utveckla och tillverka logistiksystemet, men de hade 
också hjälp av en outsourcingleverantör, från SKFs IT-avdelning, som hade hand om att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 International Roughness Index - är det matematiska system som används världen över för att utvärdera och hantera 
vägsystem. 
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tillverka alla SKFs IT-plattformar. Det var därför viktigt för SKF att kommunikationen 
mellan de två leverantörerna fungerade och att de kunde omvandla det som 
programmerarna sa till dem som byggde logistiksystemet och vise versa. SKF arbetade i 
denna kommunikation som en brygga och såg till att den kommunikationen flöt. 

”Man måste ha kompetens som kan omsätta vad den ena säger så att det är 
användbart för den andra, så att ha personer med både transport och IT-
bakgrund var guld värt.” 

(CTT Manager, SKF Logistics Services) 

Den tredje delen av backsourcingprocessen var planeringen av själva överförandet. Det 
handlade om att bygga upp en enhet som kunde sköta transportnätverket när banden 
klipptes med outsourcingleverantören. SKF började därför anställa personal för att driva 
enheten redan sex månader innan återförandet. Under de sex månaderna utbildade de 
personalen och såg till att de hade den kunskap och de förutsättningarna som behövdes 
för att sköta enheten operationellt. Den nya personalen var också involverad i 
utvecklingen av logistiksystemet så att de fick ökad förståelse för hur systemet skulle 
fungera. 

Under hela den här processen har man från projektledningens sida varit väldigt noga 
med att backsourcingen inte skulle bli något som utvecklades centralt och som sedan 
slängs ut till de andra enheterna. Så jobbet startade tidigt med att engagera de olika 
enheterna i olika projekt under hela processen. De hade även månadsmöten med alla 
enheter för att kommunicera vad som hände och vad som var på gång.  

4.4.8 En överlåtelse med ett helt nytt logistiksystem 

När det sedan var dags för SKF att ta över hanteringen av transportnätverket från 
outsourcingleverantören, vilket var den fjärde delen i processen, så var det egentligen 
utväxlingen av logistiksystemen som var den mest komplicerade biten. De hade kollat 
på olika sätt att föra över funktionen men i slutändan fanns det inget annat val än att 
föra över allt på en och samma gång. Man var ju tvungna att ersätta den gamla IRI-
lösningen, så den 30 oktober 2006 kapades outsourcingsleverantörens logistiksystem 
och man kopplade istället på SKFs nya oprövade system.  

”Det tog lite tid innan vi kunde fokusera på förbättringar och 
leverantörsrelationerna, då vi hade fullt upp med att få bas konceptet att 
fungera felfritt. Så man tappade kanske lite mark i ett år då man inte 
utvecklade enheten utan bara arbetade med att få allt att fungera.”  

(CTT Manager, SKF Logistics Services) 

Att få det operationella att fungera ansåg de inte var något större problem. De 
transportleverantörer som tidigare var kontrakterade av outsourcingleverantören vill ju 
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fortsätta köra för SKF. Samtidigt förändrades inte transportleverantörerna arbetssätt, de 
fortsatte att lämnade och hämtade på samma ställen som förut. Det enda som skiljde sig 
var vart de skulle vända sig med frågor och det administrativa. För den operativa 
verksamheten hade de också förberett sig väl genom kartläggning av 
outsourcingleverantören och förberedelser inom den nya enheten.  

Däremot hade de större problem med logistiksystemet, detta berodde till stora delar på 
att man inte hade någon testmiljö för systemet, utan var tvungen att testa allt i 
produktion.  

”Man kan ju aldrig lägga för mycket tid på att analysera och granska det 
man ska genomföra, men kan man inte testa systemen så vet man ju inte om 
det man kommer fram till är korrekt. Så här i efterhand kanske man därför 
borde ha försökt bygga en virtuell-testmiljö för hela nätverket”  

(CTT Manager, SKF Logistics Services)  

4.4.9 Backsourcingen utvecklade SKF 

Backsourcingen har medfört att SKF nu har en helt självständig logistikverksamhet. 
Logistikmässigt har de fått en större frihet och de sitter inte längre i knät på någon 
annan. När alla barnsjukdomar rätts ut hade SKF ett logistiksystem som hanterade all 
transportinformation man kan tänka sig, det innebär att de inte längre var i behov av 
information från leverantörer eller säljbolag utan allt ligger i den enorma 
informationsdatabas som systemet byggt upp. Att de nu kan förlita sig helt på sin egen 
information och ha kontroll över alla flöden i distributionen skapar en trygghet. 
Systemet har också förenklat fakturering och kontrollfunktioner.  

”Vi vet exakt vad en kund har beställt, vart deras gods befinner sig, vart 
leveransen ska och hur mycket av transportkostnaden som skall faktureras 
till just den kunden.”  

(CTT Manager, SKF Logistics Services) 

Fortsättningsvis jobbar SKF nu även med att föra över det logistiksystem man använder 
i Europa till andra marknader som USA, Sydamerika, Indien och Kina. Tanken är att 
SKF Logistics Services ska bygga upp liknande organisationer i dessa regioner med 
hjälp av den erfarenhet som backsourcingen medfört. 

Det de på SKF tar med sig nu när liknande system ska byggas i andra regioner är det 
arbetssätt de satte upp vid backsourcingen. Framförallt kring kartläggning, analys och 
planering.  

  

!  
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4.4.10 Affärsplan och förberedelser 

På SKF anser man att det fanns förbättringsåtgärder på alla punkter av 
backsourcingprocessen. När vi frågar vad de kunde göra bättre svara de, ”Allt, det var 
jättetufft att ta över. Vi sprang på många minor under planerandet och under uppstarten”. 
De menar också att man först och främst måste ha en klar affärsmodell och en plan för 
hur verksamheten ska bedrivas och föras framåt. I SKFs fall behövde de också ett 
systemstöd, men mer generellt känner de att faktorer som kompetens, resurser, 
ledningens acceptans och stöd från andra delar av organisationen är faktorer som måste 
uppfyllas för att en backsourcing skall vara möjlig. Även kommunikationen till alla 
parter som är delaktiga i processen och till alla delar av företaget är essentiellt enligt 
SKF Logistics Services CTT Manager.  
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4.5 Sandvik 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern, med inriktning på tre kärnområden 
metallbearbetning, materialteknik och gruv- och anläggningsindustrin. Sandvik bedriver 
verksamhet i 138 länder, omsätter årligen runt 83 miljarder kronor och har 47 000 
anställda.   

4.5.1 Ett globalt fungerande HR 

På Sandvik har man backsourcat flera avdelningar inom Human Resources (HR). Vi har 
undersökt Sandviks återförande av HR-administrationen för Sverige, men företaget har 
även backsourcat löneadministrationen och HR-administrationen i Finland och USA. 
Sandviks HR-administration i Sverige kallas HR-direct och har som uppgift att hantera 
administrativa personalfrågor, rekryteringar och ger administrativ service och support 
till anställda inom Sandvikkoncernen. Innan Sandvik outsourcade sin HR-
administration så hade ledningen tillsammans med en utomstående konsult kommit 
fram till att genomföra en HR-transformation. HR-transformationen handlade om att 
skapa gemensamma HR-processer globalt och är något som alla stora företag har gått 
igenom eller går igenom. Under arbetet med HR-transformationen kom de fram till att 
de skulle bygga upp service centers över hela världen och dessa center skulle då drivas 
med samma processer. I arbetet att bygga upp service centren tog Sandvik hjälp av den 
externa konsulten som också skulle driva centren som outsourcingleverantör. 

4.5.2 Motiv för outsourcingbeslutet 

Anledningen till varför Sandvik valde att arbeta med en outsourcingleverantör istället 
för att bygga upp service centren själva var att de i arbetet med att bygga upp dessa 
kände ett behov av hjälp. Samtidigt så trodde de att en extern parts involvering skulle 
påskynda processen och få transformationen att ske snabbare världen över. Så motiven 
till outsourcingen kan sägas var att skapa förändring och att få in den kompetens som 
det krävdes för att bygga upp ett HR-center med rätt personal och väl fungerande 
systemlösningar. Outsourcingkontraktet skrevs på 10 år och Sandvik hade vid tillfället 
tron om att samarbetet skulle leda till båda långsiktiga och kortsiktiga fördelar. 

4.5.3 Kostnader och problem i USA 

”Kontraktet sattes upp i en tid då Sandvik inte riktigt visste vad man ville 
med HR-service centrat och partnerskapet med outsourcingleverantören. Så 
kontraktet blev så här i efter hand fördelaktigt för outsourcingleverantören 
på långsikt.” 

(Head HR, Sandvik) 
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Det var två parallella diskussioner som väckte tankarna på att backsourca HR-centrat i 
Sverige. Dels så var det ett kostnadsperspektiv, kontraktet var uppbyggt så att 
leverantören kunde fakturera allt som inte var tillägg av standardtjänster. Detta gjorde 
att ett eventuellt utvecklingsarbete och förändringsarbete som Sandvik ville genomföra 
skulle bli oerhört kostsamt. Samtidigt hade det uppkommit problem med 
outsourcingleverantörens implementering av service centret i USA, där det hade gått så 
långt att de valt att bryta samarbetet med outsourcingleverantören och återföra 
hanteringen av service centret till egen regi.  

4.5.4 Utvärdering 

Sandvik hade ingen riktig utvärdering av outsourcingen utan beslutet att backsourca 
skedde under en löpande period där Sandviks ledning tillsammans med 
personaldirektören, head of HR och representanter från Sandviks centrala HR-enheter 
gick igenom dels vad de strategiskt skulle göra med det svenska centrat, men de lade 
också upp en strategisk plan för vad de ville uppnå med sin HR-transformation. Dessa 
diskussioner pågick i ungefär ett år och stärktes mycket med kalkyler som pekade på att 
ett återförande skulle vara en bra affär. När de sedan ansåg sig ha en tillräcklig grund 
för sitt beslut togs kontakt med outsourcingleverantören där de förklarade att de tänkte 
säga upp kontraktet.  

4.5.5 Backsourcingprocessen  

Efter beslut om att ta tillbaka HR-direkt så bestämdes det även att återförandet skulle 
ske som ett projekt. Den initiala projektgruppen bestod av fyra personer. En 
projektledare som hade som uppgift att hålla ihop projektet, en avtalsspeciallist, en 
inköpare som hade arbetat mycket med kontraktet och affären med leverantören, samt 
en person som satt med mycket kunskap i ärendet. Den initiala projektgruppens första 
uppgift var att säga upp outsourcingkontraktet med leverantören. Uppsägningstiden var 
på ett år och kontraktet sades därför upp i slutet på år fyra. Uppsägningen skapade dock 
en del oroligheter bland personalen på den outsourcade avdelningen. Det var därför 
viktigt för projektgruppen att kommunicera att Sandviks intention var att genomföra en 
verksamhetsöverlåtelse, vilket skulle medföra att alla medarbetare på den outsourcade 
avdelningen skulle ha möjlighet att behålla sitt jobb fast under anställning av Sandvik 
istället för leverantören. Trots intentionerna att genomföra en verksamhetsöverlåtelse så 
var projektgruppen tvungna att se över förutsättningarna och utvärdera möjligheterna 
till detta. De ägnade därför två månader åt att förhandla och diskutera med leverantören 
och de fackliga parterna, i slutändan kom de fram till att det skulle ske som en 
verksamhetsöverlåtelse.  

Nästa steg för projektgruppen var planeringsfasen. Det var nödvändigt att svara på 
frågor som; I vilka lokaler ska vi sitta? Hur ska vi implementera avdelningen med 
Sandviks sätt att arbeta? De var också tvungna att bygga ny infrastruktur och nya IT-
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miljöer. Därför valde de att ta in ytterligare kompetens i projektgruppen. Man tog då in 
en kommunikatör, en HRA, IT-stöd och facility management. Den ökade kompetensen 
var också till för att kvalitetssäkra alla processer och system. Planeringsarbetet fortlöpte 
fram tills övertagandet, vilket blev 10 månader. De kollade också på att ta hem 
avdelningen tidigare med det var förenat med för mycket extra kostnader. Den andra 
projektgruppen fungerade ungefär som den första. Projektledaren vara spindeln i nätet 
och tog stöd av de kompetenser som fanns i gruppen för att lösa de olika frågorna och 
problemen som uppstod vid förberedelserna innan överlåtelsen.  

Relationen till outsourcingleverantören var efter att Sandvik hade sagt upp kontraktet 
artig, strukturell och professionell, men den var inte så öppen som man på Sandvik hade 
hoppats. Leverantören var inte heller så flexibel vilket försvårade projektgruppens 
arbete till viss del. Det var svårt att få kontakt med medarbetarna på avdelningen för att 
få deras syn och ställa frågor till dem. Istället kom all information från leverantörens 
ledning och avdelningens chefer.  

4.5.6 En riktig big bang överlåtelse 

”Den outsourcade avdelningen stängde ner sitt kontor klockan 12 på 
fredagen och klockan 8 på måndagen tog vi emot medarbetarna i våra nya 
lokaler”  

(Manager HR-direct) 

Över en helg blev 34 anställda hos outsourcingleverantören istället en del av Sandvik-
koncernen. En överlåtelse som man på Sandvik anser var klockren. Hela infrastrukturen 
fungerade felfritt och det var mycket tack vare att de under en period innan överlåtelsen 
hade säkrat upp avdelningens funktionalitet genom att genomföra tester av 
telefonsystemet, IT-systemet, id-inloggningar och infrastrukturen. Något som var 
fördelaktigt för Sandvik, som också bistod till att överlåtandet gick smidigt, var att de 
vid överlåtandet även fick med leverantörens IP-instruktioner, manualer, rutiner och 
arbetssätt. 

”Det är klart att det kunde upplevas som lite struligt hos enskilda 
medarbetare, men mot kunden märktes ingenting”  

(Manager HR-direct) 

Den första dagen hade de även IT-support på plats som kunde lösa de mindre problem 
som kunde tänkas uppstå. När testerna genomfördes så hade de även hjälp av 
kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen på Sandvik, samt av teletjänst 
leverantören.  
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4.5.7 En integrerad HR-avdelning 

”Vi är starkare (än leverantören) på vissa delar och lite svagare på andra. 
Leverantören var bättre på mätning och uppföljning, medan vi tillåter oss, 
trots att vi jobbar med standardiserade processer, att vara mer flexibla mot 
vad kunden vill ha. Jag tror att det speglar av sig att vi är en del av Sandvik. 
I det hela kan man säga att vi levererar samma kvalitet.”  

(Manager HR-direct) 

HR-direct är även billigare än vad outsourcingleverantören var och detta trots att de nu 
även bedriver ett utvecklingsarbete, vilket var en av de strategiska tankarna med att ta 
tillbaka HR-direct. Utvecklingen inom HR innebar att de ville integrera alla HR-led och 
få HR-direct, löneadministrationen och den centrala HR-staben att samarbeta och arbete 
mer som en enhet. Detta kommer förhoppningsvis leda till större samverkan och 
minskad suboptimering. 

Det här utvecklingsarbetet var något som de i efterhand borde ha varit tydligare med att 
förmedla till medarbetarna och omgivningen. Detta gjorde de sedan vid övertagandet av 
löneadministrationen, då delades överlåtelsen in i två faser, själva överlåtelsen och sen 
utvecklingsarbetet. De var även noga med att kommunicera detta så att alla på 
avdelningen var medvetna om att när första fasen har satt sig så startar 
utvecklingsarbetet.   

4.5.8 De anställda måste veta vad som kommer att hända 

”En faktor som jag hade räknat med och trodde att jag förstod, men som 
jag ändå underestimerad betydelsen av, var den att förändringar som har 
med människor att göra tenderar att bli ologiska och irrationella. Om man 
som medarbetare inte riktigt förstår förändringen och syftet med den så är 
det in ovanligt att det väcker motstånd… Om man får vara efterklok så 
skulle jag nog ha lagt lite mer vikt vid Change Management” 

(Manager HR-direct) 

Sandvik menar att de skulle ha lagt mer tid på att kommunicera med de som nu skulle 
bli anställda inom företaget och undersökt vilka förväntningar de hade, farhågor och vad 
de trodde skulle hända. På det sättet skulle de enklare kunna kommunicera vad som 
skulle ske och vad planen för avdelningen var.  

”För Sandvik kanske förändringen inte blev så stor, men för de individer 
som skulle byta arbetsgivare var nog förändringen av större betydelse.”  

(Manager HR-direct) 
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Något som Sandvik tyckte fick lite för stort fokus mot slutet av överlåtelsen var hur de 
skulle hantera outsourcingavdelningens chefer. Skulle de följa med i överlåtelsen eller 
skulle de ta in egna chefer? Beslut var inte tillräckligt klart utan drog ut på tiden vilket 
vid slutet skapade problem. De anser därför att de vid ett tidigare skede borde ha säkrat 
nya avdelningschefer oavsett om de kom från den outsourcade avdelningen eller inte. 
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4.6  Sammanfattning av empiri 

Tabell 4.1. Aktiviteter som har backsourcats 

Företag  Motiv för outsourcing 

Scania (IT) $ Skapa förändring 

$ Öka flexibilitet 

$ Kompetensförsörjning 

SAAB (IT) $ Interna förändringar (minskat behov) 

Lantmännen (Logistik) $ Kompetensväxla 

$ Minskade kostnader 

$ Centralisering 

SKF (Logistik) $ Aktiviteten var inte kärnkompetens 

$ Rationalisering 

$ Kompetensförsörjning 

Sandvik (HR) $ Skapa en global HR-lösning 

$ Påskynda förändringen 

Tabell 4.3 Motiv för backsourcing 
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Företag  Motiv för backsourcing 

Scania (IT) $ Erhålla fullständig kontroll 

$ Kompetenssäkring 

$ Ekonomiska fördelar 

$ Missnöje med leverantör 

SAAB (IT) $ Modernisering 

$ Ökade samordningsfördelar 

$ Sänkta kostnader 

Lantmännen (Logistik) $ Missnöje med leverantören 

$ Interna förändringar 

$ Ökade samordningsfördelar 

$ Sänkta kostnader 

SKF (Logistik) $ Interna förändringar  

$ Lägre kostnader 

$ Öka flexibiliteten 

$ Kontroll 

Sandvik (HR) $ Öka flexibiliteten 

$ Minska suboptimering 

$ Samordningsfördelar 

Företag A ktivitet som har backsourcats 

Scania  IT-avdelningen. Avdelningens syfte är att förse alla Scanias olika 

verksamhetsgrenar med IT-lösningar. 

SAAB  Serverdriften. En funktion i IT-avdelningen. 

Lantmännen  Logistikavdelningen. Den består inte av egenägda lastbilar utan 

utgör själva beställar- och planeringsfunktionen. 

SKF  SKFs transportnätverk, vilket inkluderar beställningsprocesser och 

planeringsprocesser. 

Sandvik  HR (Human Resource)  avdelningen. Har som uppgift att hantera 

administrativa personalfrågor, rekryteringar samt att serva och 

supporta anställda inom koncernen. 

    Tabell 4.2 Motiv för outsourcing 
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Tabell 4.4 Resultat av backsourcingen 

 

 

 

 

 

       Tabell 4.5 Steg i backsourcingprocessen

Företag Steg i backsourcingprocessen 

Scania (IT) Projektgrupp 

Utvärdering av outsourcing  

Kartläggning av verksamhet 

Planering och strategi  

Förberedelsearbete för överlåtelse  

Överlåtelse  

SAAB (IT) Utvärdering av outsourcing 

Kartläggning av verksamheten 

Planeringsarbete   

Förberedelse för överlåtelse 

Överlåtelse process  

Lantmännen (Logistik) Utvärdering av outsourcing 

Projektgrupp 

Planeringsarbete  

Förberedelser för överlåtelse 

Överlåtelse  

SKF (Logistik) Interna förändringar ledde till beslut om backsourcing 

Projektgrupp 

Förberedelse av systemstöd 

Kartläggning och planering  

Planering och förberedelser av överlåtelse 

Överlåtelse 

Sandvik (HR) Löpande utvärdering av outsourcingkontrakt 

Projektgrupp  

Utvärdering av möjlighet till verksamhetsöverlåtelse 

Planeringsarbete  

Förberedelsearbete för överlåtelse 

Överlåtelse  

Företag  Resultat av backsourcingen 

Scania (IT) Scania ser backsourcingen som lyckad. Kontrollen och möjligheten 

att själva dirigera IT-verksamheten ses idag som viktiga nycklar för 

framgång. 

SAAB (IT) Ur ett kostnadsperspektiv är man på Saab 25 procent billigare än 

det pris som erbjuds på outsourcingmarknaden.  

Lantmännen (Logistik) Backsourcingen har hjälpt Lantmännen att effektivisera och 

förbättra sin logistikverksamhet. De rationaliseringar och 

effektiviseringar som gjorts har varit enklare att genomföra med 

avdelningen i egen regi. 

SKF (Logistik) Att man nu kan förlita sig helt på sin egen information och man har 

kontroll över alla flöden i distributionen skapar en trygghet. 

Dessutom har SKF Logistics Services visat mycket goda resultat 

som affärsverksamhet. 

Sandvik (HR) Sandvik är idag mer flexibel gentemot vad kunden vill ha samt att 

de kan göra det som leverantören gjorde till en lägre kostnad. 

Backsourcingen har även medfört att det utvecklingsarbete, som 

ska minska suboptimering och öka samordningsfördelarna, har 

varit möjligt. 
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5 Analys 

5.1 Från outsourcing till backsourcing 

Ett beslut om backsourcing är i grunden ett beslut om Make-or-Buy och har därför 
mycket likheter med dess teorier. Enligt Make-or-buy kan inte företag enbart ta 
kostnaden per enhet i beaktande för att fatta ett beslut om att tillverka själv eller köpa in, 
utan företaget måste också beakta kostnader för affärsförbindelser (Coase, 1937). Vår 
studie visar att alla fallföretag tar kostnadsbesparingar i beräkning vid beslutet att 
outsourca och backsourca. Kostnadsbesparingarna kan dock vara primära för företaget, 
som för Saab och Sandvik, eller så kan det vara mer sekundärt, som för SKF, Scania 
och Lantmännen. Detta säger oss att kostnaderna alltid har en betydelse oavsett om en 
aktivitet anses tillhöra en kärn- eller stödverksamhet.  

5.1.1 Motiven till outsourcing ger incitament till backsourcing 

Outsourcing kan enligt Brown och Wilson (2005) delas in i tre faser. Dessa faser är 
taktisk, strategisk och förändrande outsourcing. Vi anser att det är intressant att titta 
närmare på dessa då de kan anses ge olika incitament till varför företag efter 
outsourcing väljer att backsourca en aktivitet. Vidare avgör de tre olika faserna om 
företaget ser outsourcing ur ett mer kort- eller långsiktigt perspektiv. Strategisk 
outsourcing kan anses vara mer långsiktigt medan taktisk och förändrande outsourcing 
ses som mer kortsiktiga lösningar. Strategisk outsourcing innebär att företag outsourcar 
för att kunna fokusera mer på det som anses vara kärnverksamheter och genom att ha 
mer fokus på kärnverksamheten så ska företaget kunna skaffa sig långsiktiga fördelar. 
En långsiktig strategi för outsourcing skapar mindre incitament till att backsourca en 
avdelning. Enligt Long & Vickers-Koch (2005) ska kärnverksamheter inte outsourcas 
då de anses viktiga för företagets framgång.  

Som i fallet med Scania, SKF, Lantmännen och Sandvik beror beslutet att outsourca 
mer på förändrande och taktiska grunder. Företagen måste förnya verksamheten för att 
hänga med i marknadens utveckling. Det kan även vara så att företaget måste ta itu med 
problem som de för stunden inte klarar av ett lösa själva. I dessa fall används 
utomstående kompetens för att förändra och stärka organisationen mot konkurrenterna. 
När sedan kompetensen ökat inom företaget har incitament skapats som förklarar varför 
dessa verksamheter eller aktiviteter sedan kommit att backsourcas. Outsourcingen har i 
dessa fall blivit en mer kortsiktig lösning även om det inte var tanken från början. 
Tillskillnad från strategisk outsourcing skapar förändrande och taktisk outsourcing 
tydligare incitament att backsourca då anledningen till beslutet att outsourca ligger 
närmare något som kan anses vara en kortsiktig lösning. Detta är som allra tydligast i 
fallen Scania, SKF och Lantmännen. De tog hjälp av en outsourcingleverantör när de 
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inom företaget genomförde en förändring och ansågs sig sakna den kompetens som 
förändringen krävde. Efter outsourcingen och i takt med att kompetensen ökade i 
företaget så insåg de att det fanns fördelar med att återföra verksamheten.    

Genom att titta på om anledningarna att outsourca i företagen beror på strategiska, 
taktiska eller förändrande grunder kan vi bättre förstå de incitament som finns till att 
backsourca. Vid mer strategiska skäl till outsourcing försvinner till viss del 
incitamenten att backsourca. Anledningen är att strategisk outsourcing är till för att 
skapa långsiktigt värde och bygga värde tillsammans med outsourcingleverantören. 
(Greco, 1997) Självklart kan även ett företag som valt att outsourca på strategiska 
grunder välja ett backsourca. Incitamenten är dock mer tydliga för ett företag som 
outsourcat av taktiska och förändrande anledningar.  

5.1.2 Risker med outsourcing som motiv till backsourcing 

Enligt vår studie kan motiven för backsourcing i många fall likställas med de risker som 
finns med outsourcingkontrakt och som är grunden till ett missnöje med 
outsourcingleverantören. Teknisk risk relaterar till i vilken utsträckning leverantören 
kan tillhandahålla den önskade funktionaliteten och prestandan, helt enkelt hur de kan 
leverera det som förväntas av dem. (Van Weele, 2005) I fallen med Scania och 
Lantmännen var detta ett problem, förväntningarna på leverantören infriades inte och 
skapade därför missnöje. Det samma gällde för de förväntade kostnadsbesparingarna 
som uteblev, vilket Van Weele (2005) nämner som kommersiell risk. Uteblivna 
kostnadsbesparingar har för Lantmännen också inneburit att de även har haft 
kostnadsbesparingar som ett motiv vid backsourcingen. Att ett företag har samma motiv 
för både outsourcing och backsourcing går dock emot teorin. Det rationella borde vara 
att outsourcing och backsourcing korrelerar så som Swartling (2005) anser att 
outsourcing och insourcing korrelerar, vilket då borde innebära att backsourcingens 
potentiella fördelar är det samma som outsourcingens potentiella nackdelar. Enligt 
outsourcingteorin är ökad flexibilitet en av fördelarna med outsourcing (Fan, 2000), 
vilket borde innebära att flexibiliteten minskar när ett företag backsourcar. Trots detta så 
har SKF och Sandvik just ökad flexibilitet som backsourcingmotiv. För Sandvik 
minskade flexibiliteten på grund av hur outsourcingkontraktet var skrivet. 
Outsourcingleverantören skulle enligt kontraktet leverera en portfölj med 
standardiserade HR-tjänster där allt utöver detta medförde en tilläggskostnad. Sandvik 
kunde i detta sammanhang inte, utan ökade kostnader, utnyttja det faktum att 
outsourcingleverantören, för att hålla sig konkurrenskraftig, alltid måste utveckla och 
förbättra sina tjänster (Heywood, 2001). Oavsett om de motiv vi identifierat stämmer 
väl överens med tidigare teorier om outsourcing så kan vi i de olika fallen se att ett 
missnöje med leverantören som grundat sig i att de motiv som företaget haft för 
outsourcing inte uppfyllts, skapar incitament till att backsourca. Vi kan helt enkelt säga 
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att flera av motiven att backsourca beror på resultatet av en misslyckad outsourcing som 
i sin tur kan förklaras av de risker som finns med den.!!

I studien kan vi se tydliga tendenser på hur ett felaktigt konstruerat outsourcingkontrakt 
påverkar outsourcingrelationen och alltså skapar incitament för företag att backsourca. 
Van Weele (2005) benämner detta som kontraktsrisk, men påpekar även att ett 
välstrukturerat kontrakt är en kritisk framgångsfaktor vid outsourcing. Både Saab och 
Scania gick in i outsourcingkontrakt där outsourcingleverantören tillslut inte kunde 
hålla kostnaderna på konkurrenskraftiga nivåer. Villkoren var då inte rättvisa för båda 
parter, vilket Van Weele (2005) samt Gottschalk och Solli-Sæther (2005) nämner som 
en risk. 

Vår studie stärker även teorin om att backsourcing inte endast beror på ett missnöje med 
leverantören utan även på interna eller externa förändringar som inneburit möjligheter 
att själva leverera det som tidigare outsourcats. (Veltri, Saunders & Kavan, 2008) Att de 
på SKF började bygga upp logistikkompetens medförde att den kunskap som de tidigare 
inte hade helt plötsligt fanns inom organisationen. SKFs interna förändringar innebar då 
möjligheten att skaffa sig bättre kontroll över hela logistikkedjan. Även Lantmännens 
beslut att backsourca påverkades av interna förändringar, men också av ett missnöje 
med leverantören. Samtidigt som Lantmännens kompetens inom den outsourcade 
aktiviteten ökade så ansåg man att outsourcingleverantören inte levererade vad man 
lovat.  

Att outsourcing medför att företaget förlorar kontroll över aktiviteten är något som 
outsourcingteorierna visar på (Heywood, 2001). Att återfå kontrollen är därför ett av de 
motiv som ligger till grunden för beslutet att backsourca, speciellt för de företag där 
aktiviteten har en stor strategisk betydelse. Lantmännen ville erhålla kontroll över vad 
nästa steg skulle vara för aktiviteten, SKF ville ha kontroll över alla flödena i logistiken 
och Scanias ändrade syn på IT-avdelningen medförde att man ville ha kontroll över sitt 
eget värdeskapande. Kontroll motivet är helt enkelt tvärtemot det motiv som finns för 
att outsourca, vilket då även stämmer överens med vad Swartling (2005) antyder om 
kopplingen mellan outsourcing och insourcing som vi tidigare nämnt. Fast frågan är om 
man kan se kontroll som ett motiv eller om man ska se det som en förutsättning eller 
konsekvens av outsourcing.  

5.1.3 Aktivitetens strategiska betydelse 

Företag som ser en outsourcad verksamhet som kärnverksamhet eller en del av en 
kärnverksamhet är mer benägna att återföra dem in i organisationen då de är till för att 
skapa ett unikt värde och se till att konkurrenskraften långsiktigt säkras. (Axelsson, 
1998) Detta är tydligt i Scanias och i Lantmännens fall där man backsourcade vad man 
på företaget ansåg vara en kärnverksamhet. På SKF hade den backsourcade aktiviteten 
också stor strategisk betydelse och syftet med återförandet var att skapa värde för 
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logistikavdelningen. Även i Sandviks fall fanns det ett strategiskt motiv med 
återförandet, trots att HR-administrationen kan ses som en stödfunktion. Om en 
stödfunktion är direkt knuten till kärnverksamheten och dess stöd är viktigt för att 
kärnverksamheten ska fungera så borde funktionen ingå i verksamheten (Long och 
Vickers-Koch, 1995). Sandviks HR-administration återfördes i detta fall för att 
tillsammans med Sandviks centrala HR-funktion och dess löneadministration skapa 
samordnings- och tvärfunktionella fördelar. Det enda fallföretaget som inte har något 
strategiskt motiv med återförandet är Saab. För dem handlar det istället om att hitta de 
lägsta kostnaderna förutsatt att leverantörerna kan säkerställa vissa kriterier, såsom 
säkerhet. Anledningen till att Saab backsourcade var primärt att de själva ansåg sig 
kunna leverera det som behövdes billigare än någon utomstående leverantör.  

Studien visar att fallföretagen har en mer strategisk syn på beslutet att backsourca, till 
skillnad från beslutet att outsourca. Det innebär att de ser backsourcingen som en mer 
långsiktig lösning för att öka konkurrenskraften hos avdelningen och företaget. McIvor, 
Humphreys och McAller (1997) menar att beslut som sker på mer strategisk grund 
kräver ett mer grundläggande beslutsunderlag. Detta betyder att beslutet om att 
outsourca och sedermera backsourca borde fattas med ett väl framtaget underlag. 
Underlagen till outsourcing kan dock ifrågasättas i vår studie, vi kan se tendenser där 
företagen istället för att fatta beslut genom väl genomarbetade underlag, hakat på 
trenden med outsourcing. Ett exempel på detta är Scania. Scanias IT-avdelning stod 
inför en kompetensväxling, det skulle innebära att de vid beslut om att behålla 
avdelning inom Scania hade varit tvungna att anställa ny kompetens och utbilda 
befintlig personal. Eftersom de vid tillfället inte såg IT-avdelningen som en 
kärnverksamhet var denna förändring istället ett problem som enklast skulle lösas 
genom outsourcing. Följden av detta blev att de outsourcade en avdelning som var 
väldigt Scaniaspecifik, det innebar att outsourcingleverantören inte hade möjligheten att 
få lönsamhet i avdelningen. Om Scania istället gjort en mer grundlig analys av IT-
avdelningen kunde de redan innan genomförandet av outsourcing insett att avdelningen 
adderade värde till företagets slutprodukt och därför var av strategisk betydelse.   

Enligt Welch och Nayak (1992) så kallas den mer strategiska synen på sourcingbeslut 
för Strategic sourcing och ses som en progressiv variant av Make-or-buy. Strategic 
sourcing inkluderar både outsourcing, insourcing och backsourcing och lägger mer vikt 
i den strategiska påverkan som en avdelnings eller funktion har på företagets helhetliga 
plan och på den slutgiltiga produkten (Bakker et al., 2002). Strategic sourcing som 
begrepp innebär dock mer än att bara outsourca det som inte är kärnverksamhet 
(Rawlinson & Howie, 2007), istället så kopplar man ihop avdelningens vikt med hela 
företaget strategiska mål. Lantmännen och SKF är två exempel på detta då man i båda 
fallen återförde avdelningarna för att det strategiskt gick i linje med vad företaget ville 
uppnå. På SKF ville de skapa en global transportlösning och införandet av hanteringen 
av transportnätverket medförde därför att de fick en större flexibilitet och kontroll över 
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alla leden i logistiken. Hos Lantmännen var det aldrig så att de inte såg sin 
logistikavdelning som en kärnaktivitet, hos dem handlade det istället om att man 
behövde hjälp att kompetensväxla vid strukturella förändringar som genomfördes i 
koncernen. Lantmännen strävade i detta fall mot att effektivisera sin distribution, så 
både beslutet att outsourca och att backsourca påverkades av och skedde i enlighet med 
koncernens mål. Studien visar här att fallföretagen verkar har anammat det moderna och 
strategiska sättet i sitt beslutsfattande. Beslut tas inte längre med endast kostnader som 
grund utan med noggrant övervägande hur eventuell outsourcing eller backsourcing 
kommer att påverkar företaget strategiskt (Welch & Nayak, 1992).  Även om kostnader 
alltid kommer att påverka beslut om att outsourca eller backsourca så är vi medvetna 
om att det även finns strategiska aspekter som kanske väger tyngre än en något lägre 
kostnad.  

Sandviks val att outsourca sin HR-administration skedde i en tid då de inte hade någon 
strategisk riktning för vad de ville uppnå med avdelningen. Klart var att de skulle 
genomföra en HR-transformation för att skapa gemensamma standarder världen över, 
men ingen hade koll på hur detta skulle ske och hur utvecklingen för avdelningen skulle 
fortlöpa. Sandvik såg därför till de kortsiktiga fördelarna när man valde att använda sig 
av en outsourcingleverantör, man ville ha en snabb förändring och hjälp att bygga upp 
HR-avdelningen. Det de inte tog i beräkning var dock de långsiktiga aspekterna. 
Sandvik förlorade flexibiliteten i avdelningen och man fick även höga kostnader då 
produkter som var utanför de standardiserade fakturerades som tillägg. Sandvik tog helt 
enkelt inte den unika relevanta kostnaden i beräkning och uppmärksammade därför inte 
outsourcingens aggregerade kostnad (Tayles & Drury, 2001).  

Sammanfattningsvis kan man säga att Strategic sourcing har fått större betydelse 
allteftersom företagens kunskap i ämnet utvecklas. Som vår studie visar så har många 
av fallföretagen fattat sina outsourcingbeslut på mer kortsiktiga grunder och mer sett 
outsourcingen som ett sätt att lösa ett problem. När det sedan kommer till 
backsourcingbeslutet så har beslutet oftast tagits med ett grundligare utvärderat 
underlag. Företagen har då lärt sig av outsourcingen och är därför mer noggranna för att 
inte göra ännu ett sourcingmisstag. Oavsett om det är en stödverksamhet eller en 
kärnverksamhet så måste företaget ha i åtanke att backsourcing, och även outsourcing, 
är en strategi som företaget måste anpassa sig efter.  

5.2 Backsourcingprocessen 

Genomförandet av backsourcing kan följas igenom en process och dess olika faser. För 
de företag vi studerat kan processen delas in i fem grundfaser. Utvärdering av 
outsourcing – Kartläggning och planering – Förberedelsearbete – Överlåtelse – 
Fortsättningsarbete. Till dessa faser tillkommer projektgruppen vars uppgift är att leda 



!

! "'!

!!!!!())*+,-!+./0!,123-4*3-!

backsourcingen genom processen. Projektgruppen måste bestå av personer med olika 
kompetens som kan tillföra och säkerställa att projektet genomförs i enlighet med 
företagets strategi. (Venkatesan 1992) Anledningen till att vi ser projektgruppen som 
viktigt och valt att lägga in den i vår modell är att företaget vid genomförandet av 
backsourcing, till skillnad från outsourcing, endast kan förlita sig på den egna 
organisationen. Det innebär att de inte kan lämna över kontrollen och ansvaret på en 
extern part. Samtidigt är, som de nämnde det på Sandvik, ”projektledaren spindeln i 
nätet och har som ansvar att hålla ihop processen.” Med en kompetent projektgrupp är 
det därför enklare att delegera ut ansvar och behålla kontrollen så att projektet går i rätt 
riktning. Projektgruppens arbete kan sedan anses vara avslutat när överlåtelsen av 
aktiviteten är genomförd och förbättringsarbetet tar vid. De grundfaser som visas och 
diskuteras nedan är i stort desamma för alla företag även om de kan skilja sig genom att 
involvera specifika delar inom varje fas.  
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5.2.1 Utvärderingen av outsourcingen  

Utvärderingen av outsourcingkontraktet borde vara en återkommande process där det 
outsourcande företaget värderar de olika alternativen för aktiviteten (Van Weele, 2005). 
Utvärdering av outsourcingkontraktet är alltså något som företaget borde göra 
kontinuerligt under outsourcingperioden. Vår studie visar att både Lantmännen och 
Scania i god tid innan de var tvungna att eventuellt säga upp kontraktet genomförde en 
grundläggande utvärdering av outsourcingen. På SAAB, SKF och Sandvik skedde 
utvärderingen mer löpande och blev därför ett beslut som växte fram med tiden.  

Utvärderingen av outsourcingen är ett väsentligt steg i backsourcingprocessen. Varje 
outsourcingrelation involverar ett kontrakt. Outsourcingkontrakt skrivs dock under en 
period då tron om en långsiktig outsourcingrelation finns. Företaget har då inga tankar 
på ett återförande, vilket medför att en kontinuerlig utvärdering är ett bra sätt att skaffa 
sig kunskap om vilken riktning som outsourcingen är på väg.  

När ett företag utvärderar sin outsourcing och outsourcingkontraktet så är det alltså 
viktigt att man beaktar vilka alternativ man har. Finns det möjligheter att omförhandla 
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kontraktet för att göra det mer förmånligt? Företag måste vara säkra på att ett 
återförande är rätt väg att gå och detta måste styrkas med väl utvärderade underlag och 
kalkyler. 

5.2.2 Kartläggning och planeringsarbetet  

I denna fas handlar mycket om att identifiera allt det som leverantören gjort och 
levererat till företaget. När verksamheten och arbetsuppgifterna identifierats startar 
planeringsarbetet vilket handlar om att lägga en strategi och sätta upp mål för 
återförandet samt hur återförandet av verksamheten skall göras. De mål som företaget 
sätter upp och som till viss del behandlar aktivitetens strategiska betydelse ligger som 
grund för slutfasen i processen där förbättringsarbetet skall effektivisera och leda 
aktiviteten i den riktning företaget vill.  I de företag vi studerat diskuteras även fördelar 
och nackdelar med verksamhetsöverlåtelse i denna fas. Av våra fallföretag har Sandvik 
och Lantmännen gjort en verksamhetsöverlåtelse, Scania genomförde ett bolagsförvärv, 
vilket kan sägas medför samma för- och nackdelar. SKF och Saab däremot byggde nya 
organisationer. Anledningen till varför de genomförde en verksamhetsöverlåtelse var 
för att säkerställa att det operationella skulle fungera. Vid en verksamhetsöverlåtelse är 
man dock bunden till LAS § 6, vilket innebär att man måste erbjuda alla på avdelningen 
anställningen i den nya organisationen. Ett missnöje med outsourcingleverantören ger 
mindre incitament att genomföra en verksamhetsöverlåtelse eftersom det då återförs en 
organisation som man varit missnöjd med. Samtidigt innebär en verksamhetsöverlåtelse 
att de också kan föra över transaktionsspecifika tillgångar, vilket var anledningen till 
varför Lantmännen valde att göra en verksamhetsöverlåtelse. Lantmännen hade 
tillsammans med outsourcingleverantören byggt upp en fungerande 
transportplaneringsavdelning och investerat kapital i utbildning och kunskap som var 
specifik för hanteringen av Lantmännens transporter. Ett företag måste helt enkelt 
identifiera de för- och nackdelar som finns med en verksamhetsöverlåtelse och väga 
dessa mot varandra.  

5.2.3 Förberedelsearbetet  

I detta steg av processen handlar det om att verkställa det som företaget i kartläggning 
och planeringfasen kommer fram till, samt att säkerställa att företaget är redo att 
återföra aktiviteten. Förberedelsearbetet kan involvera olika arbetsuppgifter beroende på 
vilka förändringar som återförandet innebär. Vår studie visar att IT är ett område som 
berör alla fallföretagens återförande på ett eller annat sätt. Det som skiljer de olika 
företagen åt är i vilken utsträckning IT har varit en del av förändringen. För SKF och 
Sandvik hade de nya IT-systemen en central roll i återförandet och det lades därför mer 
fokus på just IT i detta steg. Lantmännen och Sandvik var även tvungna att arbeta 
mycket med att hitta nya lokaler och använde sig därför av sina interna Facility 
Management avdelningar. Förberedelsearbetet och kartläggningen är faser i processen 
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som också kan löpa parallellt. Det kan vara så att en del förberedelser används i den 
vidare planeringen av återförandet. De förutsättningar som en del i förberedelsearbetet 
skapar gör det enklare att planera nästa steg i förberedelsearbetet. Ett exempel på detta 
är SKF som var tvungna att utföra vissa delar i förberedelsearbetet för att kunna planera 
hur de skulle gå vidare med nästa steg i IT-systemet. Företagen ska också hitta och 
anställa kompetent personal som kan sköta och leda aktiviteten efter återförandet. Detta 
steg är viktigare för de företag som inte genomfört en verksamhetsöverlåtelse. Studien 
visar dock att alla fallföretagen ersatte de som ledde den tidigare outsourcade aktiviteten. 
Förberedelsearbetet involverar också sådant som att kommunicera förändringen till alla 
berörda parter och investera i ny utrustning.  

5.2.4  Överlåtelsen 

De företag som vi studerat har här valt att föra över aktiviteten från 
outsourcingleverantören till den egna organisationen på två olika sätt. I Scania, SKF och 
Sandvik gjordes hela överlåtandet direkt vid en fastställd tidpunkt medan SAAB och 
Lantmännen genomförde överlåtandet stegvis. Anledningen till varför företagen skiljer 
sig vid överlåtandet beror på lite olika vilka förutsättningar man har haft att göra det ena 
eller det andra. SKF var ett av de företagen som kollade på båda alternativen innan man 
valde att föra över allt på en gång. För SKF och Sandvik var den avgörande anledningen 
att de var tvungna att koppla bort outsourcingleverantörens IT-system och koppla på sitt 
eget. Att genomföra det i olika steg skulle därför innebära att de var tvungna att 
använda sig av två system som då skulle kunna skapa disharmonier i arbetsflödet. För 
Scania var förändringen inte så stor då bolaget behölls intakt, det innebar att ett direkt 
överförande var enklast. För Saab och Lantmännen handlade det stegvisa överförandet 
om olika sektioner som inte var beroende av varandra. På Saab handlade överförandet 
om 16 olika data hallar och för Lantmännen om olika arbetsgrupper. Att överföra 
aktiviteten i steg medför att de kan säkerställa att det ena steget fungerar innan 
överförandet av det andra. En nackdel är att företaget måste förhandla med 
outsourcingleverantören så att båda parterna är överens om hur överlåtelsen skall gå 
tillväga.  

5.2.5 Förbättringsarbete  

Företagen ser inget slut på backsourcingprocessen utan efter överlåtelsen startar 
förbättringsarbetet med att effektivisera aktiviteten, detta arbete fortsätter sedan löpande. 
Förbättringsarbetet är dock något som sker inom företaget då aktiviteten är på plats och 
syftar till att sträva efter de långsiktiga mål som sattes upp vid planeringen av 
återtagandet. Sandvik är ett tydligt exempel på detta. De backsourcade sin HR-
avdelning för att minska suboptimeringen och öka samordningsfördelarna mellan 
företagets olika HR-avdelningar. Förbättringsarbetet var därför en del av processen och 
planen med varför HR-administrationen återfördes. Liknande tendenser kan även 
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identifieras hos Lantmännen, SKF och Scania, där en stor del av de kostnadsbesparingar 
som identifierades innan återförandet var en följd av det förbättringsarbete de kunde 
genomföra med aktiviteten i egen regi. I stort sett handlar förbättringsarbetet om att 
företag på ett bättre sätt en outsourcingleverantören kan kapitalisera de 
förändringsmöjligheter som har uppstått för aktiviteten.  

5.3 Kritiska framgångsfaktorer vid backsourcing 

I3./0 vår studie har vi identifierat kritiska framgångsfaktorer som är specifika för 
backsourcing. J+ har därför bortsett från de mer generella framgångsfaktorer som gäller 
för alla sorters projekt, så som kommunikation, ledningens stöd, mål och strävan, etc. 
(Van Weele, 2005).!

5.3.1 Kostnadsbesparingar 

Som vi har nämnt tidigare i vår uppsats så är kostnadsperspektivet alltid en bidragande 
faktor till både outsourcing- och backsourcingbeslut. Det är därför svårt att utelämna 
den som en kritisk framgångsfaktor. Att sänka kostnaderna är ju trots allt det enklaste 
sättet att tjäna pengar. Innan ett företag fattar ett beslut om att backsourca en aktivitet så 
är det viktigt att de bygger sin tro om kostnadsbesparingar på välgrundade kalkyler. När 
ett företag väljer att backsourca är det inte transaktionskostnader (Coase, 1937) som ska 
tas i beaktning utan de interna kostnaderna så uppkommer. Företagen måste alltså 
jämföra kostnaderna mellan att outsourca och att backsourca. Outsourcingen medför 
kostnader så som hitta det korrekta priset, förhandla och uppehålla kontraktet, medan 
backsourcing leder till kostnader så som problem med informationsflöde, incitament, 
övervakning och utvärdering av måluppfyllelse. (Kline, 2004) 

Som vi nämnt tidigare så var Saabs och Sandviks primära motiv för återförandet 
kostnadsbesparingar. För dessa två företag är det därför extra essentiellt att beslutet åt 
backsourca baseras på välgrundade kalkyler som tar med de olika alternativens 
aggregerade kostnader (Tayles & Drury, 2001). Om företagens kalkyler är felaktiga 
eller för optimistiska kommer företaget hamna på ruta ett och diskussioner kommer att 
föras om det inte är mer lönsamt att outsourca aktiviteten. Detta väcker även 
funderingar kring hur ofta ett företag kan går igenom processen att lägga ut och föra 
tillbaka den. Enligt Saab så måste serverhanteringen vara konkurrenskraftiga 
prismässigt för att det ska finnas motiv till att hålla kvar den inom företaget. På Sandvik 
verkar det dock som om de ser mer långsiktigt på sitt återförande där utvecklingsarbetet 
ska medföra ytterligare kostnadsbesparingar. Vad händer dock om 
samordningsfördelarna uteblir? 
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För Scania, SKF och Lantmännen var som vi tidigare nämnt kostnadsbesparingsmotivet 
mer sekundärt. Trots det så var motivet att sänka kostnaderna genomgående vid beslutet 
att backsourca. Lantmännen grundande sitt beslut att backsourca på kalkyler som stärkte 
tron om sänkta kostnader. På Scania hade man en beställare-leverantörsrelation mellan 
outsourcingbolaget och Scanias enheter. När enheterna i slutet av outsourcingperioden 
inte var villiga att betala det pris som outsourcingleverantören krävde blev det stort 
fokus på att sänka kostnaderna vid backsourcingen. Även om Scania såg IT som en 
kärnverksamhet så fanns det antagligen enheter på företaget som inte hade samma åsikt 
eftersom de enheterna inte använde sig av Scania-specifik IT eller produktingående IT.  

SKF backsourcade en aktivitet som skapade värde till resultatenheten genom att man 
fick bättre kontroll och visibilitet över transportflödena, men de ansåg även att 
aktiviteten kunde utföras till en lägre kostnad under egen regi. Liknande var det för 
Lantmännen som ville ha kontroll över nästa steg i processen, samtidigt ansåg man att 
man på egen hand kunder skapa skalfördelar utan att betala påslag till en tredje part.  

Vid genomförandet av backsourcing är det alltså viktigt att företag tar 
kostnadsbesparingar i åtanke. Detta är oavsett om det sänkta kostnader är det primära 
eller det sekundära. Vid det primära motivet måste man verkligen säkerställa att 
kostnaderna för aktiviteten kommer att sjunka och att man verkligen räknar ut de 
aggregerade kostnaderna och jämför dessa med andra alternativ. Är kostnader mer 
sekundära måste företaget utvärdera hur återförandet kommer att göra företaget mer 
konkurrenskraftigt och vad värdet är för den konkurrensfördelen kan tänkas vara. Sen 
måste företaget också ha i åtanke att alla enheter på företaget kanske inte får ut samma 
värde av ett återförande, vilket innebär att man måste vara noga med att kommunicera 
att ett återförande är företagsekonomiskt optimalt. 

5.3.2 Kunskap 

Kunskap handlar om att företaget vid backsourcing måste ta reda på och undersöka 
varför man ska backsourca. Det måste finnas ett mål med återförandet och en strategisk 
vision. Företaget måste säkerställa att man efter återtagandet kan leverera den produkt 
som outsourcingleverantören levererade och vid ett missnöje med leverantören en 
produkt som uppväger leverantörens brister. Vid en backsourcing har man inte heller 
någon utomstående part att stödja sig emot. Det är helt upp till företaget, vilket Saab 
fick uppleva under genomförandet av backsourcing. Vid återförandet så hade inte Saab 
helt koll på vad outsourcingleverantören levererade, vilket skapade problem vid 
införandet. Saab kommer därför, vid en eventuell nästa backsourcingprocess, att lägga 
mer tid på att säkerställa att man verkligen har den kompetens som krävs för att leverera 
det som outsourcingleverantören levererade.  

Även Scania och Lantmännen lade mycket vikt på att förstå vad backsourcingen skulle 
innebära och medföra. Studien visar dock att det fanns en skillnad mellan företagen som 
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genomfört återförandet som en verksamhetsöverlåtelse och dem som byggt upp en helt 
ny avdelning. En verksamhetsöverlåtelse medför i detta avseende en större säkerhet då 
man på företaget säkrar upp att det operationella skulle fungera och att rätt kompetens 
redan finns inom avdelningen. De företag som inte genomför en verksamhetsöverlåtelse 
behövde ägna tid och resurser åt att anställa rätt kompetens och att se till att rätt 
arbetssätt och rutiner identifieras. De fallföretagen som inte gjorde en 
verksamhetsöverlåtelse var SKF och Saab. Som vi nämnt tidigare så fick Saab problem 
när de skulle identifiera vad outsourcingleverantören levererade. På SKF såg man 
däremot till att hämta den information som behövdes för att bygga upp den 
operationella verksamheten innan man sade upp outsourcingkontraktet. Detta ser vi som 
en väldigt viktig faktor när man ska göra en överlåtelse som inte är en 
verksamhetsöverlåtelse. I och med att man säger upp kontraktet så går företaget från en 
beställare-leverantörsrelation till en relation mellan två konkurrenter, och man är inte 
lika villig att dela med sig av information till sina konkurrenter som man är att dela med 
sig av information till sina kunder.  

Sammanfattningsvis handlar kunskap om att identifiera och säkerställa att man har de 
förutsättningar som krävs för att återföra en aktivitet. Ju bättre koll man har på vad 
outsourcingleverantören levererade och de arbetssätt och rutiner som har används, desto 
enklare blir det att implementera aktiviteten i den egna organisationen.  

5.3.3 Kompetens 

Att identifiera och anställa rätt kompetens anser vi är en av de mest essentiella delarna 
vid backsourcing. Likt att skaffa sig kunskapen om vad outsourcingleverantören 
levererade så måste företaget vara noga med att rätt kompetens finns inom avdelningen. 
Även här kan en verksamhetsöverlåtelse underlätta då den operativa kompetensen oftast 
följer med vid överlåtelsen. Vår studie visar dock att företaget även vid en 
verksamhetsöverlåtelse måste anställa och ersätta kompetenser. För Scania som gjorde 
ett bolagsförvärv handlade det om att byta ledning och ersätta de högre cheferna. På 
Sandvik och Lantmännen handlade det endast om att ersätta cheferna. Lantmännen ville 
även utöka sin kompetens med personer som var kunniga i hantverket att planera 
lastbilar.  

Vår studie visar även att en av orsakerna till varför företaget väljer att backsourca är att 
man inom företaget har byggt upp den kompetens som behövs för att hantera aktiviteten 
in-house. Detta var fallet på SKF. SKF hade några år innan återförandet börjat bygga 
upp en logistikavdelning och när avdelningen under årens lopp växte så ökade även 
kompetensen gällande transportplaneringen. SKF behövde i det fallet inte skaffa sig 
logistikkompetensen, utan de anställningar man gjorde handlade mer om att öka 
mängden av kompetens, inte bredden.  



!

! $"!

Kompetensen är även essentiell vid uppbyggandet av och förberedelsen för överlåtelsen. 
Backsourcingbesluten ska inte fattas av enskilda individer, utan av en grupp personer 
som kan hjälpa till att etablera en konkurrenskraftig strategi (Venkatesan, 1992). Här är 
det alltså viktigt att den projektgrupp som ska hantera backsourcingen innefattar 
personer som både har hög kompetens inom branschen, men också personer som kan 
kontrollera att det man gör går i enlighet med företagets helhetliga mål. Alla våra 
fallföretag hade projektgrupper som bestod av personer med blandad kompetens och 
som tillförde projektet en specifik kunskap. Det som skiljer företagen är, som vi tolkar 
det, att man inom Scania och Lantmännen arbetade mer top-down jämfört med Sandvik, 
SKF och Saab. Med det menar vi att man inom Scania och Lantmännen hade klarare 
direktiv från ledningen och en hårdare uppföljning under processens gång. Detta tror vi 
beror på att man både för Scania och Lantmännen såg den avdelning som skulle 
backsourcas som kärnverksamheter, vilket medför att den var viktigare för företagets 
konkurrenskraft. Gällande de andra fallföretagen så är både Saabs och Sandviks 
backsourcade funktioner stödfunktioner och även om Sandvik har en strategisk plan för 
sin HR-avdelning så är ledningens inblandning i återförandet in lika essentiellt. För 
SKF är logistikavdelningen en avdelning med resultatansvar och har man resultatansvar 
så måste man ha friheten att fatta de beslut som man inom avdelningen anser gör 
avdelningen mer konkurrenskraftig.  

Sammanfattningsvis så är det oerhört viktigt att säkra kompetensen som ska sköta den 
operativa verksamheten, men också den kompetensen som ska leda den backsourcade 
avdelningen. För att undvika så att man inte missar några aspekter vid återförandet så 
måste företaget vara villiga att avvara kompetenta personer med god kunskap om både 
branschen och outsourcingkontraktet.  

5.3.4 IT-stöd 

IT har under de senaste decennierna fått en mer framstående roll inom företagsvärlden. 
Ta bara Scania som exempel som backsourcade hela sin IT-avdelning då man insåg att 
IT var kärnkompetens. Företagen förlitar sig mer och mer på automatiserade lösningar 
där IT-systemen spelar en viktig roll. Automatiseringen är ett sätt att sänka kostnaderna 
för företaget, men det innebär också en risk. Att bygga och ta fram ett IT-system kan 
vara en komplicerad uppgift som involverar kompetenser som inte finns inom företaget. 
Det är därför viktigt, om man saknar den specifika kompetensen att bygga upp ett väl 
fungerande IT-system, att man tar hjälp av extern kompetens. För de fallföretag där 
återförandet även involverade skapandet av en ny systemlösning kan vi se ett klart 
mönster som pekar på valet att ta hjälp av externa experter eller av företagets interna IT-
avdelning. Alla våra fallföretags återföranden har berörts av IT på ett eller annat sätt.  

Extra tydligt var IT-systemets betydelse hos SKF. På SKF var en betydande del av 
återförandet att skapa ett fungerade logistiksystem. Enligt SKF Logistics Services CTT 
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Manager så hade man säkrat att det operationella skulle fungera. De var dock mer 
oroliga för hur logistiksystemet skulle klara sig i produktion. SKF tog vid skapandet av 
logistiksystemet hjälp av en extern leverantör som var specialiserad på att bygga IT-
infrastruktur. Företaget tog sig också tiden att bygga upp IT-systemet, då de började 
bygga systemet många år innan beslutet återföra aktiviteten togs.  

Även för Sandvik och Saab spelade IT-systemen en stor roll vid backsourcingen. 
Sandviks HR-transformation innebar att de skulle införa en standardiserad HR-lösning 
världen över.  Detta medförde även att man var tvungen att bygga ett IT-system som 
fungerade i enlighet med de andra IT-systemen. Medan Saab behövde hjälp med 
installationen av de nya serversystemen.  

IT-stödet påverkas även av hur företaget väljer att föra över aktiviteten. Här skiljer sig 
SKF och Sandvik från Saab och Lantmännen. Saab och Lantmännen valde att föra över 
aktiviteten stegvis. En stegvis överlåtelse medför att man kan testa sin IT-funktion utan 
några större implikationer då man säkrar upp genom att hålla det gamla systemet som 
backup. På SKF och Sandvik förde man över hela aktiviteten på en gång, vilket medför 
att det nya systemet sätts i produktion utan att ha det gamla systemet som backup. På 
Sandvik var man därför noga med att testa sitt IT-system genom att på kvällarna 
illustrera olika alternativ som systemet kunde utsättas för.  På SKF däremot så testades 
systemet direkt i produktion. Att sätta sitt IT-system i produktion utan att genomföra 
ordentliga tester är en risk, som för SKF kunde få förödande konsekvenser, genom 
bland annat produktionsstopp och ökade leveranskostnader.  

Vid beslutet att backsourca en aktivitet så måste företaget ta reda på vilka IT-funktioner 
återförandet involverar. Att skapa en ny IT-lösning kan vara en dold kostnad som kan 
vara svår att beräkna. Samtidigt måste företaget vid överlåtelsen vara säkra på att de IT-
lösningar man ska implementera är klara och kan hantera det uppgifter som det kommer 
utsättas för.  

!
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6 Slutsats 
De motiv som vi identifierat i vår studie för både outsourcing och backsourcing går 
hand i hand med redan befintlig teori i ämnet. De slutsatser vi kan göra är dock att 
backsourcing kan bero på de motiv som företagen haft för att outsourca. Företag som 
haft en förändrande och taktisk grund som anledning till outsourcing har mer incitament 
att backsourca en aktivitet gentemot de som outsourcat av strategiska skäl och med en 
mer långsiktiga tro. På så vis kan incitament att backsourca finnas redan då beslut om 
outsourcing tas.  

Flera av de motiv som finns till att backsourca beror på resultatet av en misslyckad 
outsourcing som i sin tur förklaras av de risker som finns med att outsourca en aktivitet. 
Riskerna med outsourcing skapar på så sätt incitament att återföra en aktivitet in i 
organisationen. Ett annat övergripande motiv till varför företag väljer att backsourca är 
också kontrollen. Att återfå kontrollen är speciellt viktigt för de företag där aktiviteten 
har en stor strategisk betydelse.  

Aktivitetens strategiska betydelse är sedan en av de allra mest grundläggande faktorerna 
till varför ett företag backsourcar. Sådant som anses vara kärnverksamhet och 
strategiskt viktigt för ett företag kan sägas utgöra grunden i hur ett företag skall hantera 
en aktivitet. De företag som outsourcat sådant som redan innan setts som 
kärnverksamheter eller stödfunktioner till kärnverksamheter är mer benägna att återföra 
dessa in i organisationen. På så sätt kan vi se att företag som idag outsourcar 
verksamheter som ligger nära kärnan ofta väljer att återföra dessa in i organisationen.  

Studien visar även ett tydligt mönster på att företagen backsourcar för att de har en plan 
för aktiviteten. De återför aktiviteten för att den ska skapa värde för företaget, medan 
outsourcingen skedde för att bli av med ett problem. Detta har i alla våra fall, förutom 
för Saab, lett till att företaget grundat sina beslut på bättre underlag och genomfört 
backsourcingen med kunskaper de erhållit från outsourcingen.  
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Studien visar att när ett företag skall genomföra en backsourcingprocess så följer de 
generellt sett de stegen som vi har påvisat i vår modell. Att följa de stegen är dock inte 
en kritisk framgångsfaktor för att lyckas med backsourcingen. Ett företag kan välja att 
genomföra backsourcingprocessen på ett annorlunda sätt, men vi anser att om man 
väljer att följa de steg vi har i modellen så kommer man på ett enklare sätt kunna svara 
på de frågor och lösa de problem som uppkommer under processens gång. Sedan 
handlar processen lika mycket om arbetet i de olika stegen och det är där de kritiska 
framgångsfaktorer som vi har identifierat för backsourcing kommer in för att hjälpa 
företaget att lyckas med sin backsourcing. 

De kritiska framgångsfaktorer som vi har identifierat för backsourcing är - 
kostnadsbesparingar - kunskap – kompetens – IT-stöd. Dessa faktorer är viktiga vid 
återförandet då de hjälper företaget att urskilja vilka möjligheter de har med den 
aktivitet som man ska återföra. Samtidigt hjälper faktorerna företaget att säkerställa att 
de verkligen borde återföra aktiviteten och att man är redo att återföra aktiviteten när det 
väl är dags. Kort så är det essentiella med de kritiska framgångsfaktorer vi har 
identifierat: 

Kostnadsbesparingar - mycket av outsourcing och backsourcing handlar om att hålla 
nere kostnaderna. Ett företag som ska återföra en aktivitet måste säkerställa, genom väl 
genomförda kalkyler, att backsourcingen leder till de kostnadsbesparingar som företaget 
eftersöker. Företaget måste här ta de interna kostnaderna som uppkommer i beaktning 
för att få fram de aggregerade kostnaderna för återförandet. Vid backsourcing finns det 
dock oftast ett strategiskt motiv som innebär att det värde som den backsourcade 
aktiviteten genererar till företaget är högre än de ökade kostnaderna.  

Kunskap - handlar om att företaget måste identifiera och säkerställa att man har den 
kunskaper och de förutsättningar som krävs för att leverera det som 
outsourcingleverantören levererade. 

Kompetens - är också ett sätt att säkerställa att man kan få den återförda aktiviteten att 
generera värde. Här handlar det om att företaget först måste avvara resurser och 
kompetens för att planera och kartlägga återförandet. Sen måste man även säkra 
kompetens som ska sköta och leda aktiviteten. 

IT-stöd - är en kritisk framgångsfaktor då IT har en stor betydelse i dagens företagsmiljö. 
Ett företag som ska genomföra backsourcing måste först identifiera vilka IT-funktioner 
som återförandet kommer att beröra och sen säkerställa att dessa är funktionella vid 
överlåtelsen. Hur mycket resurser förtaget ska lägga ner på IT-stöd beroende på i vilket 
utsträckning IT kommer att påverka förändringen.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervju med Namn, Titel, Företag. 

Ingress 

Vi kommer från Linköpings Universitet och läser sista året på Civilekonomprogrammet. 
Vi har bett om en intervju då vi genomför vår Master Thesis, vilket är vårt 
examensarbete. 

Syftet med vårt examensarbete är att identifiera de kritiska framgångsfaktorer som 
ligger till grund för lyckad backsourcing. Vidare vill vi öka förståelsen av fenomenet 
backsourcing. 

För att besvara detta måste vi börja med att ta reda på varför företag väljer att outsourca, 
vad företaget ansåg om outsourcingen, om den vara lyckad eller inte och hur beslutet 
om backsourcing togs.  

Denna intervju genomförs då ni på företagets namn, genomfört backsourcing. Intervjun 
väntas ta ungefär en timme, och vi kommer under den perioden gå igenom 
grundläggande information om avdelningen, outsourcingprocessen, vad som utlöste 
tankarna att ta tillbaka avdelningen, hur backsourcingprocessen genomfördes, kritiska 
framgångsfaktorer, er åsikt om backsourcingen samt era lärdomar gällande 
backsourcing samt outsourcing. De svar som ni anger kommer inte på något sätt 
användas för att skada företaget. Dessutom kommer ni att få godkänna de citat och den 
information som vi använder i uppsatsen innan den läggs fram. 

Generellt 

L Skulle du kort kunna förklara vad du arbetar med på företaget? Dina 
arbetsuppgifter, erfarenheter, hur länge du jobbat som titel etc.?  
 

L Vilken verksamhet/funktion är det som backsourcats? Berätta lite mer om 
verksamheten/funktionen, vad den innebär osv. 

 
L Var du delaktig under hela processen, alltså från outsourcing till backsourcing? 

 

Outsourcing 

L Har företaget någon uttalad sourcingstrategi? Om ja, vad innebär strategin? 
 

L Vilket/vilka var motivet till varför ni valde att outsourca den nu backsourcade 
verksamheten? 

 
+ Kostnadsbesparingar? 
+ Vill ha högre kvalitet? 
+ Bli mer flexibla? 
+ Skapa mer fokus på kärnverksamheten? 
+ Skapa förändring? 
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L När genomfördes outsourcingen? 
 

L På vilket grund fattades beslutet?  
 

+ Tron om kortsiktiga eller långsiktiga fördelar? 

L Hur såg outsourcing processen ut?  
 
+ Vilka steg innefattade processen?  
+ Vilka personer var inblandade? 
+ Vem tog de slutgiltiga beslutet? 

L Hur utvärderades outsourcingen? 
 

L Vilka faktorer tog ni i beaktning när ni genomförde outsourcingen? 
 
+ Interna kostnader? 
+ Externa kostnader? 
+ Transaktionskostnader? 
+ Kontroll? 
+ Innovation? 

L Ser ni outsourcingen som lyckad? 
 

+ Jämför motiven före outsourcingen och efter? 
+ Vilka effekter fick outsourcingen på företaget? 
 

L Hur har detta påverkat er syn på outsourcing i framtiden, har inställningen 
förändrats? 

 
Backsourcing 

L Vad var det som först utlöste tankar om att föra tillbaka aktiviteten inom 
företaget? 
 

+ Kostnader? 
+ Kontroll? 

L Vilket/Vilka var motiven till varför ni valde att backsourca? 
 
+ Missnöje med leverantör? 
+ Interna förändringar? 
+ Externa förändringar? 
+ Misstag från er sida att outsourca? 
 

L När påbörjades backsourcingen? 
 

+ När togs beslutet? 
+ När meddelade ni outsourcingleverantören om detta? 

  + Valde ni att göra det efter eller under gällande kontrakt? 
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L Hur såg backsourcing processen ut? 
 
+ Vilka steg bestod den av? Kan du beskriva enskilda delar? 
+ Vilka personer var involverade? 
+ Vilka arbetsuppgifter hade personerna som var inblandade? 

L Hur har införandet av verksamheten påverkat företagets struktur och strategi? 
 

+ Förändringar i organisationen som följd av backsourcingen? 

L Har införandet av verksamheten gjort företaget mer konkurrenskraftigt? I så fall 
hur? 
 

+ Kärnkompetens? 

L Vilka förutsättningar krävs för att kunna genomföra backsourcing? 
 

+ Var det någon förutsättning som skapade problem? 
+ Nyckelpersoner som hade förflyttats/slutat? 
+ Implementeringsaspekter? 
+ Struktur och strategi i företaget? 

L Ser du backsourcingen och backsourcing processen som lyckad? 
 

+ Vilka effekter fick backsourcingen på Scania? 
+ Har de faktorer som påverkade beslutet att backsourca uppfyllts? 
+ Är det något ni skulle gjort annorlunda idag? 
+ Vad skulle ni ta med er vid ett återförande i framtiden? 

L Finns det några faktorer som du anser som kritiskt viktigt för att en 
backsourcing process ska bli lyckad? 
 

+ Ge exempel under specifika delar av processen. 

L Finns det något man verkligen bör undvika? 
 

L Om ni skulle göra om backsourcingprocessen idag skulle någonting göras 
annorlunda? 

L Vilka lärdomar från outsourcingen kunde ni använda er av vid backsourcingen? 
 
Avslutning 

L Som en avslutande fråga undrar vi om vi kan använda företagsnamnet i 
uppsatsen? 

 

Tack för din medverkan! 


