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1. INLEDNING 
I detta avsnitt presenteras först en bakgrund till studiens problemområde samt 
det syfte och de frågeställningar som önskas besvaras i undersökningen. Vidare 
ges en bild av uppsatsens undersökningskontext och centrala begrepp som 
fokuseras i uppsatsen. Avslutningsvis redogörs för den fortsatta dispositionen.  
 
1.1 Problemområde 

 
The extensive use of outsourcing in corporations today has significantly added to the 
agenda for both practioners and researchers in the HR management field. As 
organizations continue to use this staffing model, it is critical that HR practitioners 
adapt existing practices and develop new ones as needed to optimize individual and 
organizational performance (Fisher, Wasserman, Wolf & Wears, 2008, s. 519-520).  

 
För många organisationer har den växande betydelsen av outsourcing i 
arbetslivet blivit en nyckelfråga. Ökad globalisering, utveckling av 
kommunikations- och informationsteknologi och mer krävande konsumenter är 
exempel på förändringar som haft stor inverkan på organisationers utveckling 
gällande hur dessa leds och struktureras (McIvor, 2005). Ökat konkurrenstryck 
har lett till att företag skapar mer flexibla organisationer och fokuserar på ett 
mindre antal kärnaktiviteter internt som genererar kundvärde för att kunna 
reducera kostnader, agera mer effektivt och skapa konkurrensfördelar. 
Utvecklingen har gått från hierarki (centralisering) till decentralisering inom 
företag vilket innebär att allt mer ansvar och befogenheter delegeras, vilket 
brukar kallas “platta” organisationer (Axelsson, 1997). Utvecklingen av flexibla 
organisationsstrukturer har varit en viktig drivkraft till ökad outsourcing i 
arbetslivet (McIvor, 2005). Outsourcing kan definieras som utkontraktering av 
tjänster, funktioner eller uppgifter som traditionellt utövats internt hos ett företag 
till en extern leverantör (Belcourt, 2006; McIvor, 2005; Nordigården, 2007; 
Sharma & Loh, 2009) och används brett av företag inom många olika branscher 
(Nordigården, 2007). Outsourcing upplevs i många fall vara centralt för företags 
strategiska utveckling och för att kunna skapa prestationsförbättringar över hela 
verksamheter (McIvor, 2005). Outsourcing verkar ha blivit dagens lösning för 
att bland annat spara kostnader, få tillgång till extern expertis och öka fokus på 
kärnverksamheten för företag (Sharma & Loh, 2009). Beslut gällande att sköta 
ett arbete internt eller externt behandlas ofta som ett rent finansiellt beslut, då 
outsourcing har en strategisk dimension krävs dock att företag beaktar den 
komplexitet och det omfång som beslut kring outsourcing kräver (Fill & Visser, 
2000).  
 
Många studier det senaste decenniet som belyser varför företag outsourcar har 
fokuserat på outsourcing av tjänster vilket anses vara viktigt för att företag ska 
kunna tillhandahålla och uppnå utmärkt service (Saorín-Iborra, Redondo-Cano, 
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Revuelto-Taboada & Vogler, 2014). Alla typer av tjänster kan outsourcas men 
ofta handlar det om stödtjänster i form av lokalvård och cateringtjänster men 
kan också vara i form av kärntjänster som exempelvis logistik och HR (Saorín-
Iborra et al., 2014). Outsourcing av tjänster kan skilja sig markant från 
outsourcing av produktion. Det som karaktäriserar en tjänst är att den inte går att 
se, röra eller smaka eftersom det är en ”föreställning” eller en “process” snarare 
än en “sak” (Rhodes, Lok, Loh & Cheng, 2014). Tjänsters kvalitet är beroende 
av om det finns en överensstämmelse mellan kundens krav och hur leveransen 
av den aktuella tjänsten upplevs (Chakrabarty, Whitten & Green, 2008). Tjänster 
tenderar att vara prestationsorienterade och ett positivt intryck av outsourcingen 
utvecklas när kund anser att leverantör tillhandahåller hög servicekvalitet vilket 
även kan skapa förbättrad kvalitet i parternas relation (Chakrabarty et al., 2008). 
Det är viktigt att företag väljer rätt leverantör att utkontraktera till och har 
kontroll över denna relation (Belcourt, 2006; Karthikeyan, Bhagat & Kannan, 
2011). Det är även betydelsefullt för organisationer att skapa förhållanden som 
gynnar en framgångsrik och långsiktig relation för att kunna uppnå 
framgångsrik outsourcing (Caruth, Pane Haden & Caruth, 2012). 
 
En viktig del i relationen mellan kund- och leverantörsföretag är att se till 
personalfrågor och att hantera olika HR-utmaningar vid outsourcing (Fisher, 
Wasserman, Wolf & Wears, 2008; Woollcott, 2011). Kundföretag behöver 
uppmärksamma och vara medvetna om den påverkan outsourcing kan ha på 
deras anställda då prestationsproblem relaterade till kultur, organisationsstruktur 
och kommunikation inom verksamheten kan skapas. En nyckelfråga för 
tjänsteleverantörer är däremot hur prestation kan främjas hos deras anställda 
som är i outsourcade roller för att kunna skapa prestationsförbättringar, både på 
individ- och organisationsnivå (Fisher et al., 2008). Dock är metoder kring HR i 
tjänsteföretag (Chung & Schneider, 2002) och frågor kring Human Resource 
Management i samband med outsourcing relativt outforskat (Fisher et al., 2008). 
Leverantörssidan har inte heller fått samma uppmärksamhet som 
kundperspektivet (Malmgren, 2010; McIvor, 2005; Nordigården, 2007). En 
utmaning vid outsourcing är att hitta framgångsrika sätt att samordna 
kundföretags och leverantörsföretags strategier och processer gällande personal 
för att uppnå delade mål. Intressen och mål hos de båda överlappar när de 
strävar efter att attrahera, behålla och motivera skicklig personal som kan utföra 
arbetet effektivt (Fisher et al., 2008).  Båda parter kan behöva anpassa och 
använda olika HR-praktiker för att möta förändringar som uppstår vid 
outsourcing och för att maximera prestation för organisation och individ (Fisher 
et al., 2008). Det behövs dock vidare forskning kring hur både leverantör- och 
kundföretag i sin relation kan arbeta för att förbättra prestation hos leverantörens 
externa personal vid outsourcing (Fisher et al., 2008).  
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Med vår uppsats önskar vi lyfta fram HR-utmaningar men också vilka 
möjligheter som kan uppstå vid outsourcing av tjänster när det kommer till att 
främja prestation hos leverantörens externa personal. Vi är intresserade av hur 
prestation kan uppnås mellan parterna i outsourcingrelationer och i vårt 
forskningsproblem inspireras vi av forskning från Fisher et al. (2008) som 
menar att både kundföretag och leverantörsföretag gynnas av extern personal 
som är högpresterande och proaktiva. Vi önskar bidra med kunskap om 
outsourcingrelationens betydelse för prestationsarbetet vid tjänsteoutsourcing 
hos extern personal ur ett HR-perspektiv samt genom att vi studerar både ett 
leverantör- och kundperspektiv. Vi ser att det alltid är två parter i en relation vid 
outsourcing vars ståndpunkter är viktiga att lyfta fram. Genom att både kund- 
och leverantörsidan i outsourcingrelationer studeras kan de två perspektiven 
komplettera varandra och jämföras gällande prestationsfrågor. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår masteruppsats är att undersöka och bidra med vilka utmaningar 
och möjligheter som finns vid outsourcingrelationer när det gäller att främja 
prestation hos extern personal ur både ett leverantörs- och kundperspektiv vid 
outsourcing av tjänster. 
 
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Hur uppfattas outsourcingrelationen av leverantör- respektive 
kundföretag?  

• Vilka HR-aspekter är viktiga att leverantörsföretag arbetar med för att 
främja prestation vid outsourcing? 

• Vilka HR-aspekter är viktiga att kundföretag arbetar med för att främja 
prestation vid outsourcing? 
 

1.3 Undersökningskontext 
Uppsatsens undersökning tar plats när kundföretag redan tagit beslut kring vad 
som ska outsourcas och vilken tjänsteleverantör som aktiviteterna ska 
outsourcas till. En upphandlingsprocess och avtalsskrivning mellan parterna har 
genomförts. Undersökningens fokus ligger på hur kund och leverantör sedan kan 
främja prestation hos extern personal i deras outsourcingrelation vilket kan 
skapa framgångsrik outsourcing. Detta ämnar vi undersöka genom en kvalitativ 
flerfallsdesign där ett tjänsteföretag inom outsourcing, vilket fortsättningsvis 
benämns Leverantörsföretaget, och fyra stycken av deras befintliga kundföretag, 
vilka benämns Kund A, Kund B, Kund C och Kund D, är i fokus. 
Leverantörsföretaget är ett stort företag inom outsourcing av tjänster och 
erbjuder ett brett tjänsteutbud varav området Facility Management (FM) 
undersöks i uppsatsen. FM innebär att kunder köper ett helt paket av 
servicelösningar istället för att köpa enstaka tjänster. Exempel på tjänster som är 
aktuella vid de olika FM-kontrakten mellan Leverantörsföretaget och 
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kundföretagen är leveranser inom lokalvård, reception, fastighetstjänster, mat 
och dryck samt kontorstjänster. 
 
1.4 Centrala begrepp 
Vi kommer att använda begreppet outsourcing löpande genom vår uppsats. I 
uppsatsen undersöks specifikt hur prestation kan främjas i relationer mellan 
kundföretag och leverantörsföretag vid outsourcing av tjänster. Då vi väljer att 
se till outsourcing av tjänster istället för produkter blir personalen i fokus istället 
för ting, för som Chakrabarty et al. (2008) belyser är tjänster 
prestationsorienterade.  Konkurrenskraften kan därav antas finnas inbyggt i 
personalens prestation.  
 
Prestation är ett centralt begrepp i vår undersökning och innebörden av 
prestationsbegreppet i vår uppsats utgår från Boxall och Purcell (2011) som 
menar att tre faktorer påverkar individuell prestation: motivation (viljan till att 
prestera), förmåga (besitta nödvändiga färdigheter och kunskaper för att kunna 
prestera) samt möjlighet (att personer tillhandahåller support för att kunna 
prestera).  Dessa tre faktorer visar att företag behöver skapa förutsättningar för 
och ge sina medarbetare stöd när det kommer till att ha viljan, förmågan och 
möjligheten till att prestera (Boxall & Purcell, 2011). Kund- och 
leverantörsföretag kan på så sätt antas ha en central del när det kommer till att 
främja prestation hos extern personal vid outsourcing.  
 
Enligt Fisher et al. (2008) har outsourcing en påverkan på anställda hos både 
kund- och leverantörsföretag.  I denna uppsats fokuseras och undersöks 
leverantörens externa personal i relationen mellan parterna. Vår innebörd av 
extern personal tar utgångspunkt i den definition som Fisher et al. (2008) 
använder kring så kallade “outsourced workers”: “an individual who is 
employed by an organization for the purpose of providing a direct service to 
another organization or organizations” (Fisher et al., 2008, s.502). Det är med 
andra ord leverantörsföretagets personal som tillhandahåller service åt deras 
kundföretag. Fortsättningsvis likställs begreppet “outsourced workers” med vårt 
begrepp extern personal som används vidare i uppsatsen. 
 
1.5 Disposition 
Vår uppsats inleds med vår teoretiska referensram där vi redogör för våra 
utgångspunkter beträffande teori och forskning kring undersökningsområdet.  Vi 
kommer sedan i uppsatsens metodavsnitt att beskriva vårt val av ämne samt 
redogöra för våra metodval som vi gjort för att kunna bemöta vårt 
forskningsproblem. Detta följs av ett resultatavsnitt vilket redogör för vårt 
empiriska material som därefter kommer att ställas mot vår teoretiska 
referensram i en analys och diskussion. Efter vår analytiska diskussion redogör 
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vi för våra slutsatser och praktiska implikationer som vår undersökning 
resulterat i samt förslag för framtida forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I uppsatsens teoretiska referensram kommer vi till att börja med belysa 
relationer mellan kundföretag och leverantörföretag vid outsourcing av tjänster, 
vad som kännetecknar en god relation samt olika relationsstrategier. Vi kommer 
sedan se till HR-utmaningar och möjligheter vid outsourcingrelationer gällande 
prestation och hur den kan främjas hos den externa personalen samt hur 
prestation kan utvärderas.  
 
2.1 Relationer vid outsourcing  
Det har identifierats flera olika faktorer, motiv och processer för effektiv 
outsourcing vilka kan delas in i tre huvudkomponenter: “varför” som ser till 
motiv till outsourcing, “hur” som ser till relationer och “resultatet” som ser till 
värdet av outsourcingen (Rhodes et al., 2014). Uppsatsens fokus ligger på 
litteratur som behandlar komponenterna “hur” och “resultat” då vi ämnar att titta 
på hur prestation kan främjas hos extern personal i relationen mellan leverantör- 
och kundföretag vilket i sin tur kan skapa framgångsrik outsourcing 
(Chakrabarty et al., 2008). Hanteringen gällande outsourcingrelationen mellan 
kund- och leverantörsföretag lyfts upp som den viktigaste faktorn för att 
outsourcing ska nå framgång (Caruth et al., 2012; Ellram, Tate & Billington, 
2004, 2007; Lacity, Khan & Willcocks, 2009; Paulraj, Lado & Chen, 2008). En 
relation vid outsourcing kan definieras som: 
 

An ongoing linkage between an outsourcing vendor and customer that has a long-
term orientation and a mutual recognition and understanding that the benefits 
attained by each firm are at least in part dependent on the other firm (Chakrabarty et 
al., 2008, s.2).  

 
Denna definition visar att outsourcingrelationer handlar om ett utbyte mellan 
kund och leverantör. Både leverantör och kund är gemensamt involverade vid 
styrning av resurser i sin relation och genom att dessa resurser används bättre än 
konkurrenters kan konkurrensfördelar uppnås via samarbetet (McIvor, 2005). 
Interorganisatorisk kommunikation är en faktor som lyfts upp som avgörande 
beträffande relationshantering vid outsourcing men även för att främja 
strategiskt samarbete mellan företag och när det kommer till att förbättra kund- 
respektive leverantörsföretags prestation (Paulraj et al., 2008; Rhodes et al., 
2014). Vid outsourcing av tjänster menar Chakrabarty et al. (2008) att upplevd 
kvalitet av tjänster är beroende av om leveransen av tjänster överensstämmer 
med kundens krav. Om kunden upplever att leverantören tillhandahåller hög 
servicekvalitet kan även relationen i sig förbättras och relationens kvalitet 
påverkar i sin tur outsourcingens framgång (Chakrabarty et al., 2008). 
Leverantörens varumärke och image kan däremot skadas om kunden inte är nöjd 
med leverantörens servicekvalitet (Kotabe & Murray, 2001). Enligt Chakrabarty 
et al. (2008) är tjänster prestationsorienterade och då vi valt att undersöka vårt 
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problemområde kopplat till outsourcing av tjänster kan konkurrenskraft antas 
finnas inbyggt i personalens prestation.  
 
Fortsättningsvis kommer vad som karaktäriserar en god relation mellan kund- 
och leverantörsföretag vid outsourcing att lyftas fram. Detta ser vi är av 
betydelse eftersom hur en outsourcingrelation mellan kund och leverantör ser ut 
kan tänkas påverka arbetet mellan parterna gällande att främja prestation hos 
den externa personalen. En god relation kan antas vara en betydelsefull 
förutsättning för att kunna främja prestation. 
 
2.2 Kännetecken på en god relation vid outsourcing 
Ett effektivt samarbete mellan båda parter vid outsourcing har blivit en prioritet 
i organisationer, nätverk och outsourcingföretag (Pisano & Verganti, 2008; 
Rhodes et al., 2014). Kvaliteten beträffande outsourcingrelationer innefattar hur 
pass väl partnerskapet och dess resultat levererar och matchar med deltagarnas 
förväntningar (Lee & Young-Gul, 1999; Rhodes et al., 2014). Andra 
nyckelattribut som kan kopplas till kvaliteten av relationen är engagemang, 
förtroende, enighet, kulturkompatibilitet, flexibilitet, kommunikation och 
ömsesidigt beroende (Chakrabarty et al., 2008; Han, Lee & Seo, 2008; Rauyruen 
& Miller, 2007; Rhodes et al., 2014; Svensson, 2010). Enligt Chakrabarty et al. 
(2008) leder olika kvalitetsattribut, som de ovan nämnda, till långsiktiga och 
framgångsrika relationer som är förmånlig för både kundföretag och 
tjänsteleverantör. En kritisk del vid outsourcing är att kund hittar rätt leverantör 
att outsourca till som förstår företagets unika behov, mål och företagskultur 
(Belcourt, 2006; Karthikeyan et al., 2011; Laabs, 2000). Detta då problem 
beträffande outsourcing ofta sker i samband med ouppfyllda förväntningar (Fill 
& Visser, 2000) och mål (Barthélemy & Geyer, 2001). 
 

2.2.1 Förtroende 
Coulter och Coulter (2002) förklarar att i den samtid vi lever är det allt viktigare 
att tjänsteföretag förstår vilka aspekter som är viktiga för att förvandla ett möte 
till en relation. Tillit är en nyckelfaktor för att lyckas upprätthålla en långsiktig 
relation mellan kund- och leverantörsföretag. Coulter och Coulter (2002) menar 
att ”person-relaterade” aspekter såsom empati, artighet och kundservice har 
större inflytande och effekt gällande förtroende på kunder i tidiga stadier av ett 
tjänsteförhållande. Detta då kunden exempelvis är obekant med leverantören. 
“Erbjudande-relaterade” aspekter såsom kompetens, proaktivitet, tillförlitlighet 
och snabbhet har däremot större betydelse på förtroendet desto längre en relation 
förekommit. Förväntan av en viss grad av kompetens blir till exempel viktigare 
senare i relationen då kunden får mer erfarenhet av och förtroende till 
leverantören. Enligt Coulter och Coulter (2002) bör leverantörer tidigt i ett 
tjänsteförhållande, eller vid prospektering efter nya kunder, betona sin personals 
sociala kompetens och färdigheter samt koncentrera sig på vad som skapar 
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“mervärde” för tjänsten som gör att leverantören kan differentiera sig från 
konkurrenter. Förtroendet påverkas även av en kunds uppfattning av tjänsten 
och den kundservice som ges (Coulter & Coulter, 2002). Det är också är viktigt 
att kunder känner sig trygga i leverantörens affärer, att deras mellanhänder är 
konfidentiella och även frågor kring sekretessregler, ärlighet, integritet och god 
etik påverkar det upplevda förtroendet (Coulter & Coulter, 2002).    
 
Coulter och Coulter (2002) menar att förtroende kan öka med återkoppling eller 
via en långvarig relation.  För att en god relation med förtroende ska 
upprätthållas handlar det om en pågående interaktion där parterna lär känna 
varandra och delger de normer som finns i respektive organisation (Coulter & 
Coulter, 2002). Coulter och Coulter (2002) beskriver att det även finns 
förväntningar gällande att uppleva “likhet” mellan kund och leverantör, till 
exempel livsstil, social klass och utbildningsnivå, vilket i sin tur bidrar till en 
känsla av förtroende. Detta då kunder har möjlighet att identifiera sig med 
leverantören på ett personligt plan. På grund av att tjänster är abstrakta, det vill 
säga att de exempelvis inte går att se, smaka eller känna på innan de 
konsumeras, menar Coulter och Coulter (2002)  att konsumenter inte vet vad de 
kan förvänta sig av en tjänst innan de har förbrukat den. Då kunder ofta saknar 
reell grund att göra en bedömning kring tjänstekvalitet på ett tidigt stadie av ett 
tjänsteförhållande blir “person-relaterade” egenskaper det enda tillgängliga att 
basera sina uppfattningar på beträffande förtroende (Coulter & Coulter, 2002). 
För ett kundföretag kan dock en nära relation med ett leverantörsföretag endast 
motiveras om fördelarna väger tyngre än kostnaderna (Rhodes et al., 2014).  
 

2.2.2 Kommunikation 
Interaktion är en viktig faktor för att en långsiktig relation mellan kund och 
leverantör ska bevaras (Goles & Chin, 2005; Lamminmaki, 2011; Rhodes et al., 
2014; Wüllenweber, Beimborn, Weitzel, and König, 2008). Nyckeldimensionen 
i hela relationen och interaktionsprocessen är kommunikation, vilken kan 
förbättra relationen och dess kvalitet mellan leverantör och kund, främja 
strategiskt samarbete samt förbättra parternas prestationsförmåga (Rhodes et al., 
2014; Paulraj et al., 2008). Tidigare forskning har visat att åtagande, lojalitet och 
förtroende, det vill säga faktorer som är kopplade till relationskvalitet, är 
nödvändigt för att uppnå framgångsrikt partnerskap mellan parterna (Rhodes et 
al., 2014). Enligt Rhodes et al. (2014) är fördelar vid tjänsteoutsourcing däremot 
huvudsakligen kopplat till den “dagliga interaktionen”, exempelvis vid 
konfliktlösning och samverkan av aktiviteter. Enligt Lee Hansen och Baungaard 
Rasmussen (2013) är det viktigt att kund och leverantör diskuterar, reflekterar 
och förhandlar kontinuerligt kring de långsiktiga målen med relationen samt 
kring leverantörens förväntningar för att säkerställa en effektiv relation. På detta 
sätt kan eventuella ouppfyllda och felaktiga förväntningar åtgärdas löpande. 
McIvor (2005) menar att hur interaktionsprocessen fungerar på operativ nivå 



	   9	  

mellan kund och leverantör påverkar framgången av outsourcingrelationen. 
Därav är det kritiskt att båda parter har resurser och färdigheter för  att kunna 
hantera denna typ av interaktion (McIvor, 2005). Lee Hansen och Baungaard 
Rasmussen (2013) menar även att chefer som ansvarar för kundkontrakt behöver 
ha tydliga riktlinjer gällande vilka strategier som är aktuella för vilken kund. En 
annan betydande faktor är att leverantören visar anpassningsbarhet och 
flexibilitet för att kunna anpassa sig till kundens behov.   
  
2.3 Relationsstrategier   
Enligt McIvor (2005) är val av relationstyp mellan kund och leverantör vid 
outsourcing, det vill säga hur relationerna ska hanteras och ledas, avgörande för 
att kunna uppnå effektiv outsourcing. Vilken typ av relation som är aktuell 
mellan kund och leverantör beror bland annat på vilka mål som satts upp i och 
med outsourcingen (McIvor, 2005).  Enligt McIvor (2005) skiljer sig uppsatta 
mål beroende på om det är kritiska eller icke-kritiska företagsaktiviteter som 
outsourcas. Vid outsourcing av mer kritiska aktiviteter är en relation som 
karaktäriseras av samarbete lämpligt då det exempelvis kan kräva större 
teamwork vid olika slags problemlösningar. Om den outsourcade aktiviteten har 
en betydelsefull relevans för kundföretagets framgång ska relationen mellan 
parterna ges mer strategisk uppmärksamhet (McIvor, 2005).  
 
Enligt Quinn och Hilmer (1994) finns det ett stort urval av olika 
relationsarrangemang vid outsourcing vars utformande beror på kundföretagens 
behov av flexibilitet och kontroll. Quinn och Hilmer (1994) menar att om det 
finns hög risk för sårbarhet och konkurrens på marknaden är tight kontroll av 
outsourcingkontrakt lämpligt. Sårbarheten påverkas bland annat av antalet 
leverantörer på marknaden (Quinn & Hilmer, 1994). Quinn och Hilmer (1994) 
menar att om flexibilitetsbehovet är lågt, då det finns ett begränsat antal 
leverantörer på marknaden, och behovet av kontroll är högt så behövs en 
relation som karakteriseras av full äganderätt mellan parterna. Outsourcing av 
kontorsstädning är ett exempel på motsatt förhållande där mindre kontroll krävs 
då flexibilitetsbehovet är högt och kontrollbehovet lågt vilket gör att kortsiktiga 
kontrakt är mer passande (Quinn & Hilmer, 1994). Mellan full äganderätt och 
kortsiktiga kontrakt förklarar Quinn och Hilmers (1994) att flera olika kontrakt 
och relationsstrategier kan utvecklas som balanserar behovet av kontroll och 
flexibilitet. Enligt McIvor (2005) påverkar även leverantörers förmåga att möta 
kunders behov varaktigheten och karaktären av relationen. Om förhållanden 
ändras i kundföretags omgivning kan målen med outsourcingen behöva ändras 
vilket i sin tur kan kräva ändringar i en befintlig relationstyp (McIvor, 2005).  
 
Olika relationsstrategier och även andra aspekter som tagits upp ovan gällande 
vad som kännetecknar en god outsourcingrelation kan antas ha en påverkan på 
prestationsfrämjandet vid outsourcing. Att det till exempel finns en god relation 
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med förtroende och effektiv kommunikation kan tänkas vara en viktig 
förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt prestationsarbete. En 
relationsstrategi som karaktäriseras av samarbete kan ses som betydelsefullt för 
att kund och leverantör tillsammans ska kunna styra prestation åt önskvärd 
riktning. Fortsättningsvis kommer en modell som belyser hur individuell 
prestation kan skapas att presenteras. 
 

2.4 Att skapa prestation 
För att kunna uppnå en effektiv ledning av individuell prestation krävs en 
förståelse för faktorer som driver prestation. I detta kan AMO-modellen 
användas vilken menar att prestation är en funktion av individens förmåga 
(ability), motivation (motivation) och dennes möjlighet (opportunity) att prestera 
i en specifik kontext (Boxall & Purcell, 2011). Följande ekvation belyser detta 
samband: 
 

P = f(A,M,O) 
 
Denna ekvation innebär enligt Boxall och Purcell (2011) att alla tre faktorer är 
involverade när det kommer till att skapa prestation hos anställda. Individer 
presterar när de besitter förmågan till att prestera, det vill säga att de kan utföra 
arbetet då de exempelvis besitter nödvändiga färdigheter och kunskaper, när de 
har motivation, det vill säga viljan till att prestera, samt när de har möjligheten, 
vilket innebär att till exempel arbetsmiljö och struktur tillhandahåller support för 
att individer ska kunna prestera (Boxall & Purcell, 2011). Enligt Boxall och 
Purcell (2011) visar AMO-modellen betydelsen av att löpande förvalta 
motivation inom företag. Faktorn möjlighet till att prestera visar att individuell 
prestation existerar i en kontext. Om det inte finns en stödjande miljö och om 
det saknas till exempel nödvändiga verktyg, utrustning och teknologier kan inte 
ens den mest motiverade och kunniga individen prestera bra.  När det kommer 
till att skapa prestation hos anställda och uppnå önskad kollektiv förmåga spelar 
HRM en viktig roll gällande att bygga arbetssystem inom företag som stödjer 
detta, exempelvis utvecklings- och rekryteringsaktiviteter (Boxall & Purcell, 
2011). Enligt författarna är det även viktigt att företag anställer “motiverad 
förmåga”, vilket innebär att individer ska kunna utföra (kapacitet och förmåga) 
och vilja utföra (motivation) det aktuella arbetet i linje med företagets mission. 
För att uppnå detta är det också viktigt att förstå hur personer kan identifiera sig 
med företaget. Enligt Boxall och Purcell (2011) blir arbetstagare motiverade att 
ingå ett anställningsförhållande om fördelarna, till exempel lönenivå och sociala 
faktorer, överväger kostnaderna. Om det finns en rättvis balans mellan insatser 
och belöningar.   
 
Vidare i den teoretiska referensramen kommer prestation och arbetet kring detta 
att vidareutvecklas med koppling till relationen mellan kund- och 
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leverantörföretag. Olika HR-utmaningar gällande att främja prestation kommer 
att redogöras för men vi vill även se till möjligheter då ett bra arbete kring dessa 
frågor från båda parter kan antas leda till olika positiva utfall. 
 
2.5 HR-utmaningar och möjligheter  
Fisher et al. (2008) tar upp olika utmaningar som kan påverka personalens 
prestation vid outsourcing som är betydelsefulla att både tjänsteleverantör och 
kundföretag bemöter. Trots att parterna ofta har delade mål menar Fisher et al. 
(2008) att det finns potentiella konflikter i hur dessa mål strävas efter att uppnås. 
Det är viktigt att hitta framgångsrika sätt att samordna kunds och leverantörs 
taktiker och processer gällande personalfrågor.  Båda parter kan behöva anpassa 
och använda olika HR-praktiker för att möta förändringar som uppstår vid 
outsourcing och för att maximera prestation för organisation och individ (Fisher 
et al., 2008). Enligt Woollcott (2011) måste företag som väljer att arbeta med 
outsourcing göra en systematisk och grundlig analys av den inverkan som 
outsourcingen kan få på företagets anställda. Fisher et al. (2008) menar likt detta 
att nyckelfrågan för kundföretag är hur man effektivt kan undvika interna 
problem på grund av att man använder sig av outsourcad arbetskraft. 
Outsourcing kan skapa svårigheter gällande bland annat organisationsstruktur 
och sammanhållning som kan leda till hög personalomsättning och 
prestationsproblem. En central nyckelfråga för tjänsteleverantörer är hur 
prestation kan främjas hos deras anställda som är i outsourcade roller för att 
skapa prestationsförbättringar både på individ- och organisationsnivå (Fisher et 
al., 2008).  
 

2.5.1 Hantera och leda prestation 
Fisher et al. (2008) menar att både tjänsteleverantör och kundföretag gynnas av 
engagerad och högpresterande extern personal och att en HR-utmaning som 
delas av de båda parterna är att hantera och leda prestation. Specifika 
utmaningar angående prestation vid outsourcing menar Fisher et al. (2008) bland 
annat är kopplade till kundservice, rollhantering, kunskapshantering, utvärdering 
av prestation, utbildning och karriärutveckling samt “organizational citizenship 
behaviors” (OCBs). Angående kundservice menar Fisher et al. (2008) att många 
relationer vid outsourcing är serviceinriktade och att det därav är viktigt att se 
till kundservicebeteenden. Fisher et al. (2008) hänvisar till Kelley, Longfellow 
och Malehorn (1996) som tar upp tre kundservicebeteenden: rutin, kreativt och 
avvikande. Beteenden som baseras på rutin innebär att det krävs att anställda 
väljer rätt beteende utefter en uppsättning godkända beteenden som är 
förbestämda. Kreativt beteende handlar om när anställda utvecklar ett unikt eller 
nytt sätt att hantera saker. Beteenden som är avvikande innebär däremot att 
anställda hanterar saker som inte stämmer överens med personens 
rollförväntningar och arbetsbeskrivningar. Kreativt kundbeteende anses i linje 
med och lämpligt för organisatoriska förväntningar medan ett avvikande 
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beteende istället lyfts fram som olämpligt (Kelley et al., 1996). Enligt Fisher et 
al. (2008) kan kreativt beteende kopplas till “organizational citizenship 
behaviors” (OCBs) vilka är beteenden som inte organisationer kräver men som 
ändå bidrar till effektivitet för både organisation och individ. 
 
Gällande rollhantering är det viktigt att leverantör underlättar den rollkonflikt 
som extern personal kan uppleva då deras roll spänner över flera företagsgränser 
(Chung & Schneider, 2002; Fisher et al., 2008). Att det finns krav från både 
arbetsgivare och kund gör tjänstearbete komplext (Chung & Schneider, 2002). 
Enligt Fisher et al. (2008) kan den externa personalen behöva coaching i hur 
denna upplevda rollkonflikt kan hanteras samt erbjudas utbildning gällande de 
förväntningar som finns på deras arbete. När det kommer till kunskapshantering 
menar Fisher et al. (2008) att det kan uppstå en komplicerad situation vid 
outsourcing om båda parter i en relation har anledning att hålla inne på kunskap 
från varandra. I detta resonemang hänvisar Fisher et al. (2008) till Connelly och 
Gallagher (2006) som menar att ett motiv till att leverantörer kan undanhålla 
kunskap är för att säkerställa att det kommer att finnas behov av deras tjänster 
igen och att en anledning hos kundföretag är för att undvika att kunskap sprids 
till konkurrerande företag. För att främja att personal delar sina kunskaper menar 
Fisher et al. (2008) att det kan vara betydelsefullt att kommunicera ut 
förväntningar gällande kunskapsdelning. Det kan också vara lämpligt att 
utvärdera anställda hos både kund- och leverantörsföretag gällande relevant 
beteende kring kunskapsdelning.  
 
Vid utvärdering av prestation kan en utmaning för leverantörsföretag vara att 
observera beteenden hos anställda som arbetar ute hos kund. En 
prestationsbedömningsmetod som kan vara lämplig för att underlätta detta är 
360-grader feedback (Fisher et al., 2008). Genom att representanter hos 
kundföretag även inkluderas i genomförandet av denna bedömning skapas en 
direkt koppling mellan en extern medarbetares individuella prestation och 
kundens nöjdhet kring personens prestation. Medarbetarens åtagande till 
kundföretaget kan på detta sätt komma att öka (Fisher et al., 2008; McElroy, 
Morrow & Laczniak, 2001). Leverantörer kan behöva anpassa sina processer 
gällande att utvärdera prestation för den outsourcingkontext som är aktuell 
(Fisher et al., 2008). Angående utbildning och karriärutveckling belyser Fisher 
et al. (2008) att en övergripande orsak till att kundföretag använder sig av 
outsourcing är att de själva kan minska investeringar i utveckling och utbildning 
och att aktuella kunskaper istället fås tillgång till via själva outsourcingen och 
leverantören av tjänsterna. Därför är det viktigt att tjänsteföretag säkerställer 
gångbar skicklighet hos sin personal (Fisher et al., 2008). En fördel med att 
erbjuda utbildning till den externa personalen är även att deras åtagande till 
leverantören kan komma att öka (Fisher et al., 2008; Gallagher & McLean 
Parks, 2001). Gällande organizational citizenship behavior (OCBs) och om 
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kundföretag önskar detta beteende från den externa personalen bör HR-utövare 
hos kund designa och implementera initiativ för att öka engagemang för dessa 
handlingar (Fisher et al., 2008). Engagemang för att utföra denna typ av 
beteenden kan öka om den externa personalen är på plats hos kund, vilket också 
kan stärka bandet mellan kundföretaget och den anställde (Fisher et al., 2008; 
McElroy et al., 2001).  OCBs kan öka om kundföretag minskar skillnader i 
status mellan den externa personalen som är på plats och den ursprungliga 
arbetsstyrkan (Fisher, Wasserman, & Wolf, 2006).  
 
Ovanstående sex prestationsutmaningar kan vara betydelsefulla att kund- och 
leverantörsföretag beaktar och hanterar i sin outsourcingrelation för att främja 
prestation. Vidare kommer den externa personalens arbetsutformning att tas upp. 
Arbetsarrangemanget inom outsourcingrelationen kan antas ha en påverkan på 
den externa personalens förmåga, motivation och möjlighet till att prestera. 
 

2.5.2 Arbetsutformning 
Fisher et al. (2008) lyfter fram fem faktorer gällande arbetsarrangemanget vid 
outsourcing som påverkar den externa personalens upplevelser: den temporala 
karaktären, fysisk lokalisering, frivillighet, exklusivitet och strategiskt värde. 
Dessa faktorer har en inverkan på den externa personalens grad av 
internalisering som kännetecknar individens länkning till och relation med både 
kund- och leverantörsföretaget vilket i sin tur även kan ha en inverkan på 
prestation. Gällande den temporala karaktären menar Fisher et al. (2008) att 
extern personal blir internaliserade om de spenderar en längre tid inom en 
organisation, alternativt om de förväntas vara där under en längre tid.  Angående 
den fysiska lokaliseringen så blir den externa personalen internaliserad i de 
organisationer som de fysiskt är placerade på. Gällande frivillighet anser Fisher 
et al. (2008) att extern personal blir mer internaliserade om relationen är frivillig 
och när det kommer till exklusivitet skapas en ökad internalisering om 
personalen arbetar med enbart en kund. Angående strategiskt värde så ökar 
medarbetares internalisering om det arbete som de utför är av högt strategiskt 
värde (Fisher et al., 2008). Fisher et al. (2008) menar dock att internalisering vid 
outsourcing är komplext och att även mer psykologiska och djupare faktorer 
behöver tas i beräkning när det kommer till att länka extern personal till 
organisationer. En viktig aspekt i detta är att skapa tillgivenhet där åtagande till, 
och identifiering med, kund och leverantör är betydelsefulla delar.  Att det finns 
en viss tillgivenhet till både kund- och leverantörsföretag krävs för att extern 
personal ska prestera effektivt. Problem relaterade till tillgivenhet kan påverka 
såväl organisatoriska och individuella resultat (Fisher et al., 2008).  
 
Enligt Chung och Schneider (2002) är servicemedarbetares beteenden, attityder 
och känslor kritiska när det kommer till kundnöjdhet och servicekvalitet. 
Negativa prestationer av personalen kan få stor spridningspåverkan på hela 
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organisationen vilket är viktigt att tjänsteföretag förstår. Det är viktigt att ha HR-
praktiker som skapar ett positivt serviceklimat och inte hindrar förmågan hos 
anställda att leverera servicekvalitet utan istället vägleder dem i deras beteenden. 
Chung och Schneider (2002) menar att det är viktigt att tjänsteföretag tar vara på 
servicemedarbetarnas kunskaper kring vad deras kunder önskar att de ska 
prestera då det ofta är de anställda som möter kunden i arbetet. Utifrån denna 
information bör HRM-system designas, exempelvis belöningssystem så att dessa 
beteenden kan erkännas, stödjas och berömmas samt utbildningsprogram för att 
säkerställa att servicemedarbetarna kan utföra det som kunden önskar. För att 
kunna skapa ett starkt serviceklimat inom tjänsteföretag betonar Chung och 
Schneider (2002) att det är betydelsefullt att skapa kopplingar gällande detta i 
företagets organisatoriska system. Bland annat bör HRM, marknadsföring, 
interna praktiker och policys möjliggöra och öka anställdas förmåga att skapa 
och leverera servicekvalitet. 
 
2.6  Utvärdera prestation 
Vid tjänsteoutsourcing föredrar kundföretag leverantörer med engagemang och 
anpassningsförmåga eftersom detta bland annat reducerar risken för 
opportunistiskt beteende samt ökar effektiviteten i samarbetet (Rhodes et al., 
2014). Prestationsförmågan är viktig för att kundföretag ska fortsätta 
outsourcingen med sin tjänsteleverantör eftersom om leverantören inte levererar 
de önskade direkta och indirekta nettovinsterna finns det andra alternativ att 
välja mellan. Detta gör att leverantörsföretag bör se till det kundupplevda värdet 
i sin affärsrelation och inte enbart se till värdet av varan eller av tjänsten. Detta 
eftersom det finns andra sociala inslag i förhållandet mellan kund och 
leverantör, det vill säga immateriella tillgångar, som skapar en starkare 
attraktionskraft hos en tjänsteleverantör eller gör den mer värdefull än 
andra (Lindgren & Wynstra, 2005; Rhodes et al., 2014). Ulaga och Eggert 
(2006) och Rhodes et al. (2014) förklarar det kundupplevda värdet som en 
balans mellan förmåner och uppoffringar. Enligt Belcourt (2006) är det viktigt 
att etablera en bra relation för att bland annat säkerställa att leverantören agerar i 
kunds bästa intresse. Det är därför viktigt att övervaka 
outsourcingarrangemanget genom bland annat kundnöjdhetsundersökningar 
samt via noggranna och frekventa rapporteringar.  
 
Det är viktigt att tydligt klargöra vilka komponenter som är viktiga i 
outsourcingrelationen, till exempel vilka tjänster som ska utföras, vilka 
prestandanivåer som gäller och hur dessa nivåer kan mätas (Laabs, 2000). Detta 
kan kopplas till betydelsen av att upprätta ett “service level agreement” (SLA) 
mellan leverantör och kund vilken bör beskriva omfattningen av och karaktären 
på tjänsterna samt nivåer av prestation på alla tjänster som behövs och när dessa 
tjänster ska vara tillgängliga. Denna tydlighet kring tjänsterna är en kritisk del 
av outsourcingkontraktet mellan parterna (McIvor, 2005). Även Beaumont 
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(2006) betonar att SLA är en central aspekt vid outsourcing och att detta finns 
närvarande i flera steg av själva outsourcingprocessen. SLAs formuleras när 
målen för outsourcingen bestäms och hjälper kundföretag att definiera deras 
krav. SLA uttrycker de överenskommelser som åstadkommits mellan kund och 
leverantör, fungerar som stöd vid förhandlingar mellan parterna och modifieras 
när olika affärskrav förändras eller när avtalet förnyas eller upphävs. SLA 
fungerar även som hjälp när det kommer till att övervaka leverantörens 
prestation och följa upp affärsrelationen (Beaumont, 2006). McIvor (2005) 
menar att problem kan uppstå om det inte sker en ordentlig implementering av 
SLA. Huvudskäl till att SLA misslyckas är bristfälliga definitioner, dåliga 
mätningar samt brist på det resursengagemang som krävs. 
 
2.7 Sammanfattning teoretisk referensram   
Avslutningsvis presenteras en illustration som visar samspelet mellan de olika 
delarna som tagits upp i den teoretiska referensramen vilket också sammanfattar 
detta teoretiska avsnitt på ett bra sätt, se figur 1. Vi önskar visa med 
illustrationen hur outsourcingrelationen och prestationsarbetet mellan kund och 
leverantör hänger ihop och kan påverka varandra. I illustrationen redovisas 
viktiga aspekter (nyckelord) som tagits upp under respektive rubrik.  
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Figur 1. Illustration som visar samspelet mellan outsourcingrelation och 
prestation. 
 
Illustrationen visar, som tagits upp i den teoretiska referensramen, att det är 
betydelsefullt att kund och leverantör ser till olika aspekter vid 
outsourcingrelationer och hanteringen av denna.  Kännetecken på en god 
relation vid outsourcing är att relationen karaktäriseras av förtroende och 
effektiv kommunikation där det bland annat är viktigt att det finns en 
kontinuerlig dialog kring mål och förväntningar mellan parterna. Vidare belyser 
illustrationen att olika relationsstrategier kan vara aktuella vid outsourcing 
beroende på olika förutsättningar, exempelvis de mål som satts upp i och med 
outsourcingen, vilka affärsaktiviteter som outsourcas samt behov av kontroll och 
flexibilitet. I den teoretiska referensramen presenterades en modell, AMO-
modellen, som förklarar hur individuell prestation kan skapas vilken ser 
prestation som en funktion av individers förmåga, motivation och möjlighet till 
att prestera vilket kan antas vara viktigt att kund och leverantör ger 
förutsättningar för i deras outsourcingrelation 
 
Parallellt med att uppnå en god outsourcingrelation pågår även en process där 
kund och leverantör måste beakta och hantera olika HR-utmaningar och 
möjligheter kopplat till prestation, det vill säga hantera och leda prestation samt 
arbetsutformning. Outsourcingrelationsarbetet och prestationsarbetet har en 
ömsesidig samverkan, till exempel vad en relation kännetecknas av kan antas ha 
en inverkan på prestationsarbetet och hur prestationsarbetet fungerar kan i sin 
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tur tänkas ha en påverkan på relationen mellan kund och leverantör. 
Avslutningsvis redogör illustrationen att en central aspekt är hur prestation kan 
utvärderas, bland annat via det kundupplevda värdet. Genom en utvärdering kan 
prestationen och outsourcingrelationen följas upp och på så sätt säkerställa att 
kundens krav möts. Illustrationen visar att det som är viktigt för att främja den 
externa personalens prestation är att det finns en ömsesidig interaktion i 
outsourcingrelationsarbetet och prestationsarbetet mellan kund och leverantör.   
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3. METOD 
I metodavsnittet kommer vi först att ge en beskrivning kring val av ämne samt 
uppsatsens metodologiska ansats och studiedesign. Vidare kommer 
undersökningens urval, både de relationer och respondenter som är aktuella för 
studien, att tas upp och sedan en beskrivning kring de genomförda intervjuerna 
som är uppsatsens datainsamlingsmetod. Vi kommer även att beskriva hur vi 
bearbetat och analyserat det insamlade empiriska materialet, redogöra för en 
kvalitetsvärdering av vår undersökning och etiska överväganden. Löpande i 
metodavsnittet kommer de val vi gjort under forskningsprocessen att diskuteras 
som kan komma att påverka vår studies kvalitet. 
 
3.1 Val av ämne  
Idén till uppsatsämnet grundades i att en av oss forskare fått erfara outsourcing 
av en lönefunktion till en etablerad och känd lönebyrå men som inte lyckats med 
att leverera sina tjänster. Denna problematik födde intresset av att utforska 
området outsourcing närmare men då ämnet är mycket brett var vi tvungna att 
specificera område och bransch som vi skulle undersöka. Förutom att 
outsourcing är ett aktuellt och intressant område tyckte vi även att ämnet kunde 
tillföra oss mycket inför arbetslivet. Vi kom i kontakt med ett stort tjänsteföretag 
inom outsourcing och valde även att fokusera på en handfull 
kundföretagsrelationer inom olika branscher som har en relation till den utvalda 
tjänsteleverantören. På masterprogrammet HRM/HRD har vi läst HR ur ett 
företagsperspektiv med teorier om företagsstrategi och strategisk HRM som tar 
upp hantering och ledning av verksamhetens arbete och de medarbetare som 
utför arbetet. Därför tyckte vi att det var av stor relevans att undersöka hur 
prestation kan främjas hos den externa personalen i leverantörers och kunders 
verksamheter, vilka aspekter som kan vara betydelsefulla att parterna beaktar i 
deras relation gällande prestationsarbetet. Detta är dessutom ett relativt 
outforskat fält vilket belystes i inledningen.  
 
3.2 Val av metodologisk ansats och studiedesign 
Vårt metodval har styrts av studiens syfte samt frågeställningar. Vi hade för 
avsikt att undersöka uppsatsens ämnesområde ur både ett leverantör- och 
kundperspektiv. Vi utgick från studiesubjektens, det vill säga våra respondenters 
perspektiv, synsätt och åsikter och hur dessa personer tolkade verkligheten 
gällande uppsatsens problemområde (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman & 
Bell, 2005; Yin, 2013). Eftersom vi inriktade oss på våra respondenters utsagor, 
det vill säga ord istället för siffror, tillämpade vi kvalitativ forskningsstrategi 
(Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2005). Kvalitativ forskning är tolkningsinriktad 
(Bryman & Bell, 2005) och i vår studie ämnade vi att uppnå en förståelse för hur 
våra respondenter tolkade och såg på uppsatsens problemområde vilket är den 
data som vi forskare har samlat in. Dessa data har vi i vår tur sedan tolkat och 
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genererat viktiga mönster utifrån för att kunna besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Bearbetning av materialet har därmed genomförts utifrån en 
kvalitativ, tolkande ansats.  
 
Bryman (2011) förklarar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning inte enbart är inriktad på ord kontra siffor, utan även handlar om 
sambandet mellan teori och praktik. Vårt tillvägagångssätt har varit att först och 
främst insamla data för att därefter koda datan och på så sätt kunna särskilja 
mönster, göra jämförelser samt se variationer och kategorier i termer av de 
egenskaper samt dimensioner som framkommit (Bryman, 2011; Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Detta innebär att vår studie har ett induktivt arbetssätt mellan 
teori och praktik, vilket innebär att teori, det vill säga mönster och kategorier, 
har genererats utifrån forskningsresultaten (Bryman, 2011). Vi samlade in data 
för att därefter se till uppsatsens problemområde och på så sätt utmynnades 
mönster från den empiriska datan. Vår undersökning är av explorativ karaktär då 
vi undersökte den externa personalens prestation vid outsourcing där vi både 
fokuserar på ett leverantör- och kundperspektiv, vilket är ett relativt outforskat 
fält vilket vi belyste i inledningen. Vår undersökning har även deskriptiva inslag 
då vi också såg till hur de båda parterna konkret arbetar för att främja prestation 
hos den externa personalen (Bryman, 2011). Vid fallstudier är det fördelaktigt 
om en teoretisk ram formuleras för den studie som ska genomföras vilket bland 
annat är av användning för att kunna styrka slutsatser och generalisera resultat 
emot (Yin, 2007). I uppsatsen har en teoretisk referensram utformats för att ge 
en bild av vårt ämnesområde och den användes som jämförelsegrund för att 
diskutera vår insamlade empiriska data emot i vår analys och diskussion samt 
slutsatser. 
 
Till hjälp för att kunna undersöka vårt forskningsproblem har vi genomfört en 
flerfallsstudie då vår studie inrymmer fyra fall, nämligen fyra 
outsourcingrelationer mellan Leverantörsföretaget och fyra av deras kundföretag 
(Yin, 2007). En flerfallsstudie kan bestå av multipla fall med en enda 
analysenhet vilket stämmer in på vår undersökning där fokus ligger på att 
studera hur prestation kan främjas hos den externa personalen i 
outsourcingrelationer mellan kund- och leverantörsföretag. Uppsatsen har på så 
sätt en holistisk flerfallsdesign med endast en analysnivå (Yin, 2007). Att vi 
genomförde en flerfallsstudie ser vi skapar en tyngd i våra argument och 
slutsatser (Siggelkow, 2007). Detta då en inkludering av flera fall kan stärka att 
olika vinklingar och en variation i den empiriska datan kring prestationsarbetet 
framkom. Att vi studerade flera fall ger en bredd i vår empiri, om vår 
undersökning hade begränsats till att enbart studera ett fall ser vi att en viss typ 
av data genererats som skulle vara mer specifik för den aktuella relationen och 
prestationsarbetet i denna. Genom en flerfallsstudie kan flera olika utmaningar 
och möjligheter gällande att främja prestation hos den externa personalen 
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genereras utifrån ett kund- och leverantörsperspektiv. Vi ämnade dock inte att 
studera de olika fallen och dess enskilda kontexter på djupet utan det var 
respondenternas perspektiv, synsätt och åsikter kring uppsatsens problemområde 
som var av betydelse. Enligt Eisenhardt (1989) påverkar resurser som tid och 
pengar antalet fall som inkluderas i en studie och vi var överens om att fyra fall 
var tillräckligt med tanke på den begränsade tid vi har på oss beträffande vår 
uppsats.  
 
3.3 Urval av empiri 
Inför vår undersökning har två urval gjorts, urval av relation och urval av 
respondenter. Fortsättningsvis kommer genomförandet av dessa urval att 
beskrivas var och en för sig. 
 

3.3.1 Urval av relation 
Med relation menas de outsourcingrelationer och FM-kontrakt som ingåtts 
mellan Leverantörsföretaget och kundföretagen. Valet av leverantör grundades 
på att Leverantörsföretaget är ett stort tjänsteföretag och en av de ledande 
aktörerna gällande outsourcing. En annan viktig aspekt som vi såg till då vi 
valde leverantörsföretag var att det skulle omfatta outsourcing av icke-
kärnkompetens, ur kundföretags synvinkel, istället för kärnkompetens. 
Kundrelationerna var aktuella för vår undersökning då samtliga kunder har 
ingått specifikt ett FM-kontrakt med Leverantörsföretaget, vilket är 
tjänsteområdet som fokuserats i uppsatsen. Urvalet består av fyra kundföretag, 
Kund A, Kund B, Kund C och Kund D. Samtliga kundföretag är stora företag 
inom sina respektive branscher där Kund A och Kund D är bankföretag, Kund B 
ett byggföretag och Kund C ett ingenjörs- och konsultföretag.  
 

3.3.2 Urval av respondenter 
Urvalet av respondenterna baserades på följande kriterier 1) de arbetade med 
affärsfunktionen FM och outsourcing av denna 2) arbetade med personalfrågor 
kopplat till outsourcing och 3) att de hade en arbetsroll med ansvar för de 
aktuella outsourcingrelationerna på Leverantörsföretaget eller kundföretagen. 
För att kunna hitta relevanta respondenter för vår undersökning fick vi hjälp av 
vår kontaktperson på Leverantörsföretaget och denne fick även i sin tur fråga 
andra anställda på företaget för att kunna få fram information om relevanta 
personer att intervjua. Detta medförde att det enda praktiska genomförbara sättet 
att få tag i relevanta respondenter till vår studie var genom ett vad Bryman 
(2011) kallar “kedjeurval”. Då vår kontaktperson och de andra anställda på 
Leverantörsföretaget som hjälpt oss med urvalet hade kännedom om vilka som 
var involverade i outsourcingrelationerna var ett kedjeurval till vår fördel 
eftersom vi var beroende av stöd i urvalsprocessen för att kunna få fram 
lämpliga respondenter. Vi var medvetna om att det fanns en problematik i att 
urvalet kan komma att påverka resultatet om de respondenter vi tilldelats hade 
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valts ut på grund av vetskapen att de hade en viss åsikt kring arbetet i 
outsourcingrelationerna. Dock har respondenterna visat sig haft både mer och 
mindre positiva erfarenheter av prestationsarbetet. 
 
Vårt urval bestod av totalt 14 stycken respondenter i studien, nio på 
Leverantörsföretaget och fem på de olika kundföretagen. Kvale & Brinkmann 
(2014) förklarar att antalet nödvändiga respondenter beror på undersökningens 
syfte och att i vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga på runt 15+/-
10. 14 respondenter är ett bra antal med tanke på den tid och de resurser som 
finns tillgängliga för vår undersökning. Vi ansåg att 14 stycken intervjuer gjorde 
att vi kunde ägna mer tid åt att förbereda intervjuerna och analysera dem 
noggrant samt att utifrån våra frågeställningar få en bra bild av respondenternas 
syn på vårt problemområde. Vi intervjuade tio respondenter som arbetar och är 
direkt involverade i ett av de fyra fallen, fem personer på Leverantörsföretaget 
och fem personer på kundföretagen. Dessa personer hade på olika sätt en 
arbetsroll med ansvar för FM-kontraktet i ett utav fallen. Förutom dessa 
intervjuer genomförde vi även fyra intervjuer med personer som arbetar på en 
mer övergripande nivå gällande outsourcing, det vill säga på en strategisk nivå, 
på Leverantörsföretaget. En av dem var vår kontaktperson på 
Leverantörsföretaget. Vi ansåg att dessa respondenter var relevanta och har en 
betydelsefull roll för studien eftersom de har kunskap om 
outsourcingprocesserna men även kring samtliga av fallen. Vi ser det som ett bra 
komplement till leverantörsrespondenterna som innehar ett kontraktsansvar att 
intervjua personer på Leverantörsföretaget med en mer övergripande och 
strategisk roll. Detta då vi anser att de inte är lika partiska över en specifik 
relation eller ett kontrakt utan besitter en mer objektiv och övergripande syn i 
sina tolkningar kring problemområdet i jämförelse med de kontraktsansvariga på 
den mer operativa nivån. Vi ser dock att vårt respondenturval kan ha skapat en 
obalans i vår studie då flera respondenter på Leverantörsföretaget har intervjuats 
(nio) än på kundföretagen (fem), vilket gör att leverantörsperspektivet har fått 
mer utrymme än kundperspektivet. Vi var medvetna om att om fler 
kundrespondenter involverats i undersökningen hade mer empiri samlats in som 
hade kunnat vara av betydelse för att få bredare data utifrån ett kundperspektiv. 
Samtliga intervjuade kundrespondenter besitter dock erfarenhet inom 
outsourcingområdet och de har givit oss innehållsrik data för att kunna studera 
ett kundperspektiv på ett bra och tillfredsställande sätt. 
 
I undersökningen har vi tilldelat respondenterna kodnamn och 
leverantörrespondenterna som besitter en mer övergripande roll gällande 
outsourcing på Leverantörsföretaget benämns Lö1-Lö4 där “L” står för 
leverantör och “ö” för övergripande roll. De fem respondenterna på 
Leverantörsföretaget som arbetar mer direkt inom ett av de olika fallen benämns 
LkA1-LkD1 där “L” står för leverantör, “k” för roll mot kund och “A-D” står för 
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det aktuella kundföretaget som respondenterna arbetar mot. Respondenterna på 
de fyra kundföretagen (Kund A, B, C och D) benämns fortsättningsvis A1, B1, 
C1 och D1 och så vidare. Ovanstående kodnamn kommer främst att användas 
vid citat som redovisas i resultatdelen då vi annars kommer lägga vikt vid att 
lyfta fram de mönster som framkommit i den empiriska datan utifrån 
respondenternas utsagor. Det genomförda urvalet av respondenter kan 
sammanfattas och förtydligas med följande tabell: 

 
 

Respondenter med respektive kodnamn 

Övergripande fall 1-4 
Lö1- Lö4: 4 respondenter med övergripande roll 
hos leverantör 

Fall 1 (Kund A) 
LkA1: 1 respondent leverantör 
A1: 1 respondent kund 

Fall 2 (Kund B) 
LkB1,2: 2 respondenter leverantör 
B1,2: 2 respondenter kund 

Fall 3 (Kund C) 
LkC1: 1 respondent leverantör 
C1: 1 respondent kund 

Fall 4 (Kund D) 
LkD1: 1 respondent leverantör 
D1: 1 respondent kund 

 
Figur 2. Urval av respondenter. 
 
Som figuren visar skiljer sig antalet respondenter åt mellan fallen. I Fall 2 har 
två respondenter per part i outsourcingrelationen intervjuats medan en 
respondent per part har intervjuats i de resterande tre fallen. Detta beror på att 
Leverantörsföretagets relation med Kund B är av mer omfattande karaktär, både 
volymmässigt och genom att det innefattar fler tjänster, vilket gjorde att det 
fanns fler tillgängliga respondenter med ansvar för FM-kontraktet att intervjua. 
Vi såg dock att denna fördelning inte innebar någon problematik i form av 
obalans och skevhet eftersom fallen inte ämnas att jämföras mot varandra utan 
fokus ligger på att lyfta fram ett kund- respektive ett leverantörsperspektiv på 
uppsatsens problemområde. 
 
3.4 Genomförande av datainsamling 
I vår uppsats har empirin samlats in genom intervjuer och fortsättningsvis 
beskriver vi hur denna insamling har genomförts.  
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3.4.1 Intervjuer 
Intervjuer utgör en viktig informationskälla vid flerfallstudier. Den struktur som 
använts på den utarbetade intervjuguiden är semi-strukturerad. Detta innebär att 
guiden består av förbestämda teman med öppna frågor med syfte att följa upp 
respondenternas svar vilket har skapat en flexibilitet i våra intervjuer (Bryman, 
2011). Att vi dels har förbestämda frågor fyller ett viktigt syfte då vi vill 
undvika alltför stora avvikelser från det överordnade ämnesområdet (Alvesson, 
2011). Detta var av betydelse eftersom vi önskade kunna jämföra 
respondenternas synvinklar på Leverantörsföretaget och på kundföretagen och 
på så sätt är det relevant att relativt samma intervjufrågor har använts. Samtidigt 
såg vi att det var viktigt att vi genom följdfrågor kunde justera vårt fokus i 
samband med att viktiga frågor har dykt upp under intervjuerna. Detta för att 
hålla oss öppna för nya vinklingar i det empiriska materialet (Bryman, 2011). 
Genom att våra intervjuer hade en öppen karaktär har vi kunnat fråga 
respondenterna både om fakta och deras personliga åsikter vilket har gett ett 
intressant, informationsrikt och även personligt material (Yin, 2007). 
 
Innan intervjuerna genomfördes granskades vissa företagsdokumet på 
Leverantörsföretaget kring outsourcing och HR-processer vid outsourcing, 
såsom processer för att behålla och engagera medarbetare samt en 
kompetensutvecklingsprocess. Att vi använt oss av både intervjuer och 
dokument, så kallad datatriangulering, ser vi har hjälpt oss att styrka 
undersökningens samstämmighet och fallstudiens resultat (Bryman, 2011; 
Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007). Detta då det har varit av betydelse att se till 
vissa företagsdokument för att vi som forskare ska få en bakgrundsförståelse för 
ämnesområdet. Dokumentsgranskningen har också varit till användning vid 
utformandet av intervjufrågor. Innan vi satte igång med intervjuerna 
genomförde vi även en förstudie i form av en pilotundersökning för att testa och 
säkerställa att våra intervjufrågor är klara och lättförståeliga (Bryman, 2011). 
Denna pilotundersökning genomfördes med en person som är yrkesverksam som 
HR-chef på ett nordiskt kontor inom ett multinationellt företag som besitter lång 
erfarenhet av HR-processer och arbete med outsourcingrelationer. Personen fick 
gå igenom samtliga av våra frågor och komma med synpunkter. Efter 
pilotundersökningen genomfördes enstaka språkändringar. Vi utarbetade två 
intervjuguider, en för respondenter på Leverantörsföretaget, se Bilaga 1, och en 
för respondenter på kundföretagen, se Bilaga 2. Detta var aktuellt då vissa 
intervjufrågor skiljer sig åt beroende på vilken sida av relationen respondenterna 
befinner sig. För att kunna jämföra intervjuerna sinsemellan är dock majoriteten 
av frågorna av samma karaktär. Vi delade upp intervjuguiderna i tre teman: 
bakgrundsfrågor, relationsfrågor och HR-frågor.  Genom bakgrundsfrågorna 
önskade vi börja intervjuerna på en mer inledande och övergripande nivå med 
frågor kring respondenternas arbetsroll och allmänt kring outsourcing av FM. 
Dock presenteras inte dessa bakgrundsfrågor i resultatet då de inte ligger i linje 
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med uppsatsens syfte och frågeställningar. Relationsfrågorna och HR-frågorna 
är mer centrala för vår uppsats problemområde och att vi delade upp dessa under 
varsin rubrik ser vi underlättade för oss att säkerställa att ämnena ringades in. 
Vår intervjumall består främst av öppna frågor för att undvika att vi ställde 
ledande frågor till respondenterna då vi vill få fram respondenternas egna ord 
och tankar kring frågorna vilket även lämnade utrymme för oförutsedda svar 
(Bryman, 2011). Varje intervju avslutades med en öppen fråga gällande om 
respondenterna ville tillägga något för att ytterligare säkerställa att vi inte missat 
något inom ämnesområdet som respondenterna besitter kunskap och erfarenhet 
inom.   
 
I samband med att vi kontaktade respondenterna skickade vi ett missivbrev till 
dem med information om oss som forskare, syftet med uppsatsen, vad vi 
önskade bidra med gällande vår undersökning och även vissa forskningsetiska 
aspekter som att deras deltagande är konfidentiellt. Några dagar innan 
intervjutillfället skickade vi även ut intervjumallen till respondenterna för att ge 
dem möjlighet att förbereda sig och fundera kring frågorna vilket vi ser kan ge 
ett mer genomtänkt och informationsrikt material. Varje intervju inleddes med 
en kort presentation av studiens syfte, uppsatsämne, oss själva och de olika 
forskningsetiska principerna vi tog i beaktan. De genomförda intervjuerna är av 
enskild karaktär där en respondent intervjuats åt gången. Majoriteten av 
intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte, två intervjuer genomfördes 
dock över telefon på grund av distansen geografiskt. Längden på intervjuerna 
var ca 45 minuter och de tog plats, förutom telefonintervjuerna, på respektive 
respondents egen arbetsplats. Vi valde att genomföra intervjuerna med endast en 
intervjuledare närvarande då vi ansåg det passande för de enskilda intervjuerna 
att ha samtal “en mot en” samt för att effektivisera vårt arbete. Samtliga 
intervjuer har vi spelat in vilket hjälper oss att få en mer fullständig och riktig 
återgivning av de genomförda intervjuerna (Yin, 2007). Vi var medvetna om att 
olika aspekter kunde påverka respondenternas utsagor vid intervjuerna, ett 
exempel på detta är så kallad intervjuareffekt. Detta innebär att vi som 
intervjuare och våra egenskaper kan komma att påverka våra respondenters svar 
(Bryman, 2011). Vi såg dock inte att vår eventuella påverkan som intervjuare 
har varit av stor betydelse då respondenterna besitter gedigen kompetens och 
erfarenhet inom ämnesområdet outsourcing. Det bör nämnas att ämnet kan 
tänkas upplevas som “känsligt” hos respondenterna då det kan finnas en oro att 
det ska påverka relationen negativt med motparten. Denna eventuella påverkan 
på resultatet ser vi dock inte som stor då både bra och mindre bra aspekter kring 
outsourcingrelationerna och prestationsarbetet i dessa har framkommit.  
 
3.5 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer har vi spelat in på diktafon, både intervjuerna som skedde på 
fysisk plats och de som skedde på distans över telefon. Kvaliteten på den 
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inspelade intervjun är avgörande för kvaliteten på den följande analysen, 
verifieringen samt rapporteringen (Kvale & Brinkmann, 2014) och vi hade 
noggrant kontrollerat innan intervjuerna att våra diktafoner fungerade som de 
skulle. Transkriberingarna delades upp emellan oss och vi transkriberade de 
intervjuer vi själva genomfört. Transkriberingarna gjordes löpande efter att 
respektive intervju genomförts eftersom vi då hade intervjuerna mer färskt i 
minnet. Vi valde att transkribera ordagrant dock noterades inte olika pausljud. 
Efter att transkriberingarna slutförts diskuterade vi vår insamlade data för att se 
mönster av vad som var viktigt utifrån studiens problemområde. Vi valde även 
ut de citat som var mest talande och intressanta för dessa mönster som sedan 
presenterats i uppsatsens resultatavsnitt. Kvaliteten på genomförandet av 
intervjuer diskuteras ofta medan kvaliteten på utskriften sällan får fokus i den 
kvalitativa forskningslitteraturen (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför vill vi 
vara uppmärksamma som forskare på vårt tillvägagångsätt beträffande 
transkriberingen av vår insamlade data så att inte viktiga delar i empirin missats. 
Vi genomförde transkriberingarna noggrant då dessa ligger till grund för vårt 
resultat och därefter vår analys och slutsatser och vi hade bland annat kontakt 
med en av respondenterna under bearbetningen av det empiriska materialet då 
det uppstod en oklarhet kring ett av svaren för att säkerställa att vi uppfattat 
personen rätt.   Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att transkribering är en 
process av tolkning där det råder skillnader mellan det muntliga samtalet och 
den skrivna texten som kan leda till en rad praktiska och principiella frågor. Då 
vi inte genomförde intervjuerna tillsammans utan delade upp dessa emellan oss 
är vi medvetna om att det finns en risk i att feltolkningar kan göras utifrån det 
transkriberade materialet som vi inte varit delaktiga kring. För att undvika denna 
problematik har vi diskuterat materialet emellan oss och rådfrågat varandra om 
osäkerheter uppkommit.   
 
Vår analysmetod när det kommer till bearberning av våra semistrukturerade 
intervjuer är det Kvale & Brinkmann (2014) kallar för meningskoncentrering, 
vilket bygger på kodning som innebär att intervjupersonernas yttranden dras 
samman till kortare formuleringar.  Transkriberingarna lästes igenom flera 
gånger för att först få en känsla av helheten. Vi färgmarkerade nyckelord och 
specifika utsagor som vi kunde koppla till studiens syfte och frågeställningar. Vi 
var noga med att särskilja kundrespondenternas respektive 
leverantörrespondenternas utsagor. De nyckelord och utsagor som markerades 
bestod av endast ett fåtal ord till kortare stycken av en mening. Nyckelorden 
grupperades i två huvudteman som var ”outsourcingrelationens betydelse” och 
”att främja prestation hos den externa personalen”. Denna meningskoncentrering 
med dess nyckelord lade därefter grunden för analysens utarbetade mönster 
vilka är relevanta för att kunna svara emot studiens forskningsproblem (Kvale & 
Brinkmann, 2014). De mönster som skapades och grupperades under temat 
outsourcingrelationens betydelse var betydelsen av partnerskap vid 
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tjänsteoutsourcing av FM, goda uppstarter, leva upp till kundförväntningar, 
bland annat vikten av kunskap om kundens företagskultur, se till det 
kundupplevda värdet, god kommunikation mellan parterna samt 
kontraktsstyrning med en balans mellan relations- och avtalsfokus. De mönster 
som utmynnades i temat att främja prestation hos den externa personalen var 
betydelsen av en tydlig ansvarsfördelning mellan kund och leverantör, tydliga 
rollförväntningar på den externa personalen, dialog och feedback, att säkerställa 
servicekvalitet och proaktivitet samt god systematik och samordning av 
prestationsarbetet. Samtliga resultatmönster utgick från leverantörs- respektive 
kundperspektivet och likheter och skillnader särskildes i respondenternas 
utsagor utifrån kundsidan och leverantörssidan.  Vi valde innehållsrika och bra 
citat som var grundade på de utarbetade mönstren och vi var noga med att varje 
respondent blev representerad så att det blev en rättvis balans. 
 
3.6 Kvalitetsvärdering 
I detta avsnitt önskar vi beskriva hur vi upprättat kvalitet i vår undersökning. 
Denna utvärdering gör vi med hjälp av ett grundläggande kvalitetskriterie som 
Lincoln och Guba (1986) lyfter fram som betydelsefullt vid bedömning av 
kvalitativ forskning för att uppnå stringens: tillförlitlighet. 
 

3.6.1 Tillförlitlighet 
Lincoln och Guba (1986) tar upp fyra delkriterier som är viktiga för att en studie 
ska uppnå kriteriet tillförlitlighet: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmitet. 
 
Trovärdighet handlar om att forskningen genomförs i linje med normer för god 
forskningspraxis och att vår studie besitter en giltighet. Detta innebär att våra 
resultat stämmer överens med vår empiri och att vi som forskare har förstått den 
sociala verkligheten där vår undersökning genomförts och att vi ger en trovärdig 
beskrivning av detta sammanhang (Bryman, 2011; Lincoln & Guba, 1986). Vi 
stärker vår studies trovärdighet genom att vi använt oss utav två olika 
datainsamlingsmetoder (Lincoln & Guba, 1986). Att vi under 
forskningsprocessen har granskat företagsdokument på Leverantörsföretaget har 
varit ett betydelsefullt komplement till intervjuerna gällande att få en 
grundförståelse för ämnesområdet. Våra semi-strukturerade intervjuer med 
öppna frågor och följdfrågor har fyllt en betydelsefull funktion när det kommer 
till att vi uppfattat våra respondenter på ett korrekt sätt och att inte vi som 
forskare snedvridit resultatet. Genom att vi genomförde en pilotundersökning 
kunde vi även undvika att vår intervjumall innehåller otydliga frågor som kan 
påverka respondenternas svar och i sin tur ge skevheter i det empiriska 
materialet. Genom att vi spelade in intervjuerna och noggrant transkriberade 
materialet har vi också försökt undvika att vi som forskare missförstått 
respondenterna och att vi förvrängt datan. För att uppnå en förståelse för 
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ämnesområdet var även den litteratur vi använde oss utav i den teoretiska 
referensramen av betydelse. Vi ser dock att litteraturen även kan påverka oss 
forskare, hur vi ser på undersökningskontexten och vår förförståelse, vilket i sin 
tur kan ha påverkat vårt genomförande av intervjuerna och hur vi tolkade det 
empiriska materialet. För att undvika detta och stärka vår undersöknings 
trovärdighet har vi tänkt på att med öppet sinne gå in i intervjugenomförandet 
samt vid tolkningen av datan. Att vi är två forskare ser vi har fyllt en 
betydelsefull funktion i detta då vi tillsammans har diskuterat kring vår empiri 
och ifrågasatt varandras tolkningar. 
 
Ett ytterligare grundläggande kvalitetskriterie förutom tillförlitlighet vid 
bedömning av kvalitativ forskning är äkthet. Detta kvalitetskriterie har likheter 
med att uppnå trovärdighet då det bland annat innebär att vi som forskare 
presenterar en rättvis bild av våra respondenters uppfattningar och åsikter 
(Lincoln & Guba, 1986). En utmaning i detta är att konstatera och presentera 
olika värderingar och övertygelser och att undvika att vissa personers åsikter 
lyfts fram mer medan vissa förminskas (Lincoln & Guba, 1986). När det 
kommer till att säkerställa vår undersöknings äkthet ser vi att de faktorer vi 
belyst ovan som att vi noggrant transkriberade materialet är betydelsefullt. I 
resultatdelen lyfter vi även fram citat från intervjuerna som är respondenternas 
egna ord vilka är talande för de mönster som framkommit i empirin. Vi har 
noggrant beaktat att citat från samtliga respondenter ska lyftas fram och att det 
ska bli en så jämn fördelning av citat mellan respondenterna som möjligt. 
Ytterligare redogörelser kring hur vi försökt undvika påverkan från olika 
teoretiska inriktningar och vår egen subjektivitet på det empiriska materialet 
diskuteras under kvalitetskriteriet konfirmitet. 
 
Överförbarhet handlar om ifall resultaten av vår undersökning kan överföras till 
andra sociala sammanhang (Bryman, 2011). Vår undersökning som besitter mer 
kontextberoende kunskap ser vi kan ge värdefulla förklaringar till orsaker 
bakom uppsatsens problemområde och bidra med ett betydelsefullt 
kunskapstillägg till det befintliga forskningsfältet (Flyvbjerg, 2006). Fallstudier 
kan vara generaliserbara när det kommer till teoretiska hypoteser, det vill säga 
analytisk generalisering (Yin, 2007). Detta innebär att vi genom vår 
undersökning kan belysa och lyfta fram begrepp vilka kan ge en bättre förståelse 
för ämnesområdet och som även kan komma att vara tillämpbara i liknande 
situationer (Yin, 2013). Enligt Lincoln och Guba (1986) kan fylligt beskrivande 
data kring en studies kontext bidra till att andra personer kan bedöma graden av 
överförbarhet till en annan miljö.  Vi har i inledningsavsnittet och i 
metodavsnittet försökt att på ett tydligt sätt lyfta fram uppsatsens 
undersökningskontext vilket kan underlätta i beaktningen om vår undersökning 
besitter en överförbarhet gällande vissa delar av, eller hela, resultatet (Lincoln & 
Guba, 1986).  



	   28	  

                                                   
Pålitlighet handlar om i vilken grad vår studie kan replikeras och för att 
säkerställa detta är det viktigt med en fullständig redogörelse av vår 
forskningsprocess och att vi forskare har ett granskande förhållningssätt 
(Bryman, 2011). Detta har vi i vår uppsats beaktat och strävat efter genom att i 
vårt metodavsnitt ha tydliga redogörelser för hur vi genomfört vår undersökning. 
Enligt Lincoln och Guba (1986) är en teknik för att öka pålitligheten att externa 
personer granskar forskningsprocedurens olika delar. Detta ser vi att vi till viss 
del har mött då vi under arbetets gång har haft kontakt med vår handledare för 
att diskutera vårt forskningsunderlag samt då vi haft grupphandledningsträffar 
där vi även fått feedback från andra masterstudenter.  Ett betydelsefullt inslag är 
även att våra intervjuguider granskades av en extern person som har erfarenhet 
av outsourcingrelationer. Gällande replikering av vår studie vill vi dock lyfta 
fram problematiken kring att en social verklighet är föränderlig. Eftersom vår 
empiri består av respondenternas egna utsagor kring problemområdet är vi 
medvetna om att dessa kan komma att ändras över tid samt exempelvis på grund 
av att olika förutsättningar i de olika fallen förändras.   
 
Konfirmitet som är det fjärde kvalitetskriteriet har att göra med att vi som 
forskare inte har påverkats av olika teoretiska inriktningar och våra egna 
personliga värderingar i våra slutsatser och i själva genomförandet av vår 
undersökning (Bryman, 2011). Ovan nämnde vi att vi ser det som en styrka att 
vi är två forskare men vi ser att det också kan innebära en risk gällande att våra 
tolkningar av datan kan ha skiljt sig åt vilket i sin tur kan påverka kvaliteten av 
vår undersökning (Bryman, 2011). För att kunna säkerställa objektivitet och 
enhetlighet i vår undersökning har vi dock under forskningsprocessen diskuterat 
kring de olika val vi gjort och vi har tillsammans noggrant analyserat det 
empiriska materialet. Detta nära samarbete ser vi är viktigt för att få en 
överensstämmelse mellan oss forskare som bedömare av datan gällande bland 
annat tolkningar och översättning av materialet till mönster i analysen, det vill 
säga uppnå en interbedömarreliabilitet (Bryman, 2011). Eisenhardt (1989) 
menar att det finns två stora fördelar med att vara två forskare. Den första 
fördelen är att den kreativa potentialen av studien förbättras eftersom två 
forskare kompletterar varandra och ökar sannolikheten för nya insikter. Den 
andra fördelen är att studien får ett ökat förtroende med två forskare som bidrar 
med kunskap (Eisenhardt, 1989). Genom att vi är två forskare ser vi att vi både 
har kunnat komplettera varandra gällande att säkerställa objektivitet i vår 
forskningsprocess samt när det kommer till att se till nya och intressanta 
tolkningar av datan. Att vi spelade in och transkriberade intervjuerna ser vi 
också hjälper oss att kunna återge en representativ bild av materialet där 
subjektiva bedömningar undviks. Genom att vi i detta metodavsnitt har 
reflekterat och diskuterat kring vilka konsekvenser vår valda forskningsprocess 
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och våra förhållningssätt kan ha fått uppnår vi en reflexivitet gentemot vår 
undersökning (Bryman, 2011).   
 
3.7 Etiska överväganden 
Vi måste genom hela vår studie besitta en medvetenhet kring de 
forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådets ämnesråd stiftat för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Utgångspunkten för 
forskningsetiska överväganden som vi har beaktat är individskyddskravet som 
skyddar individer från att utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 
eller kränkning. Det grundläggande individskyddskravet kan delas upp i fyra 
allmänna huvudkrav vilka kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Dessa 
kommer fortsättningsvis att redogöras för och hur vi levt upp till dessa i vår 
undersökning.  
 
Informationskravet: Detta krav innebär att vi som forskare måste ha 
informerat samtliga berörda personer om syftet med vår aktuella forskning och 
att en övergripande beskrivning kring tillvägagångssättet för undersökningen 
ska lämnas. Vi måste även informera om personernas uppgift i studien och om 
deras deltagandevillkor (Vetenskapsrådet, 1990). Vi informerade våra 
respondenter om uppsatsens ämnesområde och syfte samt att vårt 
tillvägagångssätt var att intervjua i vårt missivbrev som vi skickade till våra 
respondenter via mail. Vi informerade även om respondenternas betydelse för 
undersökningen då vi önskar studera både ett leverantör- och kundperspektiv. Vi 
lyfte också fram de vinster om ny kunskap som vårt ämne kan komma att bidra 
med till företagen för att motivera deltagande. 
 
Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att deltagarna i vår undersökning 
har rätt att själva bestämma om de vill medverka. De ska informeras om 
villkoren som gäller vid deltagande och att de närsomhelst under studien har 
möjlighet att avbryta sin medverkan utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 
1990). Vi informerade våra respondenter om deras deltagandevillkor under 
intervjuerna, vilket även lever upp till informationskravet. När vi fick 
kontaktuppgifter till respondenterna av Leverantörsföretaget frågade vi även vid 
den första kontakten med respondenterna, antingen över telefon eller mail, om 
de ville delta i vår studie för att säkerställa att de hade samtycke till en 
medverkan. Vi frågade även respondenterna om de hade samtycke till att vi 
spelade in intervjun. 
 
Konfidentialitetskravet: Vi informerade respondenterna i vår studie att de 
kommer att ges största möjliga konfidentialitet, att inga personuppgifter 
förekommer i studien. I vår studie är samtliga företag anonyma och de 
medverkande har benämnts med ett kodnamn. Samtliga uppgifter som kan 
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kopplas till fysisk person eller företag har vi förvarat med sekretess, så att 
offentligheten eller ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Nyttjandekravet: Nyttjandekravet innebär att samtliga insamlade uppgifter om 
enskilda personer enbart får användas till den aktuella studien vilket vi 
informerade våra respondenter om vid intervjutillfällena. Det betyder att vi inte 
kommer att använda eller låna ut informationen för kommersiellt bruk eller 
andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 1990). 
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4. RESULTAT 
I detta avsnitt redogör vi för vårt empiriska material som har inhämtats genom 
intervjuerna med respondenterna på Leverantörsföretaget och de fyra 
kundföretagen. Resultatet är uppdelat i två rubriker: outsourcingrelationens 
betydelse och främja prestation hos den externa personalen. Under respektive 
rubrik kommer först respondenternas utsagor på Leverantörsföretaget att 
presenteras, det vill säga ett leverantörsperspektiv, och sedan respondenternas 
utsagor på kundföretagen, ett kundperspektiv. Rubriken främja prestation hos 
den externa personalen är i sin tur uppdelad i tre delar: möjligheter och 
utmaningar gällande att främja prestation, dialog och uppföljning samt 
anpassning av HR-aktiviteter.  
 
4.1 Outsourcingrelationens betydelse 
 

4.1.1 Leverantörsperspektiv 
Genom att kundföretag ingår en relation med ett leverantörsföretag vid 
outsourcing av FM så genereras konkurrenskraftiga priser gentemot kund, det 
skapas en bra platsorganisation där båda parter kan samordna den gemensamma 
verksamheten kring servicetjänsterna med dess personal och för kundföretag kan 
synergier skapas då kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Från 
Leverantörsidan framkommer det att det är av vikt att det finns en förståelse för 
helheten av FM som funktion då den påverkar samtliga av kundföretagets 
anställda. Detta då funktionen innefattas av servicetjänster som underlättar för 
kundens anställda i deras arbete i vardagen på arbetsplatsen.  
 

Ju mer tjänster man har desto mer kommer man in i verksamheten och desto 
viktigare blir det med partnerskap och att man förstår sin kund skulle jag vilja säga. 
(Lö3)  

 
Det är viktigt att det finns en förståelse från kunden gällande varför de beslutat 
att outsourca dessa funktioner och vad det är företaget vill uppnå. En god 
relation mellan leverantör och kund grundar sig ofta i ett nära samarbete, att det 
råder ett ömsesidigt förtroende och att båda parter kommer överens under 
förhandlingar. Finns det förtroende med en god relation så blir det svårare för 
kunden att byta ut sin leverantör. Svårigheten som ofta uppstår i de aktuella 
outsourcingrelationerna mellan kund och leverantör är uppstarterna. Dåliga 
uppstarter medför att arbetet blir mer problematiskt framöver i 
outsourcingrelationen och utmaningen blir därmed att förebygga en dålig start, 
särskilt då dåliga uppstarter påverkar den externa personalen negativt.  
 

Jag vet också att vi har andra kunder där vi ligger i en brant uppförsbacke och måste 
bevisa väldigt mycket för att vi har gjort dåliga uppstarter och misslyckats. Men jag 
tror fortfarande på att om vi gör en organisation som ser till att uppstarterna blir så 
bra som möjligt så har vi inte en så tung uppförsbacke utan vi har mer plant (...) Jag 
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tror det är där det hänger, hur vi levererar enligt förväntningar i början (...) Vi har ett 
“transition team” 1 och kan vi få det för alla uppstarter då har vi nog lättare för att 
lyckas än när cheferna springer själva på alla bollar och försöker rodda och lösa 
samtidigt som de har den dagliga driften hos andra kunder. (Lö1)  
 

Det är viktigt att arbeta med hur förväntningar uppfylls och att det levereras 
redan från start. Leverantörsföretaget måste vara lyhörd för kundens krav och 
önskemål, ha tillit inför kunden samt ha en proaktiv förmåga så att det inte blir 
att kunden saknar respons eller att processer drar ut på tiden. Det är även 
betydelsefullt att det inte råder dolda agendor eftersom det förväntas att båda 
parter har samma agenda i ett partnerskap, att det finns en överenskommelse vad 
målen är. Otydlig kommunikation eller oförståelse för varför den andra parten 
handlar på ett visst sätt skapar friktion i outsourcingrelationen. Medarbetarna på 
kundföretagen är beroende av god service från leverantören för fungerar inte 
den, om leverantören inte kan leverera det som förväntas eller om kunden har 
upphandlat fel, så kommer det att påverka kundens anställda negativt och 
hämma prestationen hos den externa personalen. Service kan därmed vara lika 
mycket en möjlighet när den fungerar bra som en utmaning när den inte 
fungerar.  
 
I ett partnerskap ser man mer till utveckling och förändring av avtalet och kan 
även se över nya tjänster som kan tänkas tillkomma. Från leverantörsidan lyfts 
det fram att de går igenom avtalen tillsammans med kundföretagen för att få en 
förståelse för svårigheter som uppstått och de aktuella kundbehoven, vilket har 
skapat en bättre förståelse mellan parterna. Dock finns det fortfarande aspekter 
att förbättra. 
 

En relation som kanske håller på att dö ut. Det kanske inte är möten så ofta inbokade, 
det blir lite hipp som happ. Det finns ingen struktur, man håller inte avtalet 
uppdaterat med förändringar som sker etcetera. Det händer inget med avtalet, man 
låter det bara rulla på och man tror bara att det här är nog vårt för alltid. Och om man 
har den synen, att man inte behöver förbättra uppdraget då håller det nog på att dö ut, 
om man inte jobbar med det. (LkC1)  
 

Utmaningar uppstår när parterna inte kommer överens eller om det finns en 
oförståelse kring avtalet. En ytterligare problematik som kan uppstå är när 
kundföretag blir ”fyrkantiga” i sitt sätt att tänka när det gäller avtalet. Det är 
viktigt att hitta balans i den affärsmässiga relationen. Det är betydelsefullt om 
leverantör har medarbetare i upphandlingen, och vid fortsatt arbete, som har 
kompetens i att vara relationsorienterade. Med det menas att personen ska ha 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Transition team innebär en enhet som heter transition och transformation och dem arbetar med affärer som 
Leverantörsföretaget har vunnit och ska starta upp. Teamet ska förbereda allt innan kontraktet startar och 
därefter göra överlämning till fortsatt arbete.  
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förmåga att arbeta med både relationen och merförsäljning och samtidigt vara 
utvecklingsorienterad. Utan en god outsourcingrelation är det även sällsynt att 
det existerar långsiktiga affärer. En ytterligare aspekt som leder till en mindre 
gynnsam relation är om kunden går in i en “inköparroll” för då skapas brist på 
samarbetsvilja mellan båda parter. Detta då kunden inte har förstått syftet med 
att komma framåt och utveckla utan enbart ser till ett kostnadsfokus gällande att 
reducera sina kostnader.  
 

Om en relation först och främst handlar om pengar så kommer det bli en sämre 
leverans. (Lö2) 

 
Från leverantörsidan framkommer det att kontrakten som upprättas med 
kundföretag ofta sträcker sig över en treårsperiod men att det finns önskemål om 
längre kontrakt. Respondenterna ser även en trend i att kunderna successivt 
börjar släppa på sin kontroll med att ha vissa saker i egen regi, vilket i sin tur 
underlättar Leverantörsföretagets outsourcingarbete. 
 

4.1.2 Kundperspektiv 
Enligt majoriteten av respondenterna på kundföretagen är det viktigt vid 
outsourcing av FM att ha en tydlig och närvarande kontaktperson som är 
operativ och ansvarig och/eller att övergripande roller från Leverantörsföretaget 
finns på plats. Det är även av stor vikt att det finns en proaktiv attityd från 
leverantörsidan som är lösningsfokuserad. Detta då utmaningar som ofta 
förekommer vid en outsourcingrelation är kommunikationssvårigheter i form av 
bristfällig dialog mellan kund och leverantör, oförmåga att ta till sig kundens 
behov och önskningar samt kvaliteten på arbetet.  
 

När den ena partern förväntar sig något av den andra som kanske den andra inte kan 
leverera. Och att man inte jobbar i form av en dialog och ett samarbete, att man bara, 
det står såhär och hamnar i tolkningar av avtalet. Då blir det inte bra (…) Ja, att båda 
har en liknande vision om vart uppdraget ska någonstans så att dom visionerna hänger 
samman. (D1)  

 
Andra utmaningar vid outsourcingrelationer anses vara avsaknad av 
ansvarskänsla hos servicepersonalen, om det blir för mycket kostnadsfokus hos 
båda sidor och dålig personkemi kan det även försämra en relation. 
Respondenterna på kundföretagen ser på relevansen av att bygga en relation vid 
outsourcing som lika betydelsefullt som respondenterna på 
Leverantörsföretaget. Det är av vikt att det finns en förståelse och att tjänster 
utvecklas i ett samarbete mellan båda parter. En känsla av gemenskap och 
samarbete är betydelsefullt för att företagen ska uppnå de gemensamma målen.  
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Dom blir ju som en i familjen om jag säger så och det är ju det som är viktigt att det 
inte känns som att det inte finns några gränser, att man inte bygger upp barriärer 
emellan oss. (C1) 

 
Ytterligare utmaningar är att det anses råda alldeles för stora brister i leveransen 
och att kunskapsnivån är för låg, till exempel gällande lokalvård. 
Personalomsättningen upplevs även som hög hos Leverantörsföretaget, vilket 
dock kan bero på företagets storlek. Leverantörsföretaget har tagit för givet vissa 
aspekter angående HR-processen och därmed missförstått kund gällande vad de 
efterfrågat och kring deras kultur. 
 

Man hade nog inte helt förstått vad vi var ute efter i alla delar (...). Vi är två olika 
bolag med väldigt olika kulturer och den skillnaden upplevde jag var viss, inte krock, 
men där det gick några fel i vissa delar då vi missförstod varandra. Vi tog förgivet 
och då pratar jag inte affärsrelationer utan då pratar jag HR-processen. Vi tog 
förgivet att så gör vi och så gör vi här och då. Men det har vi ju pratat om och gett 
varandra feedback på. Det handlar nog väldigt mycket om kultur och organisation, 
vem man är och vilken personalpolitik man har och så. I själva 
omställningsprocessen tog vi förgivet vissa delar, att vissa saker skulle vara klara ett 
visst datum från leverantören. (A1)  

 
Det är av stor relevans för kundrespondenterna att leverantören som utförare har 
kunskap och tidigare erfarenhet av att göra motsvarande stora affärer, har ett 
gott förtroendekapital samt har leveransförmåga för det som avtalats och att det 
möts upp på ett bra sätt. En utmaning däremot med outsourcingrelationerna, som 
även kan upplevas som en möjlighet, är att Leverantörsföretaget är centralstyrda. 
Detta kan bli problematiskt vid översättningen till det lokala, men kan även vara 
en fördel som till exempel HR-initiativ och verktyg till att bedriva bra arbete 
gällande den externa personalen. Möjligheterna som kundföretagen anses få 
genom en relation med Leverantörsföretaget är att det finns ett helhetstänk, att 
personalen används på ett effektivt sätt och att de upplever att 
Leverantörsföretaget är väldigt måna om att få till en god relation. Detta då det 
råder en proaktivitet med idéer, förslag och förbättringar. Ytterligare fördelar 
med relationerna som lyfts fram är att parterna arbetar mer som ett team än som 
två parter när problem uppstått. Majoriteten av respondenterna på kundföretagen 
menar att det är av vikt att leverantören kan lösa kundbehoven. Det är 
betydelsefullt om det finns en god relation då det leder till att båda upplever ett 
värde, att kunden efter det genomförda köpet upplever ett mervärde och att 
leverantören upplever att de får marginal då det finns en utvecklande affär.  
 
Det är av vikt att de personalansvariga som arbetar hos kund är synliga och lär 
känna servicepersonalen som ska utföra tjänsterna då detta förbättrar servicen 
och skapar en god relation med den externa personalen. Det är viktigt att det 
råder en närvaro i relationen och det ska inte råda någon skillnad gällande 
beteende gentemot den externa personalen och kundföretagets interna personal. 
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Det som kan försämra outsourcingrelationen är när avtalet får för mycket fokus 
istället för att fokusera på lösningar och att värna om en god relation, om kunden 
inte får det värde som den förväntat sig och att leverantören inte är proaktiv när 
problem uppstår. Så förutom styrning i form av avtal måste det finnas en god 
relation och en god kompetens som gör att leverantören kan se vilka behov 
kunden har. Genom att se till relationen och inte enbart till kostnadsfokus 
undviks relationen att bli snedvriden. Då kundföretag lagt ner mycket resurser 
genom att upprätthålla en dialog med leverantör är det viktigt att relationen 
mellan båda parter fungerar. 
 

Ett givande och tagande, att man är ärlig i relationen, att man liksom förstår vikten 
med att det går bra för företaget, inte bara fokuserar på pris liksom och dra ner 
kostnader utan att man verkligen ser till bådas bästa. Sen så tycker jag just liksom 
utvecklingen, att man fokuserar på utveckling och proaktivitet, tjänsteutövandet, att 
man har en dialog och förbättringsförslag, hur man liksom kan utveckla tjänsten. Det 
tycker jag är jätteviktigt. (B2)  

 
Förbättringsförslag och önskemål från samtliga kundrespondenter gällande 
outsourcingrelationerna är dels ett mer etablerat introduktionsprogram, 
implementeringsprogram och mer strukturerade uppstarter.  
 

I början så famlade vi bara och det var ingen struktur så att man kunde få någon mera 
strukturerad igångsättning (...) tror jag absolut på. Det skulle de och vi vinna på. (B1) 

 
Annat att ta hänsyn till för Leverantörsföretaget är en plan på hur de arbetar med 
sin kund. Det önskas även ett mer systematiskt arbetssätt kring till exempel 
problemlösning, att Leverantörsföretaget fångar upp de problem som finns idag 
och ger förslag på förbättringar.  
 
4.2 Främja prestation hos den externa personalen 
 

4.2.1 Leverantörsperspektiv 
Majoriteten av respondenterna menar att Leverantörsföretaget har ett stort 
ansvar gällande att främja prestation hos den externa personalen. Det 
framkommer bland annat att det är verksamhetens mål att den externa 
personalen har hög motivation och prestation samt att personalen är det 
viktigaste företaget har. Ansvaret anses vara stort hos cheferna, bland annat att 
de säkerställer olika förutsättningar för att personalen ska kunna prestera. Andra 
sätt som detta ansvar ter sig via är att Leverantörsföretaget har tydliga mål, 
kompetensutvecklar sin personal och skapar motivation. Nästan alla 
respondenter anser att kund också har någon form av ansvar när det kommer till 
att främja prestation hos den externa personalen.  
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Absolut, det tycker jag. Kunden ger ju oss feedback, att det här gjorde ni jättebra och 
sådär. Och då är det antingen kunden som ger det direkt till våra medarbetare eller så 
tar vi den informationen vidare och det bygger ju på att vi har en god relation och får 
feedback på om det är någon som gjort någonting dålig eller gjort någonting bra. Så 
att vi får den informationen. (Lö4) 

 
Kundens ansvar anses bland annat vara att de måste vara aktiva och samarbeta, 
ge återkoppling, visa den externa personalen uppskattning, delta i möten samt 
ansvara för att rätt förutsättningar finns. För att kunna uppnå en god 
outsourcingrelation anses kundföretag behöva ha insikt om att de är ansvariga 
för sin arbetsplats vilket är viktigt för att den externa personalen ska arbeta i en 
miljö som uppfyller de behov som finns och på så sätt kunna trivas.  
 
Möjligheter och utmaningar gällande att främja prestation 
Majoriteten av respondenterna på Leverantörsföretaget anser att en möjlighet 
med att kundföretag får tillgång till extern personal vid outsourcing av FM är att 
de får en fördel i att personalen får kompetensutveckling och har erfarenheter 
inom de aktuella tjänsteområdena. Genom att den externa personalen kommer 
från ett företag med specialistkunskaper så får kund vissa garantier: 

 
Det jag tycker är en fördel är ju just att du får personal som (...) just har 
specialistkunskaper inom dom områdena. Vi jobbar för att vi ska ha best practice 
inom reception och då vet ju dom [kunden] att om dom tar in oss då får ju dom en 
jättebra reception. Dom behöver inte sitta och fundera på hur tar man fram rutiner för 
en bra reception utan dom får tryggheten i att dom får en arbetsgivare som utbildar, 
går igenom och jobbar för och kan effektivisera reception på bästa sätt. Dom behöver 
inte tänka på det utan vi är specialister på att ha receptionister eller lokalvårdare eller 
vilken tjänst det nu är. (LkA1) 
 

Andra möjligheter som lyfts fram är att kund inte behöver ha något 
personalansvar och att det är en fördel när intern- och extern personal blandas 
då extern personal bland annat kan bidra med ny input. 
Leverantörsrespondenterna lyfter även fram fördelar för den externa personalen 
i sig. Att de inte hotas av personalomsättning då de enbart omplaceras till ett 
annat kundföretag när ett uppdrag tar slut och att den externa personalen får 
möjligheter att testa på och utvecklas inom andra yrken om de arbetar på ett 
outsourcingföretag med FM-leverans.  
 
En utmaning som lyfts fram av flera leverantörsrespondenter är att få den 
externa personalen att förstå syftet med kundens verksamhet, vilket dock bland 
annat anses lösa sig över tid. För att främja prestation hos den externa 
personalen menar flera respondenter att det är viktigt att ge information och 
kunskap om vad personalen förväntas göra och kring leverantörens verksamhet. 
Det är viktigt att Leverantörsföretaget hjälper personalen att förstå sin roll i 
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affärsrelationen och ger konkret feedback. Prestation handlar om att känna sig 
motiverad vilket bygger på att den externa personalen vet vad de ska uppnå. 
 

Det viktiga är att man vet vad man förväntas att göra och sen så är det väl 
återkoppling och att ha regelbundna avstämningar och också få folk att förstå att det 
här är bra, alternativt det här är mindre bra. (LkD1) 

 
För att uppnå en god relation med kundföretag menar de flesta respondenterna 
på Leverantörsföretaget att det är viktigt att säkerställa att deras outsourcade 
personal ger god serviceleverans och att den externa personalen är 
servicemänniskor. Att se till kundens behov, krav och förväntningar samt att 
personalen uppfyller och har en förståelse för detta. Det anses finnas utmaningar 
som är kopplade till den externa personalens servicebemötande vilka är viktiga 
att beakta och hantera. Det är centralt att den externa personalen är införstådda 
med varför Leverantörsföretaget är hos kunden. 
 

Hur min personal bidrar till en god relation med kund det är nog främst att min 
personal förstår varför vi är här, alltså syftet med den service som vi ger (…). Vi ska 
kunna förklara för vår personal vad det är Kund B har köpt egentligen. Dom har inte 
bara köpt en reception utan också ett trevligt bemötande eller vad det nu är. (LkB1) 

 
För att uppnå en god relation med kund anses det även vara betydelsefullt att 
den externa personalen gör “det lilla extra” i arbetet och att kund får 
information om hur det går för leverantören i sitt arbete. Tillhörighetskänslan 
hos den externa personalen är en annan utmaning som lyfts fram gällande att 
främja prestation. Exempel på andra utmaningar är att det för kundföretag kan 
bli en längre väg att nå den externa personalen då de måste gå via sin FM-
leverantör, olika arbetsrättsliga problem samt att hög personalomsättning leder 
till en konstant upplärnings fas och att det kan skapa en oro hos kunden när 
personal kommer och går.  
 

Ja, jag skulle kunna sitta här hela eftermiddagen. Det är ju varenda dag (..) Det är lätt 
så i servicetjänster, mycket utmaningar och tusen frågor. (LkB2)  

 
Svårigheter gällande att främja prestation hos den externa personalen så 
framkommer aspekter som både är kopplade till organisatoriska- och 
individuella orsaker. Gällande organisatoriska orsaker är en faktor som lyfts upp 
att det saknas tid till att uppmärksamma prestationer och önskade beteenden, till 
exempel på grund av tidsbrist hos chefer. Andra faktorer är otydlighet och om 
saker är oorganiserade. Individuella orsaker är viljan till att prestera hos den 
externa personalen, språksvårigheter och att vissa yrkesgrupper nervärderas och 
inte har så hög status i samhället vilket minskar individernas stolthet. 
 
Majoriteten av respondenterna på Leverantörsföretaget menar att olika 
prestationsutmaningar och svårigheter hanteras främst genom konkret och tydlig 
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kommunikation och dialog. Bland annat tydligt kommunicera ut kravbilden 
gällande serviceleverans till den externa personalen samt förklara kring den 
aktuella svårigheten för kundföretaget. För att kunna hantera utmaningar och 
främja prestation framkommer det i respondenternas svar att det även är viktigt 
att Leverantörsföretaget tillhandahåller olika förutsättningar för att stödja detta. 
Till exempel framkommer service- och yrkesutbildningar, introduktion, 
ledarskap, personliga möten, uppföljning och feedback samt belöningssystem 
där Leverantörsföretaget har månadens medarbetare och interna priser som 
önskar bejaka beteenden i form av förbättringar och utökningar. Det är också 
viktigt att leverantör ger beröm och säkerställer engagemang. Det anses vara bra 
att få en systematik kring prestationsarbetet och att möta individen då alla 
människor har olika sätt att hitta sin motivation. 
 
Dialog och uppföljning  
Dialog med kund kring personalfrågor anses ske kontinuerligt. Detta genom en 
öppen och pågående dialog på olika nivåer samt avstämningar kring exempelvis 
förändringar, vad som är bra och dåligt och så skickas en managementrapport in 
kvartalsvis. Det lyfts upp att det däremot kan vara svårt att ensas om hur 
parterna ska göra i olika frågor. Det framkommer dock även spridda svar 
gällande dialogen kring personalfrågor där personalfrågor anses alltid vara på 
agendan vid möten till att det också lyfts fram att det saknas en satt 
mötesstruktur och forum för att diskutera kring dessa frågor samt att kund inte 
vill veta kring leverantörens problem när de outsourcar. Det anses vara viktigt 
att det uppnås tydliga kommunikationsvägar. 
 

Jag är väldigt noga med att det är vår personal och att information ska gå till vår 
personal från oss inte direkt från beställarsidan. För det finns en hierarkisk 
kommunikationsväg från min personal till dom och då har jag förklarat att då måste 
kommunikationsvägen åt andra hållet vara likadan (...) för det blir ju annars väldigt 
förvirrande för personalen att dom får inte direkt kommunicera med dom men dom får 
direkt kommunicera åt andra hållet (...) Jag tycker att det handlar om en tydlighet för 
min personal och en arbetsro så att dom ska veta hur dom ska hantera 
kommunikationsvägarna. (LkA1) 

 
Det lyfts fram flera olika sätt att följa upp den externa personalens prestation på, 
vilka är medarbetarsamtal, kvalitetskontroller, medarbetarundersökningar samt 
genom olika möten med kund och den externa personalen. Andra sätt som lyfts 
fram är lönesamtal, att det görs kvartalsvisa uppföljningar, att Key Performance 
Indicator (KPI) används och kundundersökningar. Även mindre strukturerade 
former tas upp som att närmaste chefen anses ha bra koll på hur personalen 
fungerar och att det märks fort vilken service som presteras.  
 

Det [uppföljnings- och mätsätt] finns hur mycket som helst på bredden och tvärsen. 
(Lö2) 
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Gällande vem som ansvarar för uppföljningen så skiljer sig utsagorna mellan 
leverantörsrespondenterna. Vissa svar tyder på att det är Leverantörsföretaget 
som ansvarar för detta, bland annat chefer på olika nivåer. 
 

Det är vi som gör internt. Medarbetarsamtalet är närmsta chef och 
medarbetarundersökningen är central, webbaserad. (Lö4)  

 
Det lyfts fram att kunder helst inte ska behöva bekymra sig om att genomföra 
uppföljningar. Det framkommer också att båda parter är ansvariga, bland annat 
att de personer som är ansvariga för FM-kontraktet hos både kund och 
leverantör genomför uppföljningar av den externa personalens prestation. Det 
lyfts även fram att det helt beror på vad som har bestämts i det specifika avtalet 
då vissa kunder vill att leverantören ska genomföra all typ av uppföljning 
medan andra kunder vill göra det tillsammans. 
 
Anpassning av HR-aktiviteter 
Det framkommer olika svar hos respondenterna på Leverantörsföretaget om det 
sker en anpassning av företagets HR-aktiviteter beroende på kundföretag vid 
outsourcing. De flesta menar att de inte har stött på att HR-aktiviteter har 
anpassats och att det fungerar likadant oavsett kund. Detta då 
Leverantörsföretaget har sitt eget sätt att jobba med personal. Det framkommer 
även att det ibland sker en liten anpassning, att det absolut sker anpassningar 
men också att olika kundkrav och kollektivavtal påverkar om HR-arbetet måste 
ta olika riktningar.  
 

Ja, det måste man göra. Alla uppdrag har ju olika kundkrav och då måste ju HR ta en 
liten annan inriktning också såklart. Utformning av annonser, vad vill den här kunden 
ha är de inriktade mer på mjuka värden eller är det något annat som är viktigt och då 
måste vi ju hitta personer som matchar det så absolut det kan skiljas en hel del. (LkC1) 

 
Anpassningar av HR-aktiviteter anses även behövas vid exempelvis stor 
personalomsättning eller missnöje, vilket kan kräva mer support från 
Leverantörsföretagets HR-avdelning, samt om kundens arbetsplats genomsyras 
av sekretess. Gällande förbättringsområden av HR-aktiviteter i och med 
outsourcing så lyfts det fram att Leverantörsföretaget behöver bli bättre på att 
rekrytera rätt personal och att det finns mängder med utmaningar 
kommunikativt, till exempel att den externa personalen behöver få olika typer 
av information snabbare. Flera leverantörrespondenter med roll mot kund menar 
att det behövs mer stöttning till chefer överlag, bland annat vid rekrytering, 
omplacering och sjukdom. En större HR-avdelning på Leverantörsföretaget 
önskas för att kunna få mer stöd i det operativa arbetet och för att kunna hantera 
olika personalutmaningar fortare då det annars ofta blir fördröjt. 
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4.2.2 Kundperspektiv 
Respondenternas åsikter på kundföretagen skiljer sig gällande vilket ansvar 
leverantör har för att främja prestation hos den externa personalen. Å ena sidan 
anses leverantören ha hela ansvaret. 
 

Det är ju leverantörens ansvar, att främja prestation och hitta dom, vad som behövs 
för att göra det. Sen är det ju viktigt att vi får veta vad vi kan göra men vi kan ju 
uppmuntra personalen och så vidare. Men sen är det ju leverantörens ansvar att se till 
att liksom främja prestation och uppmuntra sin personal. Det är ju inte vi. Vi kan 
tycka men inte utföra det då de är leverantörens ansvar. (B2) 

 
Andra kundrespondenter menar att leverantören har huvudansvaret men att de 
inte är ensamma om det. Leverantör anses bland annat ha ansvar för att ge olika 
förutsättningar i form av utbildningar, material och kunskaper och att ha olika 
HR-rutiner på plats för att kunna leva upp till kundens förväntningar. När det 
kommer till hur kundföretags ansvar yttrar sig så lyfts det bland annat fram att 
kund behöver se till att de värderingar som finns på företaget följs av 
leverantören samt att uppmuntra och behandla den externa personalen på 
samma sätt som den interna personalen. Det är också betydelsefullt att ge den 
externa personalen relevant information och en introduktion, mycket av detta 
behöver dock skapas tillsammans med leverantören.  
 

Vi behöver se vad som är vårt ansvar och definiera det och det tror jag skulle handla 
om utbildningar, förståelse och vi kan ju också premera leverantörens anställda om 
dom utför ett bra arbete. Jag tror det är det man måste se, att man sätter ihop en 
gemensam plan egentligen för hur hanterar vi frågorna så att det blir en linje rakt 
igenom. (D1) 

 
Möjligheter och utmaningar gällande att främja prestation 
En möjlighet som flera respondenter på kundföretagen lyfter fram, som även 
togs upp ur ett leverantörsperspektiv, är att den externa personalen får 
kompetensutveckling av leverantören inom sitt kompetensområde. Fördelar som 
lyfts fram med detta är att personalen på så sätt har en bra kunskapsnivå och att 
de blir experter på sina jobb. En annan möjlighet med den externa personalen 
som lyfts fram är att det är bra att få in ny personal på arbetsplatsen och det 
anses vara positivt att som kundföretag inte behöva ha personalansvaret. En 
annan fördel anses vara att man som kund kan ställa krav och förändra behov 
utifrån ett kompetensperspektiv. 
 
Utmaningar som däremot lyfts fram när det kommer till den externa personalen 
är att de ska ha en förståelse för kundföretagets företagskultur, dess verksamhet 
samt att den externa personalen behöver anpassa sig till hur kunden fungerar. 
Att personalen har denna förståelse är en viktig grundförutsättning för att en god 
relation med leverantören ska kunna uppnås. Det anses bland annat vara 
betydelsefullt att kund ger den externa personalen en gedigen introduktion så att 
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de får en förståelse för kundens verksamhet och på så sätt främja prestation. Det 
anses dock även vara viktigt att ha en förståelse åt andra hållet, det vill säga att 
kund har en förståelse för den externa personalens arbetsuppgifter och 
underlättar i deras arbete. Genom att kund beaktar arbetsmiljön anses prestation 
kunna främjas och ett framgångsrikt resultat uppnås.  
 

Det är mycket bättre för oss om man kan vara snabb i sina arbetsuppgifter och utföra 
dem på ett bra sätt. Så där har ju vi alltid en stor grej att tänka på, vår egen arbetsmiljö 
är deras arbetsmiljö och kan vi se till att den ser bra ut så kommer det att underlätta 
och prestationen kan höjas och då får dom tid över till annat till exempel om det 
behövs. (C1) 
 

Det anses vara problematiskt för den externa personalen om inte kundföretag 
sköter sig och försvårar i deras arbete, exempelvis ställer saker i vägen för 
lokalvårdare. Likt leverantörrespondenterna lyfter kundrespondenterna även 
fram utmaningar kopplat till bristande leverans och önskat servicebeteende hos 
den externa personalen.  Det anses svårt att få den externa personalen att 
leverera “det lilla extra”, det vill säga att de inte bara kommer till arbetet och 
utför. Det finns även utmaningar i att få den externa personalen att känna sig 
som en del av kunden. 
 

Den största utmaningen är ju att få dom att känna sig som en del utav oss för att då 
mer ansvarsfullt leverera sin tjänst och inte bara att man är i hit skickad och göra 
någonting (…) så vikten av att få in den känslan “mitt kontor” är superviktig.  (B1) 
 

Det finns en svårighet i att den externa personalen kan komma att ha en mindre 
känsla för kundföretag. Flera kundrespondenter lyfter fram betydelsen av att bry 
sig om, uppmuntra samt visa uppskattning och respekt för den externa 
personalen för att främja prestation. Andra viktiga aspekter är att ge personalen 
feedback, förtroende och att göra dem delaktiga. 
 

Att se dom som experter på sitt område gör dom till experter. (B1) 
 
Från kundsidan framkommer det att det kan innebära en svårighet i att kund inte 
själva har personalansvaret, trots att det också lyfts fram som en fördel ovan. 
Om den externa personalen varit inhouse hade kund istället kunnat driva 
prestationsfrågan och exempelvis haft belöningssystem som är i linje med vad 
de vill uppnå. Som respondenterna på Leverantörsföretaget lyfter majoriteten av 
respondenterna på kundföretagen fram dialog som lösning på utmaningar och 
svårigheter kopplat till den externa personalen och att främja prestation vid 
outsourcing. För att kunna främja prestation anses det betydelsefullt att det finns 
en öppen kommunikation mellan kund och leverantör i deras 
outsourcingrelation. En fungerande kommunikation och att jobba tillsammans 
med Leverantörsföretaget för att hitta en lösning anses vara betydelsefullt. 
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Jag tror att det är viktigt att den här dialogen (...) tydlig feedback från beställare till 
leverantör och att den går till både ansvarig och till Leverantörsföretaget och att man 
pratar direkt i dom fallen (...) att man får en sådan kultur. (A1) 

 
Det är viktigt att komma över tröskeln av en relation som karaktäriseras av 
“leverantör-beställare” och att istället tillsammans ansvara för utvecklingen av 
den externa personalen.  
 
Dialog och uppföljning 
Beträffande hur dialogen med Leverantörsföretaget ser ut kring personalfrågor 
så sker en dialog med en ansvarig på Leverantörsföretaget.  
 

Man pratar om hur det fungerar, vilka resurser behöver vi, och vilken kompetens 
behöver vi så det är en kontinuerlig dialog hela tiden. (A1) 

 
Det lyfts fram att det bland annat sker en dialog med kontraktschefen och med 
HR-avdelningen vid rekryteringar. Parterna anses dock prata ganska lite om 
personalfrågor och det finns ett behov av att parterna behöver bli bättre på att 
inte bara prata reaktivt utan också proaktivt kring personalen. 
 
Gällande hur uppföljningen av den externa personalens prestation sker så tas 
flera olika sätt upp som att ta del av medarbetarundersökningar och egna 
undersökningar på kundföretaget, statistik och felanmälningar, att regelbundet 
följa upp KPI:er och olika mätvärden, mötessystem mellan ansvariga hos båda 
parterna samt egenkontroller och stickprov. Det framkommer från kundsidan att 
en uppföljning av prestation sker löpande men det finns en osäkerhet exakt hur 
detta sker. Vem av kund och leverantör som ansvarar för uppföljningen finns 
det delade åsikter om. Det framkommer att det helt och hållet är 
Leverantörsföretagets ansvar till att det är ett delat ansvar och det lyfts också 
fram att det finns en ovetskap gällande vem som ansvarar för uppföljningen. 
Det framkommer att en allmän uppfattning börjar bli att hårda värden inte alltid 
fungerar för att skapa en god relation eller partnerskap mellan kund och 
leverantör. Betydelsen av att få in mjukare värden som relations- och HR-frågor 
i ett avtal lyfts fram. Det finns ofta hårda avtal som är styrda per kvadratmeter, 
person och uppdrag men det anses att proaktivitet istället bör belönas vilket 
dock inte görs i vanliga standardavtal. Leverantör bör bedömas utifrån värdet 
som levereras. 
 

För mig är det viktigt att man känner att man betalar ett rimligt värde för den tjänsten 
som levereras och det är lättare för vissa områden som en timmes städning ja då 
kostar det 250 kronor i timmen. När du kommer upp lite mer på sådana saker som blir 
lite svårare att definiera så är det ju att hitta värdet. Som varför kostar en jurist 2000 
kronor i timmen och en städare 235 kronor i timmen Någonstans är det ju, priset är ju 
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en viktig faktor men egentligen ska den inte bedömas utifrån någon annan utan den 
tycker jag ska bedömas utifrån det värdet leverantören kommer att leverera. (D1) 
 

Anpassning av HR-aktiviteter 
Samtliga kundrespondenter menar att deras företag inte har behövt anpassa sina 
egna HR-aktiviteter på grund av att de använder sig av outsourcing. De svar 
som framkommer kring detta är att det snarare är Leverantörsföretaget som får 
anpassa sig efter dem, att HR-avdelningen hos kund är väldigt lite inblandad i 
outsourcingen och att det verkar som att parterna ändå har likvärdiga processer 
och tankegångar kring HR-aktiviteter. Dock framkommer det att det nog skulle 
behövas en anpassning om kunden skulle outsourca en väldigt stor del av deras 
verksamhet. 
 
4.3 Resultatsammanfattning 
Utifrån både ett leverantör- och kundperspektiv lyfts betydelsen av en god 
outsourcingrelation fram som bland annat karaktäriseras av samarbete, 
förtroende, gemensamma visioner och ömsesidig förståelse. Vid FM anses det 
betydelsefullt med partnerskap då det inkluderar flera tjänsteområden vilket gör 
att Leverantörsföretaget kommer in mer i kundens verksamhet. Båda parter 
menar att det är negativt om relationen blir för kostnads- och avtalsstyrd då det 
kan leda till en sämre serviceleverans. Det anses istället vara viktigt att uppnå en 
samarbetsrelation med en balans mellan avtalsstyrning samt ett lösnings- och 
utvecklingsfokus. Leverantörsföretaget anses behöva agera proaktivt för att 
kunna möta kundens behov och olika problem som uppstår och det är 
betydelsefullt att kund inte går in i en ”inköparroll” eftersom kunden då inte 
förstår syftet med att utveckla.  Det är betydelsefullt att Leverantörsföretaget har 
ett systematiskt arbetssätt kring till exempel problemlösning och att företaget 
har förmågan att leverera servicekvalitet. Otydlig kommunikation mellan 
parterna är en utmaning vid outsourcingrelationer som lyfts fram av både 
leverantör- och kundsidan samt ostrukturerade uppstarter. Dåliga uppstarter gör 
att det skapas en uppförsbacke då arbetet även blir mer problematiskt framöver i 
outsourcingrelationen. Resultatet visar att utan en god relation mellan kund och 
leverantör är det sällsynt att det existerar en långsiktig affär.  
 
Utifrån både ett leverantör- och kundperspektiv har flera utmaningar och 
möjligheter angående den externa personalen framkommit i resultatet. En 
möjlighet som lyfts fram av båda parter är att kund får tillgång till personal som 
får kompetensutveckling av Leverantörsföretaget, vilket gör att de har en bra 
kunskapsnivå, samt att kund inte behöver ha något personalansvar. Utmaningar 
som lyfts fram är att den externa personalen ska förstå syftet med kundens 
verksamhet, dess företagskultur samt ha en förståelse för sin egen roll i 
affärsrelationen och kring de förväntningar som finns. Detta anses vara viktigt 
att ta i beaktande för att kunna främja prestation och uppnå en god 
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outsourcingrelation. Andra utmaningar som är viktigt att ta hänsyn till för att 
främja prestation är den externa personalens servicebemötande och arbeta med 
personalens tillhörighetskänsla. Majoriteten av samtliga respondenter lyfter 
fram tydlig dialog mellan parterna som viktigt för att kunna hantera olika 
utmaningar och svårigheter kopplat till den externa personalen. Det finns dock 
en önskan från kundsidan att prata mer proaktivt kring personalfrågor. Det 
framkommer från båda parter att Leverantörsföretaget har ett stort och centralt 
ansvar gällande att främja prestation hos den externa personalen. På kundsidan 
skiljer sig dock även åsikterna då leverantören å ena sidan anses ha hela 
ansvaret medan det också lyfts fram att leverantören inte är ensamma om det. 
Leverantörsföretaget anses behöva tillhandahålla olika förutsättningar för att 
främja prestation, till exempel utbildningar, introduktion, ha ett bra ledarskap 
samt belöningssystem. Det är betydelsefullt att leverantör har en systematik i 
sitt prestationsarbete. Utifrån både ett leverantör- och kundperspektiv 
framkommer det att kundföretag på olika sätt också har ett ansvar att främja 
prestation, till exempel ansvara för att rätt förutsättningar finns på arbetsplatsen 
samt uppmuntra den externa personalen.  Betydelsen av att parterna har ett 
samarbete och en gemensam plan för prestationsfrågorna lyfts även fram. 
Majoriteten av respondenterna på både leverantör- och kundsidan menar dock 
att det inte sker en anpassning av HR-aktiviteter vid outsourcing i sina 
respektive verksamheter. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
I uppsatsens analys och diskussion kommer en resultatdiskussion att presenteras 
där uppsatsens empiri kommer att sättas i relation till den teoretiska 
referensramen. Detta avsnitt är uppdelat i samma huvudrubriker som 
resultatavsnittet, outsourcingrelationens betydelse och främja prestation hos 
den externa personalen. Dessa består i sin tur av underrubriker som 
symboliserar viktiga mönster som framkommit i undersökningen kopplat till 
uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 

5.1 Outsourcingrelationens betydelse 
 

5.1.1 Partnerskap, uppstarter, förväntningar och kundupplevda 
värdet  

Som förklaras utifrån leverantörens perspektiv är det av vikt att det finns en 
förståelse för helheten när det gäller outsourcing av flertal tjänster vid FM 
eftersom det påverkar samtliga av kundföretagets anställdas i deras vardagliga 
arbetsmiljö. Ju fler tjänster outsourcingen omfattas av desto viktigare blir det 
med en förståelse för kunden och därmed att det finns ett partnerskap. En god 
relation mellan kund och leverantör grundar sig i ett nära samarbete med 
förtroende och förståelse. Att kunna hantera outsourcingrelationen mellan kund- 
och leverantör är den viktigaste faktorn för en god och framgångsrik outsourcing 
(Caruth et al., 2012; Chen & Paulraj, 2004; Ellram et al., 2004, 2007; Lacity et 
al., 2009). Förbättringsförslag och önskemål gällande Leverantörsföretaget från 
kundsidan är ett mer etablerat introduktionsprogram eller 
implementeringsprogram samt mer strukturerade uppstarter.  Bra uppstarter med 
ett bra förarbete kan vara en viktig förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt 
prestationsarbete gällande den externa personalen vid outsourcing. För om 
leverantör och kund inte lyckas skapa en stödjande social miljö med de 
nödvändiga verktyg som behövs för att utföra arbetet kan inte ens den mest 
motiverade och kunniga personalen prestera bra (Boxall & Purcell, 2011). Det 
blir viktigt att förbättra förarbetet och uppstarterna för att Leverantörsföretaget 
ska få en förförståelse för kundföretaget, exempelvis kundbehov och 
företagskultur, och på så sätt kunna leverera de aktuella tjänsterna i linje med 
dessa. Genom att förbättra förarbetet och uppstarterna i outsourcingrelationer är 
en möjlig tolkning att faktorn möjlighet i Boxall och Purcells (2011) modell 
stimuleras. Detta eftersom den externa personalens prestation existerar i en 
företagskontext och om det då skett ett gott förarbete med bra uppstarter främjas 
prestationen av en stödjande arbetsmiljö. Om förarbetet förbättras med tydligare 
och mer genomarbetade processer och på ett mer systematiskt sätt kan det även 
tänkas reducera begränsningarna som Leverantörsföretaget upplever idag med 
att kunden väljer att ha vissa tjänster i egen regi.   
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För att leverantören ska förbättra uppstarterna, och därmed underlätta arbetet 
som parterna har att vänta framöver i outsourcingrelationen, kan företaget arbeta 
med hur kundförväntningar uppfylls och att detta görs redan från start. Detta 
styrker det som Lee och Young-Gul (1999) och Rhodes et al. (2014) förklarar 
gällande kvaliteten beträffande outsourcingrelationer att det avser ”hur väl 
resultatet av partnerskapet levererar och matchar med deltagarnas 
förväntningar”. Vilket visar att för att kvalitet och en god outsourcingrelation 
ska uppnås krävs det att leverantör lever upp till kundens förväntningar. Detta då 
problem beträffande outsourcing ofta sker i samband med ouppfyllda 
förväntningar (Fill & Visser, 2000) och mål (Barthélemy & Geyer, 2001). Från 
leverantörssidan beskrevs det att förväntningarna blir tydligare från kunden om 
dess samarbete med den tidigare leverantören inte har fungerat. Detta då det 
tydligare kommunicerats från kunden gällande vad deras behov och 
förväntningar är på deras numera nya leverantör. Vid tjänsteoutsourcing 
beskriver Chakrabarty et al. (2008) att upplevd kvalitet av tjänster är beroende 
av om leveransen av tjänster överensstämmer med kundens krav då tjänster är 
prestationsorienterade. Därmed anser vi det är av stor vikt att 
Leverantörsföretaget ser till prestation och hur den kan främjas i de aktuella 
relationerna till kundföretagen. 
 
För att leverantören ska kunna lösa kundens problem krävs det att kundföretaget 
delger leverantören information och normer som är viktiga att ha vetskap om. 
Detta för att kunna leverera det som avtalats och för att kunna möta upp kundens 
förväntningar på ett bra sätt. Som Coulter och Coulter (2002) förklarar, för att en 
god relation med förtroende ska upprätthållas handlar det om en pågående 
interaktion där kund och leverantör lär känna varandra och delger normer som 
finns i respektive organisation. I likhet med det Fisher et al. (2008) beskriver är 
det av vikt att båda parter delar sin kunskap och för att kunna främja 
kunskapsdelning mellan personal menar författarna att det kan vara 
betydelsefullt att företag kommunicerar ut de förväntningar som finns gällande 
kunskapsdelning men också använda sig av blandade arbetsgrupper. Vi ser att 
det är av vikt att normer och kunskaper delas mellan båda parter för att den 
externa personalen ska besitta förmågan med den kunskap som krävs för att 
kunna prestera. Utebliven kunskapsdelning kan även antas påverka den externa 
personalens vilja till att prestera då motivationen kan hämmas om det finns en 
upplevelse av att någon av parterna eller medarbetare sitter inne på normer och 
kunskap som borde delges. Det kan också vara lämpligt att utvärdera anställda 
hos både kund- och leverantörsföretag gällande relevant beteende kring 
kunskapsdelning (Fisher et al., 2008).  
 
Resultatet visar att leverantör ska synas och finnas till hands för kunden så att en 
nära relation kan skapas. Detta kan kopplas till det Rhodes et al. (2014) 
beskriver med att kundföretag vid tjänsteoutsourcing föredrar leverantörer med 
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engagemang och anpassningsförmåga då det reducerar risken för opportunistiskt 
beteende och ökar effektiviteten gällande samarbetet. Detta gör att det blir 
betydelsefullt att leverantör ser till det kundupplevda värdet (CVP) i sin 
affärsrelation och inte enbart se till värdet av varan eller tjänsten. Empiriskt 
inslag som visar på detta är det anses börja bli en allmän uppfattning att hårda 
värden kanske inte är av största relevans för att främja en god relation. 
Betydelsen av att få in mjukare värden som relations- och HR-frågor i ett avtal 
har fått större betydelse. Mjuka värden som exempelvis proaktivitet och 
kundnöjdhet bör även tas i beaktande och därmed belönas vilket dock inte 
förekommer i vanliga standardavtal. Med andra ord bör leverantören arbeta med 
värdet för kunden som ska levereras varav den externa personalens prestation av 
önskvärd servicekvalitet blir vitalt att se till. Ett mjukt värde som är viktigt att se 
till vid outsourcing är en överensstämmelse mellan parternas företagskultur 
vilket kan öka kvaliteten av relationen (Chakrabarty et al., 2008; Han et al., 
2008; Rauyruen & Miller, 2007; Rhodes et al., 2014; Svensson, 2010). Från 
kundsidan framkommer betydelse av att den externa personalen anpassar sig till 
kundföretagets företagskultur varav vi ser att det är viktigt att leverantör har en 
förståelse för den andra partens organisation för att kunna leva upp till de 
kundförväntningar som finns.  
 
Coulter och Coulter (2002) förklarar att det finns förväntningar gällande att 
uppleva “likhet” mellan kund och servicerepresentant och om det råder en 
upplevd likhet bidrar det till en känsla av förtroende. Tidigare forskning har 
visat att åtagande, lojalitet och förtroende, det vill säga faktorer som är kopplade 
till relationskvalitet, är nödvändigt för att uppnå framgångsrikt partnerskap 
mellan båda sidor (Rhodes et al., 2014). Dock menar Rhodes et al. (2014) att 
den dagliga interaktionen är viktigare än förtroende vid outsourcing av tjänster. 
Vi motsäger oss detta då vi ser det som två av flera pusselbitar som skapar en 
helhet, att det ena inte är viktigare än det andra utan att det är betydelsefullt med 
en samverkan mellan dessa delar för att främja kund- respektive 
leverantörsföretagets prestation. Som Coulter och Coulter (2002) förklarar är 
”person-relaterade” aspekter (empati och artighet) viktigare i början av 
relationen medan ”erbjudande-relaterade” aspekter (kompetens och proaktivitet) 
blir mer betydelsefulla senare i relationen.  Vi ser att goda ”erbjudande-
relaterade” aspekter kan leda till att kundföretag vågar släppa på kontrollen av 
till exempel reception och outsourca dem tjänsterna också om kund upplever 
proaktivitet och kompetens från leverantören.  
 

5.1.2 God Kommunikation skapar god relation 
Tydlig kommunikation med förtroende och förståelse minskar risken för att 
friktion uppstår i outsourcingrelationer. Det blir svårt att uppnå en god relation 
om det inte finns en samverkan mellan leverantör och kund, om relationen inte 
präglas av tillräckligt med interaktion. Brist på kommunikation och interaktion 
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kan göra att det saknas förtroende inför motpart, likhet med motpart och 
förståelse inför kundens företagskultur från Leverantörsföretaget. Det räcker inte 
med att enbart en part i relationen är proaktiv. Det kommer alltid uppstå 
operativa och mer långsiktiga problem och därför blir det viktigt med 
mellanorganisatoriska samarbeten och att det finns en kontinuerlig interaktion 
mellan parterna. Outsourcingrelationer handlar om ett utbyte mellan kund och 
leverantör. När problem uppstår är det betydelsefullt att det finns en tydlig 
kommunikationsplan, om till exempel förväntningar gällande den externa 
personalens prestation inte uppnås är det viktigt att det tas upp med motpart 
direkt för att sedan komma fram till en lösning. Som leverantörsrespondenterna 
förklarade är en öppen och transparant relation där det finns en dialog om 
förväntningar beträffande samarbetet bra att eftersträva mellan parterna vid 
outsourcing, vilket kan tänkas underlätta prestationsarbetet.  
 
McIvor (2005) menar att hur interaktionsprocessen fungerar på operativ nivå 
mellan kund- och leverantörsföretag påverkar framgången av 
outsourcingrelationen.  I resultatet framkommer det att ansvaret mellan den 
operativa- och strategiska nivån många gånger faller mellan stolarna. En 
anledning kan vara att dagens interaktionsprocesser är bristfälliga på ett antal 
punkter och bör förbättras. Det har även framkommit i empirin att vem som har 
ansvaret i olika delar är diffust, till exempel vid uppföljning av den externa 
personalens prestation vilket vi återkommer till längre fram. Det måste skapas 
en förståelse mellan båda parter i relationen redan på ett tidigt stadie. 
Kundrespondenterna förklarar att det är viktigt att förarbetet planeras bättre, 
både beträffande tid och vem som ansvarar för vad samt att det finns en 
tydligare och mer pågående dialog om kundens förväntningar. Vi anser att 
Leverantörsföretaget måste skapa en plan på hur arbetet med kunden ska se ut 
och att det skapas ett mer systematiskt arbetssätt kring exempelvis 
problemlösning då det är ett kundönskemål. En ytterligare viktig förutsättning 
för att uppnå ett framgångsrikt prestationsarbete gällande den externa personalen 
vid outsourcing är att uppnå en kommunikations- och interaktionsprocess där ett 
”oss” skapas mellan parterna. Detta för att den externa personalen ska ha samma 
möjlighet till att prestera, till exempel att personalen får nödvändiga kunskaper 
och verktyg som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 
 

5.1.3 Kontraktsstyrning 
Vi menar liksom McIvor (2005) och Beaumont (2006) att det är viktigt att 
upprätta ett “service level agreement” (SLA) mellan leverantör och kund i 
outsourcingrelationen. Detta då avtalet beskriver de överenskommelser som 
åstadkommits mellan båda parter, vilket blir till stöd vid förhandlingar i 
relationen. Enligt McIvor (2005) kan problem uppstå om det inte sker en 
ordentlig implementering av SLA, om det finns bristfälliga definitioner, dåliga 
mätningar och brist på det resursengagemang som krävs. Dock förklarar både 
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kund- och leverantörsrespondenterna att trots betydelsen av SLAs vid en 
outsourcingrelation krävs att det uppnås en balans mellan stabilitet och 
förändring för att outsourcingrelationen ska bli framgångsrik. Det är därmed 
viktigt att se över vilken typ av relation som är aktuell idag mellan kund och 
leverantör och vilka mål som satts upp i och med outsourcingen i avtalet. Detta 
då outsourcingrelationen påverkas negativt om det blir för mycket fokus på 
avtalet från exempelvis kundsidan. Det är av stor vikt att även bygga och 
fokusera på relationen utöver avtalet. Därför är det viktigt att 
Leverantörsföretagets personal lever upp till sina arbetsroller som kundansvarig 
och/eller kontraktsansvarig som innefattar att de både ska vara 
relationsorienterade samt ha förmågan att leverera utefter avtalet. Det vill säga 
kunna arbeta med affärsrelationen med kunden och samtidigt bidra till 
merförsäljning och därmed ha förmågan att vara utvecklingsorienterade. För att 
dessa avtalsmål ska uppnås är det viktigt att de kommuniceras ut från 
avtalsparterna till den externa personalen så att de har vetskap om vad det är de 
ska uppnå i sitt dagliga arbete och på så sätt vet vad som förväntas av dem.  
 
Quinn och Hilmer (1994) förklarar att vid outsourcing av mindre affärskritiska 
aktiviteter är flexibilitetsbehovet högt och kontrollbehovet lågt vilket gör att 
kortsiktiga kontrakt är mer passande. Våra leverantörsrespondenters resonemang 
motsäger detta då det anses finnas ett behov av längre kontrakt då kund kan ha 
svårt att till exempel släppa på kontrollen av reception trots att det är av icke-
affärskritiskt karaktär. Det är viktigt att Leverantörsföretaget levererar 
servicekvalitet och lever upp till kundens förväntningar för som Quinn och 
Hilmer (1994)  beskriver det finns det risk för hög sårbarhet då kundföretag kan 
komma att välja att outsourca till en annan leverantör om de inte är nöjda. Detta 
då Leverantörsföretaget verkar på en marknad med flera tillgängliga 
konkurrenter, flexibilitetsbehovet är det vill säga högt. Därmed är det centralt att 
den externa personalen presterar i linje med avtalet och kundens förväntningar 
för att leverantör i sin tur ska vara en attraktiv arbetsgivare och behålla sina 
kunder.  
 
Det är av vikt att avtal vid outsourcing är detaljerade och att det sker en 
uppföljning av avtalet för som Beaumont (2006) förklarar kan avtalet behöva 
förnyas eller upphävas när affärskrav förändras. Dock finns det som sagt 
aspekter att förbättra och arbeta med gällande avtalen enligt 
leverantörsrespondenterna. Vid outsourcing av kritiska affärsaktiviteter är en 
relation som karaktäriseras av nära samarbete av betydelse och om den 
outsourcade aktiviteten är av stor relevans för kundföretagets framgång ska 
relationen ges mer strategisk uppmärksamhet (McIvor, 2005; Quinn & Hilmer, 
1994). Vår undersökning har bidragit till motsatt resultat gentemot befintlig teori 
och forskning då vi menar, utifrån våra respondenters redogörelser, att det krävs 
ett nära samarbete mellan parterna för att uppnå bättre servicenivåer och bättre 
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kvalitet även om det handlar om outsourcing av servicetjänster som är av icke-
kritisk karaktär. Trots att outsourcing av mer icke-affärskritiska 
företagsaktiviteter, till exempel lokalvård och reception, har undersökts i 
uppsatsen har det visat sig att en outsourcingrelation som karaktäriseras av 
samarbete med effektiv och proaktiv kommunikation parterna sinsemellan är 
betydelsefullt. Kundföretagen önskar en mer strategisk uppmärksamhet åt deras 
outsourcingrelation med Leverantörsföretaget. Olika outsourcingkontrakt kan 
påverka prestationsarbetet och vi anser att det är viktigt att parterna har ett nära 
samarbete, trots att det gäller icke-kärnverksamhet, för att lyckas utveckla ett 
kontrakt som balanserar behovet av kontroll och flexibilitet på ett bättre sätt som 
ett längre kontrakt ofta gör. Detta för att underlätta arbetet med att påverka 
prestation. Att det finns en god relation med effektiv kommunikation mellan 
parterna är en viktig förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt 
prestationsarbete. Därmed är det viktigt med en relationsstrategi som 
karaktäriseras av samarbete där kund och leverantör tillsammans kan styra 
prestation åt önskvärd riktning. 
 
5.2 Främja prestation hos den externa personalen 
 

5.2.1 Tydlig ansvarsfördelning 
Vi har tidigare belyst att vår uppsats forskningsproblem har inspirerats av 
forskning från Fisher et al. (2008) som menar att både kund- och 
leverantörsföretag gynnas av extern personal som är högpresterande och 
proaktiva, vilket vår undersökning styrker. Den externa personalens prestation 
och förmåga att leverera servicekvalitet lyfts fram ur både ett kund- och 
leverantörsperspektiv som en central del att beakta i en outsourcingrelation och 
som kan generera en framgångsrik sådan. Ur ett leverantörsperspektiv lyfts det 
fram att Leverantörsföretaget har ett stort ansvar att främja prestation hos den 
externa personalen då det bland annat är verksamhetens mål att den externa 
personalen har hög motivation och prestation. Enligt Fisher et al. (2008) är en 
central nyckelfråga för tjänsteleverantörer hur prestationsförbättringar på både 
individ- och organisationsnivå kan skapas. Majoriteten av 
leverantörsrespondenterna anser att kundföretag också har någon form av 
ansvar.  Åsikterna hos kundrespondenterna skiljer sig dock åt där vissa anser att 
leverantör har hundra procents ansvar att främja prestation hos den externa 
personalen medan vissa anser att leverantör har huvudansvaret men poängterar 
att de inte är ensamma om det. Att hantera och leda prestation är en HR-
utmaning som delas av både kund och leverantör (Fisher et al., 2008) och det 
framkommer från kundsidan att ansvaret gällande att främja prestation behöver 
definieras. En gemensam plan anses även behöva upprättas mellan parterna för 
hur prestationsarbetet ska hanteras. En tydlighet mellan parterna i dessa frågor 
ser vi kan skapa en framgångsrik outsourcingrelation med ett effektivt 
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prestationsarbete som lever upp till det aktuella avtalet, de krav och 
förväntningar som finns. 
 
Både leverantör och kund anses behöva tillhandahålla olika förutsättningar för 
att den externa personalen ska kunna prestera. Att ge individer möjlighet till att 
prestera genom olika typer av support är en viktig del för parterna att beakta 
gällande att främja prestation då prestationen existerar i en verksamhetskontext 
(Boxall & Purcell, 2011). Det anses viktigt att leverantör bland annat 
tillhandahåller kompetensutveckling, introduktion, belöningssystem och har ett 
bra ledarskap som främjar prestation. Kund anses bland annat behöva visa den 
externa personalen uppskattning och göra dem delaktiga, ge dem en introduktion 
så att de får en förståelse för kundföretagets verksamhet samt underlätta i deras 
arbete då kund är ansvariga för sin arbetsplats där den externa personalen 
verkar. Förväntningar och ansvarsfördelning mellan parterna angående 
prestationsarbetet kan antas vara viktigt att kommunicera kring. För som Fisher 
et al. (2008) belyser kan det trots delade mål att uppnå prestation och 
proaktivitet finnas potentiella konflikter i hur dessa mål strävas efter att uppnås 
mellan kund och leverantör. Detta lyfts fram från leverantörssidan som menar 
att det kan vara svårt att enas om hur parterna ska göra i vissa frågor. Det är 
betydelsefullt att kund och leverantör diskuterar och förhandlar kontinuerligt 
kring målen med outsourcingen (Lee Hansen & Baungaard Rasmussen, 2013) 
och hur parternas prestationsarbete kan samordnas kan tänkas vara en 
betydelsefull del att diskutera kring (Fisher et al., 2008). Detta för att säkerställa 
prestation och proaktivitet genom en gemensam plan där eventuella 
missförstånd och åsiktsskiljaktigheter gällande vem som ansvarar för vad reds 
ut.  
 

5.2.2 Tydliga rollförväntningar 
En viktig del i outsourcingrelationen och för att främja prestation som lyfts upp 
av majoriteten av respondenterna på både kund- och leverantörssidan är att den 
externa personalen har en förståelse för kundens företag och företagskultur 
vilket även forskning styrker (Belcourt, 2006; Fisher et al., 2008; Karthikeyan et 
al., 2011; Laabs, 2000). Att få den externa personalen att förstå syftet med 
kundens verksamhet samt att de ska anpassa sig till hur kunden fungerar ses 
dock som en utmaning att uppnå. Resultatet visar att det är viktigt att 
Leverantörsföretaget hjälper sin personal att förstå sin roll i affärsrelationen, att 
de får kunskap om kundens verksamhet men även att personalen får kunskap om 
Leverantörsföretagets verksamhet och hur det jobbar då det anses vara viktigt 
för att främja prestation. Att den externa personalens roll spänner över flera 
företagsgränser, då det finns krav från både arbetsgivare och kund, gör 
tjänstearbete komplext (Chung & Schneider, 2002; Fisher et al., 2008). Det är 
betydelsefullt att leverantören är tydlig med vilka förväntningar som finns på 
den externa personalens arbete och ger dem stöd i detta för att undvika att de 
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upplever en rollkonflikt (Fisher et al., 2008). För att kunna skapa prestation 
anses det vara viktigt att den externa personalen är motiverad vilket bygger på 
att de vet vad de ska uppnå och förväntas göra i arbetet. En svårighet som lyfts 
fram ur ett leverantörsperspektiv gällande att främja prestation är viljan hos den 
externa personalen och det anses vara viktigt att möta individen då alla har olika 
sätt att hitta sin motivation. Individers motivation, det vill säga vilja till att 
prestera, är en viktig drivkraft till att skapa prestation och det är betydelsefullt 
att Leverantörsföretaget och kundföretagen löpande förvaltar den externa 
personalens motivation (Boxall & Purcell, 2011). Att ge tydlig information 
kring de förväntningar och krav som finns på den externa personalen och deras 
arbetsroll kan ses som en viktig förutsättning för att de ska kunna ha motivation 
och möjlighet till att prestera i linje med avtalet och de behov som existerar 
(Boxall & Purcell, 2011). 
 
En utmaning som lyfts fram gällande att främja prestation är den externa 
personalens tillhörighetskänslor. Att den externa personalen får tydlig 
information gällande sin arbetsroll, förväntningar samt kring både leverantörens 
och kundens verksamhet kan tänkas vara en betydelsefull del i att öka 
tillhörighetskänslan. Från kundsidan anses en problematik vara att få den 
externa personalen att känna sig som en del av kunden vilket anses vara 
betydelsefullt att uppnå för att personalen mer ansvarsfullt ska leverera sin 
tjänst. Genom att den externa personalen identifierar sig med kunden kan deras 
tillgivenhet till företaget öka (Fisher et al., 2008). Från ett kundperspektiv lyfts 
betydelsen fram att inte göra någon skillnad på den interna och externa 
personalen. Genom att minska skillnader i status mellan intern och extern 
personal kan kundföretag även främja kreativt och effektivt beteende hos den 
externa personalen (Fisher et al., 2006) och för att den externa personalen ska 
prestera effektivt är en viktig del att personalen känner tillgivenhet till både 
leverantör och kund (Fisher et al., 2008). Enligt Boxall och Purcell (2011) blir 
anställda motiverade att ingå ett anställningsförhållande om det finns en balans 
mellan insatser och belöningar vilket kan vara viktigt att Leverantörsföretaget 
beaktar. Ett exempel på belöning kan tänkas vara att leverantör erbjuder 
personalen utbildningar vilket även kan komma att öka personalens åtagande till 
företaget (Fisher et al., 2008; Gallagher & McLean Parks, 2001). Om den 
externa personalens uppdrag ute hos kundföretagen sträcker sig över en längre 
period kan personalens relation till kunden komma att öka och att 
Leverantörsföretagets personal är lokaliserade ute hos kund främjar också detta 
(Fisher et al., 2008; McElroy et al., 2001). Från både kund- och leverantörssidan 
lyfts betydelsen av att kund uppmuntrar och visar den externa personalen 
uppskattning i deras arbete vilket även kan tänkas öka personalens 
tillhörighetskänslor till kundföretagen.   
 



	   53	  

5.2.3 Betydelsen av dialog och feedback 
För att lösa olika typer av utmaningar kopplat till den externa personalen vid 
outsourcing lyfts dialog mellan parterna fram som en viktig faktor från både 
kund- och leverantörssidan. Dialog kring personalfrågor mellan parterna anses 
bland annat ske kontinuerligt, till exempel vad som fungerar bra och mindre bra. 
En viktig del vid outsourcing är att ha en fungerande daglig och operativ 
interaktionsprocess då det påverkar framgången av outsourcingrelationen 
(McIvor, 2005; Rhodes et al., 2014). Dock framkommer en önskan från 
kundsidan att prata mer proaktivt kring personalfrågor. 
Leverantörsrespondenternas utsagor tyder på att det finns en skillnad mellan 
fallen gällande hur dialogen kring personalfrågor ser ut där det i vissa fall saknas 
diskussionsforum och möten mellan kund och leverantör för att kunna diskutera 
denna typ av frågor medan personalfrågor i ett annat fall alltid är med på 
mötesagendan. Att dialogen skiljer sig mellan fallen ser vi är naturligt då 
karaktären av kommunikationen kan tänkas påverkas av hur 
outsourcingrelationen och avtalet är uppbyggt i sig. Att diskutera kring och 
skapa en gemensam plan mellan parterna kring hur dialogen angående 
personalfrågor ska se ut kan dock ses som en viktig del för att exempelvis 
förväntningar kring en proaktiv dialog ska uppfyllas. En fungerande 
kommunikation är viktigt att uppnå då det kan förbättra båda parters 
prestationsförmåga (Paulraj et al., 2008; Rhodes et al., 2014).  
 
Vi ser att det även är viktigt att lyfta fram betydelsen av en tydlig 
kommunikationsprocess mellan den externa personalen och kund och leverantör 
och inte bara parterna emellan. Från ett leverantörsperspektiv lyfts det fram att 
det finns många kommunikativa utmaningar som att ge den externa personalen 
snabb information. Att den externa personalen får snabb och tydlig information 
kan tänkas vara en viktig förutsättning för att de ska kunna prestera.  Genom att 
leverantör har personliga möten med sina anställda om problem som uppstår kan 
prestationsutmaningar även lösas kontinuerligt. Ur både ett leverantör- och 
kundperspektiv anses det betydelsefullt att den externa personalen får feedback, 
återkoppling, uppmuntran och beröm från båda parter för att prestation ska 
kunna främjas. 
 

5.2.4 Säkerställa servicekvalitet och proaktivitet 
Beteenden, attityder och känslor hos den externa personalen är kritiskt att se till 
när det kommer till att uppnå kundnöjdhet och servicekvalitet (Chung & 
Schneider, 2002). För att uppnå en god relation med kundföretag menar flera 
respondenter på Leverantörsföretaget att serviceleverans och att säkerställa att 
personalen är servicemänniskor är en viktig aspekt att arbeta med. Det krävs ett 
servicefokus som är i linje med kundens förväntningar och om leverantör 
levererar hög servicekvalitet kan även outsourcingrelationen i sig förbättras 
(Chakrabarty et al., 2008; Chung & Schneider, 2002). Den externa personalens 
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servicebemötande är dock en utmaning som både leverantör- och kundsidan 
anser sig stå inför. För att kundens krav ska kunna mötas krävs det att den 
externa personalen förstår vad de ska leverera. Ett talande citat i resultatet kring 
detta är förståelsen att kund inte bara köpt en reception utan även ett trevligt 
bemötande vilket styrker betydelsen av god servicekvalitet. Genom att den 
externa personalen besitter denna förståelse kan ett avvikande 
kundservicebeteende hos personalen tänkas undvikas (Kelley et al., 1996). I 
resultatet framkommer betydelsen av att den externa personalen inte enbart 
presterar utifrån “skallkraven”, vilket kan kopplas till ett servicebeteende som 
kännetecknas av rutin (Kelley et al., 1996). Istället anses det viktigt, ur både ett 
kund- och leverantörsperspektiv, att få den externa personalen att leverera det 
”lilla extra”. Detta kan styrka önskan av ett kreativt kundservicebeteende 
(Kelley et al., 1996) som Fisher et al. (2008) menar ofta är i linje med 
organisatoriska förväntningar, det vill säga OCBs. Beteenden som företag inte 
kräver uttryckligen men som bidrar till effektivitet och kundföretag bör designa 
och implementera initiativ för att öka dessa beteenden om de önskas (Fisher et 
al., 2008). Både kund- och leverantörssidan lyfter fram betydelsen av ett 
proaktivt agerande hos den externa personalen och en gemensam diskussion 
samt arbete mellan parterna hur detta kan uppnås kan med fördel ses över. 
 
Det är viktigt att tjänsteföretag har HR-praktiker som skapar ett positivt 
serviceklimat och som främjar servicebeteenden (Chung & Schneider, 2002). 
Att Leverantörsföretaget ger sin personal möjlighet till att prestera 
serviceinriktat (Boxall & Purcell, 2011). Leverantörsföretaget arbetar mycket 
med utbildning av sin egen personal, bland annat serviceutbildningar, vilket ses 
som viktigt för att främja prestation. Genom utbildningar får den externa 
personalen kunskaper och kapaciteter att utföra deras arbete, det vill säga 
förmågan till att prestera, vilket är viktigt för att skapa individuell prestation 
(Boxall & Purcell, 2011). Möjligheten att kundföretag genom outsourcing får 
tillgång till personal som får kompetensutveckling inom de aktuella 
tjänsteområdena, vilket medför att de har en bra kunskapsnivå, lyfts fram som 
positivt ur både ett kund- och leverantörsperspektiv. Kundföretag kan på så sätt 
minska sina egna investeringar i utveckling och utbildning (Fisher et al., 2008).  
 

5.2.5 God systematik i och samordning av prestationsarbetet  
För att främja prestation hos den externa personalen har Leverantörsföretaget, 
förutom utbildningsmöjligheter, ”månadens medarbetare” och interna priser där 
beteenden i form av förbättringar och utökningar önskas bejakas. Dock lyfter 
leverantörssidan fram en problematik gällande att ha tid till att uppmärksamma 
önskade beteenden och prestationer, till exempel på grund av tidsbrist hos 
chefer. Otydlighet och om saker är oorganiserade anses hämma prestation och 
det framkommer att det är betydelsefullt att få en systematik kring 
prestationsarbetet. Att Leverantörsföretaget bygger arbetssystem som stödjer att 
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önskade beteenden uppmärksammas och belönas kan vara viktigt för att främja 
prestation hos den externa personalen (Boxall & Purcell, 2011). Enligt Chung 
och Schneider (2002) kan önskvärda beteenden erkännas, stödjas och berömmas 
genom olika belöningssystem. Få respondenter på Leverantörsföretaget lyfter 
fram att belöningsverktyg är betydelsefullt för att främja prestation vilket kan 
tyda på att detta inte är en central del i samtliga studerade falls prestationsarbete.  
 
Det finns en diskrepans mellan leverantörsrespondenterna, men också mellan 
kundrespondenterna, angående vem som ansvarar för uppföljningen av den 
externa personalens prestation. Trots att flera exempel på olika 
uppföljningsverktyg tas upp framkommer det även i resultatet från kundsidan att 
det är oklart hur uppföljningen av prestationen sker. Vi vill återigen trycka på 
betydelsen av att parterna har ett tydligt definierat SLA sinsemellan då det kan 
användas som stöd gällande att övervaka leverantörens prestation (Beaumont, 
2006; McIvor, 2005). I olika outsourcingavtal anses det skilja sig om 
Leverantörsföretaget ska ansvara för all typ av uppföljning eller om kunden vill 
vara involverad och utvärderingsprocesser kan behövas anpassas beroende på 
den outsourcingkontext som är aktuell (Fisher et al., 2008). Vi vill poängtera, 
likt forskning, betydelsen av att leverantörsföretag följer upp sin personals 
prestation för att säkerställa att önskad servicekvalitet levereras i linje med 
kunders förväntningar (Beaumont, 2006). Om anställda hos kundföretag är 
involverade i den individuella bedömningen av den externa personalen menar 
Fisher et al. (2008) och McElroy et al. (2001) att personalens åtagande till 
kunden kan komma att öka. Detta kan lyftas fram som en praktisk implikation 
då kundföretagen anser sig stå inför utmaningen att få den externa personalen att 
känna sig som en del av deras verksamhet. Enligt Chung och Schneider (2002) 
är det viktigt att ta vara på den externa personalens kunskaper kring kundens 
behov då det ofta är dem som möter kunden i arbetet. Författarna menar vidare 
att denna information kan ligga till grund för utformandet av belönings- och 
utbildningssystem för att kunna säkerställa att önskvärda beteenden erkänns 
samt att personalen praktiskt kan utföra dessa. Genom att Leverantörsföretaget 
gör den externa personalen involverade och delaktiga i detta arbete ser vi att 
deras åtagande gentemot Leverantörsföretaget kan öka samt att deras motivation 
till att prestera kan främjas. För att den externa personalen ska prestera effektivt, 
som ovan nämnt, är en viktig del att personalen känner tillgivenhet till både 
leverantör och kund (Fisher et al., 2008) varav ovanstående aspekter kan vara 
betydelsefulla att beakta för parterna.  
 
Genom att Leverantörsföretaget använder sig av olika arbetssystem och HR-
praktiker, till exempel utbildnings- och belöningssystem, kan anställdas 
prestation vägledas och främjas (Boxall & Purcell, 2011; Chung & Schneider, 
2002).  Det finns en brist på överensstämmelse hos respondenterna på 
leverantörssidan gällande om de anpassar sina HR-aktiviteter beroende på 
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kundföretag. De flesta menar att det inte sker en anpassning medan det även 
framkommer att olika kundkrav kan innebära att HR måste ta olika riktningar. 
På kundsidan menar samtliga att deras företag inte har behövt anpassa sina HR-
aktiviteter på grund av outsourcingen. Detta ser vi tyder på att det är kundens 
behov som är det centrala och att det därmed blir Leverantörsföretaget som får 
anpassa sig. Från kundsidan lyfts det dock även fram att det är betydelsefullt att 
kund och leverantör tillsammans ansvarar för utvecklingen av den externa 
personalen för att olika prestationssvårigheter ska kunna bemötas och att en 
gemensam plan kring prestationsarbetet med fördel bör upprättas. För att kunna 
uppnå detta ser vi att anpassningar av HR-aktiviteter kan vara nödvändigt från 
båda parters sidor. Vi ser att vad relationsstrategin karaktäriseras av mellan kund 
och leverantör påverkar utformningen av HR-arbetet i outsourcingrelationen. 
Önskas en relation som kännetecknas av samarbete, vilket framkommer ur både 
ett kund- och leverantörsperspektiv, istället för en “leverantör-beställar relation” 
kan anpassningar och en samordning av HR-aktiviteter behövas göras hos båda 
parter. Detta för att kunna bemöta förändringar som uppstår vid outsourcing på 
ett effektivt sätt (Fisher et al., 2008) samt uppnå ett framgångsrikt 
prestationsarbete. 
 
Ur ett leverantörsperspektiv framkommer en önskan av mer stöttning till chefer 
vid olika personalrelaterade situationer, till exempel rekrytering och frånvaro på 
grund av sjukdom. Genom att utöka HR-avdelningen på Leverantörsföretaget 
anses cheferna kunna få mer stöd i det operativa arbetet. Som tidigare nämnts 
lyfts ledarskapet inom verksamheten fram som en viktig faktor gällande att 
främja prestation hos den externa personalen. Tidsbrist är dock en faktor som 
anses hindra chefer från att arbeta prestationsfrämjande gentemot sin personal. 
Det kan ses som betydelsefullt att Leverantörsföretaget skapar olika 
förutsättningar för sina chefer för att de ska kunna prestera ett gott ledarskap och 
för att cheferna i sin tur ska kunna ge den externa personalen olika 
förutsättningar för att främja deras prestation (Boxall & Purcell, 2011). Ett annat 
förbättringsområde som lyfts fram är att Leverantörsföretaget behöver bli bättre 
på att rekrytera rätt personal. Vi ser att det är betydelsefullt att rekrytera 
personer med, som Boxall och Purcell (2011) benämner det, motiverad förmåga, 
det vill säga individer som kan och vill utföra arbetet. Vi ser dock att det inte 
räcker att rekrytera personer med god prestationsförmåga utan att det handlar 
om, som ovan nämnt, ett kontinuerligt arbete där Leverantörsföretaget främjar 
och ger förutsättningar för att den externa personalen ska ha förmågan, 
motivationen samt möjligheten till att prestera (Boxall & Purcell, 2011). Detta 
då inte den mest motiverade och kunniga personen kan prestera om det inte 
finns en stödjande miljö (Boxall & Purcell, 2011). Tjänster är 
prestationsorienterade (Chakrabarty et al., 2008) och leverantörens 
konkurrenskraft är beroende av sin personals prestation varav det är centralt att 
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uppnå ett fungerande, effektivt och proaktivt prestationsarbete tillsammans med 
sina kundföretag.   
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6. SLUTSATSER OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER  
I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser och praktiska implikationer utifrån 
vår genomförda undersökning. Uppsatsens frågeställningar kommer att 
besvaras vilket gör att syftet med studien uppfylls. 
 
6.1 Hur uppfattas outsourcingrelationen av leverantör- respektive 
kundföretag?  
Ett bidrag till forskningsfältet med vår studie, som motsäger tidigare forskning, 
är att det ur både ett leverantör- och kundperspektiv uppfattas som viktigt och 
centralt med en relationsstrategi som karaktäriseras av samarbete vid 
outsourcingrelationer trots att outsourcing av icke-affärskritiska affärsaktiviteter 
är aktuellt. Uppsatsens undersökning har visat att det krävs båda sidor för att 
bygga en bro, det vill säga ett samarbete mellan parterna för att uppnå ett 
framgångsrikt prestationsarbete, relation och outsourcing. Det empiriska resultat 
har presenterat olika utmaningar och möjligheter som finns i 
outsourcingrelationer när det kommer till att främja prestation hos extern 
personal. Det finns en bred flora av aspekter som är betydelsefulla att leverantör 
respektive kund beaktar angående sin outsourcingrelation och prestationsarbetet 
i denna vilket fortsättningsvis tas upp.  
 
Uppstarter är en aspekt som uppfattas som viktig att leverantör arbetar med i 
outsourcingrelationer. Uppstarter med ett bra förarbete kan vara en viktig 
förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt prestationsarbete gällande den 
externa personalen. Det är betydelsefullt att leverantör säkerställer kvalitet av 
outsourcingrelationen på längre sikt och därmed arbetar med ”erbjudande-
relaterade” aspekter såsom kulturkompatibilitet, engagemang med en proaktiv 
attityd och en dialog med tydlig kommunikation.  Leverantör bör även arbeta 
med hur kundförväntningar uppfylls redan från start och se till det kundupplevda 
värdet i affärsrelationen. Chakrabarty et al. (2008) förklarar att upplevd kvalitet 
av tjänster är beroende av om leveransen av tjänster överensstämmer med 
kundens krav då tjänster är prestationsorienterade. Därmed är en central praktisk 
implikation att leverantörsföretag, men även kundföretag, ser till prestation och 
hur den kan främjas hos extern personal i parternas outsourcingrelation.  
 
En annan aspekt som uppfattas vara betydelsefull är att det skapas en balans 
mellan styrning utifrån avtalet och fokus på utveckling och relationsbyggande i 
outsourcingrelationer. Det är av vikt att båda parter lyckas utveckla ett kontrakt 
som balanserar behovet av kontroll och flexibilitet för att underlätta arbetet med 
att påverka prestation. Mellanorganisatoriska samarbeten där det finns en 
kommunikationsprocess som är öppen och transparent anses också vara en 
viktig aspekt. En god relation med bland annat effektiv kommunikation och 
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förtroende mellan kund och leverantör har visat sig vara en viktig förutsättning 
för att uppnå ett framgångsrikt prestationsarbete.  
 
Det uppfattas som viktigt att samordna kunds och leverantörs processer i 
outsourcingrelationer gällande hur prestationsfrågor ska hanteras. En gemensam 
plan och definiera respektive parts ansvar i prestationsarbetet kan vara 
betydelsefulla delar i detta. För att kunna bemöta förändringar som uppstår vid 
outsourcing är en praktisk implikation att anpassningar av HR-aktiviteter kan 
behövas göras inom outsourcingrelationer från båda parters sida (Fisher et al., 
2008). Studien har visat att leverantör uppfattas ha huvudansvaret när det 
kommer till att främja prestation hos den externa personalen men att de inte är 
ensamma om det vilket styrker tidigare forskning att prestation är en HR-
utmaning som både kund och leverantör behöver hantera (Fisher et al., 2008). 
Båda parter behöver tillhandahålla olika förutsättningar för att den externa 
personalen ska kunna prestera vilket även styrker betydelsen av att både kund 
och leverantör ger den externa personalen förmågan, motivationen samt 
möjligheten till att prestera (Boxall & Purcell, 2011).  
 
Studien har visat att det är centralt att det finns tydliga rollförväntningar på den 
externa personalen. Det är också betydelsefullt att leverantör- som kundföretag 
arbetar med personalens motivation, ger dem feedback i sitt arbete och om den 
externa personalen känner tillgivenhet till båda parter kan deras 
prestationsförmåga komma att öka (Fisher et al., 2008). Som tidigare nämnt 
uppfattas kommunikation som en vital del i outsourcingrelationer och för att 
kunna lösa olika prestationsutmaningar är en praktisk implikation att det finns 
en fungerande operativ och löpande dialog mellan kund och leverantör men 
även en proaktiv kommunikation kring personalfrågor (Lee Hansen & 
Baungaard rasmussen, 2013; McIvor, 2005; Rhodes et al., 2014). Det är också 
viktigt att det finns en tydlig kommunikationsprocess mellan parterna och den 
externa personalen. För att uppnå en god relation mellan kund och leverantör 
uppfattas det även som centralt att säkerställa servicekvalitet hos den externa 
personalen som är i linje med kundens förväntningar.  
  
6.2 Vilka HR-aspekter är viktiga att leverantörsföretag arbetar 
med för att främja prestation vid outsourcing?  
I resultatet har det framkommit att leverantörsföretag har ett stort och centralt 
ansvar när det kommer till att främja prestation hos den externa personalen. 
Detta styrker tidigare forskning som menar att prestationsarbete är en central 
nyckelfråga för tjänsteleverantörer för att kunna skapa prestationsförbättringar 
på både individ- och organisationsnivå (Fisher et al., 2008). Nedan presenteras 
olika praktiska implikationer som är viktiga att leverantörsföretag arbetar med 
för att främja prestation hos den externa personalen.  
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• Det är viktigt att leverantör tydligt kommunicerar de förväntningar som 
finns på den externa personalens arbetsroll och ser till att personalen 
besitter kunskap kring, och har en förståelse för, både leverantörens och 
kundens verksamhet. Detta för att personalen ska kunna prestera och 
leverera servicekvalitet i linje med avtalet, de förväntningar och behov 
som finns. Att det finns krav på den externa personalens arbete från båda 
parter gör att personalen kan uppleva en rollkonflikt vilket är viktigt att 
leverantör underlättar genom bland annat tydliga rollförväntningar. 

• En betydelsefull aspekt för att främja prestation hos den externa 
personalen är att leverantör har en systematik i sitt prestationsarbete och 
har olika HR-rutiner som stödjer prestation och servicebeteenden. Det är 
viktigt att leverantör bland annat har ett bra introduktionsarbete, erbjuder 
sin personal utbildning och karriärutveckling, har belöningssystem som 
belönar och stödjer önskade beteenden, att önskvärda prestationer 
synliggörs samt att prestation utvärderas och följs upp för att exempelvis 
kunna säkerställa servicekvalitet och proaktiva beteenden hos den externa 
personalen. En annan betydelsefull aspekt är att leverantör har ett bra 
ledarskap inom företaget som är prestationsfrämjande.  

• En viktig del för leverantör är att uppnå motivation hos den externa 
personalen vilket i sin tur främjar prestation. Aspekter som kan kopplas 
till detta är att öka personalens vilja och stolthet över sitt jobb samt arbeta 
med personalens tillgivenhet och med personalens tillhörighetskänsla till 
leverantörsföretaget. Genom feedback och personliga möten kan 
leverantör möta den enskilde individen då alla individer har olika sätt att 
hitta sin motivation. 

 
6.3 Vilka HR-aspekter är viktiga att kundföretag arbetar med för 
att främja prestation vid outsourcing? 
Resultatet visar att kundföretag i en outsourcingrelation också behöver arbeta 
med vissa aspekter och ge olika förutsättningar för att prestation ska främjas hos 
den externa personalen för att ett optimalt resultat ska kunna uppnås. 
Fortsättningsvis presenteras praktiska implikationer som är betydelsefulla att 
kundföretag beaktar. 
 

• Det är betydelsefullt att kundföretag ger den externa personalen en 
gedigen introduktion så att de får en förståelse för kundens verksamhet, 
vilket främjar att de kan prestera utefter de behov som finns. Kund är 
ansvarig för sin arbetsplats och behöver beakta arbetsmiljön och ansvara 
för att rätt förutsättningar finns i denna samt underlätta i personalens 
arbete för att de ska kunna prestera. Det är därför betydelsefullt att kund 
har en förståelse för den externa personalens arbetsuppgifter. Om kreativa 
och proaktiva beteenden önskas hos den externa personalen, det vill säga 
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att de levererar “det lilla extra”, kan även kund behöva designa och 
implementera initiativ för att främja detta. 

• Genom att kund behandlar den externa personalen på samma sätt som den 
interna personalen kan prestation främjas då tillgivenhet till kunden kan 
öka. Andra prestationsfrämjande aspekter är att kund får den externa 
personalen att känna sig som en del av kundföretaget, ger personalen 
förtroende, gör dem delaktiga, uppmuntrar dem samt visar uppskattning 
och respekt. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vår undersökning, och tidigare forskning, visar att en viktig del vid outsourcing 
av tjänster är att se till prestationsarbetet i outsourcingrelationen mellan kund- 
och leverantörsföretag. Vår studie är begränsad till att undersöka outsourcing av 
mindre affärskritiska företagsaktiviteter (ur kundens synvinkel). Vi ser att ett 
intressant framtida forskningsförslag skulle vara att studera prestationsarbetet 
vid outsourcing av mer affärskritiska aktiviteter. Detta för att se till om 
utmaningar och möjligheter samt vilka HR-aspekter leverantör- respektive 
kundföretag behöver beakta gällande att främja prestation hos den externa 
personalen kommer att skilja sig. Vi ser även att en liknande studie kan göras 
vid outsourcing av produktion. Ett annat förslag är att inkludera och undersöka 
den externa personalens egna tankar, erfarenheter och åsikter kring 
prestationsfrämjandearbete vilket vi ser är av stor betydelse för att få ett mer 
helhetsperspektiv på problemområdet. Vilka likheter och skillnader finns det 
mellan ett arbetsgivar-/tjänstemannaperspektiv och ett medarbetarperspektiv?  
 
Att hantera och leda prestation vid outsourcing är en HR-utmaning som kund- 
och leverantörsföretag står inför. Ett förslag till framtida forskning är att även se 
till andra HR-utmaningar som parterna behöver beakta och hantera i sin 
outsourcingrelation. Fisher et al. (2008) menar att fyra utmaningar som parterna 
också möter är att organisera och utforma arbete, hantera personalomsättning, 
frågor kopplade till rättsliga skyldigheter samt personalövertag vilka kan vara 
relevanta att undersöka djupare kring. Fortsatt forskning kan även inkludera 
kundföretags interna arbetsstyrka och vilken påverkan olika utmaningar kan ha 
på denna personal. 
 
Förslag på framtida forskning gällande personalövertag, det vill säga när 
leverantörsföretag tar över personal från kundföretag som arbetar inom de 
företagsaktiviteter som outsourcas, är att studera dessa processer gällande 
arbetet kring den personal som berörs av övertaget. Både den personal som är 
aktuell för en övergång och den personal som är kvar internt på kundföretaget 
påverkas av övertagsprocesserna som är viktigt att parterna beaktar för att 
säkerställa god prestation och outsourcing.   
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Bilaga 1  

Intervjumall respondenter på Leverantörsföretaget 
 
Bakgrundsfrågor 

• Skulle du vilja berätta om din roll på företaget och på vilket sätt arbetar 
du med outsourcing? 

• Vad anser du är den vanligaste orsaken till att företag outsourcar facility 
management? 

• Vad ser du att företag lägger vikt vid gällande val av leverantör vid 
outsourcing? 
- Hur arbetar ni för att möta dessa krav som kunden har? 
 

Relationsfrågor 
• Hur ser du på relevansen av att bygga en relation med era kunder? 
• Vad anser du karaktäriserar en god och framgångsrik relation mellan kund 

och leverantör? 
- Varför är de här delarna betydelsefulla? 
- Något som är specifikt viktigt vid outsourcing av facility management? 

• Vad anser du karaktäriserar en mindre bra relation? 
• Hur skulle du beskriva er relation med kund X? 

- Fördelar/bra? 
- Nackdelar/problem/begränsningar/svårigheter? 
- Förbättringsförslag/önskemål? 
 

HR-frågor 
• Vilka möjligheter ser du finns gällande användning av outsourcing av 

facility management kopplat till extern personal? 
• Vilka utmaningar ser du finns vid outsourcing av facility management 

kopplat till er externa personal? 
• Kan du ge ett exempel på en konkret utmaning som ni stått inför 

(angående extern personal)? 
- Hur bemötte ni den här svårigheten? 

• Vilka aspekter kopplat till er personal anser du är viktigt att hantera för att 
uppnå en god relation med kund? 
- Varför är dessa aspekter viktiga? 

• Beskriv hur er dialog med kundföretaget kring personalfrågor ser ut? 
- Hur kommer det sig/varför/varför inte? 

• Vad ser du är viktigt för att främja prestation hos extern personal? 
• Vilka svårigheter anser du finns gällande att främja prestation hos extern 

personal? 
- Berätta om hur ni hanterar dessa? 
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• Vilket ansvar ser du att ni som leverantör har gällande att främja 
prestation hos den externa personalen vid outsourcing? 

• Anser du att kund i fråga har något ansvar gällande att främja prestation 
hos extern personal? 

• Sker det någon uppföljning av den externa personalens prestation? 
- Hur sker denna uppföljning/hur mäts detta? 
- Vem genomför uppföljningen? 

• Ser du att det finns behov av förbättringar beträffande era HR-aktiviteter i 
och med outsourcing? 

• Har ni behövt anpassa era HR-aktiviteter beroende på kundföretag? 
• Har du något som ni vill tillägga? Är det något som du tycker att vi har 

missat att fråga om gällande relationen mellan kund och leverantör och 
HR-utmaningar vid outsourcing? 
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Bilaga 2 

Intervjumall respondenter på kundföretagen 
 
Bakgrundsfrågor 

• Skulle du vilja berätta om din roll på företaget och på vilket sätt arbetar 
du med outsourcing? 

• Hur kom det sig att ni beslutade er för att outsourca facility management? 
• Vad anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med att outsourca 

facility management? 
• Vilka faktorer väger ni in vid val av leverantör vid outsourcing? 

- Varför är dessa faktorer viktiga? 
 

Relationsfrågor 
• Hur ser ni på relevansen av att bygga en relation till er leverantör vid 

outsourcing? 
• Beskriv vad som karaktäriserar en god och framgångsrik relation mellan 

kund och leverantör? 
• Varför är de här delarna betydelsefulla? 

- Något som är specifikt viktigt vid outsourcing av facility management? 
• Vad ser ni karaktäriserar en mindre bra relation? 
• Hur skulle ni beskriva er relation med Leverantörsföretaget? 

- Fördelar/bra? 
- Nackdelar/problem/begränsningar/svårigheter? 
- Förbättringsförslag/önskemål? 

 
HR-frågor 

• Vilka möjligheter ser du finns gällande användning av outsourcing av 
facility management när det kommer till leverantörens externa personal? 

• Vilka utmaningar ser du finns vid outsourcing av facility management 
kopplat till leverantörens externa personal? 

• Kan du ge ett exempel på en konkret utmaning som ni stått inför 
(angående extern personal)? 
- Hur bemötte ni den här svårigheten? 

• Vilka aspekter kopplat till leverantörens externa personal ser du är viktigt 
att hantera för att uppnå en god relation med leverantör? 
- Varför är dessa aspekter viktiga? 

• Beskriv hur er dialog med Leverantörsföretaget kring personalfrågor ser 
ut? 
- Hur kommer det sig/varför/varför inte? 

• Vad ser du är viktigt för att främja prestation hos extern personal? 
• Vilka svårigheter anser du finns gällande att främja prestation hos extern 

personal? 
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- Berätta om hur ni hanterar dessa? 
• Vilket ansvar ser du att leverantör har gällande att främja prestation hos 

den externa personalen vid outsourcing? 
• Beskriv ert ansvar gällande att främja prestation hos extern personal? 
• Hur ser er uppföljning av den externa personalens prestation ut? 
• Kan du berätta om hur ni arbetar för att mäta prestationen och vem som 

ansvarar för uppföljningen? 
• Har ni behövt anpassa era egna HR-aktiviteter på ert företag för att ni 

använder er av outsourcing? 
- Skulle du vilja ge ett exempel? 

• Har du något som ni vill tillägga? Är det något som ni tycker att vi har 
missat att fråga om gällande relationen mellan kund och leverantör och 
HR-utmaningar vid outsourcing? 

 
 
 
 
 
 

 


