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Sammanfattning 

Outsourcing, det vill säga då en organisations tjänster eller produkter inom en funktion eller 
aktivitet läggs ut till en extern aktör, blev alltmer märkbart under 1990-talet. Trenden har 
vuxit till att utgöra en norm i dagens samhälle och numera outsourcar organisationer allt från 
förvaltning av informationsteknik (IT) till hela funktioner. Outsourcing av IT anses vara en 
växande och alltmer global företeelse, däremot kan problem med ett outsourcingavtal eller 
förändringar av ett företags affärssituation leda till backsourcing, vilket innebär att en 
organisation väljer att föra tillbaka och åter genomföra aktiviteter inom den egna 
verksamheten. Beslut kring outsourcing av IT-lösningar har utgjort en central aspekt inom 
såväl forskning som praktik medan beslut om att byta leverantör eller backsourca har fått 
relativt lite uppmärksamhet. Däremot utgör drivkrafterna bakom backsourcing ett lika 
relevant ämne att studera som motiven bakom outsourcing och med grund i detta syftar denna 
studie till att identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för organisationers val  
att outsourca respektive backsourca IT-relaterade aktiviteter och funktioner samt undersöka 
hur de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan förändras under en 
outsourcingprocess. 
 
Jag har genomfört en studie av kvalitativ karaktär där en fallstudiedesign tillämpats. Ett antal 
organisationer som använder sig av IT och IT-lösningar i sitt dagliga arbete har undersökts 
där organisationerna tidigare har backsourcat, och/eller är i färd med att föra tillbaka, sin IT. 
Insamling av teori respektive empiri har skett genom en litteraturstudie och genomförandet av 
semistrukturerade intervjuer. I analysen har sedan det empiriska materialet ställts i relation till 
den tidigare forskning som finns inom (1) outsourcing och (2) backsourcing. 
 
Studiens resultat visar att anledningar och motiv som kan resultera i ett företags beslut om att 
outsourca sin IT bland annat är möjligheten att göra kostnadsbesparingar, uppnå en större 
flexibilitet samt möjligheten att få tillgång till specialistkompetens. Under en outsourcing-
process kan exempelvis en organisations ledning bytas ut, vilket kan medföra nya åsikter och 
attityder gentemot verksamhetens sourcingstrategi, och IT:s betydelse för verksamheten kan 
förändras. Vidare har ett antal bakomliggande faktorer som kan spela in vid organisationers 
beslut om att backsourca sin outsourcade IT kunnat identifieras. Exempel på faktorer är att 
ingen total kostnadsbesparing görs och att efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan 
vara bristfällig avseende exempelvis tjänstekvalitet. 
 
Nyckelord  outsourcing, informationsteknik, backsourcing, bakomliggande faktorer  



 

Abstract 

Outsourcing, that is to say when an organization's services or products within a function or an 
activity are being contracted out to an external vendor, became increasingly noticeable during 
the 1990s. The trend has grown to represent the norm in today’s society and nowadays 
organizations outsource operations ranging from the management of information technology 
(IT) to whole functions. The outsourcing of IT is considered to be a growing and increasingly 
global phenomenon. However, problems with an outsourcing agreement or changes in a 
company's business situation can lead to backsourcing, a concept meaning that an 
organization chooses to bring back and re-implement activities within its own operations. 
Decisions regarding the outsourcing of IT solutions have been a central aspect in both 
research and practice while the decision to change supplier or backsource has received 
relatively little attention. Nevertheless, the drivers of backsourcing constitute an equally 
relevant topic to study. Hence, the aim of this study is to identify the motives underlying an 
organization’s decision to outsource, as well as backsource, IT related activities and functions 
and to examine how the conditions that applied when making the decision to outsource can 
change during an outsourcing process. 
 
I have conducted a qualitative study where a case study design has been applied. A number of 
organizations that use IT and IT solutions in their day-to-day operations have been studied 
where the organizations previously have backsourced and/or now find themselves in the 
process of bringing back their IT. A literature review has been conducted and empirical  
data has been collected through the use of semi-structured interviews. In the analysis,  
the empirical data has been analyzed in relation to previous research regarding  
(1) outsourcing and (2) backsourcing. 
 
The results of this study show that reasons and motives that can result in a firm's decision to 
outsource its IT include the possibility of achieving cost reductions, a greater flexibility  
and the possibility of gaining access to expertise. Examples of changes that can occur during 
an outsourcing process are within the management since the replacement of an organization’s 
management can bring new opinions and attitudes towards the firm’s sourcing strategy.  
The importance of IT to the operations can also change during an outsourcing process. 
Furthermore, a number of underlying factors that may affect an organization’s decision to 
backsource its IT have been identified. Examples of factors are that the outsourcing has 
resulted in no overall cost savings and that there’s a lack of compliance with the contract 
regarding, for example, the quality of the services being delivered. 
 
Keywords  outsourcing, information technology, backsourcing, underlying factors  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras studiens utgångspunkt i form av bakgrundsinformation, 

en redogörelse för aktuellt problemområde samt av tidigare forskning inom området.  

Detta leder fram till studiens syfte och frågeställningar. I kapitlet återfinns även arbetets 

avgränsning och målgrupp. Avslutningsvis presenteras en övergripande disposition över dess 

struktur. 

1.1 Bakgrund 
Outsourcing som fenomen och trend blev alltmer märkbar under 1990-talet när företag som 

exempelvis IBM valde att outsourca aktiviteter inom såväl tillverkning som design av 

informationsteknik1. Trenden nådde sin höjdpunkt under det senaste decenniet och har vuxit 

till att utgöra en norm i dagens samhälle (Zirpoli & Becker, 2011). Denna utveckling kan 

beskrivas som att vi idag lever i en tid där ”… business disaggregation is the norm.  

In industry after industry, managers have taken deliberate steps to separate their value chains 

and shift important activities and functions to outside suppliers” (Zirpoli & Becker, 2011,  

s. 59). Precis som detta antyder syftar outsourcing till ett avtalsförhållande mellan 

organisationer där en organisations tjänster eller produkter inom en funktion eller aktivitet 

läggs ut till en extern aktör. Det gäller sådant arbete som organisationer vanligtvis genomför 

på egen hand, men som en extern leverantör nu får ta över (Belcourt, 2006). 

 

Organisationer har alltid använt sig av outsourcing av vissa funktioner. I årtionden har de 

flesta organisationer anlitat företag som fått ansvara för städning eller restaurangdrift,  

tidigare var det med andra ord främst tal om outsourcing av stödaktiviteter. Däremot har 

outsourcingens omfattning ökat och numera outsourcar organisationer alltmer avgörande och 

komplexa aktiviteter, allt från förvaltning av IT till hela funktioner (Barthélemy, 2003; 

Belcourt, 2006). IT har i många organisationer blivit en central aspekt i fråga om stöd, 

hållbarhet samt tillväxt av verksamheten (De Haes & Van Grembergen, 2009)  

och outsourcing av just IT är en växande och alltmer global företeelse (Gonzalez, Gasco  

& Llopis, 2010). Outsourcing av IT, även kallat ITO2, har fortsatt växa i över 20 år och 

fenomenet har blivit världsomspännande (Lacity, Khan, Yan & Willcocks, 2010;  

Lacity, Solomon, Yan & Willcocks, 2011). 
                                                
1 Benämns i fortsättningen IT. 
2 Med ITO avses information technology outsourcing på engelska, det vill säga inköp av IT-tjänster via externa aktörer 
(Lacity et al., 2011). 
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Aspekter som brukar lyftas fram som vanliga anledningar till att organisationer väljer att 

outsourca är bland annat kostnadsbesparingar och möjligheten att få tillgång till avancerad 

och modern teknik samt till specialistkompetens. Det kan också gälla en verksamhets 

strategiska inriktning i form av att arbetsgivare väljer att fokusera på själva kärnkompetensen, 

det organisationen är bäst på, då de inser att det inte är möjligt att uppnå spetskompetens inom 

alla områden (Belcourt, 2006; Gonzalez et al., 2010). Däremot innebär inte ett beslut om att 

outsourca endast positiva aspekter utan i fråga om exempelvis outsourcing av IT finns en 

mängd eventuella risker (Dabir & Ness, 2011). I detta avseende kan till exempel teknisk 

kunskap inom organisationen gå förlorad och efterlevnaden av kontraktet med leverantören 

kan vara bristfällig (Gonzalez et al., 2010). 

 

Ett outsourcingarrangemang går att likna med ett äktenskap där en balans i förhållandet är 
avgörande för att det ska vara varaktigt: 
 

However, when this balance is disturbed—whether by not meeting each others’ 

expectations, by one party deciding it no longer desires to remain in the 

contract, or by external factors that signal promising opportunities for one or 

both parties outside the relationship—equilibrium can be lost and the 

relationship may end (Veltri, Saunders & Kavan, 2008, s. 50). 

 

Problem med ett outsourcingavtal eller förändringar av ett företags affärssituation kan leda till 

backsourcing (Veltri et al., 2008). Backsourcing innebär att föra tillbaka och åter genomföra 

aktiviteter inom den egna organisationen (Franceschini, Galetto, Pignatelli & Varetto, 2003) 

och, i fråga om IT, ”… bringing IT back in house” (Whitten & Leidner, 2006, s. 606). 

 

Ett företag fattar beslut gällande sin sourcingstrategi för IT vid flera tidpunkter varav en kan 

inträffa då ett avtal redan föreligger eller precis när det upphör att gälla. I ett sådant läge 

beslutar organisationer om huruvida de vill fortsätta använda sig av samma leverantör, om de 

vill byta leverantör eller överge outsourcingstrategin och istället återgå till att tillhandahålla 

IT-tjänsterna internt (Wong, 2008a). Gällande en organisations beslut om att återgå  

till att tillhandahålla IT-tjänsterna internt, det vill säga att backsourca, kan flera bidragande 

faktorer nämnas. Exempel är kostnadsbesparingar i de fall då de ursprungliga förväntningarna 

på outsourcingens ekonomiska effektivitet inte realiseras, bristande tjänstekvalitet och 

organisatoriska förändringar (Veltri et al., 2008). 
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1.2 Problemområde 
Anledningarna till att företag väljer att outsourca kan vara många. Ett beslut om outsourcing 

kan sägas handla om att uppnå eller erhålla det som inte går att realisera på egen hand, 

exempelvis kan det som tidigare nämnts syfta till att göra kostnadsbesparingar (Belcourt, 

2006; Gonzalez et al., 2010). Beslut kring outsourcing av IT-lösningar har utgjort en central 

aspekt inom såväl forskning som praktik (Whitten & Leidner, 2006) och ofta betonas de 

positiva effekter som outsourcingen kan medföra (Wong, 2008a). Däremot kan fördelarna 

med outsourcing vara överdrivna och i vissa fall kan de motiv som låg bakom beslutet att 

outsourca även utgöra bidragande faktorer till en organisations beslut om att backsourca. 

Detta gäller exempelvis motivet om att göra kostnadsbesparingar då de besparingar som ett 

outsourcingavtal förväntas medföra ofta är överdrivna. När de ursprungliga förväntningarna 

på outsourcingens ekonomiska effektivitet sedan inte realiseras ser företag backsourcing som 

en lösning till att göra dessa kostnadsbesparingar (Veltri et al., 2008). 

 

Även i de fall då en outsourcingöverenskommelse är lyckad och tillfredsställande för båda 

parter kan andra omständigheter leda till backsourcing. Under en outsourcingprocess kan 

exempelvis en organisations ledning bytas ut och det kan medföra nya åsikter och attityder 

gentemot verksamhetens sourcingstrategi. En ledning som var positivt inställd till outsourcing 

kan bytas ut mot en som är negativ mot detta, något som då kan leda till att ett beslut om 

backsourcing fattas. Vidare kan ett företags expansion genom till exempel upphandlingar leda 

till att en intern hantering av IT är att anse som mer fördelaktig jämfört med en fortsatt 

outsourcing (Veltri et al., 2008; Wong, 2008a). Ett beslut om att backsourca har vanligtvis sin 

grund i förändringar i den beställande organisationen, men förändringar i leverantörens 

organisation eller strategi kan också utlösa en internalisering av tidigare utlagda funktioner 

(Wong, 2008a). Under en process kan också farhågor om kompetens och säkerhet uppkomma, 

något som nyligen uppmärksammats i svensk press då Försvarets Radioanstalt (FRA),  

den myndighet som bär ansvaret för att testa säkerheten i svenska myndigheters IT-system, 

varnar för att outsourcing dränerar myndigheter på kompetens och hotar IT-säkerheten 

(Ryberg, 2014). 

 

Till skillnad från beslut kring outsourcing av IT-lösningar har beslut om att byta leverantör 

eller backsourca fått relativt lite uppmärksamhet i såväl forskning som praktik, detta trots att 

uppgifter tyder på att just dessa beslut blir allt vanligare i takt med att företag strävar efter att 

bland annat sänka sina IT-kostnader (Whitten & Leidner, 2006). Denna utveckling är märkbar 
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i praktiken då det verkar som att alltfler organisationer väljer att hantera sina IT-lösningar på 

egen hand. Exempelvis presenterar Overby (2014) följande citat av Stan Lepeak,  

global forskningschef inom området för rådgivning på KPMG, som talar om förväntade 

trender under år 2014: 

 

Of the IT services historically outsourced, 20 to 30 percent will be brought 

back in-house as buyers are more comfortable to create retained organizations 

that not only govern the services, but start to move more into operational 

control of the services. 

 

McLaughlin och Peppard (2006) menar att drivkrafterna bakom backsourcing utgör ett lika 

relevant ämne att studera som outsourcing, ett område som under de senaste 20 åren blivit väl 

utforskat (Lacity et al., 2010). I linje med detta, i kombination med det faktum att beslut om 

att byta leverantör eller backsourca har fått relativt lite uppmärksamhet i såväl forskning som 

praktik (Whitten & Leidner, 2006), ämnar jag med denna studie bidra till forskningen inom 

backsourcing och till en mer heltäckande bild av fenomenet, främst med fokus på hur de 

förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan förändras under outsourcing-

processen och vilka faktorer som kan spela in vid en verksamhets beslut om att backsourca 

outsourcad IT. 

1.3 Tidigare forskning 
Under de senaste 20 åren har det tagits fram en stor mängd information om ITO där forskare 

generellt sett har såväl en bred som en djup förståelse för fenomenet (Lacity et al., 2010). 

Omfattande studier har gjorts kring drivkrafterna bakom organisationers beslut om att 

outsourca (Gonzalez et al., 2010; Lacity et al., 2010), men även om de risker som ett sådant 

beslut innebär (Gonzalez et al., 2010). 

 

Resultaten av två decennier av forskning inom ITO kan kategoriseras enligt aspekter såsom 

beslut kopplat till och utfall av ITO (Lacity et al., 2010). I fråga om drivkrafter bakom en 

organisations beslut om att outsourca kan kostnadsbesparingar, fokus på kärnkompetens och 

tillgång till specialistkompetens nämnas (Belcourt, 2006; Gonzalez et al., 2010; Lacity et al., 

2010). Däremot kan det bland annat finnas en rädsla för att förlora kontrollen (Lacity et al., 

2010). Inom forskningen har även olika typer av beslut inom sourcing diskuterats. Det så 

kallade make-or-buy decision, det vill säga beslut om att utveckla en tjänst eller funktion 
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internt eller att köpa densamma av en leverantör, diskuteras exempelvis av McLaughlin och 

Peppard (2006), Veltri et al. (2008) samt Wong (2008a). 

 

Ett urval av den tidigare forskningen inom ITO kan också, enligt den uppdelning  

som Blaskovich och Mintchik (2011) presenterar, klassificeras utifrån tre separata aspekter, 

nämligen: (1) det initiala beslutet om outsourcing och dess avgörande faktorer,  

(2) verkställandet av outsourcingavtalet och dynamiken i en outsourcingrelation samt  

(3) mätning av outsourcingresultatet och outsourcingens långsiktiga organisatoriska följder.  

I fråga om det initiala beslutet om outsourcing och dess avgörande faktorer har forskningen 

fokuserat på de typer av och egenskaper hos företag som väljer att outsourca sin IT samt de 

huvudsakliga faktorerna bakom ett företags beslut om att outsourca. Drivkrafterna bakom 

outsourcingen kan i sin tur delas in i ekonomiska, strategiska och sociologiska aspekter. 

Ekonomiska drivkrafter syftar bland annat till minskade kostnader och en ökad likviditet och 

strategiska faktorer inkluderar en fokusering på kärnkompetensen samt en önskan att få 

tillgång till ny teknik och specialistkompetens. Sociologiska drivkrafter utgår i sin tur ifrån 

exempelvis påtryckningar från outsourcingleverantörer. Dessa drivkrafter utesluter inte 

varandra utan mycket forskning betonar att en kombination av faktorer ligger bakom ett 

beslut om att outsourca (Blaskovich & Mintchik, 2011). 

 

Lee, Huynh, Kwok och Pi (2003) beskriver hur utvecklingen har sett ut vad gäller frågor 

relaterade till outsourcing av IT. Även i detta avseende tas utgångspunkt i beslutet kring att 

hantera IT internt eller externt genom användandet av en leverantör. Därefter har frågor 

gällande exempelvis drivkrafter, outsourcingens omfattning och mätningar av leverantörens 

utförande diskuterats. McLaughlin och Peppard (2006, s. 1) lyfter fram detta och menar att,  

inom ramen för dessa trender inom outsourcing, ”… we offer evidence for another stage of 

evolution – the backsourcing of previously outsourced IT activities”. Uppgifter har nämligen 

genom åren pekat på att organisationer inte erhåller de önskade fördelarna som outsourcing 

kan medföra (McIvor, 2000; McLaughlin & Peppard, 2006), att en stor andel outsourcingavtal 

anses vara misslyckade (Qi & Chau, 2012) och det finns rapporter som antyder att 

backsourcing blir allt vanligare (Wong, 2008a). Som tidigare nämnts fattas beslut om 

sourcing även då ett avtal redan föreligger eller precis när det upphör att gälla, förutsatt att en 

organisation i ett första steg har valt att outsourca (Veltri et al., 2008; Wong, 2008a).  

Frågan om eventuell backsourcing blir då aktuell, en strategi inom vilken det inte finns 
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särskilt mycket empirisk forskning (McLaughlin & Peppard, 2006) och där beslut har fått 

relativt lite uppmärksamhet i såväl forskning som praktik (Whitten & Leidner, 2006). 

 

Befintlig forskning har emellertid presenterat ett antal tänkbara anledningar till att 

organisationer väljer att backsourca. Exempelvis kan backsourcing utgöra ett resultat av 

problem som uppstår inom ramen för avtalet eller en oförmåga att uppnå viktiga affärsmål, 

förändringar i omvärlden och förändringar i organisationens ledning (McLaughlin & Peppard, 

2006). Fyra övergripande huvudsakliga typer av faktorer har också identifierats  

inom forskningen, nämligen: (1) strategiska faktorer, (2) faktorer relaterade till makt och 

politik, (3) faktorer relaterade till förväntningar kontra verklighet samt (4) förändringar  

i leverantörsorganisationen. Exempel på anledningar är förändringar i strategiska inriktningar 

eller i organisationsstrukturen, kostnad, att verksamhetens kontroll går förlorad samt att 

leverantören går samman med andra organisationer (Wong, 2008a). 

 

Med grund i denna tidigare forskning är det möjligt att konstatera att en stor del av 

forskningen har bedrivits inom området för outsourcing och även att backsourcing har varit 

föremål för undersökning. Både McLaughlin och Peppard (2006) och Wong (2008a) har lyfts 

fram som två exempel där drivkrafterna bakom organisationers val att backsourca behandlas.  

Däremot bör det framföras att McLaughlin och Peppard (2006) i sin studie utgick ifrån data 

hämtad ur exempelvis nyhetsmedia, branschtidningar, tidskrifter samt pressmeddelanden. 

Wong (2008a) utgick i sin tur också ifrån data hämtad ur nyhetsmedia och tidskrifter.  

Detta medför att resultaten är baserade på faktiska fall av backsourcing vilket ger en aktuell 

bild av samhället (McLaughlin & Peppard, 2006; Wong, 2008a). I denna studie kommer 

emellertid en ännu tydligare empiriförankring eftersträvas genom insamling av primärdata. 

Med tanke på att det i forskningen har påpekats att det finns förhållandevis lite forskning om 

backsourcing anser jag att ett intressant och nödvändigt område att studera är just detta och 

främst med fokus på hur de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan 

förändras under outsourcingprocessen och vilka faktorer som kan spela in vid en verksamhets 

beslut om att backsourca outsourcad IT. För att detta ska vara möjligt är en förståelse för 

outsourcing och motiven bakom detta avgörande. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för 

organisationers val att outsourca respektive backsourca IT-relaterade aktiviteter och 
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funktioner. Studien avser även undersöka hur de förutsättningar som gällde vid beslutet om att 

outsourca kan förändras under en outsourcingprocess. 

1.5 Frågeställningar 
För att uppnå studiens syfte ämnar jag besvara följande frågeställningar: 
 

• Vilka motiv kan ligga till grund för organisationers val att outsourca sin IT? 

• Hur kan de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca förändras under 

outsourcingprocessen? 

• Vilka faktorer kan spela in vid en verksamhets beslut om att backsourca outsourcad IT? 
 

1.6 Avgränsning 
Denna studie är avgränsad till att undersöka organisationer som använder sig av IT och  

IT-lösningar i sitt dagliga arbete. Ytterligare en avgränsning är att studien syftar till att endast 

belysa ett antal uttalade motiv och faktorer som kan spela in vid organisationers beslut om att 

outsourca respektive backsourca sin IT samt ett antal uttalade förutsättningar i outsourcing-

processen. Anledningen till detta är att enbart faktorer och förutsättningar av denna sort är 

möjliga att identifiera och kartlägga inom tidsramarna för arbetet. Ingen avgränsning görs 

gällande typen av eller omfattningen på den IT som outsourcats respektive backsourcats. 

Detta innebär att de situationer som beskrivs i studien kan variera både till art och storlek. 

Vidare utgår denna studie endast ifrån kundens perspektiv i ett outsourcingavtal. 

Avgränsningarna utgör en del av en strävan att skapa en överensstämmelse mellan 

formulerade frågeställningar och de organisationer som är föremål för studien samt en strävan 

om att erhålla en djupare förståelse för ämnesområdet. 

 

Under studien har en iakttagelse gjorts om att begreppen backsourcing och insourcing vid 

vissa tillfällen används synonymt inom såväl forskning som praktik, en problematik som 

också behandlas av exempelvis McLaughlin och Peppard (2006). I detta arbete görs 

emellertid en tydlig åtskillnad mellan begreppen där backsourcing syftar till att föra tillbaka 

och åter genomföra aktiviteter inom den egna organisationen (Franceschini et al., 2003)  

och insourcing i sin tur är ”… the practice of evaluating the outsourcing option,  

but confirming the continued use of internal IT resources to achieve the same objectives of 

outsourcing” (Hirschheim & Lacity, 2000, s. 100). Vid insourcing görs med andra ord  

ett val om att hantera organisationens IT på egen hand istället för att outsourca den.  

Vad gäller begreppen om motiv och faktorer används dessa synonymt och de syftar till de 
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bakomliggande anledningar som kan spela in vid organisationers beslut om att outsourca 

respektive backsourca sin IT. De förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca 

syftar till den situation som organisationen befann sig i då beslutet fattades och konceptet 

täcker därmed både interna och externa förhållanden.  

1.7 Målgrupp 
I en förhoppning om att uppnå ett resultat som är av värde för många har denna studie 

anpassats efter en specifik målgrupp och övriga intressenter. Målgruppen består bland annat 

av praktiker i organisationer som arbetar med frågor inom IT och styrning av densamma. 

Förhoppningen är att dessa kan ha nytta av studiens resultat i det dagliga arbetet, detta som ett 

resultat av den tydliga empiriförankring som har eftersträvats i studien. Kunskapen kan också 

tänkas vara av värde för studenter och forskare inom området för informatik. Studiens resultat 

kan i detta avseende exempelvis fungera som en inspiration, en utgångspunkt för diskussion 

och möjlighet för vidareutveckling i fortsatt forskning i form av artiklar, uppsatser och 

avhandlingar. 

1.8 Disposition 
I en strävan att förtydliga studiens struktur presenteras i detta avsnitt en översikt av dess 

disposition. Vidare inleds varje kapitel med en kort beskrivning av vilka aspekter som kapitlet 

i fråga kommer att behandla. Strukturen ser ut som följer: 
 

Kapitel 1 Inledning 

I det första kapitlet behandlas studiens utgångspunkt i fråga om exempelvis problemområde, 

syfte och frågeställningar. Här tydliggörs det att studien bland annat ämnar identifiera vilka 

motiv som kan ligga till grund för organisationers val att outsourca respektive backsourca  

IT-relaterade aktiviteter och funktioner. 
 

Kapitel 2 Metod 

Kapitel 2 behandlar den metod och det praktiska tillvägagångssätt som har använts under 

arbetet. I kapitlet går det bland annat att utläsa att studien är kvalitativ till sin karaktär och att 

en fallstudie omfattande fyra företag har genomförts. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utgår ifrån i form av 

relevanta begrepp och tidigare forskning inom ämnesområdet. Den teoretiska referensramen 

är uppdelad i två huvudområden, nämligen (1) outsourcing och (2) backsourcing. 
 

Kapitel 4 Empiri 

Kapitel 4 sammanställer och presenterar resultatet av den empiriska undersökning som har 

genomförts. Här presenteras bland annat de företag som har varit föremål för fallstudien,  

en samling där allt från mejeriföretag till läkemedelsföretag går att återfinna, och deras 

upplevelser av outsourcing. 
 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

I kapitel 5 förs en analys och diskussion kring empirin där utgångspunkt tas i tidigare 

presenterad teori och egna reflektioner. I kapitlet ställs bland annat de bakomliggande faktorer 

till outsourcing- respektive backsourcingbeslutet som företagen har uppgett mot de motiv som 

behandlas i den befintliga forskningen. 
 

Kapitel 6 Slutsats 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån genomförd analys och diskussion samtidigt som studiens 

frågeställningar besvaras. Här går det bland annat att utläsa att möjligheten att göra 

kostnadsbesparingar utgör en anledning till att företag outsourcar sin IT samt att företag kan 

välja att genomföra en backsourcing på grund av att outsourcingleverantören inte levererar 

enligt kontraktet avseende exempelvis tjänstekvalitet. 
 

Kapitel 7 Reflektion och vidare forskning 

Det avslutande kapitlet presenterar såväl en reflektion kring studiens genomförande och 

resultat som förslag på vidare forskning. I kapitlet förs till exempel en diskussion kring val av 

ämne, metod och empiri. 
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2 Metod 

Detta kapitel behandlar den metod och det tillvägagångssätt som har använts i studien.  

I kapitlet presenteras bland annat en diskussion kring det filosofiska grundantagande som 

ligger till grund för arbetet. Vidare görs en utförlig beskrivning avseende insamling och 

analys av såväl teori som empiri. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens etiska 

förhållningssätt, trovärdighet och kvalitet samt generaliserbarhet. 

2.1 Filosofiskt grundantagande 
All typ av forskning baseras på vissa underliggande antaganden om vad som utgör giltig 

forskning och vilka forskningsmetoder som är lämpliga. Dessa antaganden gäller exempelvis 

den epistemologi som ligger till grund för en studie och som också påverkar forsknings-

metoden (Myers, 2013). En epistemologisk eller kunskapsteoretisk frågeställning handlar om 

vad som är eller vad som ska betraktas som kunskap inom ett specifikt område (Bryman, 

2011). Då det är av central betydelse att en forskare funderar kring såväl grunderna för sin 

kunskap som dess gränser (Myers, 2013) kommer jag i detta avsnitt att föra en diskussion 

kring vilket filosofiskt grundantagande som ligger till grund för studien. 

 

Det går att skilja på ett antal filosofiska grundantaganden och perspektiv, varav ett är 

tolkningsinriktat (Bryman, 2011; Myers, 2013; Orlikowski & Baroudi, 1991). Studier med 

detta synsätt utgår ifrån att människor skapar och associerar egna subjektiva och inter-

subjektiva betydelser i takt med att de interagerar med omvärlden (Orlikowski & Baroudi, 

1991). Tolkningsinriktade metoder grundas i en uppfattning om att kunskapen om 

verkligheten är en social konstruktion formad av mänskliga aktörer (Walsham, 2006)  

och tolkningsinriktade forskare strävar efter att förstå ett visst fenomen genom att undersöka 

den innebörd som deltagare tilldelar detta (Orlikowski & Baroudi, 1991). Synsättet handlar 

med andra ord om förståelse och tolkning, något som jag anser vara lämpligt i denna studie 

eftersom den syftar till att undersöka vilka motiv och faktorer som kan ligga till grund för 

organisationers val att outsourca respektive backsourca samt till att beskriva förändringar 

under organisationers outsourcingprocess. Detta innebär att en subjektiv syn har varit föremål 

för undersökning, något som stämmer väl överens med det resonemang som Goldkuhl (2012) 

framför om att syftet med att förstå de subjektiva betydelserna av personer i studerade 

områden är avgörande inom det tolkningsinriktade perspektivet. Jag är heller inte av 

uppfattningen att det finns en objektiv social verklighet utan jag anser att det finns skilda 
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bilder av verkligheten, detta i enlighet med de egenskaper som Jacobsen (2002) lyfter fram  

i fråga om det tolkningsbaserade synsättet. De fall, organisationer eller personer som 

inkluderas i en studie kan exempelvis komma att visa på stora skillnader, men alla bidrar till 

en helhetsförståelse av verkligheten. 

2.2 Perspektivanalys och förförståelse 
Att som forskare redogöra för sin förförståelse, det vill säga att granska och utveckla sitt 

perspektiv genom en perspektivanalys, är av stor betydelse. För forskaren handlar det om att 

bli medveten om det egna seendet, det som tas för givet, genom att låta det som kan anses 

vara självklart stå i fokus för diskussion. En forskare kan emellertid inte uppnå objektivitet 

utan denne bär alltid med sig ett perspektiv som används vid kunskapsutveckling.  

Däremot kan forskaren frigöra sig från delar av detta perspektiv eller åtminstone bortse från 

dem tillfälligt (Goldkuhl, 2011). Med grund i detta vill jag i detta avsnitt redogöra för min 

förförståelse och det perspektiv som jag utgår ifrån. 

 

Mina studier har tidigare varit inriktade på ekonomi och genom denna utbildning har jag 

erhållit en förståelse för och kunskap inom framför allt företagsekonomi. I kombination med 

min pågående utbildning på ett masterprogram som fokuserar på samspelet mellan IT och 

management innebär detta att jag kan kombinera ett företagsekonomiskt tankesätt med ett 

som är mer relaterat till IT. Därmed har jag i denna studie kunnat undersöka det specifika 

fenomenet ur flera skilda synvinklar, något som kan tänkas leda till att de resultat som uppnås 

blir mer heltäckande. Däremot innebär denna förförståelse att objektivitet är omöjligt att 

uppnå (Goldkuhl, 2011). Då jag har varit medveten om detta har jag strävat efter att bortse 

ifrån vissa delar i mitt perspektiv genom att försöka samla in data och analysera densamma på 

ett så neutralt sätt som möjligt. Ett konkret exempel på detta är att jag på ett medvetet sätt har 

undvikit att ställa ledande frågor under intervjuer, vilket utgör ett av de grundläggande råd 

som Bryman (2011) presenterar i fråga om hur en intervjuguide3 bör utformas. 

2.3 Kunskapskaraktärisering och kunskapsstrategi 
En studie kan sträva efter att utveckla olika kunskapsformer. I detta avseende kan  

en klassificering göras mellan ett antal typer av kunskap varav två är förklaringskunskap och 

karaktäriserande kunskap. Förklaringskunskap syftar till en strävan att kartlägga ett samband 

mellan orsak och effekt, till exempel varför något blir på ett visst sätt. Med karaktäriserande 

                                                
3 Begreppet beskrivs närmare i avsnitt 2.4.5. 
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kunskap avses vad något har, med andra ord eftersträvas en egenskapsbeskrivning. 

Karaktäriserande kunskap handlar alltså om att förstå vad något är och att klarlägga dess 

innebörd medan förklaringskunskap berör frågan om varför något är på ett visst sätt 

(Goldkuhl, 2011). I fråga om denna studie eftersträvas just dessa typer av kunskap och för att 

tydliggöra detta kan de formulerade frågeställningarna lyftas fram. 

 

Studiens frågeställningar syftar till att identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för 

organisationers val att outsourca respektive backsourca sin IT samt till att undersöka hur de 

förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan förändras under outsourcing-

processen. Dessa anser jag vara i linje med den definition som Goldkuhl (2011) presenterar 

till begreppet förklaringskunskap. Vid besvarandet av frågeställningarna har nämligen fokus 

legat på varför förhållandet ser ut på ett visst sätt och bland annat vilka orsaker och skäl som 

ligger till grund för detta. För att kunna förklara förhållandet har en beskrivning av företagen 

och deras upplevelser varit nödvändig och som ett resultat av detta strävar denna studie även 

efter att generera karaktäriserande, eller beskrivande, kunskap. Precis som Goldkuhl (2011) 

menar kan alltså karaktäriserande kunskap utgöra en betydelsefull grund för andra kunskaps-

former, i detta fall förklaringskunskap. 

 

Utifrån den kunskapskaraktärisering som har gjorts kan den kunskapsstrategi, det vill säga 

strategi för kunskapsbildning, som tillämpas i en studie bestämmas då denna följer själva 

karaktäriseringen (Goldkuhl, 2011). Då en utveckling av såväl förklaringskunskap som 

karaktäriserande kunskap har eftersträvats i denna studie har således både en förklarande 

strategi och en karaktäriserande eller förståelseinriktad strategi tillämpats.  

 

Utöver att fundera kring en studies kunskapskaraktärisering och kunskapsstrategi menar 

Goldkuhl (2011) att ett antal andra strategiska vägval bör göras. En kunskapsutvecklare 

behöver ta ställning till frågor såsom bredd kontra djup och val av tidsdimension.  

Avseende bredd kontra djup har omfånget av denna studie främst fokuserat på djup.  

Endast ett mindre antal organisationer har varit föremål för undersökning och detta har 

möjliggjort att en djupare förståelse har kunnat erhållas. Med val av tidsdimension menas 

huruvida en forskare önskar studera dåtid, samtid eller framtid. Som tidigare nämnts syftar 

studiens frågeställningar till att identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för 

organisationers val att outsourca respektive backsourca sin IT samt till att undersöka hur de 

förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan förändras under outsourcing-
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processen. Det finns med andra ord ett visst fokus på såväl dåtid då olika händelseförlopp 

rekonstrueras och klarläggs (Goldkuhl, 2011) som på samtid eftersom de faktorer som åsyftas 

också kan vara av aktuell karaktär. 

2.4 Forskningsmetod 
Vad gäller en studies genomförande kan en åtskillnad göras mellan tre begrepp, nämligen:  

(1) forskningsstrategi, (2) forskningsdesign och (3) forskningsmetod. Med forskningsstrategi 

menas huruvida en undersökning är kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. En studies 

forskningsdesign utgör själva ramen för insamling samt analys av data och med forsknings-

metod åsyftas den teknik som används i en studie för att samla in data (Bryman, 2011).  

En studies problemställning avgör vilken typ av undersökningsuppläggning som bör användas 

(Jacobsen, 2002) och valet av forskningsstrategi, forskningsdesign samt metod bör anpassas 

efter de specifika frågeställningarna (Bryman, 2011). I detta avsnitt kommer en utförlig 

beskrivning av studiens strategi, design och metod att presenteras. 

2.4.1 Val av tillvägagångssätt 

Royer och Zarlowski (2001) presenterar tio stycken aspekter som en forskare bör fundera 

över vid sitt val av forskningsmetod, aspekter som även Myers (2013) betonar. Ifrån dessa har 

jag hämtat inspiration för nedanstående redogörelse för valt tillvägagångssätt, även vid de 

tillfällen då forskningsstrategi och forskningsdesign diskuteras, där ett antal av dessa aspekter 

berörs. Aspekterna eller frågeställningarna kan fritt översättas som: 

 

• Är metoden lämplig för att besvara de formulerade frågeställningarna? 

• Kommer metoden göra det möjligt att nå fram till den önskade typen av resultat? 

• Vilka är förutsättningarna för att använda denna metod? 

• Vilka är begränsningarna eller svagheterna med metoden? 

• Vilka andra metoder skulle kunna vara lämpliga? 

• Är metoden bättre än de andra metoderna? Om ja, varför? 

• Vilka färdigheter kräver denna metod? 

• Innehar jag som forskare dessa färdigheter eller kan jag erhålla dem? 

• Skulle användningen av ytterligare en metod förbättra analysen? 

• Om ja, är den andra metoden kompatibel med den första? 
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Forskningsstrategi 

Det är möjligt att klassificera olika typer av forskning på flera sätt. Ett av de vanligaste sätten 

är att skilja på kvalitativ och kvantitativ forskning (Myers, 2013). Denna åtskillnad är även 

vanlig inom metodlitteraturen och kvalitativ respektive kvantitativ forskning utgör två tydliga 

uppsättningar av strategier. Inom kvalitativ forskning läggs vikt vid ord, deltagarnas 

uppfattning och kontextuell förståelse. Vidare är ett tolkande synsätt centralt och den sociala 

verkligheten ses som ständigt föränderlig där individers skapande och konstruerande förmåga 

är av betydelse (Bryman, 2011). Med tanke på att denna studie syftar till att identifiera vilka 

motiv som kan ligga till grund för organisationers val att outsourca respektive backsourca sin 

IT samt till att undersöka hur de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan 

förändras under outsourcingprocessen anser jag att denna kvalitativa forskningsstrategi är 

lämplig. För att studiens frågeställningar ska kunna besvaras är en kontextuell förståelse 

avgörande. Ett kvalitativt tillvägagångssätt gör det därmed möjligt att nå fram till den önskade 

typen av resultat i studien. 
 

Forskningsdesign 

Forskningsdesignen avser en studies struktur, den styr och vägleder arbetet. En typ av 

forskningsdesign är fallstudie, det vill säga en ingående undersökning av ett specifikt fall 

(Bryman, 2011). Yin (2009, s. 18) 4 definierar en fallstudie bland annat som ”… an empirical 

inquiry that investigates a contemporary phenomenon in depth and within its real-life 

context”. Om en sådan typ av design tillämpas är nästa steg i processen att bestämma vilket 

fall som ska studeras och hur. I detta skede blir val av forskningsmetod aktuellt och de 

forskningsmetoder som finns att tillgå är förknippade med olika typer av forskningsdesign 

(Bryman, 2011). I en fallstudie kan också fler fall än ett undersökas och detta kallas för en 

flerfallsdesign, det vill säga en multipel fallstudie (Yin, 2009, 2014). Detta arbete kan ses som 

flerfallsstudie i enlighet med denna definition då jag har undersökt fler fall än ett. Med fall 

menas i denna studie en organisation. 
 
Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som har använts för att samla in data är kvalitativa intervjuer.  

Intervjuer är den mest använda datainsamlingstekniken inom den större delen av kvalitativ 
                                                
4 Trots det tolkande perspektiv som denna studie utgår ifrån har jag i vissa avseenden valt att ta stöd i Yin (2009, 2014)  
i arbetets metodredogörelse. Yin (2009, 2014) använder sig av och arbetar enligt ett synsätt som inte överensstämmer med 
det tolkningsinriktade, men för att motverka eventuell påverkan av detta andra synsätt har jag valt att vid majoriteten av 
tillfällena även ta stöd i andra resonemang och verk. Ett exempel på detta är Walsham (2006) vars diskussion har sin  
grund i ett tolkningsinriktat perspektiv. 
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forskning och forskningsmetoden är nästan att anse som obligatorisk vid fallstudier (Myers, 

2013). Sett till de frågeställningar som studien ämnar besvara kan valet av tillvägagångssätt 

anses vara lämpligt och de är förenliga med den definition av fallstudie som Yin (2009) ger 

uttryck för. 
 

Begränsningar och svagheter 

Utifrån den uppmaning som Royer och Zarlowski (2001) presenterar gällande att en forskare 

bör fundera över begränsningarna eller svagheterna med vald metod, eller i detta fall 

tillvägagångssätt, kan sägas att ett antal svårigheter och viss kritik kan uppkomma vid 

tillämpningen av en kvalitativ forskningsstrategi, en fallstudiedesign och kvalitativa 

intervjuer. Nackdelar med en kvalitativ ansats är bland annat att forskarens närhet till 

respondenten kan störa förmågan till analytisk distansering, med andra ord kan en 

undersökningseffekt uppstå (Jacobsen, 2002). Ytterligare kritik av kvalitativa studier kan vara 

att graden av transparens är bristfällig (Bryman, 2011). Vad gäller fallstudier är dessa 

tidskrävande (Myers, 2013). En forskare måste komma i kontakt med och få åtkomst till fallet 

i fråga och till viktig information gällande det fenomen som studeras. Sedan ska data samlas 

in, analyseras och en text ska utarbetas. Enligt Myers och Newman (2007, s. 5) är kvalitativa 

intervjuer ”… a powerful tool, but those using it should have an appreciation of its strengths 

and weaknesses”. Med grund i detta kan sägas att intervjuer innebär en risk att det som sägs 

kan ha andra syften än vad intervjuaren har tänkt sig eller förstår eller att respondenten säger 

vad denne tror att intervjuaren vill höra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Yin, 2009, 

2014). Vidare kan den intervjuade välja att utelämna viss information på grund av bristande 

förtroende för den som intervjuar, något som kan leda till att datainsamlingen blir ofullständig 

(Myers & Newman, 2007). 

 

I denna studie har undersökningseffekten medvetet motarbetats i den mån det är möjligt 

genom att jag har strävat efter att samla in data med viss neutralitet. Som tidigare har nämnts 

är ett konkret exempel på detta att jag har undvikit att ställa ledande frågor under intervjuer. 

För att uppnå en hög grad av transparens görs även i studien en noggrann redogörelse för det 

praktiska genomförandet. Denna redogörelse går att återfinna i avsnitt 2.6. Vidare återfinns  

i Bilaga I den intervjuguide som har använts under insamlingen av empiri. För att kunna 

hantera studiens tidskrävande karaktär har arbetet följt ett på förhand uppställt schema i den 

mån detta varit möjligt. I samband med genomförda intervjuer har jag försökt att förmedla ett 

förtroendeingivande intryck och även, som en del av det tolkande perspektiv studien utgår 
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ifrån, strävat efter att fokusera på såväl det som uttrycks muntligen som outtalade budskap 

och icke-verbala signaler. 
 

Färdigheter 

Fem stycken färdigheter som är önskvärda att ha för forskare som bedriver fallstudier är enligt 

Yin (2009, 2014) följande: (1) forskaren ska kunna ställa bra frågor och även tolka svaren på 

ett rättvisande sätt, (2) forskaren ska vara en god lyssnare, (3) forskaren bör vara 

anpassningsbar och flexibel, (4) forskaren måste ha en god förståelse för det som studeras 

samt (5) forskaren bör vara opartisk och ha kännedom om etiska aspekter inom forskning.  

Om en forskare saknar en eller flera av dessa färdigheter kan denne arbeta på att utveckla 

dessa (Yin, 2009, 2014). Under denna studie har jag strävat efter att bli ännu mer medveten 

om mina styrkor och svagheter samt efter att ständigt ha dessa önskvärda färdigheter i åtanke. 

2.4.2 Sambandet mellan teori och empiri 

I fråga om sambandet mellan teori och forskning i praktiken kan deduktiv och induktiv 

forskning nämnas. Med deduktiv forskning menas att en befintlig teori inom ett visst område 

prövas genom att en eller flera hypoteser formuleras och sedan testas på empirisk väg. 

Motsatsen till detta är ett induktivt samband mellan teori och empiri. Med ett sådant 

angreppssätt ses teorin som resultatet av forskningen. Utgångspunkten tas därmed i de 

observationer och resultat som har erhållits (Bryman, 2011; Myers, 2013). I detta avseende 

kan även begreppet abduktion presenteras, det vill säga när deduktion och induktion 

samspelar inom empirisk forskning (Svensson, 2011). Abduktion utgör med andra ord ett 

alternativ till deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg, 2000). Angreppssättet innebär 

att en forskare, med stöd i generella teorier, gör observationer. Dessa observationer kan sedan 

hjälpa forskaren att ändra på och specificera de generella teorier som inledningsvis utgjorde 

ett stöd (Svensson, 2011). Ett sådant abduktivt tillvägagångssätt kan anses överensstämma 

med genomförandet av denna studie. En tydlig utgångspunkt har tagits i den forskning och 

litteratur som sedan tidigare finns inom problemområdet, det vill säga inom outsourcing och 

backsourcing samt motiv och bakomliggande faktorer till detta. Den kunskap som har 

erhållits från denna teoriundersökning har sedan legat till grund för insamlingen av empirisk 

data, alltså den empiriförankring som har gjorts. I samband med insamlingen av empiri har 

också nya insikter erhållits, vilket gjort att nya infallsvinklar och perspektiv visat sig.  

Utifrån dessa nya infallsvinklar och perspektiv har ytterligare teori studerats. Detta samspel 

mellan teori och empiri har lett fram till studiens analys, diskussion och slutsats. Genom att 
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tillämpa ett abduktivt angreppssätt tror jag att en större förståelse för ämnet har kunnat 

erhållas genom att det exempelvis har varit möjligt att anpassa de frågor som jag ställt under 

intervjuerna. Jag har även kunnat ställa välgrundade följdfrågor. Det abduktiva angreppssätt 

som har tillämpats i studien illustreras i Figur 2.1 nedan. 

 

 
Figur 2.1 Studiens abduktiva angreppssätt 

 

2.4.3 Primär och sekundär data 

Fallstudier kombinerar vanligtvis olika datainsamlingstekniker såsom intervjuer, enkäter och 

observationer. Insamlad data kan alltså vara av kvalitativ respektive kvantitativ karaktär eller 

rentav båda (Eisenhardt, 1989). I denna studie eftersträvas en djup förståelse för ett visst 

fenomen och en inblick i praktiken, med andra ord läggs vikt vid slutsatser som genererats 

genom tolkningar snarare än statistiska generaliseringar och därmed även vid kvalitativ data. 

 

Data kan delas in i primär och sekundär sådan. Primärdata är information som inte blivit 

publicerad, data som forskaren har samlat in genom direkt kontakt med människor eller en 

organisation. Bland denna typ av datakällor återfinns till exempel intervjuer, fältarbete  

och opublicerade mötesprotokoll. Sekundärdata avser information som har samlats in och som 

redan har blivit publicerad. Det kan gälla källor såsom vetenskapliga artiklar, böcker och 

nyhetsartiklar (Myers, 2013). Denna studie har utgått ifrån primärdata i form av intervjuer, 

något som behandlas närmare i avsnitt 2.4.5. Den sekundärdata som har använts är främst 

vetenskapliga artiklar och böcker. Vidare har ett fåtal nyhetsartiklar och liknande texter 

använts för att bland annat belysa problemområdets aktualitet. 

2.4.4 Insamling och analys av teori 

En litteraturgenomgång är av central betydelse i samband med att ett vetenskapligt projekt 

påbörjas. Grunden till denna genomgång utgörs av en kartläggning av till exempel de mest 

betydelsefulla idéerna inom det tema som ska studeras (Bryman, 2011). En forskare ska 
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fundera kring vad som kan användas och vad som verkar tveksamt att använda, något som 

också kan kallas för en inventering av kunskapsläget. En sådan inventering sker ofta genom 

litteraturstudier (Goldkuhl, 2011). I enlighet med Bryman (2011) och Goldkuhl (2011) har  

i avsnitt 1.3 en redogörelse presenterats för den tidigare forskning som jag anser vara relevant 

för att kunna belysa det kunskapsbehov som studien ämnar tillgodose. Denna litteratur-

genomgång utgör även en tydlig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 

 

Ytterligare en central aspekt för samtliga forskare att beakta är vilken roll teorin ska anta i en 

studie (Walsham, 1995). I detta avsnitt kommer därför en redogörelse göras för hur teorin har 

behandlats under arbetet i fråga om dess insamling och analys. Teori kan användas på tre 

skilda sätt, nämligen: (1) som en utgångspunkt för forskningsdesign och datainsamling,  

(2) som en del av en iterativ process för datainsamling och analys samt (3) som en slutprodukt 

av forskningen (Eisenhardt, 1989). I denna studie används teori i enlighet med de två först-

nämnda sätten. 

 

Som tidigare nämnts tar studien sin utgångspunkt i genomförd litteraturgenomgång och teorin 

har därmed till viss del styrt forskningsdesignen och datainsamlingen. Genomgången har 

fokuserat på outsourcing och backsourcing samt motiv och bakomliggande faktorer till detta. 

Litteraturgenomgången har resulterat i att vetenskapliga artiklar och böcker identifierats,  

valts ut, studerats och presenterats. Flera av de vetenskapliga artiklar som behandlas i studien 

har publicerats i tidskrifter där de fått genomgå kritiska granskningar, något som talar för en 

viss grad av kvalitet och trovärdighet. Till exempel används artiklar från European Journal of 

Information Systems, Information Systems Research samt Information and Organization,  

tre tidskrifter med gott rykte. Vidare har ett fåtal nyhetsartiklar och liknande texter använts för 

att bland annat belysa problemområdets aktualitet. 

 

Utöver att teorin har verkat som en utgångspunkt för studiens forskningsdesign och 

datainsamling har den varit en del av en iterativ process för datainsamling och analys.  

I takt med att litteratur har identifierats, valts ut och studerats har nya insikter uppkommit.  

Dessa insikter har möjliggjort att ytterligare litteratur kunnat identifieras, med andra ord har 

litteratursökningen förfinats i den bemärkelsen att fler perspektiv har uppkommit och även 

utforskats under arbetets gång. Detta stämmer väl överens med den syn på litteraturstudier 

som Boell och Cecez-Kecmanovic (2011) ger uttryck för där processen kan beskrivas som en 

hermeneutisk process enligt Figur 2.2 på nästa sida. 
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Figur 2.2 Litteraturstudie som en hermeneutisk process, fritt efter Boell och Cecez-Kecmanovic (2011, s. 9) 
 

Människor skapar också mening genom att relatera upplevelser till tidigare erfarenheter. 

Därmed baseras förståelsen för ett område, oavsett om det rör sig om ett okänt sådant,  

på kunskap om problem på annat håll. Detta är en central aspekt inom hermeneutiken (Boell 

& Cecez-Kecmanovic, 2011) och med detta i åtanke har en noggrann beskrivning av min 

förförståelse presenterats i avsnitt 2.2. 

 

I arbetets teoretiska referensram har jag strävat efter att återge centrala delar av relevanta 

teorier och befintlig forskning med egna ord samtidigt som jag har vävt in mina egna 

tolkningar. En förutsättning för att kunna göra detta har varit att jag noggrant läst artiklar och 

övrig litteratur med syfte att erhålla en förståelse för både sammanhanget och ämnet i sin 

helhet. Den teoretiska referensramen presenteras i kapitel 3 och den fokuserar på två 

huvudområden, nämligen (1) outsourcing och (2) backsourcing. 

2.4.5 Insamling och analys av empiri 

För insamling av empiri har, som tidigare nämnts, intervjuer genomförts. Dessa har varit  

av en kvalitativ och semistrukturerad karaktär. Kvalitativa intervjuer fokuserar på intervju-

personernas uppfattningar och synsätt. Med semistrukturerad avses en typ av intervju där 

forskaren utgår ifrån en intervjuguide, det vill säga en lista över teman som ska beröras 

(Bryman, 2011). I enlighet med detta har jag inför intervjuerna utarbetat en intervjuguide  

(se Bilaga I). Denna guide har haft sin utgångspunkt i studiens problemområde, syfte, 

frågeställningar och teorier inom det aktuella området. Den har fungerat som en utgångspunkt 

och ett stöd under intervjuerna, men intervjupersonerna har haft en stor frihet gällande hur de 

frågor som ställs under intervjun besvaras. Vidare har jag som forskare vid användningen av 
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semistrukturerade intervjuer haft en möjlighet att avvika från ordningsföljden i intervjuguiden 

och jag har också kunnat ställa ytterligare frågor utifrån vad som har framkommit under 

respektive intervju, detta i enlighet med Bryman (2011). Jag är av åsikten att det är önskvärt 

att en intervju rör sig i olika riktningar då detta ger kunskap om vad intervjupersonen anser 

vara av relevans och av stor betydelse (Bryman, 2011). Därmed har jag vid varje enskild 

intervju strävat efter att lämna plats för intervjupersonen i fråga och låta denne svara 

förhållandevis fritt. Användningen av en intervjuguide har underlättat förfarandet då ett 

tydligt fokus har kunnat bibehållas (Myers, 2013). 

 

Jacobsen (2002) presenterar en skala som visar grad av strukturering av en intervju där 

extremfallen utgörs av en helt sluten respektive en helt öppen intervju. Denna skala 

presenteras i Figur 2.3 nedan. 

 

 
Figur 2.3 Grader av strukturering av en intervju enligt Jacobsen (2002, s. 163) 

 

Den semistrukturerade intervju som Bryman (2011) beskriver kan liknas med en relativt 

öppen intervju enligt den skala som Jacobsen (2002) presenterar, framför allt den grad där en 

intervjuguide finns och svaren enbart är av öppen karaktär. Däremot kan uppfattningen om att 

ordningsföljden ska vara fast ställas mot resonemanget om att forskare som bedriver 

kvalitativa studier kan välja att ställa följdfrågor baserat på vad intervjupersonen har sagt och 

att frågornas ordningsföljd, även deras formulering, kan varieras (Bryman, 2011; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011; Myers, 2013). Bryman (2011) menar emellertid att frågorna under 

en semistrukturerad intervju i stort sett ändå ställs i den uppsatta ordningen och med de 

ursprungliga formuleringarna. 

 

Vid val av intervjupersoner har ett så kallat tvåstegsurval tillämpats i denna studie. Ett sådant 

urval innebär att en forskare inledningsvis väljer ut vilka organisationer som ska vara föremål 

för studien. Förutsatt att dessa organisationer sedan vill medverka kan en forskare antingen bli 

hänvisad till intervjupersoner med kunskap inom det specifika området som studeras eller  
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få ta del av ett register över vilka personer som denne skulle kunna intervjua (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). För att uppfylla studiens syfte och besvara de formulerade 

frågeställningarna har jag valt att undersöka organisationer som använder sig av IT och  

IT-lösningar i sitt dagliga arbete. Detta val överensstämmer med den uppmaning som  

Yin (2009, 2014) ger uttryck för om att de fall som med största sannolikhet kan besvara 

studiens frågeställningar ska väljas ut. Ytterligare ett urvalskriterium har varit att 

organisationerna tidigare ska ha backsourcat sin IT och/eller vara i färd med att göra detta. 

Sett till att studiens syfte är att identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för 

organisationers val att outsourca respektive backsourca IT-relaterade aktiviteter och 

funktioner samt undersöka hur de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan 

förändras under en outsourcingprocess har det varit av central betydelse att intervjuer görs 

med personer som har kunskap om och en inblick i dessa områden i en specifik organisation. 

Urvalet kan i detta avseende också ses som ett målinriktat eller målstyrt sådant, den mest 

använda typen av urval inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Det innebär att en forskare 

väljer enheter utifrån de frågeställningar som har formulerats och likt ett tvåstegsurval  

görs urvalet på mer än en nivå, vilket överensstämmer med det urval som har genomförts  

i denna studie. 

 

Gällande urval aktualiseras även frågan om hur många som ska intervjuas. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) är det oftast inte tillräckligt att intervjua enbart en eller ett par 

personer. Anledningen till detta är att det kan resultera i att endast högst personliga åsikter 

och uppfattningar skildras i en studie. I fråga om representativitet inom kvalitativ forskning 

kan mättnad nämnas. Mättnad innebär att en forskare upplever att de svar som framförs under 

intervjuer återkommer och att ett svarsmönster uppkommer. I ett sådant läge är det möjligt att 

ytterligare intervjuer inte skulle generera någon ny kunskap. Var denna mättnadsnivå ligger 

går emellertid inte att fastställa på förhand, däremot ställs det inom kvalitativ forskning inga 

krav på att i förväg bestämma antalet intervjuer som ska genomföras. Det enda sättet att 

avgöra när någon form av mättnad uppnås är genom att varva intervjuer, det vill säga 

insamlingen av empiri, och analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Av denna anledning 

och i en strävan att säkerställa viss representativitet har fyra personer intervjuats och det 

insamlade materialet har analyserats efter hand. 

 

Samtliga intervjuer har, efter intervjupersonerna gett sitt samtycke, spelats in. Detta är ett 

vanligt tillvägagångssätt för kvalitativa intervjuer eftersom kvalitativa forskare inte enbart är 
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intresserade av vad som sägs utan också hur det sägs (Bryman, 2011). Då en intervju spelas in 

kan jag som forskare fokusera på att lyssna och ta till mig det intervjupersonen säger istället 

för att noggrant anteckna det som behandlas under intervjun i en strävan att direkt erhålla en 

fullständig redogörelse. Ytterligare en positiv aspekt med ljudinspelningar är att citat från 

intervjupersonen kan användas och ett ordagrant citat anses vara mer trovärdigt än en 

forskares omskrivning av vad någon annan har sagt (Myers, 2013). Med grund i detta har 

därför varje deltagare i denna studie blivit tillfrågad om huruvida intervjun får spelas in eller 

ej. Ljudinspelningarna har emellertid kombinerats med att mindre anteckningar gjorts,  

detta för att komplettera och underlätta efterföljande transkribering av intervjuerna. 

Transkribering, det vill säga att materialet skrivs ut (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011), 

innebär att materialet ändrar form från inspelning till text då det som har kommit till uttryck 

under intervjun blir en redogörelse i skriftlig form. 

 

I fråga om analysen av den insamlade empiriska datan har detta material sammanställts under 

olika huvud- och underrubriker. Materialet har bearbetats genom en tematisk analys vilket 

utgör en av de vanligaste teknikerna inom kvalitativ dataanalys. Med tematisk analys menas 

ett sökande efter återkommande teman i exempelvis intervjuutskrifter genom att materialet 

läses igenom noggrant flera gånger. När olika teman har identifierats analyseras datan utifrån 

dessa (Bryman, 2011). Som ett resultat av det abduktiva angreppssätt som har tillämpats  

i studien har de teman som identifierats sin grund i såväl teori som empiri. Som tidigare 

nämnts tar studien sin utgångspunkt i genomförd litteraturgenomgång och teorin har därmed 

till viss del styrt forskningsdesignen och datainsamlingen. Den intervjuguide som har utgjort 

ett stöd under de intervjuer som har genomförts har således sin grund i studerad teori.  

I intervjuguiden lyfts ett antal olika teman fram, gällande allt från organisationens sourcing-

strategi och förväntningar på outsourcingen till anledningarna bakom beslutet att outsourca 

respektive backsourca (se Bilaga I). Intervjuerna har emellertid varit av semistrukturerad 

karaktär och som ett resultat av detta kom de faktiska frågorna och dess ordningsföljd att 

avvika från intervjuguiden vid vissa tillfällen. När intervjumaterialet sedan lästes igenom gick 

däremot ett antal tydliga teman att uttyda. Under samtliga intervjuer behandlades de bakom-

liggande faktorerna till outsourcing- respektive backsourcingbeslutet noggrant. Företagen 

beskrev också sina upplevelser under outsourcingprocessen med stor inlevelse. De gjorde 

även jämförelser mellan hur situationen i företaget ser ut nu kontra då. Dessa identifierade 

teman fick därmed utgöra basen för den empiriska sammanställningen i kapitel 4. 
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2.5 Etiskt förhållningssätt 
Som tidigare nämnts utgör kännedom om etiska aspekter inom forskning en aspekt som för 

forskare som bedriver fallstudier är önskvärd att ha (Yin, 2009, 2014). Med grund i detta 

anser jag att det är viktigt att jag redogör för det etiska förhållningssätt som har tillämpats  

i studien. 

 

Diskussioner om etiska aspekter aktualiserar värderingars roll i en forskningsprocess och 

frågor kan exempelvis gälla hur de studerade individerna ska behandlas. Grundläggande 

etiska aspekter rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som 

forskningen omfattar (Bryman, 2011). I fråga om svensk forskning och etiska principer gäller 

bland annat informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att de som berörs av en viss forskning ska informeras om dess 

syfte. Deltagarna i undersökningen ska också upplysas om att deras medverkan är frivillig och 

att de har rätt att avbryta den. Med samtyckeskravet menas att deltagarna i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Forskaren ska därför i detta avseende erhålla 

uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att 

information om alla deltagare ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att deras 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma över dem. 

Slutligen syftar nyttjandekravet till att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Sett till det praktiska genomförandet av denna studie och dessa etiska principer kan sägas att 

varje enskild intervju inleddes med en redogörelse för studiens syfte. De intervjuade 

informerades också, i enlighet med informationskravet, om att deras deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta intervjun. För att tillgodose konfidentialitetskravet har 

varje deltagare behandlats med konfidentialitet och anonymitet, något som är i linje med det 

arbetssätt som Walsham (2006, s. 327) beskriver: ”… I say that I will not identify them by 

name or by giving their specific position, either in written work or in reporting back to 

internal organizational sponsors”. Uppgifter om deltagarna har också, precis som kravet 

föreskriver, förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte har kunnat komma över dem.  

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, har beaktats genom att jag har upplyst deltagarna om att 

insamlat material endast är avsett att användas för studiens ändamål. 
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Utöver detta har jag under studien tillämpat mig av ett tillvägagångssätt som kan kallas för 

den gyllene regeln. Detta innebär att jag som forskare har behandlat deltagarna på det sätt som 

jag själv hade velat bli behandlad (Myers, 2013). Vidare har jag gett intervjupersonerna 

möjligheten att ta del av och ge återkoppling på transkriberingarna innan materialet har 

använts. Jag har också varit ärlig och förklarat vad jag gör, anledningen till att jag gör det  

och vad jag kommer göra med studiens resultat, allt detta i linje med de etiska principer som 

Myers (2013) presenterar.  

2.6 Praktiskt genomförande 
För att uppnå en hög grad av transparens presenteras i detta avsnitt en noggrann redogörelse 

för det praktiska genomförandet av studien. Tydliga val och överväganden behandlas 

avseende tre områden, nämligen (1) litteraturstudie, (2) fallstudie och (3) dataanalys. 

2.6.1 Litteraturstudie 

Den litteraturstudie som har genomförts under detta arbete har haft sin utgångspunkt i de 

vetenskapliga databaser som Linköpings universitet har tillgång till. Främst har en funktion 

kallad UniSearch på universitetsbibliotekets hemsida använts där jag som användare har 

kunnat söka efter artiklar, böcker och tidskrifter samtidigt. De sökord som har använts för att 

identifiera lämplig litteratur är bland annat outsourcing, information technology och 

backsourcing. De resultat som sökningarna resulterade i gick att återfinna i databaser såsom 

Business Source Premier, Scopus och Inspec.  

 

Litteraturen utvärderades efter dess relevans och hänsyn togs till hur den publicerats.  

Som tidigare nämnts har flera av de vetenskapliga artiklar som behandlas i studien publicerats 

i tidskrifter där de fått genomgå kritiska granskningar, något som talar för en viss grad av 

kvalitet och trovärdighet. Till exempel används artiklar från European Journal of Information 

Systems, Information Systems Research samt Information and Organization, tre stycken 

tidskrifter med gott rykte. I en del fall har böcker använts och även i detta avseende har viss 

hänsyn tagits till materialets ursprung, det vill säga till aspekter såsom vem författaren är och 

vilket förlag som har gett ut en specifik bok. Endast ett fåtal nyhetsartiklar och liknande texter 

används i studien för att bland annat belysa problemområdets aktualitet. Internetbaserade 

sidor har med andra ord använts med återhållsamhet, detta då de kan anses vara svårare att 

granska och utvärdera.  

 



 25 

Gällande litteraturens aktualitet i tid kan nämnas att den teoretiska referensramen till största 

del behandlar verk från 2000-talet och framåt, något som talar för att de fokuserar på områden 

som ligger i tiden. Däremot presenteras i referensramen viss äldre forskning som vuxit fram 

och haft sin grund i omständigheter och marknadsförhållanden som eventuellt inte råder idag. 

Den litteratur som är något äldre har emellertid främst använts för att redogöra för mer 

varaktiga teman inom ämnesområdet och dess historiska bakgrund, den bör därmed inte 

förkastas utan snarare ses som kompletterande till ny forskning. Det faktum att ny forskning 

ofta finner stöd i äldre studier talar även för den äldre forskningens fortsatta aktualitet. 

 

Som tidigare nämnts har teorin till viss del styrt forskningsdesignen och datainsamlingen, 

men den har även varit en del av en iterativ process för datainsamling och analys. 

Teoriundersökningen har under arbetet kunnat förfinas i den bemärkelsen att fler perspektiv 

har uppkommit och även utforskats. I samband med insamlingen av empiri, där det praktiska 

genomförandet beskrivs nedan, har också nya insikter erhållits. Dessa nya insikter har gjort att 

nya infallsvinklar och perspektiv visat sig. Resultatet av litteraturstudien utgörs av den 

teoretiska referensram som går att återfinna i kapitel 3. 

2.6.2 Fallstudie 

Den empiriska datainsamlingen har skett genom genomförandet av enskilda intervjuer hos 

fyra organisationer inom privat sektor. Totalt har fyra personer intervjuats. Som tidigare 

nämnts har urvalet till dessa intervjuer varit ett målinriktat sådant. För att besvara studiens 

syfte och de formulerade frågeställningarna var en första avgränsning i urvalsprocessen  

att undersöka organisationer som använder sig av IT och IT-lösningar i sitt dagliga arbete. 

Ytterligare ett urvalskriterium var att organisationerna tidigare skulle ha backsourcat sin  

IT och/eller vara i färd med att göra detta. För att erhålla en djup förståelse för ämnet valde 

jag att rikta mig till personal ur de avdelningar eller enheter som har kunskap om och inblick  

i de frågor som studien behandlar.  

 

Som en utgångspunkt för urvalet valde jag att söka efter och ta inspiration ifrån 

sammanställningar av företag som är verksamma i Sverige, något som medförde en tydlig 

struktur på urvalsprocessen. Efter visst letande på internet identifierade jag ett antal företag 

som förekom på olika sammanställningar och då jag anade att dessa organisationer åtminstone 

uppfyllde det första urvalskriteriet, det vill säga användandet av IT och IT-lösningar  

i det dagliga arbetet, valde jag att kontakta drygt 50 stycken av dessa företag via e-post.  
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I majoriteten av fallen vände jag mig till företagens huvudkontor alternativt deras kundtjänst 

där jag sedan blev hänvisad till lämpliga kontaktpersoner. I de fall då jag på egen hand kunde 

återfinna information om företagens personal kontaktades dessa direkt via e-post, utan att 

huvudkontoret eller kundtjänsten kontaktades och utan tidigare bekantskap med de specifika 

personerna. I samband med denna kontakt presenterades förutsättningarna för mitt urval  

där målsättningen var att identifiera de organisationer som både uppfyllde det första kriteriet 

och det andra, det vill säga att backsourcing av IT antingen varit och/eller är aktuellt.  

Redan vid detta tillfälle informerades företagen om att de skulle behandlas med anonymitet. 

De företag som efter ett par veckor fortfarande inte svarat på e-postmeddelandet kontaktade 

jag via telefon i en strävan om att få ett tydligt svar på frågan om en medverkan vore aktuell. 

Till slut utgjordes urvalet av en grupp om fyra stycken företag. 

 

Tid och plats för respektive intervju bestämdes via e-post alternativt telefon. En kort tid före 

varje intervjutillfälle skickades den utarbetade intervjuguiden till personerna via e-post.  

Tre av fyra intervjuer genomfördes på plats hos företagen. En av intervjuerna genomfördes 

per telefon, detta då intervjupersonen i fråga var på resande fot. Varje enskild intervju 

inleddes med en redogörelse för studiens syfte och de intervjuade informerades också om att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Deltagarna 

fick även veta att deras medverkan skulle behandlas med konfidentialitet och anonymitet  

i den bemärkelsen att varken deras eller företagets namn kommer anges i arbetet.  

De informerades däremot om att viss bakgrundsinformation om dem och företaget,  

som exempelvis roll och bransch, kommer att presenteras. Varje deltagare fick sedan 

bestämma om ljudinspelning av intervjun fick ske eller ej. Samtliga intervjupersoner gav sitt 

samtycke till inspelning och för att komplettera samt underlätta efterföljande transkribering 

valde jag att även föra mindre anteckningar under intervjuerna. I genomsnitt tog varje intervju 

ungefär en timme att genomföra. I Tabell 2.1 nedan återfinns en sammanställning av 

genomförda intervjuer avseende intervjuperson, företag, roll samt datum och tid för  

varje intervju. 

Tabell 2.1 Sammanställning av genomförda intervjuer 

Intervjuperson Företag Roll Datum Tid 
Intervjuperson A Företag A Senior IT-specialist 2015-03-16 68 minuter 
Intervjuperson B Företag B Chief Information Officer 2015-03-17 55 minuter 
Intervjuperson C Företag C IS/IT Director 2015-03-19 75 minuter 
Intervjuperson D Företag D IT-applikationschef 2015-03-20 50 minuter 
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Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades samtliga ljudinspelningar. Kort efter 

varje intervjutillfälle fick intervjupersonen i fråga möjlighet att via e-post ta del av och ge 

återkoppling på transkriberingen innan materialet användes i arbetet. Denna respondent-

validering resulterade i att endast ett par mindre ändringar gjordes i materialet. Vad gäller 

genomförda intervjuer uppnåddes en mättnad, något som blev tydligt när insamlingen  

av empiri och analys varvades. Ju fler intervjuer som genomfördes under arbetets gång desto 

tydligare blev det att vissa aspekter återkom och att mönster uppenbarade sig i materialet. 

Fallstudien och dess resultat presenteras i kapitel 4 där en noggrann empirisk redogörelse går 

att återfinna. 

2.6.3 Dataanalys 

Som tidigare nämnts har ett abduktivt angreppssätt tillämpats under detta arbete där teori och 

empiri har fått samspela. Med utgångspunkt i studerad litteratur samlades studiens empiriska 

data in, vilken gav mig en ökad förståelse för fenomenet i praktiken och nya insikter kunde 

erhållas. De nya insikterna gjorde att andra infallsvinklar och perspektiv visade sig, något jag 

tog tillvara på i den fortsatta litteraturstudien där ytterligare teorier som kunde förklara de 

empiriska fynden eftersöktes. 

 

I fråga om analysen av den empiriska datan valde jag att sammanställa materialet under olika 

huvud- och underrubriker. Materialet bearbetades genom en tematisk analys där 

återkommande teman identifierades. Under samtliga intervjuer behandlades de 

bakomliggande faktorerna till outsourcing- respektive backsourcingbeslutet noggrant. 

Företagen beskrev också sina upplevelser under outsourcingprocessen med stor inlevelse.  

De gjorde även jämförelser mellan hur situationen i företaget ser ut nu kontra då.  

Dessa identifierade teman fick därmed utgöra basen för den empiriska sammanställningen.  

I kapitel 5 förs en analys och diskussion kring empirin där utgångspunkt tas i tidigare 

presenterad teori och egna reflektioner. 

2.7 Trovärdighet och kvalitet 
Genom att jag noggrant redogjort för det praktiska genomförandet under denna studie har en 

hög grad av transparens kunnat uppnås. I och med detta ökar möjligheten att genomföra en 

liknande undersökning för att pröva denna studies resultat. Att jag som forskare har beskrivit 

mitt tillvägagångssätt på ett detaljerat sätt talar även för en ökad trovärdighet för studien.  

I och med att intervjuerna och den data som har samlats in vid dessa utgör centrala delar av 
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undersökningen kan det faktum att intervjupersonerna och företagen behandlats med 

anonymitet emellertid innebära svårigheter med att replikera studien. 

 

Ytterligare en aspekt som talar för studiens trovärdighet är det faktum att intervjupersonerna 

har haft kunskap om och inblick i de frågor som studien behandlar. För att säkerställa 

intervjuernas kvalitet gjordes noga överväganden över vilka frågor som skulle ställas och hur 

dessa skulle formuleras. Vidare har jag utgått ifrån samma intervjuguide vid samtliga 

intervjuer och därmed har en jämförelse mellan intervjupersonernas svar varit möjlig,  

något som kan tänkas ha en positiv inverkan på studiens trovärdighet. Då intervjuguiden har 

haft sin utgångspunkt i studiens problemområde, syfte, frågeställningar och teorier inom det 

aktuella området kan studiens trovärdighet och kvalitet stärkas ytterligare. Även det faktum 

att ljudinspelning skett av samtliga intervjuer talar för studiens trovärdighet eftersom en mer 

detaljerad beskrivning av intervjupersonernas uttalanden har kunnat ges. Då tre av fyra 

intervjuer har genomförts på plats hos företagen har det också varit möjligt för mig att läsa  

av intervjupersonerna och deras kroppsspråk samt upprätthålla en god kommunikation,  

något som har bidragit till resultatens giltighet. Däremot genomfördes en av intervjuerna per 

telefon då intervjupersonen var på resande fot och vad gäller denna intervju har möjligheten 

att läsa av personen i fråga därmed varit begränsad. 

 

Som tidigare nämnts har jag gett intervjupersonerna möjlighet att ta del av och godkänna 

transkriberingarna innan materialet har använts. Detta kallas för respondentvalidering eller 

deltagarvalidering, en process då en forskare delar med sig av sina resultat till de personer 

som har deltagit i en undersökning. Det finns olika former av respondentvalidering varav en 

överensstämmer med det tillvägagångssätt som har tillämpats i denna studie, nämligen att jag 

som forskare har förmedlat en redogörelse för vad som har sagts under en intervju (Bryman, 

2011). Mitt mål med att låta respektive deltagare ta del av materialet var att säkerställa att 

mina beskrivningar var riktiga och att resultatet samt mina intryck stämde överens med 

personernas uppfattningar. Jag ville även undersöka förekomsten av avvikelser i materialet. 

Intervjupersonerna kunde genom respondentvalideringen konkretisera sina uttalanden och 

rätta till eventuella felaktigheter. En sådan process kan emellertid leda till att deltagarna 

reagerar på ett defensivt sätt, de kan rentav vilja censurera delar av materialet (Bryman, 

2011). Någon sådan situation har emellertid inte uppkommit under arbetet och jag anser  

att risken för detta har kunnat motverkas genom att intervjupersonerna behandlats med 

anonymitet. 
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Som tidigare har diskuterats i avsnitt 2.4.1 kan ett antal svårigheter och viss kritik uppkomma 

vid tillämpningen av en kvalitativ forskningsstrategi, en fallstudiedesign och kvalitativa 

intervjuer. Exempelvis innebär intervjuer en risk att det som sägs kan ha andra syften än vad 

intervjuaren har tänkt sig eller förstår eller att respondenten säger vad denne tror att 

intervjuaren vill höra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011; Yin, 2009, 2014). Vidare kan den 

intervjuade välja att utelämna viss information på grund av bristande förtroende för den som 

intervjuar, något som kan leda till att datainsamlingen blir ofullständig (Myers & Newman, 

2007). Även jag som forskare och intervjuare kan ha påverkat intervjuerna genom att jag följt 

upp vissa frågor och på så sätt styrt intervjun i specifika riktningar. Det är också tänkbart att 

en annan forskare exempelvis skulle ha lagt märke till teman i det insamlade materialet som 

jag inte har identifierat. Alla dessa svårigheter talar emot studiens trovärdighet och kvalitet. 

Däremot har intervjuer genomförts med olika personer för att ta del av skilda perspektiv på 

fenomenet, något som jag anser inverka positivt på studiens trovärdighet. 

2.8 Studiens generaliserbarhet 
En studies externa validitet syftar till dess generaliserbarhet (Yin, 2009, 2014). Detta kan 

beskrivas som ”... defining the domain to which a study’s findings can be generalized” (Yin, 

2009, s. 40) och behandlar därmed frågan om huruvida en studies resultat kan generaliseras, 

eller överföras, till andra sammanhang än det specifika fallet.  

 

I fråga om fallstudier talas det om analytisk generalisering (Yin, 2009). Denna studie syftar 

till att vidga den befintliga forskningen inom outsourcing och backsourcing genom just 

analytisk generalisering, vilket innebär att jag som forskare strävar efter att generalisera 

resultatet till teorin (Yin, 2009). Däremot kan viss kritik och invändningar framföras  

gällande möjligheten att generalisera resultatet från kvalitativa undersökningar, exempelvis  

menar Svensson och Ahrne (2011) att en forskare bör vara försiktig och återhållsam vid 

generaliseringen av en kvalitativ studie. I detta avseende gör jag emellertid medhåll i det 

resonemang som Walsham (2006, s. 322) ger uttryck för: 

 

Does access to a limited set of organizations, or even one organization only, 

necessarily remove the possibility of generalizability? My answer to this is a 

clear no, as I stated in my 1995 paper, as generalizations can take the form of 

concepts, theories, specific implications or rich insights. 
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De fyra sorters generalisering som kan göras utifrån tolkande fallstudier inom IT är med andra 

ord: (1) konceptutveckling, (2) teorigenerering, (3) utpekandet av specifika samband samt  

(4) bidragandet av rika insikter inom det undersökta området (Walsham, 1995). I denna studie 

kan två av generaliseringstyperna sägas vara aktuella och dessa är utpekandet av specifika 

samband och bidragandet av rika insikter. Genom att undersöka vilka motiv som kan ligga till 

grund för organisationers val att outsourca respektive backsourca IT-relaterade aktiviteter och 

funktioner samt hur de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca kan förändras 

under en outsourcingprocess kan betydelsefulla insikter erhållas. Dessa insikter kan senare 

användas inom studier som fokuserar på ämnesområdet i andra organisationer och 

sammanhang. Vidare underlättas teoriutveckling i de fall då antalet fall som studeras är fler än 

ett (Bryman, 2011), en förutsättning som denna studie uppfyller. För att en generalisering ens 

ska vara möjlig krävs emellertid ett resultat, något som har sin grund i noggranna redogörelser 

för bland annat relevant teori och empiri. I nästa kapitel presenteras därför studiens teoretiska 

referensram, ett kapitel som utgör en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien utgår ifrån i form av 

relevanta begrepp och tidigare forskning. Referensramen är uppdelad i två huvudområden, 

nämligen (1) outsourcing och (2) backsourcing. Inom huvudområdena behandlas exempelvis 

innebörden av olika begrepp och de faktorer som kan ligga till grund för organisationers val 

att outsourca respektive backsourca sin IT. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen. 

3.1 Outsourcing 
För att kunna identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för organisationers val att 

outsourca respektive backsourca sin IT krävs en förståelse för vad outsourcing innebär samt 

för vilka effekter och konsekvenser detta kan föra med sig. Därför fokuserar denna första del 

av den teoretiska referensramen på outsourcing. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

begreppet och därefter behandlas bland annat outsourcingens utveckling, outsourcing av IT 

samt de motiv kan ligga till grund för organisationers val att outsourca sin IT. Syftet med 

denna inledande del är att ge läsaren en förståelse för outsourcing för att senare kunna följa en 

diskussion kring backsourcing och dess bakomliggande faktorer. 

3.1.1 Begreppet outsourcing 

Outsourcing syftar till ett avtalsförhållande mellan organisationer där en organisations tjänster 

eller produkter inom en funktion eller aktivitet läggs ut till en extern aktör. Som tidigare 

nämnts gäller det sådant arbete som företag vanligtvis genomför på egen hand, men som en 

extern leverantör nu får ta över (Belcourt, 2006). Vid ett företags beslut om att outsourca 

överförs IT-tillgångar, hyresavtal, personal och förvaltningsansvaret för tjänsteleveranser till 

denna leverantör (Hirschheim & Lacity, 2000). I princip kan vilken aktivitet som helst utgöra 

ett tänkbart område för en organisation att outsourca. Valet utgör en avvägning mellan det 

värde som aktiviteten genererar och den kostnad som uppstår. Samma resonemang går att 

applicera på de aktiviteter som redan är outsourcade och därmed utgör tänkbara områden att 

föra tillbaka till den interna verksamheten (Hendry, 1995). 

 

En organisation fattar beslut gällande sin sourcingstrategi för IT vid flera tidpunkter varav en 

utgör det initiala beslutet om sourcing. I detta skede finns två huvudsakliga alternativ,  

att utföra aktiviteterna på egen hand eller att outsourca. Väljer organisationen att utföra 

aktiviteterna på egen hand, det vill säga att insourca, blir den interna IT-avdelningen ansvarig 
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för arbetets genomförande. Om organisationen väljer att outsourca läggs arbetet istället ut  

på en leverantör (Veltri et al., 2008; Wong, 2008a). Outsourcing av IT innefattar en utformad 

budget, tillgångar såsom hårdvara, mjukvara och personal samt hantering av hela funktionen 

(Solli-Sæther & Gottschalk, 2015). Ett avtalsförhållande upprättas (Belcourt, 2006) där 

parterna blir kund respektive leverantör, något som visar sig i att transaktionerna blir formella 

och fokus läggs vid resultat- och effektstyrning. Detta kan ställas i kontrast till den mer 

personliga relation som föreligger mellan chef och medarbetare samt det fokus som läggs vid 

beteende då IT hanteras internt (Solli-Sæther & Gottschalk, 2015). 

 

Till ett företags beslut om sourcing hör alltså frågan om var de berörda aktiviteterna ska 

hanteras. Denna frågeställning berör både egenskaperna hos aktiviteterna i fråga och 

överväganden kring marknad (Tadelis, 2007). I detta avseende finns fyra stycken möjliga 

leveransalternativ som kan ses ur de två dimensioner som tidigare nämnts, nämligen:  

(1) att hantera aktiviteten internt och (2) att outsourca. Utifrån dessa dimensioner kan ett 

företag även fatta ett beslut om den geografiska plats som arbetet ska utföras på där (1) lokalt 

och (2) utomlands utgör två valmöjligheter (Cohen & Young, 2005; Tadelis, 2007). De olika 

alternativen vid ett företags beslut om sourcing illustreras i Figur 3.1 nedan. 

 

 
Figur 3.1 Alternativ vid ett företags beslut om sourcing, fritt efter Tadelis (2007, s. 264) 

 

I linje med Tadelis (2007) diskuteras dessa alternativ även av Cohen och Young (2005)  

som avseende intern hantering och outsourcing gör en åtskillnad mellan inhemsk och  

icke-inhemsk marknad. Utifrån detta kan sägas att en lokal och integrerad hantering enligt 
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ovan innebär att tjänsterna konstrueras och underhålls internt med personal och resurser som 

går att återfinna i samma land som tjänstekonsumenten är verksam inom. En multinationell 

hantering kan också kallas för företagsintern offshoring och syftar till att en organisation 

sätter upp sin egen verksamhet i ett annat land än där tjänstekonsumenten går att återfinna. 

Med lokal outsourcing menas att ett företag köper tjänster av en extern leverantör som 

använder sig av personal och resurser som går att återfinna i samma land som tjänste-

konsumenten är verksam inom. Det fjärde och sista sourcingalternativet är offshoring som 

innebär att ett företag köper tjänster av en extern leverantör som använder sig av personal  

och resurser som går att återfinna i ett annat land än där tjänstekonsumenten går att återfinna 

(Cohen & Young, 2005). 

 

Det finns olika trender inom outsourcing varav en, utöver backsourcing, är just offshoring 

eller offshore outsourcing (Dibbern, Goles, Hirschheim & Jayatilaka, 2004). Gällande IT kan 

detta beskrivas som en funktion som flyttats utomlands där kund och leverantör är geografiskt 

åtskilda och IT-tjänster vanligtvis levereras till en lägre kostnad (Solli-Sæther & Gottschalk, 

2015). Ett företag outsourcar i detta fall sin IT till en eller flera leverantörer som ligger 

utanför den så kallade första världen, vanligtvis Indien eller Kina (Dibbern et al., 2004).  

I fråga om denna typ av outsourcing gäller viktiga frågor möjligheten till att göra kostnads-

besparingar, tillgången till kvalificerade resurser och kvaliteten på samarbetet (Solli-Sæther  

& Gottschalk, 2015). Vid ett beslut om att genomföra en offshoring lägger företag stor vikt 

vid kostnadsaspekten eftersom den kan skilja sig åt markant mellan länder i första världen  

och utvecklingsländer (Dibbern et al., 2004). Avseende detta menar Tadelis (2007) att arbets-

kostnaderna kan spela in. Genom att använda sig av offshoring kan företag också få tillgång 

till mer avancerade färdigheter (Dibbern et al., 2004).  

 

Allt fler företag outsourcar sin IT-verksamhet till offshoreleverantörer (Dabir & Ness, 2011), 

men i och med att kund och leverantör är geografiskt åtskilda innebär det emellertid att de är 

föremål för olika språk, kulturer och tidszoner (Solli-Sæther & Gottschalk, 2015).  

Offshoring kan därmed innebära att olika typer av dolda kostnader uppkommer. Två av de 

vanligaste dolda kostnaderna som uppkommer i samband med outsourcing i allmänhet är den 

kostnad som uppstår vid överföringen av arbete och kunskap till leverantören samt löpande 

utgifter för personal och hanteringen av outsourcingrelationen. I detta avseende kan 

exempelvis omfattande resekostnader till en offshoreleverantör i Asien som inte tidigare har 

tagits med i ett företags beräkningar innebära att överföringsprocessen visar sig vara väldigt 
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kostsam. Utöver detta kan dolda kostnader uppkomma som ett resultat av det kulturella 

avståndet i form av bristfällig anpassning av kulturer och språkliga barriärer. Till skillnad från 

resekostnader utgör detta en kostnadspost vars storlek är svår att på förhand uppskatta och 

ofta underskattar ett företag dessa utgifter, detta under förutsättning att de faktiskt inkluderas  

i kostnadsberäkningarna (Tadelis, 2007). 

 

Vid en organisations val om att outsourca en del av eller samtliga av sina IT-funktioner kan 

dessa lämnas över till en eller flera externa leverantörer (Whitten, Chakrabarty & Wakefield, 

2010). Detta kallas för single sourcing och multiple sourcing. Single sourcing innebär att ett 

företag vänder sig till enbart en aktör (Heese, 2015) medan multiple sourcing eller 

multisourcing kan beskrivas som “… the disciplined provisioning and blending of business 

and IT services from the optimal set of internal and external providers in the pursuit of 

business goals” (Cohen & Young, 2005, s. 3). Med denna typ av sourcing vänder sig företaget 

till två eller fler leverantörer för att fördela arbetet (Heese, 2015). För att kunna använda sig 

av multisourcing måste en verksamhet anta en ny verksamhetsmodell som inkluderar nya 

förhållningssätt till bland annat företagets sourcingstrategi, styrning och förvaltning av 

sourcingen samt till mätning av tjänsterna (Cohen & Young, 2005). 

3.1.2 Outsourcingens utveckling 

Som tidigare nämnts har organisationer alltid använt sig av outsourcing av vissa funktioner.  

I årtionden har de flesta organisationer anlitat företag som fått ansvara för städning eller 

restaurangdrift, tidigare var det med andra ord främst tal om outsourcing av stödaktiviteter. 

Däremot har outsourcingens omfattning ökat och numera outsourcar organisationer alltmer 

avgörande och komplexa aktiviteter, allt från förvaltning av IT till hela funktioner 

(Barthélemy, 2003; Belcourt, 2006). Outsourcingens utveckling behandlas även av Tully 

(1993) som diskuterar förekomsten av ”the modular corporation”, det vill säga organisationer 

som fokuserar på vad de gör bäst och låter externa specialister hantera övriga aktiviteter. 

Lösningen liknas med nätverk bestående av de bästa leverantörerna och dessa tillverknings- 

eller tjänsteenheter kan ses som modulbaserade då ”… they can be added or taken away with 

the flexibility of switching parts in a child's Lego set” (Tully, 1993). 

 

Samhällen sägs ofta gå igenom olika utvecklingsfaser. Jordbrukssamhället utvecklades till att 

bli ett industrisamhälle genom den industriella revolutionen då maskiner, verktyg och 

arbetsorganisering i form av arbetsspecialisering och löpande band blev aktuellt. Såväl inom 
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som mellan företag ägde en arbetsspecialisering rum. I takt med denna utveckling kunde ett 

materiellt välstånd skapas och en infrastruktur uppföras. En stabil offentlig service kunde 

också etableras. Vidare har industrisamhället blivit ett tjänstesamhälle som förvandlas till ett 

informations- och kunskapssamhälle (Axelsson, 1998). En mer aktuell syn på detta 

tillhandahålls av Hedström, Kolkowska, Karlsson och Allen (2011) som menar att just 

information utgör en av de viktigaste tillgångarna för ett företag. Den teknologiska 

utvecklingen har medfört att stora mängder information kan hanteras och det finns även ett 

stort intresse för hur kunskap genereras. Tjänstesamhället kan visa sig på flera olika sätt  

och ett tjänsteföretags verksamhet kan rikta sig till både privatpersoner och organisationer. 

Genom en specialisering av näringslivet ställs minskade krav på organisationer att utföra 

arbetet internt, vilket i sin tur leder till att andelen inköpta varor och tjänster ökar (Axelsson, 

1998). 

 

Outsourcingtrenden var en av de starkaste och mest varaktiga trenderna inom affärslivet under 

perioden 1985-1995. I slutet på 80-talet och början på 90-talet förvärrades organisationers 

konkurrenssituation som ett resultat av den då rådande lågkonjunkturen. Kostnadsbesparingar 

blev alltmer vanliga och organisationer tvingades se närmare på verksamhetens effektivitet 

och kostnadsbas. Ett större fokus lades vid att höja organisationers effektivitet, antingen 

genom enklare åtgärder som exempelvis nedskärningar eller genom mer omfattande 

förändringar såsom utvecklingen av interna marknader. Ytterligare ett alternativ var 

outsourcing (Hendry, 1995). 

 

Som ett resultat av det ekonomiska klimatet var det nödvändigt att varje beslut om att behålla 

en avdelning eller enhet var försvarbart i monetära termer. I detta avseende ställdes de 

genererade vinsterna i förhållande till alternativkostnaden för kapitalbindningen. Aldrig förr 

hade organisationer behövt fundera kring kostnaden för att upprätthålla en personalfunktion 

eller om en liknande tjänst skulle kunna erhållas till ett lägre pris. I samband med 

konjunkturnedgången blev emellertid frågor som dessa ofrånkomliga. Outsourcing och dess 

framfart kan däremot ses ur flera olika synvinklar utöver lågkonjunkturens inverkan. 

Outsourcing kan exempelvis betraktas som en logisk respons till en förändrad 

kommunikationsteknik. Det kan anses utgöra ett svar på konkurrenstryck till följd av 

exempelvis längre produktlivscykler och förändringar i den internationella konkurrensen eller 

som resultatet av aspekter såsom politisk ideologi (Hendry, 1995).  
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Outsourcing blev alltmer märkbart under 1990-talet (Zirpoli & Becker, 2011) då viss 

ekonomisk tillväxt förstärkte trenden. Även den plötsliga kraschen i början av 2000-talet 

förstärkte outsourcingvågen. Under den tillväxtfas som uppstod när den internetbaserade 

ekonomin blev aktuell började ett stort antal organisationer använda sig av outsourcing i ett 

försök att få ut sina produkter till marknaden tidigare, hantera tillväxten och få tillgång till 

kompetens som var svår att finna och även kostsam. Under nedgången började emellertid ett 

allt större fokus läggas vid företagens budgetar och detta förändrade synen på outsourcing 

som då sågs som en möjlighet att göra kostnadsbesparingar (Cohen & Young, 2005). 

Outsourcingtrenden nådde sin höjdpunkt under det senaste decenniet och har vuxit till att 

utgöra en norm i dagens samhälle (Zirpoli & Becker, 2011). 

3.1.3 Motiv till outsourcing och eventuella risker samt problem 

Som tidigare har nämnts utgör kostnadsbesparingar samt möjligheten att få tillgång till 

avancerad och modern teknik samt till specialistkompetens exempel på aspekter som brukar 

lyftas fram som vanliga anledningar till att organisationer väljer att outsourca.  

En verksamhets strategiska inriktning kan också spela in i det avseendet att arbetsgivare väljer 

att fokusera på kärnkompetensen då de inser att det inte är möjligt att uppnå spetskompetens 

inom alla områden (Belcourt, 2006; Gonzalez et al., 2010). Outsourcing utgör ett kraftfullt 

verktyg för ett företag att förbättra sitt resultat (Barthélemy, 2003) och ytterligare en 

anledning till att företag väljer att outsourca sin IT är att undanröja kulturella och 

organisatoriska problem (Shepherd, 1999). Däremot innebär inte ett beslut om att outsourca 

endast positiva aspekter. Det finns en mängd eventuella risker i fråga om exempelvis 

outsourcing av IT (Dabir & Ness, 2011). I detta avseende kan till exempel teknisk kunskap 

inom organisationen gå förlorad och efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan vara 

bristfällig (Gonzalez et al., 2010).  

 

Förverkligandet av de målsättningar som ligger bakom ett outsourcingbeslut beror i sin tur på 

en kombination av föreställningar avseende den externa leverantörens förmåga och beteende. 

För att nämna ett exempel kan sägas att bakom anledningen att göra kostnadsbesparingar 

finns en förväntan om att leverantören ska genomföra arbetet i fråga till en lägre kostnad.  

På samma sätt finns det bakom anledningen att vilja få tillgång till specialistkompetens en 

förväntan om att leverantören är mer kompetent än den egna verksamheten. Däremot kan det 

under en outsourcingprocess bland annat visa sig att leverantören hittar sätt att ta mer betalt 

än väntat, att leverantörens kompetens inte är fullt så imponerande samt att leverantören är 
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oförmögen att relatera till kundens verksamhet och dess behov. Ytterligare risker och problem 

som kan uppkomma under outsourcingen är att det visar sig råda ett kontinuerligt behov  

av intern specialiserad personal som kontrollerar och styr leverantören samt att dessa 

aktiviteter visar sig utgöra en större belastning för verksamheten än vad arbetet med att 

hantera en intern funktion hade inneburit (Shepherd, 1999). I Tabell 3.1 nedan presenteras en 

sammanställning av ett antal anledningar till och eventuella risker med outsourcing. 

 
Tabell 3.1 Anledningar till och eventuella risker med outsourcing, fritt efter Belcourt (2006), Gonzalez et al. (2010) och 
Hendry (1995) 

Anledningar Eventuella risker 
Möjlighet att göra kostnadsbesparingar inom exempelvis teknik och 
personalstyrka 

Minskad stabilitet 

Uppnå en större flexibilitet inom exempelvis teknik och 
personalstyrka 

Minskad samordningsförmåga 

Möjlighet att fokusera på de aktiviteter som bäst genomförs internt, 
det vill säga kärnkompetensen 

Intern kompetens inom specifika områden går förlorad 

Få tillgång till avancerad och modern teknik samt till 
specialistkompetens 

Personal som tidigare har arbetat internt gör det externt istället, 
detta på grund av personalförflyttning 

Uppnå en högre effektivitet Leverantören levererar inte enligt kontraktet  
Uppnå en högre kvalitet på tjänsterna Leverantören kan visa sig vara motvillig till att anpassa sig till ny 

teknik och istället fokusera på det befintliga erbjudandet 

 

När kvaliteten på arbetet inom en viss aktivitet är låg har chefer ofta en positiv inställning till 

att genomföra en outsourcing av aktiviteten. Om det dåliga resultatet beror på faktorer såsom 

otillräckliga stordriftsfördelar eller brist på kompetens kan outsourcing också vara en 

passande lösning (Barthélemy, 2003). Ett företags strävan efter kostnadseffektivitet, fokus på 

kärnkompetens och vilja att förflytta frågan om variationer i kapacitet till utanför den egna 

verksamheten utgör fler goda skäl till att genomföra en outsourcing. En önskan om att flytta 

en problematisk del av verksamheten till en extern leverantör, att lämna över problemen, 

utgör emellertid en dålig anledning till att outsourca och kan faktiskt förvärra situationen 

(Tadelis, 2007).  

 

Outsourcinginitiativ lever emellertid sällan upp till företagsledningens förväntningar 

(Barthélemy, 2003), exempelvis är det nödvändigt att den externa leverantören har tillgång till 

stordriftsfördelar som inte finns internt för att kostnadsbesparingar ska kunna göras (Quélin  

& Duhamel, 2003). I detta avseende kan sju stycken ”dödssynder” eller misstag med 

outsourcing nämnas där en eller flera av dessa synder har visat sig ligga bakom misslyckade 

outsourcingansträngningar. De sju dödssynderna är följande: (1) outsourcing genomförs av 

aktiviteter som inte borde outsourcas, (2) fel leverantör väljs, (3) kontraktet med leverantören 

utformas på ett bristfälligt sätt, (4) personalfrågor förbises, (5) kontrollen över de outsourcade 
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aktiviteterna går förlorad, (6) dolda kostnader som outsourcingen för med sig förbises samt 

(7) ingen exitstrategi finns utformad. Även om dessa misstag är åtskilda utesluter de inte 

varandra och det är troligt att företag möter samtliga dödssynder någon gång under en 

outsourcingprocess (Barthélemy, 2003). När de olika dödssynderna visar sig under processen 

kan emellertid förtydligas genom uppställningen i Tabell 3.2 nedan. 

 
Tabell 3.2 Förekomsten av de sju dödssynderna under en outsourcingprocess, fritt efter Barthélemy (2003, s. 95) 

Tidpunkt Dödssynd  
Ursprunglig idé att outsourca Outsourcing genomförs av aktiviteter som inte borde outsourcas 

Fel leverantör väljs  
Kontraktet med leverantören utformas på ett bristfälligt sätt 

Början av relationen Personalfrågor förbises 
Kontrollen över de outsourcade aktiviteterna går förlorad 
Dolda kostnader som outsourcingen för med sig förbises 

Leverantörsbyte eller återförande av den outsourcade aktiviteten Ingen exitstrategi finns utformad 

 

Den första dödssynden, att outsourcing genomförs av aktiviteter som inte borde outsourcas, 

handlar om att aktiviteter som är en del av företagets kärnkompetens outsourcas. För att 

kunna bestämma vilka aktiviteter som med fördel kan hanteras av en extern aktör krävs det 

därmed en god förståelse för varifrån företagets konkurrensfördel kommer. Den andra 

dödssynden innebär att fel leverantör väljs och detta kan visa sig genom att leverantören inte 

lever upp till företagets förväntningar. Att en bra leverantör väljs är avgörande för 

framgångsrik outsourcing och i detta avseende gäller det att ha i åtanke att företag inte enbart 

outsourcar för att göra kostnadsbesparingar. Inom litteraturen har ett flertal kriterier för ett 

lyckat leverantörsval presenterats där en åtskillnad kan göras mellan hårda och mjuka 

kvalifikationer. Hårda kvalifikationer är konkreta till sin karaktär och kan på ett enkelt sätt 

kontrolleras genom företagsbesiktning 5 . Dessa kvalifikationer syftar till leverantörens 

förmåga att tillhandahålla de allra bästa lösningarna, spjutspetslösningar, till en låg kostnad 

samt till leverantörens näringslivserfarenhet och finansiella styrka. Mjuka kvalifikationer 

handlar istället om attityd. Dessa kvalifikationer kan vara icke-kontrollerbara och de kan 

förändras beroende på omständigheterna. Betydelsefulla kriterier inom denna typ av 

kvalifikationer är att det råder en god kulturell passform, att det finns ett engagemang för 

ständig förbättring, flexibilitet och för att utveckla långsiktiga relationer. Även tillförlitlighet 

utgör ett viktigt kriterium. Ett företag kan välja mellan ett par tillvägagångssätt för att 

upptäcka de bästa, mest kompetenta och pålitliga leverantörerna. Företaget i fråga kan skaffa 

sig egen erfarenhet av en leverantör, ett tillvägagångssätt som både är tidskrävande och 

                                                
5 Due diligence på engelska. 
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kostsamt, eller ta tillvara på andras erfarenhet genom att undersöka leverantörens rykte.  

Att ta tillvara på andras erfarenhet utgör därmed ett mindre kostsamt tillvägagångssätt 

(Barthélemy, 2003). 

 

Den tredje dödssynden syftar till att kontraktet med leverantören utformas på ett bristfälligt 

sätt. Utarbetandet ett bra avtal är av stor betydelse eftersom parterna kan anpassa sina 

förväntningar i enlighet med dess innehåll och de kan även engagera sig i kortsiktiga mål. 

Utöver detta utgör ett väl utformat kontrakt ett skyddsnät om outsourcingrelationen skulle 

misslyckas. Vad gäller kontraktet bör det vara tydligt och väldefinierat, uttömmande,  

baserat på incitament som exempelvis bonusar, balanserat på så sätt att båda parter tjänar på 

det och flexibelt (Barthélemy, 2003). I linje med det resonemang som förs av Barthélemy 

(2003) menar Tadelis (2007) att förväntningar, ansvar och aktiviteter bör bestämmas på ett 

tydligt sätt så att respektive part vet vem som ansvarar för vad och vilket arbete som utförs 

gemensamt. Vidare bör avtalsparterna, enligt Tadelis (2007), säkerställa att det finns väl-

fungerande utvärderingssystem för att mäta resultatet av överenskommelsen. 

 

Den fjärde dödssynden handlar om att personalfrågor förbises, något som är problematiskt 

eftersom en effektiv hantering av dessa frågor är avgörande vid outsourcing. Vid ett företags 

beslut om att outsourca kan anställda se det som en underskattning av deras färdigheter.  

I ett sådant läge är en öppen kommunikation inom verksamheten av central betydelse.  

Företag som överväger att genomföra en outsourcing behöver ta ställning till två 

personalfrågor, nämligen (1) hur nyckelpersoner i personalstyrkan kan behållas och motiveras 

samt (2) hur engagemanget hos de anställda som eventuellt förflyttats till leverantören kan 

säkerställas. Även i de fall anställda får behålla sina befattningar i företaget har outsourcing 

en negativ påverkan på deras känsla av anställningstrygghet och lojalitet (Barthélemy, 2003). 

Vad gäller de anställda som besitter företagsspecifik kunskap tenderar deras roller inom 

organisationen att förändras då outsourcing sker (Barthélemy, 2003; Gonzalez et al., 2010), 

detta från att fokusera på tjänsteleverans till att fokusera på kommunikationen mellan 

leverantör och slutanvändare. En sådan förändring ställer krav på färdigheter som de anställda 

endast kan erhålla genom omfattande utbildning och kontinuerligt stöd (Barthélemy, 2003). 

 

Den femte dödssynden innebär att kontrollen över de outsourcade aktiviteterna går förlorad. 

När en del av verksamheten outsourcas till en extern aktör försvinner möjligheten till kontroll 

genom direkt innehav av tillgångar och anställning av personal. Denna ersätts med en 
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möjlighet till kontroll genom kontraktet. Istället för att utfärda order måste de chefer som 

ansvarar för utlagda aktiviteter förhandla resultatet med den eller de leverantörer som avtal 

finns med. För ett företag som outsourcar är det av stor betydelse att inte förlora kontrollen 

över en outsourcad aktivitet. Barthélemy (2003, s. 92) betonar vikten av kontroll på följande 

sätt: ”Outsourcing does not mean abdicating! A lack of active management must be avoided 

at all cost (…)”. 

 

Kontrollen över de outsourcade aktiviteterna kan gå förlorad på två skilda sätt. För det första 

kan företaget sakna den kapacitet som är nödvändig för att hantera leverantören. För det andra 

kan företaget misslyckas med att hantera denne på ett aktivt sätt. Av dessa anledningar är det 

avgörande att en mindre grupp chefer behålls internt i organisationen med syfte att hantera 

leverantören. Det kan rentav vara så att ny personal med erfarenhet av outsourcing måste 

anställas för detta ändamål. Dessa medarbetare ansvarar för att utveckla en strategi för den 

outsourcade aktiviteten som ligger i linje med företagets övergripande affärsstrategi.  

Utöver färdigheter inom leverantörshantering bör teknisk kompetens finnas inom den egna 

verksamheten. Om teknisk kompetens och möjligheten till att bedöma den tekniska 

utvecklingen saknas är outsourcingen dömd att misslyckas (Barthélemy, 2003). 

 

Den sjätte dödssynden syftar till att de dolda kostnader som outsourcingen för med sig 

förbises. Dessa kostnader är av central betydelse för chefer att ha i åtanke eftersom de kan 

utmana och ifrågasätta motiven för outsourcing. En outsourcingprocess ställer krav på stora 

utgifter för sökandet efter en eller flera leverantörer, upphandling och förvaltningskostnader 

och dessa utgifter kan också förvandla en potentiellt lyckad outsourcing till ett fullständigt 

misslyckande (Barthélemy, 2003). I linje med detta fastslår Quélin och Duhamel (2003) att de 

kostnader som uppstår i samband med övergången till en extern leverantör är höga och att 

chefer ofta anser att inga faktiska kostnadsbesparingar görs under en outsourcing. Att med 

noggrannhet välja ut en leverantör och utforma ett kontrakt med välformulerade förväntningar 

samt tydliga resultatmått är alltså en kostsam process, men de utgifter som är förknippade 

med dessa aktiviteter är nödvändiga för att kunna hålla nere kostnaderna för leverantörs-

hanteringen. De dolda kostnaderna är med andra ord både nödvändiga och till skada för ett 

företags outsourcingansträngningar (Barthélemy, 2003). 

 

Den sjunde och sista dödssynden som företag troligtvis möter under en outsourcingprocess är 

att ingen exitstrategi finns utformad. Ett flertal chefer är motvilliga till att förutse slutet på ett 
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outsourcingkontrakt och ofta misslyckas de därmed med att utarbeta en sådan strategi som 

kan vara i form av att ett leverantörsbyte ska ske eller att den outsourcade aktiviteten ska föras 

tillbaka till den interna verksamheten. Däremot bör detta planeras redan från början och det är 

avgörande att inkludera klausuler i kontraktet som möjliggör reversibilitet, det vill säga 

möjligheten att exempelvis köpa tillbaka utrustning och erbjuda återanställning till personalen 

(Barthélemy, 2003). 

 

De problem som en outsourcingprocess eventuellt för med sig kan med andra ord härröra 

både från det företag som outsourcar och från den externa leverantören. Utöver den 

problematik som har behandlats ovan kan det internt sett råda en bristfällig kommunikation, 

otillräcklig styrning och en samordnad förvaltning kan saknas (Cohen & Young, 2005). 

Vidare har kund och leverantör i en outsourcingöverenskommelse oftast olika affärsmål, 

något som kan resultera i intressekonflikter (Barthélemy, 2003). Tadelis (2007) utvecklar 

detta resonemang genom att konstatera att en kund vill få tillgång till en vara eller tjänst till en 

lägre kostnad än den som en intern hantering hade medfört medan en leverantör vill uppnå  

en vinst genom att sälja varor eller tjänster med en hög vinstmarginal. I linje med 

resonemanget menar Cohen och Young (2005) att de leverantörer som hanterar outsourcade 

aktiviteter åt andra företag strävar efter att standardisera sina tjänster med syfte att möjliggöra 

en snabb tillväxt samtidigt som de egna kostnaderna hålls nere. Detta kan således ge upphov 

till stora motsättningar mellan kundens förväntningar och tjänsteleverantörens behov.  

Precis som Vining och Globerman (1999, s. 646) uttrycker det placerar ett företag som 

outsourcar ” … at least part of its destiny in the hands of other firms that are seeking to 

maximize their profits”. 

3.1.4 Outsourcing av IT 

Outsourcing av IT har fortsatt växa i över 20 år (Lacity et al., 2010; Lacity et al., 2011)  

och i likhet med outsourcing i allmänhet utgör denna typ av outsourcing alltså inget nytt 

fenomen. Dess historia går tillbaka till 1960-talet då fokus för outsourcingen låg på hårdvara. 

Under 1970-talet skiftade fokus till mjukvara och vidare till standardisering av hårdvara och 

mjukvara under 1980-talet. Under 1990-talet kom fokus istället att ligga på tillhandahållandet 

av hela lösningar (Lee et al., 2003). 

 

I fråga om outsourcing av IT ansvarar den externa leverantören för en eller flera  

IT-funktioner. Dessa funktioner kan ställa krav på skilda processer. Inom forskningen har 
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olika, mer eller mindre detaljerade sätt att kategorisera IT-tjänster presenterats varav ett 

innebär att de går att se som tillhandahållandet av infrastruktur, applikationer respektive 

affärsprocesser. En typisk outsourcingprocess inom IT består av allt från beslutsfattande till 

löpande ledning, hantering samt utvärdering av ett outsourcingavtal (Mahnke, Overby & 

Vang, 2005). Processen kan illustreras enligt Figur 3.2 nedan. 

 

 
Figur 3.2 Processen för IT-outsourcing enligt Mahnke et al. (2005, s. 206) 

 

Inledningsvis, när ett beslut om att outsourca har fattats, identifieras de aktiviteter som ska 

outsourcas och ett förhandskontrakt utformas. Därefter väljer organisationen i fråga vilken 

eller vilka leverantörer som dessa aktiviteter ska outsourcas till. Efter detta utformas och 

verkställs ett kontrakt. När parterna sedan har ingått en överenskommelse gäller det att 

säkerställa styrningen av outsourcingen genom kontroll och bedömning samt relations-

hantering (Mahnke et al., 2005). 

 

Precis som tidigare har berörts utgör kostnadsbesparingar, möjligheten att fokusera på 

kärnkompetensen, få tillgång till avancerad och modern teknik samt till specialistkompetens 

exempel på vanliga anledningar till att organisationer väljer att outsourca. Dessa anledningar 

gäller även vid ett företags beslut om att outsourca sin IT (se exempelvis Lacity, Khan och 

Willcocks, 2009) där målsättningen är att få tillgång till olika typer av nytta som den interna 

IT-avdelningen inte kan tillhandahålla (Kern, Willcocks & van Heck, 2002). En av de  

främsta orsakerna till att företag väljer att outsourca sin IT är möjligheten att göra 

kostnadsbesparingar. Utöver detta kan outsourcing av mer traditionella IT-tjänster såsom 

applikationsutveckling och underhåll leda till att IT-resurser frigörs, framför allt i form av  

IT-personal, som då kan omfördelas till aktiviteter av mer strategisk karaktär. På så sätt kan 
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ett företags konkurrenskraft stärkas och dess förmåga att uppnå operationella effektivitets-

vinster öka (Han & Mithas, 2013).  

 

Förutom eventuella risker såsom att teknisk kunskap inom organisationen kan gå förlorad och 

efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan visa sig vara bristfällig (Gonzalez et al., 

2010) kan följande risker med ITO nämnas (Lacity et al., 2009): 

 

• Kulturella skillnader visar sig finnas mellan kund och leverantör 

• Svårigheter med att hantera avlägset belägna arbetslag uppstår 

• Transaktionskostnaderna blir alltför höga 

• Dolda kostnader uppstår 

• Fasta, ej flexibla kontrakt utformas 

• Brist på förtroende råder 

• Ingen total kostnadsbesparing görs 

• Leverantörens kapacitet, service, finansiella stabilitet och kulturella passform visar sig 

vara bristfällig 

• Leverantörens anställda visar sig vara oerfarna 

• Leverantörens anställda visar sig ha en bristfällig kommunikationsförmåga 

• IT behandlas som en handelsvara 

• Kunden blir låst till leverantören på grund av höga kostnader vid ett leverantörsbyte 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns många anledningar till ett företags beslut om 

att genomföra en outsourcing av sin IT, men även att denna outsourcing medför ett antal 

eventuella risker. Som tidigare nämnts kan problem med ett outsourcingavtal eller 

förändringar av ett företags affärssituation leda till backsourcing (Veltri et al., 2008).  

Problem med ett outsourcingavtal skulle kunna tänkas innebära att en eller ett antal av de 

eventuella riskerna med outsourcing införlivas och detta resonemang leder in på nästa 

huvudområde i den teoretiska referensramen, nämligen backsourcing. 

3.2 Backsourcing 
För att kunna identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för organisationers val att 

backsourca sin IT krävs, utöver en insikt i bland annat outsourcing och dess effekter,  

en förståelse för vad backsourcing innebär samt för hur de förutsättningar som gällde vid 

beslutet om att outsourca kan förändras under en outsourcingprocess. Följande del av den 
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teoretiska referensramen behandlar således backsourcing. Avsnittet inleds med en redogörelse  

för begreppet och med en beskrivning av backsourcing av IT. Därefter behandlas ett antal 

bakomliggande faktorer som kan spela in vid organisationers beslut om att backsourca.  

Syftet med denna del är därmed att belysa vad backsourcing innebär och faktorer till 

fenomenet i ett IT-sammanhang. 

3.2.1 Begreppet backsourcing och backsourcing av IT 

Som tidigare nämnts innebär backsourcing att föra tillbaka och åter genomföra aktiviteter 

inom den egna organisationen (Franceschini et al., 2003) och, i fråga om IT, ”… bringing IT 

back in house” (Whitten & Leidner, 2006, s. 606). För att förklara begreppet ytterligare kan 

följande scenario målas upp (Wong, 2006, s. 591): 

 

The outsourcing contract is signed. Operations are being transferred to the 

vendor, assets have been sold or disposed of, and employees have either left or 

been transitioned to the vendor. Essentially the organization has handed over 

the ownership of the people as well as the infrastructure used to manage and 

run day-to-day information technology (IT) operations. The organization is 

sitting down, waiting for miracle – that outsourcing will be the silver bullet that 

fixes the once “poor internal IT department” – to arrive. Then something 

unanticipated happens. The vendor fails to deliver the promised cost saving; 

performance expectation is not materialized; changes in the business 

environment deem the outsourcing contract irrelevant. The organization now 

feels extremely vulnerable, planning for next move. 

 

Även om ingen avtalspart vill reflektera över detta scenario innan en överenskommelse träffas 

är det inte ovanligt att det blir verklighet. Trots dess popularitet har outsourcing av IT visat 

sig ha en hög grad av misslyckande (Wong, 2006). I de fall en organisation väljer att 

outsourca produkter eller tjänster kan regelbundna utvärderingar göras av outsourcingavtalet 

(McLaughlin & Peppard, 2006; Veltri et al., 2008). En överenskommelse om outsourcing kan 

fortskrida som planerat fram till dess naturliga avslut, men olika typer av problem och 

förändringar kan också inträffa med resultatet att det ursprungliga beslutet om att outsourca 

omprövas (McLaughlin & Peppard, 2006). Vid en utvärdering eller omprövning kan en 

organisation besluta om att: (1) fortsätta outsourca till den nuvarande leverantören,  

(2) fortsätta outsourca, men till en annan leverantör samt (3) backsourca (McLaughlin  
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& Peppard, 2006; Veltri et al., 2008). Om ett företag väljer att fortsätta outsourca till den 

nuvarande leverantören kan avtalet förnyas, förlängas eller omförhandlas. Genom att 

omförhandla kan bättre villkor skapas med bakgrund i parternas tidigare upplevelser och efter 

de nya behov som förväntas uppkomma. Ett företag kan också välja att vända sig till 

marknaden för att fastställa om en annan leverantör kan tillgodose verksamhetens behov på 

ett bättre sätt än den nuvarande leverantören. Företaget kan i så fall istället välja att outsourca 

till en annan leverantör. De outsourcade aktiviteterna, antingen vissa av dem eller samtliga, 

kan även backsourcas och verksamheten får därmed hantera dessa internt (McLaughlin  

& Peppard, 2006). Precis som outsourcing av IT kan backsourcing av densamma variera  

i omfattning och komplexitet (Wong, 2006, 2008b). Ett företag kan välja att föra tillbaka sin 

IT antingen helt eller delvis (Solli-Sæther & Gottschalk, 2015). Det kan alltså gälla allt från 

att föra tillbaka en enskild IT-funktion, såsom en verksamhets supportavdelning, till mer 

omfattande och komplicerade processer i form av en total backsourcing där en organisations 

hela IT-avdelning återuppbyggs (Wong, 2006, 2008b). Ett företags beslut i en omprövning  

av denna typ styrs till stor del av de tidigare erfarenheterna med leverantören (McLaughlin  

& Peppard, 2006). Ovan beskrivna alternativ och process kan illustreras med hjälp av 

nedanstående figur. 

 

 
Figur 3.3 Val av sourcingstrategi, fritt efter McLaughlin och Peppard (2006, s. 10) och Wong (2008a, s. 104) 
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En generell utveckling eller trend inom sourcing av IT kan delas in i fem steg, nämligen att en 

verksamhets IT-funktion utgör en (1) intern stabsfunktion, (2) intern tjänstefunktion,  

(3) outsourcad funktion, (4) funktion som flyttats utomlands och slutligen (5) backsourcad 

funktion. I de fall IT-funktionen utgör en intern stabsfunktion hanterar och underhåller 

organisationen denna på egen hand. Om den istället utgör en intern tjänstefunktion levereras 

tjänster utifrån dokumenterade överenskommelser. I de fall funktionen outsourcas upprättas 

ett avtalsförhållande mellan kund och leverantör och om IT-funktionen flyttas utomlands 

genom offshoring är kund och leverantör geografiskt åtskilda samtidigt som IT-tjänsterna 

vanligtvis levereras till en lägre kostnad. Slutligen innebär en backsourcad funktion att en 

organisation, antingen helt eller delvis, för tillbaka sin IT. En backsourcad funktion är med 

andra ord motsatsen till outsourcing och offshoring samt följer därmed ett ursprungligt beslut 

om att genomföra en outsourcing. Backsourcing kan vara resultatet av ett outsourcingkontrakt 

som har gått ut, omförhandlats eller avslutats (Solli-Sæther & Gottschalk, 2015) och kan 

alltså genomföras antingen i samband med utgången av ett kontrakt eller medan det 

fortfarande är giltigt (McLaughlin & Peppard, 2006).  

 

Backsourcing av IT innebär med andra ord att ett företags befintliga outsourcingstrategi 

upplöses och att den interna hanteringen av verksamhetens IT som tidigare har övergetts åter 

blir aktuell. Denna typ av helomvändning gällande en organisations sourcingstrategi vill 

företag varken genomföra eller tala högt om eftersom ett sådant beslut kan ha en negativ 

påverkan på uppfattningen om organisationens omdöme avseende det tidigare beslutet  

som fattades. Trots detta förefaller antalet organisationer som väljer att genomföra en 

backsourcing öka (Wong, 2008b). 

3.2.2 Bakomliggande faktorer till backsourcing av IT 

När en outsourcingöverenskommelse inte blir som förväntat kan alltså backsourcing bli 

aktuellt. Under en outsourcingprocess kan det visa sig att beslutet att outsourca var ett misstag 

redan från början. I en sådan situation vore det meningslöst för ett företag att låta avtalet med 

den externa leverantören fortlöpa och att fortsätta spendera pengar. En överenskommelse som 

tidigare verkade vara gynnsam för företaget i fråga kan också påverkas av förändringar  

i företagsklimatet och de anledningar som föranledde beslutet att outsourca kan därmed 

förlora sin betydelse (Tadelis, 2007). Företag kan också välja att backsourca i de fall då 

genomförd outsourcing har visat sig vara tillfredsställande och relationen med den externa 

leverantören är god. I en sådan situation kan backsourcing utgöra ett attraktivt verktyg för att 
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ta tillvara på nya möjligheter som uppstått som ett resultat av eventuella interna och externa 

förändringar. Interna, organisatoriska förändringar kan påverka företagets affärsstrategi  

och leda till att företaget hamnar i en annan position utifrån vilken kundernas behov kan 

tillgodoses på ett bättre sätt. Sådana förändringar kan ske inom företagsledningen och genom 

ett erkännande av IT:s nya betydelse för verksamheten. En omdefiniering av IT:s roll sker på 

ledningsnivå och drivs av bolagets viktiga beslutsfattare. Externa förändringar i omvärlden 

utgör i sin tur resultatet av affärsförändringar och påtryckningar utifrån. Med affärs-

förändringar avses fusioner, avyttringar samt förvärv och påtryckningar utifrån kan komma 

ifrån exempelvis moderorganisationer (Veltri et al., 2008). 

 

En betydelsefull anledning till företags beslut om att backsourca sin IT är att ledande 

befattningshavare inom branscher som är mycket IT-intensiva och konkurrensutsatta inser att 

verksamhetens IT utgör en konkurrensfördel (Whitten & Leidner, 2006). Andra exempel på 

anledningar till att företag väljer att genomföra en backsourcing av sin IT är att kvaliteten  

på de tjänster som leverantören levererar är bristfällig och att det finns en möjlighet att  

göra kostnadsbesparingar i de fall då de ursprungliga förväntningarna på outsourcingens 

ekonomiska effektivitet inte realiserats (Veltri et al., 2008). Solli-Sæther och Gottschalk 

(2015) tar i sin diskussion utgångspunkt i de anledningar som Veltri et al. (2008) presenterar 

och lyfter fram en sammanställning av de olika motiven enligt Tabell 3.3 nedan. 

 
Tabell 3.3 Anledningar till backsourcing enligt Solli-Sæther och Gottschalk (2015, s. 89), se även Veltri et al. (2008) 

Anledning Exempel 
Problem med outsourcingavtalet Produktionskostnaderna blir högre än väntat 

Oförutsedda transaktionskostnader uppstår 
Tjänstekvaliteten blir lägre än väntat 
Kontrollen över verksamhetens resurser och tjänstefunktioner går förlorad 
En betydande kunskapsklyfta mellan kund och leverantör uppstår 

Förändringar inom organisationen Ledningens kunskap om de outsourcade funktionerna förändras 
Ledningens attityd gentemot de funktioner som lagts ut genom offshoring förändras 
De anställdas kompetensnivå förändras 

Förändringar i omvärlden Den externa marknaden förändras 
Samhället förändras 
Tillgången till kvalificerad och lokal arbetskraft förändras 

 

Sett till outsourcing och offshoring kan även en uppdelning göras vad gäller vilka eventuella 

problem som kan uppstå. I de fall ett företag har valt att outsourca sin IT-funktion utgör 

huvudsakliga problem att produktionskostnaderna blir högre än väntat, kontrollen över 

verksamhetens resurser och tjänstefunktioner går förlorad och att avtalsproblem uppstår 

mellan kund och leverantör. Vid offshoring kan framför allt oförutsedda transaktions-
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kostnader uppkomma, en kunskapsklyfta mellan kund och leverantör uppstå samt skillnader 

visa sig mellan kund och leverantör avseende geografi, tidszon, språk och kultur (Solli-Sæther  

& Gottschalk, 2015). 

 

Som tidigare nämnts kan backsourcing exempelvis utgöra ett resultat av problem som uppstår 

inom ramen för avtalet eller en oförmåga att uppnå viktiga affärsmål, förändringar  

i omvärlden och förändringar i organisationens ledning. Med problem som uppstår inom 

ramen för avtalet eller en oförmåga att uppnå viktiga affärsmål kan exempelvis den händelse 

att en leverantör tar för mycket betalt åsyftas. Förändringar i omvärlden kan gälla aspekter 

såsom teknologisk utveckling i samhället. Med förändringar i organisationens ledning avses 

att företagsledningen byts ut, antingen i sin helhet eller vad gäller vissa nyckelpersoner som 

exempelvis den verkställande direktören eller verksamhetens CIO, det vill säga Chief 

Information Officer. En sådan förändring kan leda till att outsourcingavtalet och det värde 

som det genererar för verksamheten ses över. Genom att ompröva den betydelse som IT har 

för verksamheten kan synen på densamma förändras under en outsourcingprocess. 

Organisationen i fråga kan komma till insikt om att beslutet att outsourca fattades utifrån 

antagandet om att IT var en handelsvara medan den i själva verket utgör det centrala  

i företagets affärsstrategi. IT kan med andra ord visa sig utgöra en kärnfunktion.  

Den förändrade synen kan också vara ett resultat av en fusion eller ett förvärv där exempelvis 

nya eller förbättrade färdigheter och förmågor blivit tillgängliga. En sådan förändring kan 

leda till att företag önskar återta kontrollen över sin IT-funktion. I praktiken har företag valt 

att genomföra en backsourcing bland annat när outsourcingöverenskommelsen i fråga visat 

sig ha en negativ påverkan på affärsverksamheten och företagets kundtjänst (McLaughlin  

& Peppard, 2006).  

 

Avseende ett företags beslut om att backsourca kan fyra övergripande huvudsakliga typer av 

faktorer nämnas, nämligen: (1) strategiska faktorer, (2) faktorer relaterade till makt och 

politik, (3) faktorer relaterade till förväntningar kontra verklighet samt (4) förändringar  

i leverantörsorganisationen. Exempel på anledningar är förändringar i strategiska inriktningar 

eller i organisationsstrukturen, kostnad, att verksamhetens kontroll går förlorad samt att 

leverantören går samman med andra organisationer (Wong, 2008a). I Tabell 3.4 på nästa sida 

presenteras en sammanställning av faktorer och anledningar som kan föranleda ett företags 

beslut om att backsourca sin IT. 
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Tabell 3.4 Bakomliggande faktorer till backsourcing enligt Wong (2008a, s. 106) 

Faktorer Exempel på anledningar 
Strategiska faktorer Förändringar i strategiska inriktningar 

Förändringar i IT:s betydelse för verksamheten 
Förändringar i organisationsstrukturen på grund av exempelvis fusioner  
och förvärv 

Faktorer relaterade till makt och politik Ny företagsledning 
Faktorer relaterade till förväntningar kontra verklighet Kostnad 

Tjänstekvalitet 
Verksamhetens kontroll går förlorad 
Tillgång till IT-resurser som till exempel mänskligt kapital, kunskapskapital 
samt avancerad och modern teknik 

Förändringar i leverantörsorganisationen Leverantören går samman med andra organisationer genom exempelvis 
fusioner och förvärv 

 

Utifrån ovanstående redogörelse går det att konstatera att ett flertal bakomliggande faktorer 

till backsourcing är återkommande i litteraturen, jämför exempelvis Tabell 3.3 och Tabell 3.4 

samt den diskussion som förs av McLaughlin och Peppard (2006). Även Butler, Slack och 

Walton (2011) presenterar en översikt av de olika anledningar som kan ligga bakom ett 

företags beslut om att backsourca sin IT. Sammanställningen tar sin utgångspunkt i de 

resonemang som förs av bland annat McLaughlin och Peppard (2006), Veltri et al. (2008) 

samt Wong (2008a) och den lyfter fram anledningar som exempelvis att synen på IT och dess 

betydelse förändras, förändringar sker i verksamheten genom fusioner och förvärv,  

relationen med leverantören är allt annat än god, förändringar sker i företagsledningen,  

det finns en önskan om att återfå kontroll, tjänstekvaliteten är bristfällig samt att kostnaderna 

är alltför höga. 

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Utifrån ovanstående beskrivningar av outsourcing respektive backsourcing presenteras i detta 

avsnitt en sammanfattning av den teoretiska referensramen. Syftet är att ge läsaren en 

övergripande bild av och förståelse för befintlig forskning för att senare kunna följa empirin 

samt kommande analys och diskussion. 

 

Outsourcing har funnits relativt länge, men med tiden har dess omfattning ökat från att främst 

gälla stödaktiviteter till att innefatta alltmer avgörande och komplexa aktiviteter där allt från 

förvaltning av IT till hela funktioner inkluderas (Barthélemy, 2003; Belcourt, 2006). 

Outsourcingtrenden var en av de starkaste och mest varaktiga trenderna inom affärslivet under 

perioden 1985-1995 (Hendry, 1995) och utgör numera en norm i dagens samhälle (Zirpoli  

& Becker, 2011). Kostnadsbesparingar samt möjligheten att få tillgång till avancerad och 

modern teknik samt till specialistkompetens utgör exempel på aspekter som brukar lyftas fram 
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som vanliga anledningar till att organisationer väljer att outsourca (Belcourt, 2006; Gonzalez 

et al., 2010). Däremot innebär inte ett beslut om att outsourca endast positiva aspekter, ett par 

exempel på detta är att teknisk kunskap inom organisationen kan gå förlorad och att 

efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan vara bristfällig (Gonzalez et al., 2010). 

 

I likhet med outsourcing i allmänhet utgör outsourcing av IT inget nytt fenomen (Lee et al., 

2003). Vid outsourcing av IT ansvarar den externa leverantören för en eller flera  

IT-funktioner där en typisk outsourcingprocess består av allt från beslutsfattande till löpande 

ledning, hantering samt utvärdering av ett outsourcingavtal (Mahnke et al., 2005).  

Specifika risker som outsourcing av IT kan innebära är exempelvis att (1) kulturella skillnader 

visar sig finnas mellan kund och leverantör, (2) ingen total kostnadsbesparing görs samt att  

(3) leverantörens anställda visar sig vara oerfarna (Lacity et al., 2009). 

 

Problem med ett outsourcingavtal eller förändringar av ett företags affärssituation kan leda till 

backsourcing (Veltri et al., 2008), det vill säga att en organisation för tillbaka och åter 

genomför aktiviteter inom den egna verksamheten (Franceschini et al., 2003). Precis som 

outsourcing av IT kan backsourcing av densamma variera i omfattning och komplexitet 

(Wong, 2006, 2008b) och ett företag kan välja att föra tillbaka sin IT antingen helt eller delvis 

(Solli-Sæther & Gottschalk, 2015). Anledningar till att företag väljer att backsourca sin IT är 

exempelvis att (1) IT:s betydelse för verksamheten förändras, (2) företagsledningen byts ut 

och att (3) verksamhetens kontroll går förlorad (Wong, 2008a). 

 

De anledningar till och eventuella risker med outsourcing respektive backsourcing som har 

nämnts i detta kapitel har sin grund i befintlig forskning. Detta gäller även de förutsättningar 

och förändringar som har diskuterats. Som ett komplement till teorin presenteras arbetets 

empiriska material i nästa kapitel, detta i en strävan att uppfylla studiens syfte och besvara de 

formulerade frågeställningarna. 
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4 Empiri 

Följande kapitel utgörs av en redogörelse för de intervjuer som har genomförts.  

Det empiriska materialet är baserat på de uppfattningar och åsikter som har kommit till 

uttryck under intervjuerna, de är således intervjupersonernas egna och inte tillhörande det 

företag som företräds. Empirin har sammanställts utifrån specifika teman med syfte att 

förmedla en mer överskådlig bild. Intervjupersonerna benämns växelvis Intervjuperson A-D, 

Person A-D och Respondent A-D. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av empirin. 

4.1 Studerade företag och medverkande intervjupersoner 
Fyra organisationer inom privat sektor har varit föremål för denna studie och samtliga företag 

behandlas med anonymitet. Företagen är alla verksamma i Sverige, men de skiljer sig åt vad 

gäller storlek och de verkar inom skilda branscher med olika verksamhetsinriktning.  

Samtliga företag använder sig emellertid av IT och IT-lösningar i sitt dagliga arbete och de 

personer som har intervjuats är alla av åsikten att IT har en central betydelse för 

verksamheten, antingen i form av kärnkompetens eller som ett viktigt verksamhetsstöd. 

Företagen har också erfarenhet av både outsourcing och backsourcing av IT. I detta avsnitt 

ges en beskrivning av de studerade företagen och det sammanhang inom vilket de verkar. 

Även de fyra intervjupersoner som har deltagit i studien presenteras avseende bakgrund,  

roll och arbetsuppgifter. 

 

Företag A är verksamt inom mejeribranschen och dess huvudsakliga sysselsättning är därmed 

förädling av mjölk. Företagets kundgrupp utgörs av personer som vill ha en hög kvalitet på 

mejeriprodukter till fördelaktiga priser. Huvuddelen av organisationens IT-verksamhet går att 

återfinna på dess huvudkontor och IT anses vara av oerhörd betydelse för företaget.  

Enligt Intervjuperson A som i denna studie företräder företaget skulle verksamheten inte 

fungera utan IT utan denne menar att: 

 

IT i verksamheten är oerhört viktigt. Vi har en verksamhet som pågår  

24 timmar om dygnet och våra system måste fungera. Ett avbrott i de viktigaste 

systemen får snabbt stora konsekvenser och det kostar mycket pengar  

för verksamheten. 
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Intervjuperson A har arbetat på Företag A i 20 år, men inom IT-branschen har denne varit 

verksam i totalt 30 år. På företaget har intervjupersonen rollen som Senior IT-specialist och 

mer specifikt Service Level Manager, vilket innebär att denne arbetar med uppföljning  

och effektivisering av de avtal som företaget har med sina leverantörer vad gäller vilken 

servicenivå de ska ligga på. Ett exempel på detta är att Person A ansvarar för att följa upp och 

effektivisera den nivå av tillgänglighet som verksamheten har på sina system, detta utifrån 

specifika mål som intervjupersonen bestämmer tillsammans med verksamheten. 

 

Företag B verkar inom försäkringsbranschen och erbjuder sakförsäkringar, det vill säga 

försäkringar som har med personliga risker att göra. Det gäller allt från boendeförsäkringar till 

försäkringar för sjukdom, barn och bil. Företaget är verksamt inom flera länder, bland annat 

Sverige, Norge och Danmark, och bildar därmed en koncern. I organisationen utgör IT  

en central strategisk stab och IT anses ha en stor betydelse för verksamheten. Företagets 

representant i denna studie, Intervjuperson B, beskriver detta som att ”… allt vi gör har alltid 

en påverkan på IT och IT har alltid en påverkan på det vi gör, på själva affären”. Företaget är 

ett digitalt sådant, det finns inget papper annat än en räkning eller ett försäkringsbrev,  

detta eftersom ingen fysisk produkt tillhandahålls. 

 

Person B har arbetat på Företag B i drygt 15 år. Intervjupersonen har emellertid arbetat med 

IT i sammanlagt 25 år. På företaget har Respondent B främst rollen som CIO och har därmed 

det högsta ansvaret för företagets IT-strategi. Denne säkerställer att strategin åtföljs  

och ansvarar för företagets dagliga verksamhet vad gäller frågor som exempelvis att alla 

tjänster fungerar och att verksamhetens kontrakt är fördelaktiga. 

 

Företag C är ett läkemedelsföretag vars historia går tillbaka mer än 100 år. Idag är företaget 

verksamt i fler än 150 länder och det är därmed multinationellt. Verksamhetens huvudsakliga 

syfte är att hjälpa patienter med läkemedel av hög kvalitet och för att kunna uppfylla detta 

arbetar företaget inom tre huvudområden, nämligen: (1) forskning, (2) tillverkning samt  

(3) försäljning och marknadsföring. Forskning utgör emellertid företagets grundstomme. 

Företag C företräds här av Intervjuperson C som menar att ”… IT är en grundbult till succé” 

samt att det finns en stor förståelse för IT:s betydelse för verksamheten. 

 

Respondent C har arbetat på företaget i 28 år och varit verksam inom IT lika länge.  

Under denna tid har Person C fått erfarenhet av och kunskaper om både outsourcing och 
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backsourcing. Intervjupersonen har en befattning som IS/IT Director och arbetar med sälj och 

marknadsföring, verksamhetens produkter och regulatoriska kontakter i de länder som 

företaget är verksamt inom. Respondent C ansvarar för IT i åtta länder där denne säkerställer 

alla leveranser av verksamhetens IT-lösningar vad gäller lämplig sourcing, support  

och system. Arbetsuppgifterna handlar till stor del om att upprätthålla en god kontakt med den 

lokala branschen och företagets leverantörer.  

 

Företag D tillverkar och säljer vitvaror, både större sådana som vitvaror till köket och mindre 

vitvaror som till exempel kaffekokare och dammsugare. Inom verksamheten finns även en 

division som levererar produkter till exempelvis restaurangkök. Företaget har funnits  

i ungefär 100 år, men det är framför allt sedan 1980-talet som verksamheten har tagit fart. 

Organisationen har vuxit till att utgöra en stor och global aktör, något som har varit möjligt 

genom exempelvis uppköp, och bedriver försäljning i majoriteten av världens länder.  

Enligt Intervjuperson D som i studien företräder företaget blir IT alltmer centralt och denne 

beskriver IT:s roll i verksamheten som att ”… IT är den del av organisationen som hjälper 

verksamheten att förbättra sig genom IT-lösningar”. 

 

Person D har arbetat på företaget i 14 år och har befattningen som IT-applikationschef.  

Inom denna roll har Respondent D arbetat sedan januari år 2014 efter att tidigare ha varit 

verksam inom logistik. Intervjupersonen har totalt sett arbetat inom olika IT-roller  

i organisationen i ungefär sex år. I sin roll som IT-applikationschef ansvarar intervjupersonen 

för verksamhetens applikationer inom en specifik geografisk region avseende utveckling. 

Respondent D undersöker också bland annat hur verksamheten kan arbeta på ett bättre sätt. 

4.2 Beskrivning av företagens sourcing 
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av företagens sourcing. Syftet med avsnittet är att 

tillhandahålla en övergripande redogörelse för respektive företags outsourcing- och 

backsourcingprocess, något som också förtydligas i tillhörande figurer. Företag A-D 

behandlas var för sig. 
 

Företag A - Mejeriföretaget 

I början på 2000-talet genomfördes en omfattande omstrukturering inom Företag A och efter 

denna började mejeriföretaget undersöka hur organisationens framtid skulle se ut.  

Tidigare hade all IT hanterats internt i verksamheten, men i samband med omstruktureringen 
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lyftes frågan om en del av verksamhetens IT-avdelning skulle outsourcas till en extern aktör.  

I denna beslutsprocess var ett begränsat antal anställda involverade, det var med andra ord få 

personer som var insatta i processen och visste att arbetet pågick. Att det fanns planer på att 

utradera den interna IT-avdelningen utgjorde ett känsligt ämne i verksamheten eftersom ett 

stort antal anställda skulle komma att påverkas av outsourcingen. År 2006 fattades emellertid 

ett beslut om att företaget skulle outsourca i princip all IT till en stor, internationell aktör med 

gott rykte. Allt från företagets infrastruktur till dess applikationsområde lades ut till denna 

leverantör, bortsett från den IT som har med driften av verksamhetens anläggningar att göra, 

det vill säga den IT som är nödvändig för att produktionsprocesserna på mejerierna där 

exempelvis mjölk produceras ska kunna kontrolleras. Den typ av kompetens samt resurser 

som lades ut till den externa aktören var främst IT-arkitekter och programmerare.  

Antalet anställda på den interna IT-avdelningen minskade från 180 till 45 personer, något som 

har bidragit till att Person A kallar denna outsourcing för en kunskapsoutsourcing.  

 

År 2011 började Företag A att föra diskussioner kring en ny upphandling där framtagandet av 

material pågick under ett års tid. Successivt började vissa delar de outsourcade områdena att 

backsourcas, exempelvis valde mejeriföretaget att åter hantera viss IT på arkitektsidan internt.  

Under kontraktets giltighet backsourcades endast någon enstaka del av verksamhetens IT.  

När kontraktet med den externa leverantören gick ut år 2013 började Företag A undersöka 

potentiella leverantörer på både infrastruktur- och applikationssidan samtidigt som viss 

backsourcing genomfördes. En specifik funktion som backsourcades direkt efter kontraktet 

med den externa leverantören gick ut var den support som tillhandahålls på plats hos 

verksamheten. Genom upphandlingen uppstod en konkurrenssituation och i slutändan valde 

Företag A mellan cirka tre eller fyra leverantörer. På infrastruktursidan beslutade sig företaget 

att vända sig till en huvudsaklig leverantör som fick ta över från den tidigare leverantören.  

På applikationssidan valde mejeriföretaget att fortsätta med den leverantör som avtal hade 

funnits med under år 2006-2013, men ytterligare en leverantör tillkom. 

 

När de nya outsourcingkontrakten trädde i kraft år 2013 hade Företag A redan börjat etablera 

en intern organisation med exempelvis arkitekter och konsulter. Syftet med detta var att kunna 

hantera den nya situationen där företaget hade möjlighet att arbeta med och välja på flera 

olika leverantörer samtidigt som viss kontroll och kompetens kunde behållas internt.  

På infrastruktursidan finns idag personal som bland annat arbetar med säkerhetsfrågor, 

verksamhetens telefonilösningar och serverkapacitet. På applikationssidan ser arkitekterna till 
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att de lösningar som företaget har inom olika områden av verksamheten håller ihop.  

Däremot sker ingen utveckling internt i organisationen då Företag A har valt att avgränsa sin 

interna IT-verksamhet till att endast innefatta de delar som är mest centrala för att 

organisationen ska kunna leverera det som verksamheten kräver. Intervjuperson A betonar att 

det inte finns någon anledning för företaget att exempelvis ha programmerare internt  

i organisationen eftersom det mest betydelsefulla är att det finns en förståelse för 

verksamhetens processer och att allt fungerar som det ska. 

 

Företag A har numera outsourcingöverenskommelser med fler än tio leverantörer. Vad gäller 

verksamhetens infrastruktur använder sig mejeriföretaget fortfarande av den huvudsakliga 

leverantör som fick ta över arbetet från den tidigare leverantören. Denna leverantör ansvarar 

för leveransen av hårdvara och fysisk infrastruktur som exempelvis servrar. På applikations-

sidan använder sig Företag A av ungefär 10 stycken leverantörer som är knutna till samma typ 

av ramavtal. Den leverantör som företaget hade avtal med under år 2006-2013 används 

fortfarande inom applikationsområdet i relativt stor utsträckning, men med ett helt nytt 

kontrakt som inte liknar det gamla på något sätt. Verksamheten har med andra ord en stor del 

av sin IT outsourcad än idag, men år 2013 gick mejeriföretaget från att vara beroende av en 

leverantör till att ha flera att välja på. Av förtydligande skäl illustreras outsourcing- och 

backsourcingprocessen för Företag A i Figur 4.1 nedan. 

 

 
Figur 4.1 Outsourcing- och backsourcingprocessen för Företag A 

 

Företag B - Försäkringsbolaget 

Företag B bildades genom en sammanslagning av ett antal bolag och som ett resultat  

av detta ärvdes olika IT-avdelningar och skilda IT-kulturer. Till en början hanterades all IT 

internt, men år 1999 inleddes diskussioner om hur företagets framtid skulle se ut.  

Enligt Person B ville marknaden se att verksamheten strävade efter att minska sina kostnader.  



 56 

Verksamheten frågade sig då vad som utgjorde dess kärnkompetens och vad som inte gjorde 

det. Försäkringsbolaget kom i sina diskussioner fram till att drift av IT-tjänster inte utgjorde 

en kärnkompetens och eftersom outsourcing sågs som ett verktyg för att uppnå minskade 

kostnader fattades ett beslut om att all drift av verksamhetens IT skulle outsourcas.  

En outsourcingöverenskommelse träffades med en enskild leverantör och detta avtal trädde  

i kraft år 2000.  

 

År 2005 kom Företag B fram till att fler än endast en leverantör borde användas för 

outsourcingen av verksamhetens IT. Försäkringsbolaget ville med andra ord börja använda sig 

av multisourcing istället för single sourcing och enligt det befintliga kontraktet på tio år hade 

Företag B en möjlighet att gå ur kontraktet efter halva tiden, det vill säga efter fem år.  

Den multisourcing som företaget inledde år 2005 har varit tillfredsställande för Företag B som 

har fått ta del av IT-tjänster av hög kvalitet. Relationen till leverantörerna kan liknas vid ett 

partnerskap där företaget använder sitt kapital för att stimulera arbete och tankar som leder 

fram till nya förslag. Verksamheten har med andra ord gått från att vara kund till leverantör 

till att vara en partner i en överenskommelse. Försäkringsbolaget använder sig än idag av 

multisourcing, även om vissa leverantörer har bytts ut. Allt som tidigare var outsourcat är 

emellertid fortfarande outsourcat. Företag B använder sig nu av sju stycken leverantörer inom 

IT. Företaget har utöver all drift lagt ut vissa delar av de system som har en begränsad 

levnadstid, till exempel applikationer som ska läggas ner om fem till tio år. Försäkrings-

bolaget har ur strategihänseende exempelvis börjat outsourca underhåll av olika system. 

Dessa delar har företaget sedan år 2010 alltmer valt att outsourca till leverantörer utomlands, 

närmare bestämt har offshoring gjorts till leverantörer i Indien. Även om dessa system skulle 

visa sig stödja verksamhetens skadeprocesser, produkter eller prisutveckling kan de 

outsourcas eftersom det inte rör sig om särskilt lång tid. Genom outsourcingen kan också 

företaget genomföra kostnadsbesparingar. Företag B strävar efter att kontinuerligt utvärdera 

och se över den lösning som används, något som har lett fram till att verksamheten ska 

genomföra en backsourcing av sin Service Desk denna sommar. Den outsourcing- och 

backsourcingprocess som Företag B har genomgått illustreras i nedanstående figur. 
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Figur 4.2 Outsourcing- och backsourcingprocessen för Företag B 

 

Företag C - Läkemedelsföretaget 

Företag C inledde diskussioner om outsourcing år 1999 efter att tidigare ha hanterat sin IT 

internt. Vid den tidpunkten fanns en stor intern IT-miljö som ingen i verksamheten riktigt 

hade kontroll över och som ett resultat av organisatoriska förändringar i form av en fusion och 

uppköp fanns flera olika IT-organisationer med skilda IT-kulturer. Företag C hade inte 

ordning på sin IT och enligt Respondent C trodde läkemedelsföretaget, precis som många 

andra företag, att ”… det här med IT är bara smör och bröd, det ska bara fungera - ut med det 

till någon som kan det så låter vi det vara där”. En upphandling inleddes därmed år 1999 och 

beslutet om att outsourca verksamhetens IT togs år 2001 då i princip all IT lades ut till en 

extern leverantör. För att nämna två exempel lades verksamhetens infrastruktur och nätverk ut 

på denna leverantör. Den enda delen av företagets IT som leverantören inte fick ta över 

ansvaret för var applikationsutvecklingen och underhållet av applikationerna, ett område som 

runt år 2006-2007 outsourcades till två andra aktörer. 

 

År 2007 genomfördes en mindre omförhandling mellan läkemedelsföretaget och den första 

leverantören som då fick ett fortsatt förtroende i fem år till. Däremot fick denna 

omförhandling inte den effekt som företaget hade hoppats på och redan två år senare, år 2009, 

sades kontraktet upp. Avtalet hade ett års uppsägningstid och upphörde därmed år 2010. 

Redan år 2009 började Företag C föra diskussioner kring multisourcing och efter avtalet hade 

gått ut påbörjade läkemedelsföretaget en upphandling för just denna typ av sourcing där 

tonvikt lades vid att få tillgång till specialistkompetens. I samband med att sourcingen 

förändrades från single sourcing till multisourcing fattade företaget ett beslut om att 

genomföra en backsourcing där nödvändiga resurser fördes tillbaka till den interna 

verksamheten med syfte att etablera en intern styrningsorganisation. Företag C började 

använda sig av multisourcing år 2011 och genom denna fick företaget tillgång till leverantörer 
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som tillhandahöll välfungerande nätverk. Läkemedelsföretaget använder sig än idag av 

multisourcing även om vissa leverantörer har bytts ut sedan år 2011 och enligt Respondent C 

har kvaliteten på verksamhetens IT förbättrats markant genom denna typ av sourcing. 

Företaget använder sig nu av totalt sett sex stycken stora leverantörer inom IT där alla 

leverantörer tillsammans är ansvariga för leveransen. De två aktörer som runt år 2006-2007 

fick ta över ansvaret för verksamhetens applikationsutveckling och underhållet av 

applikationerna har använts fram till idag då outsourcingavtalen med dessa leverantörer har 

fungerat på ett bättre sätt jämfört den leverantör som användes mellan år 2001-2010. Trots ett 

i stort sett gott samarbete med dessa leverantörer genomförs för närvarande backsourcing av 

viss support och applikationshantering. Av förtydligande skäl illustreras den outsourcing- och 

backsourcingprocess som Företag C har genomfört i Figur 4.3 nedan. 

 

 
Figur 4.3 Outsourcing- och backsourcingprocessen för Företag C 

 

Företag D - Vitvaruföretaget 

Gällande Företag D och verksamhetens större outsourcingkontrakt kom de största till  

i början på 2000-talet då vitvaruföretaget valde att outsourca sin Service Desk samt den typen 

av verksamhet inom infrastruktur till i huvudsak en extern leverantör. Sedan dess har 

outsourcingen utvecklats till att gälla mer driftövervakning och till att inkludera hela 

infrastruktursidan som i stor utsträckning kontrolleras och hanteras av en enda leverantör. 

Vad gäller outsourcing av verksamhetens applikationssida har den också vuxit fram sedan 

tidigt 2000-tal. Företaget har exempelvis valt att lägga ut applikationssupport och utveckling 

av både nyckelapplikationer som är standardiserade och av sådan teknik som verksamheten är 

på väg att lämna. I fråga om outsourcing av standardiserade nyckelapplikationer har beslutet 

fokuserat på kostnadseffektivitet medan det i fråga om outsourcing av teknik som 

verksamheten är på väg att lämna handlar om en vilja att inte behålla intern personal inom 

berörda områden. 



 59 

Idag har Företag D lagt ut en stor del av sina gamla, standardiserade applikationer på en 

offshoreleverantör eftersom de utgör något som företaget inte vill satsa på. För dessa 

applikationer behövs en stabil bas både driftsmässigt och supportmässigt samtidigt som 

vitvaruföretaget kan dra nytta av leverantörens anställda för att utveckla applikationerna i den 

mån det är möjligt. Samtidigt finns också en stor plattform som enligt Respondent D är 

verksamhetens framtid. Stora satsningar har gjorts för att få den interna verksamheten att 

bland annat förstå området och vilka behov företaget har medan den dagliga supporten finns 

offshore med syfte att få tillgång till täckning dygnet runt och till stordriftsfördelar. 

 

År 2012 beslutade vitvaruföretaget att outsourca utveckling, support och underhåll av 

lösningar inom EDI, det vill säga Electronic Data Interchange. Detta var ett beslut som 

fattades högt upp i organisationen utan att den berörda chefen tillfrågades. EDI har varit och 

utgör fortfarande en central del av verksamheten i och med att det är ett område som kortfattat 

handlar om meddelanden som skickas mellan kund och leverantörer, det är med andra ord 

företagets sätt att kommunicera med båda leden. Skulle detta område inte fungera missar 

företaget exempelvis leveranser till fabriker och beställningar. Vid upphandlingen valde 

Företag D mellan tre leverantörer som skulle få ansvara för området och valet föll på  

den leverantör som hade högst kompetens och som utvecklar en specifik teknologi.  

En utvärdering av detta kontrakt påbörjades emellertid i mars år 2014 och en omförhandling 

genomfördes då vitvaruföretaget valde att backsourca utvecklingen inom EDI. Företaget 

valde alltså att ta bort den delen ur kontraktet och därmed bara behålla support och underhåll 

hos leverantören. Dessa delar är fortfarande outsourcade till samma leverantör. Verksamheten 

har med andra ord endast erfarenhet av en genomförd backsourcing och sett till totalt värde är 

det kontrakt som fortfarande finns med denna leverantör förhållandevis litet jämfört med de 

kontrakt som Företag D har med de tre stora leverantörer som verksamheten idag använder 

sig av inom outsourcing. 

 

Företaget ansvarar numera för utveckling och drift av IT såväl själv som genom samarbete 

med andra aktörer beroende på vad som verkar vara mest lämpligt vid respektive situation. 

Den infrastruktur som vitvaruföretaget valde att outsourca i början på 2000-talet är 

fortfarande outsourcad, till och med i en större omfattning än tidigare. Däremot har en annan 

leverantör fått ta över ansvaret för detta område. Utöver detta har verksamheten valt att 

outsourca runt tre eller fyra områden till andra leverantörer, områden som tidigare hanterades 

helt internt. Person D är positivt inställd till multisourcing då det kan innebära att företaget får 
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tillgång till mer specialistkompetens än då företaget endast använder sig av en leverantör. 

Enligt intervjupersonen är det inte ”… särskilt bra att lägga alla ägg i en korg”. Företag D har 

under sin outsourcingresa bytt leverantörer ett antal gånger och som tidigare nämnts använder 

sig vitvaruföretaget idag av tre stora leverantörer inom IT, närmare bestämt används en stor 

leverantör inom infrastruktur och två stycken på applikationssidan. De leverantörer som 

företaget använder sig av går att återfinna i Indien och Polen. Hos dem har verksamheten valt 

att lägga sin Service Desk, applikationssupport för globala plattformar, applikationsunderhåll 

och en del utveckling. Företaget är positivt inställd till att arbeta med outsourcingleverantörer 

i de fall då tydliga stordriftsfördelar och högre täckning för dygnets alla timmar kan erhållas 

inom berörda områden. Den outsourcing- och backsourcingprocess som Företag D har 

genomgått kan illustreras med hjälp av nedanstående figur. 

 

 
Figur 4.4 Outsourcing- och backsourcingprocessen för Företag D 

 

4.3 Outsourcing och backsourcing 
I detta avsnitt presenteras en redogörelse för de bakomliggande faktorer till outsourcing- 

respektive backsourcingbeslutet som har berörts under genomförda intervjuer. En beskrivning 

ges även av företagens upplevelser under outsourcingprocessen. Syftet med avsnittet är att 

tillhandahålla en förståelse för motiven bakom outsourcing och backsourcing och för de 

förändringar som kan inträffa under en outsourcingprocess. 

4.3.1 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet 

Gällande Företag A var beslutet att outsourca verksamhetens IT ett beslut som företagets 

ledning i stor utsträckning fattade på ekonomiska grunder. Det fanns en tro om att 

organisationen skulle kunna göra stora kostnadsbesparingar genom att outsourca sin IT istället 

för att ha resurser internt. Mejeriföretaget ville också få tillgång till specialistkompetens och 

avseende detta berättar Respondent A att ”… istället för att ha kunskapen internt kunde den 
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köpas vid behov”. Med outsourcingavtalet var tanken att verksamhetens IT skulle fungera lika 

bra eller bättre än vad den gjorde när företaget hanterade den internt. Förväntningen var att de 

tjänster som företaget valde att köpa av leverantören skulle levereras med en acceptabel, eller 

till och med hög, kvalitet. 

 

Som tidigare nämnts såg försäkringsbolaget Företag B outsourcing som ett verktyg för att 

uppnå minskade kostnader och med grund i detta fattade verksamheten beslutet om att 

outsourca all IT-drift. Den huvudsakliga drivkraften till outsourcingbeslutet år 2000 var med 

andra ord möjligheten att göra kostnadsbesparingar i en strävan om att bli en mer effektiv 

verksamhet. Det fanns även ett behov av att omvandla verksamheten, dess IT och skilda 

kulturer till något gemensamt. Företaget var av uppfattningen att en extern leverantör inom IT 

skulle kunna ta hand om verksamhetens framtid på ett bättre sätt än vad den egna 

verksamheten skulle kunna göra, något som utgjorde ytterligare en bakomliggande faktor till 

beslutet att outsourca. Försäkringsbolaget vände sig med andra ord till en extern leverantör för 

att få tillgång till specialistkompetens. Vidare fanns en uppfattning om att den externa aktören 

hade en större möjlighet att omvandla verksamheten eftersom denna leverantör kunde 

frikoppla arbetet från den interna politiken. Genom outsourcingen skulle därmed interna 

strider mellan de ursprungliga bolagen kunna undvikas. 

 

Företag C beslutade att outsourca sin IT år 2001 utifrån förhoppningen om att den externa 

leverantören skulle åtgärda företagets IT-problematik. Läkemedelsföretaget hade en förväntan 

om att leverantören hade den nödvändiga kraften och kompetensen för att kunna strukturera 

arbetet och leverera välfungerande IT. Utöver företagets önskan om att erhålla en gemensam, 

strukturerad och välfungerande IT fattade Företag C sitt beslut om att outsourca utifrån den 

givna omständigheten att ett flertal av verksamhetens stora läkemedelspatent skulle gå ut 

inom ett antal år. Företaget insåg därmed att försäljningen skulle gå ner och att ett behov 

fanns av att skapa flexibilitet samt göra kostnadsbesparingar. Att använda sig av en extern 

leverantör ansågs då utgöra ett attraktivt alternativ eftersom en sådan lösning möjliggör att en 

verksamhet fortare kan skalas ner jämfört med om ett stort antal anställda finns inom den 

interna IT-avdelningen. 

 

För Företag D var beslutet att outsourca EDI-området en fråga om kapacitet och flexibilitet. 

Vitvaruföretaget befann sig i en expansionsfas och outsourcingen genomfördes därmed 

utifrån en önskan om att få tillgång till en större personalstyrka. Person D var personligen inte 
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inblandad i beslutet att outsourca EDI-området, men enligt denne ville verksamheten inte 

etablera hela supportdelen internt. Företaget ville inte behålla särskilt mycket personal internt 

utan det ville uppnå en större flexibilitet med syfte att göra verksamheten mer snabbrörlig. 

Beslutet att outsourca var till stor del en kapacitetsfråga, men det handlade även om en vilja 

att säkra driften dygnet runt. Med detta följde även utvecklingsdelen. Visst fokus fanns på 

kostnadsbesparingar då Respondent D menar att ”… det är ju inte så att man outsourcar för att 

det blir dyrare”, men det var emellertid inte den huvudsakliga anledningen bakom 

outsourcingbeslutet. Vad gäller möjligheten att få tillgång till specialistkompetens hade 

vitvaruföretaget en större kompetens och många fler års erfarenhet av att utföra arbetet i fråga 

jämfört med den externa leverantören. 

 

4.3.2 Företagens upplevelser under och erfarenheter av outsourcingprocessen 

Detta avsnitt beskriver företagens upplevelser under och erfarenheter av outsourcing-

processen. Även här behandlas Företag A-D separat. 
 

Företag A - Mejeriföretaget 

Till en början resulterade outsourcingen i att Företag A kunde göra vissa kostnadsbesparingar,  

detta eftersom verksamhetens lönekostnader minskades till stor del. Företagets förväntningar 

på leverantören och överenskommelsen uppfylldes däremot inte och förhållandet med den 

externa leverantören försämrades alltmer i takt med att den inte levererade i enlighet med 

avtalet. Att outsourcingavtalet ledde till ett antal negativa aspekter märktes relativt tidigt 

under överenskommelsen. Leverantörens arbete visade sig kosta mer än väntat och den totala 

kostnadseffekten blev därmed inte särskilt stor. Leveranserna överensstämde inte heller med 

de beställningar som mejeriföretaget hade gjort. Kvaliteten på tjänsterna var ofta bristfällig 

och arbetet tog alltför lång tid. Leverantörens specialistkompetens inom vissa områden visade 

sig också vara bristfällig. I outsourcingavtalet gick det även att utläsa att företaget skulle 

arbeta med offshoring i viss utsträckning och framför allt i Indien, något som inte visade sig 

fungera särskilt bra. Person A beskriver detta som ett resultat av att den egna verksamheten 

inte var tillräckligt mogen för att kunna beskriva vad den ville ha när någon förändring skulle 

komma till stånd samt att arbetssättet i Indien inte passade ihop med företagets verksamhet.  

I takt med att en stor del av företagets personal inom IT lämnade organisationen gick också 

verksamhetens närhet till IT förlorad. Innan outsourcingen genomfördes år 2006 hade det 

funnits en stor intern kunskap om och förståelse för affärsprocesserna  samt en känsla för 

verksamheten och dess behov. Den kunskapen, förståelsen och känslan gick emellertid 
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förlorad när arkitekter och konsulter som inte kunde särskilt mycket om företagets verksamhet 

hyrdes in. De visste i princip vilken bransch företaget tillhör, men de hade ingen aning om 

exempelvis utformningen av verksamhetens affärsprocesser. 

 

Företag A fick ej heller tillgång till avancerad och modern teknik genom outsourcingen. 

Den externa leverantören var enligt Intervjuperson A inte särskilt innovativ utan tillhandahöll 

endast standardlösningar till verksamheten. Om mejeriföretaget efterfrågade en förändring 

eller modernisering var det oftast tvunget till att initiera detta på egen hand. Vidare var 

möjligheten att kontrollera de outsourcade tjänsterna bristfällig. Leverantören utformade 

outsourcingkontraktet efter vad den hade möjlighet att leverera och vände sig till Företag A 

för att erhålla dess underskrift i kontraktet utan någon vidare förhandling. Alla villkor 

bestämdes med andra ord av den externa leverantören, något som Respondent A menar 

utgjorde en brist med överenskommelsen eftersom leverantören såg till att kontraktet var 

utformat till fördel för dess verksamhet. 

 

Enligt Person A ansåg den externa leverantören att den inte tjänade lika mycket på 

outsourcingöverenskommelsen som den hade hoppats på. På grund av detta tilldelades 

mejeriföretaget resurser som exempelvis var mindre kostsamma för leverantören och personal 

som var mindre kompetent. Leverantörens prioritering och engagemang i verksamheten 

verkade således minska under outsourcingprocessen och Företag A kände sig bortprioriterat.  

I verksamheten förekommer spekulationer om att leverantörens bristfälliga leveranser 

berodde på den, sett ur leverantörens perspektiv, alltför låga ersättningen. 

 

Under outsourcingen bytte Företag A finansdirektör, det som kallas för CFO eller Chief 

Financial Officer, det vill säga den högsta ekonomichefen i verksamheten. Den nya 

finansdirektören har enligt Respondent A en allt större förståelse för vikten av att ha 

välfungerande IT i företaget än vad den tidigare finansdirektören hade. Denna förändring 

ledde till att den interna IT-avdelningen fick en större möjlighet att göra ändringar  

i verksamheten. Utöver finansdirektören fick verksamheten en ny CIO runt år 2010.  

Denne CIO har sedan dess arbetat aktivt för att få ledningen att förstå IT:s betydelse för 

verksamheten och detta arbete har underlättats när det har funnits en finansdirektör som 

förstår vikten av IT. Under outsourcingprocessen påverkades också attityden till outsourcing 

eftersom verksamhetens IT inte fungerade som den skulle. Attityden påverkades främst vad 

gäller outsourcing till enbart en leverantör. I och med att mejeriföretaget satt fast i kontraktet 
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med den externa leverantören blev verksamheten låst och uppfattningen var att allt var 

leverantörens fel. Det dröjde emellertid ett antal år innan Företag A började föra diskussioner 

kring en lösning på den negativa situation som hade uppstått under outsourcingen. Till slut 

började verksamheten att studera vilka områden inom dess IT som fungerade sämst och 

fundera kring hur detta arbete kunde förbättras. Som tidigare nämnts backsourcades endast 

någon enstaka del av verksamhetens IT under kontraktets giltighet. Företag A hade enligt 

avtalet möjlighet att förfoga över sina egna resurser, men det var emellertid bundet till 

kontraktet och till att köpa tjänster från den externa leverantören. Detta försatte verksamheten 

i en besvärlig situation i de fall en förändring i till exempel ett system efterfrågades eftersom 

företaget endast hade möjlighet att vända sig till en leverantör. Respondent A menar att 

företaget, som ett resultat av denna situation, inte hade något annat val än att acceptera vad 

den externa leverantören hade att erbjuda.  

 

Som tidigare nämnts började Företag A att föra diskussioner kring en ny upphandling år 2011. 

Företaget började använda sig av multisourcing två år senare och redan då hade en intern 

organisation med exempelvis arkitekter och konsulter börjat etableras. Trots att den första 

outsourcingprocessen inte varit särskilt framgångsrik förde den med sig insikter som  

var värdefulla för företaget när nya kontrakt skulle utformas år 2013. Mejeriföretaget 

använder sig idag av fler än tio leverantörer. Som tidigare nämnts valde företaget att,  

på applikationssidan, fortsätta med den leverantör som avtal hade funnits med under år  

2006-2013. Enligt Respondent A besitter den tidigare leverantören stor kompetens inom 

applikationsområdet och genom den nya upphandlingen blev leverantören tvungen att gå in  

i ett nytt kontrakt där Företag A fick möjlighet att utforma villkoren. Vidare fick 

mejeriföretaget andra möjligheter att konkurrensutsätta leverantören än vad som hade funnits 

tidigare. Ett stort antal anställda i verksamheten ifrågasatte emellertid varför företaget skulle 

fortsätta använda sig av den tidigare leverantören på applikationssidan med tanke på dess 

rykte i organisationen.  

 

Vid valet att använda sig av multisourcing spelade kostnadsaspekten en stor roll, detta bland 

annat eftersom interna krav på besparingar uppkommit som ett resultat av rådande marknads- 

och konkurrensförhållanden. Med den nya sourcingstrategin kan Företag A konkurrensutsätta 

sina leverantörer, de ställs helt enkelt mot varandra och företaget väljer den leverantör som 

kan leverera det som efterfrågas till ett fördelaktigt pris. Denna möjlighet fanns inte under den 

första outsourcingprocessen. Om det sedan visar sig att leverantörerna i multisourcing-
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strukturen inte levererar det som parterna har kommit överens om eller i enlighet med det som 

står i respektive avtal får de betala ett visst belopp beroende på vad det är för något som inte 

har fungerat i överenskommelsen. 
 

Företag B - Försäkringsbolaget 

I fråga om Företag B lades mycket tid vid att utformningen av outsourcingavtalet och krav-

specifikationen där företagets förväntningar samt tjänsterna och dess innehåll beskrevs  

i detalj. En överföring av verksamhetens IT genomfördes under de första sex månaderna av 

avtalet och under denna period ökade kostnaderna något i och med att det vid ett tillfälle fanns 

dubbla uppsättningar av områden i verksamheten. Denna överföring och de kostnader som 

den medförde var däremot nödvändiga för att försäkringsbolaget skulle kunna förändra sin 

verksamhet. Under outsourcingen gjorde företaget, i enlighet med avtalet, kostnads-

besparingar även om det var ett slitsamt arbete. Effekterna visade sig relativt tidigt och totalt 

sett minskades kostnaderna med ungefär 20 procent. Person B menar att ”… med en sådan 

kostnadsbesparing kan man tåla viss problematik”. Exempelvis uppstod det alltför mycket 

byråkrati i överenskommelsen och detta ledde till att avståndet mellan kravställning och 

leverans av en färdig lösning blev för stort. Vidare kunde missförstånd uppstå i arbetet. 

Tidigare när viss intern personal inom IT hade funnits kunde ett mindre problem lösas direkt. 

Efter företagets beslut om att outsourca behövde verksamheten istället fylla i ett dokument 

och begära en ändring av systemet i fråga. Reaktioner på detta uppstod fort och enligt 

Respondent B var det ett stort antal anställda som betonade att ”… outsourcingen leder till 

kostnadsbesparingar, men det här arbetssättet kostar också pengar”. 

 

Relationen mellan försäkringsbolaget och outsourcingleverantören var, trots vissa problem, 

god. Den externa aktören utgjorde en tjänsteleverantör ifrån vilken verksamheten köpte 

färdigdefinierade tjänster till ett på förhand bestämt pris och med en given IT-kvalitet. 

Möjlighet till viss kontroll av de outsourcade tjänsterna fanns eftersom Företag B kunde välja 

mellan olika lösningar. Däremot menar Person B att en leverantör i ett outsourcingavtal måste 

”… få möjlighet att vara innovativ, i grund och botten har du ju valt att outsourca  

eftersom du tror att leverantören är bättre och mer kompetent inom det specifika området”.  

Gällande möjligheten till kontroll berättar Respondent B även följande: 
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Ytterligare något som kan vara värt att nämna är att vad gäller priser och hur 

tjänsterna är utformade har vi haft och har möjlighet att jämföra med 

marknaden för att säkerställa att vi håller ett bra prisläge. Det är ju viktigt att 

inte skriva på ett kontrakt där alltför mycket fokus läggs vid att pressa priserna 

för då får man också en bristande kvalitet, eller i bästa fall en leverans som  

är bäst i förhållande till hur omodern den är. Om vår verksamhet hade haft IT  

som var för gammal skulle vi aldrig ha kunnat lyckas med att leverera 

välfungerande digitala lösningar till våra kunder. 

 

Försäkringsbolagets förväntan om att få tillgång till specialistkompetens uppfylldes under 

outsourcingen och de IT-tjänster som levererades till företaget var av hög kvalitet. 

Leverantören bidrog även med innovationskraft till verksamheten. Ytterligare en positiv 

effekt som den outsourcing som genomfördes år 2000-2005 förde med sig är att det nu finns 

en bättre disciplin internt. Anställda på Företag B måste numera tänka igenom vad en 

beställning faktiskt innebär och konsekvenserna av densamma. Med outsourcing erhålls ett 

tydligt kvitto på det som levereras jämfört med den situation då IT hanteras internt.  

Enligt Intervjuperson B har därför organisationskulturen förbättrats då de anställda är mer 

noggranna och formella i sitt arbete. Företag B är i stort sett nöjda med outsourcingen i fråga 

eftersom verksamheten har fått det den trodde att den skulle få. Leverantören upplevs ha 

prioriterat företaget som kund och den har varit engagerad i verksamheten. Endast mindre 

avvikelser har uppstått under överenskommelsen och enligt Respondent B har den största 

besvikelsen varit när företagsledningen gett den interna verksamheten förväntningar som 

sedan inte realiserats. Att försäkringsbolaget har en god erfarenhet av genomförd outsourcing 

tror Person B bland annat beror på att verksamheten har varit tydlig med vad den önskar 

uppnå och att målsättningarna har varit realistiska. 
 

Företag C - Läkemedelsföretaget 

Företag C är en global organisation med en omfattande verksamhet och i och med detta valde 

den externa leverantören att vända sig till underleverantörer. Leverantören fungerade 

emellertid som spindeln i nätet i det avseendet att läkemedelsföretaget enbart vände sig till 

denna aktör. I samband med outsourcingen år 2001 förflyttades ett stort antal anställda från 

den interna verksamheten till den externa leverantören och i slutändan blev det i princip 

samma personalstyrka som skulle försöka lösa företagets IT-situation. Under outsourcingen 

lämnade Företag C även över allt ansvar och möjligheten till kontroll till den externa 
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leverantören. Det tog sedan runt två eller tre år innan rapporter och dylikt som visade 

resultatet av överenskommelsen nådde företaget. Resultatet av outsourcingen visade sig 

emellertid inte bli som läkemedelsföretaget hade hoppas på då förhoppningen att leverantören 

skulle lösa företagets problem inte realiserades. Leverantören levde inte upp till företagets 

förväntningar utan lyckades bara till viss del strukturera verksamhetens IT. Trots att 

läkemedelsföretaget fick tillgång till specialistkompetens var kvaliteten på de tjänster som 

levererades ofta bristfällig och enligt Respondent C tog leverantören bara över den usla teknik 

som verksamheten hade och gjorde inte mycket med den. Företag C trodde att den leverantör 

som hade valts ut hade ett tankesätt som stämde väl överens med den egna verksamhetens 

innovativa fokus, något Intervjuperson C beskriver som att ”… vi trodde att vi hade hittat 

någon som var som vi (…)”. Detta visade sig däremot inte stämma. Leverantören hade istället 

en målsättning om att spara pengar och rationalisera företagets infrastruktur, något som 

Företag C inte insåg. I praktiken blev däremot detta tydligt då verksamhetens IT blev äldre 

och äldre, en investering i verksamhetens infrastruktur hade ju lett till högre kostnader. 

Företaget kunde med andra ord inte hänga med i den tekniska utvecklingen under 

outsourcingen, något som också blev uppenbart för användarna i verksamheten. Läkemedels-

företagets förväntan om att få tillgång till avancerad och modern teknik uppfylldes således 

inte. 

 

Enligt Person C begick Företag C ett stort misstag när all intern kunskap lämnades över till 

leverantören. Eftersom ett stort antal anställda hade blivit förflyttade till den externa 

leverantören fanns få anställda kvar på beställarsidan. Efter ett halvår insåg läkemedels-

företaget att det inte fanns tillräckligt med mänskliga resurser kvar för att kunna styra arbetet 

och Person C menar att verksamhetens styrningsmodell inte var genomtänkt. Alltför mycket 

kompetens gick förlorad under outsourcingen. Till slut kom företaget till insikt om att behov 

fanns av intern beställarkompetens och anställda som skulle arbeta med kontraktet.  

Att anställa kompetens för att kunna styra samt hantera kontraktet blev en utmaning som tog 

relativt lång tid att övervinna. Under outsourcingen kom organisationen att växa till den 

storlek som den upptog innan outsourcingen eftersom en styrningsorganisation för att hantera 

leverantören växte fram. Detta ledde till att effekten av de kostnadsbesparingar som  

initialt hade kunnat göras eliminerades och outsourcingen visade sig vara en kostsam affär.  

Avseende detta frågar sig Intervjuperson C vad företaget tjänade på att outsourca sin IT och 

möts av det egna svaret ”… inte mycket”. Outsourcingen handlade bland annat om att uppnå 

en större flexibilitet och flexibilitet handlar i sin tur om exempelvis antalet anställda.  
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Genom att minska antalet anställda kan kostnadsbesparingar göras, vilket var ytterligare en 

avgörande faktor till beslutet om att outsourca. I slutändan fanns istället lika många anställda 

kvar i organisationen, men med en annan typ av kompetens. Den interna personalen fick 

under outsourcingen fokusera på att få den externa leverantören att leverera det som stod  

i kontraktet, något som leverantören inte lyckades med. 

 

Till en början fanns en hög prioritet på Företag C som kund från leverantörens sida.  

Företaget såg leverantören som sin partner, men enligt Intervjuperson C tog det inte särskilt 

lång tid förrän det kändes som att de båda parterna växte ifrån varandra. En positiv aspekt 

med outsourcingen var däremot att en central Help Desk kunde etableras där nya 

implementeringar kunde skötas på ett fördelaktigt sätt samtidigt som den gav en viss struktur 

för verksamhetens IT. Den typen av support var av acceptabel kvalitet och Person C är av 

uppfattningen att kostnadsbesparingar kunde göras i detta avseende. Viss irritation uppstod 

emellertid i organisationen då anställda blev frustrerade över att behöva ringa ett support-

nummer istället för att knacka på dörren intill där en tekniker befann sig för att få hjälp. 

Etableringen av denna Help Desk ställde även stora krav på läkemedelsföretaget som vid flera 

tillfällen fick besöka den med syfte att utbilda personalen i hur verksamheten ser ut, hur den 

fungerar, varför det är viktigt när en säljare ringer och varför det inte är lika viktigt när en 

som sitter på kontoret ringer. Den externa personalen skulle med andra ord få en känsla för 

vad som är viktigt i verksamheten och vilka ärenden som bör prioriteras. 

 

Som tidigare nämnts genomfördes år 2007 en mindre omförhandling mellan Företag C  

och leverantören då den fick ett fortsatt förtroende i fem år till. Då denna omförhandling inte 

fick den effekt som läkemedelsföretaget hade hoppats på sades kontraktet upp två år senare. 

Avtalet hade ett års uppsägningstid och upphörde därmed år 2010. Företaget hade kunnat gå 

in i ett nytt kontrakt med den tidigare leverantören, men en sådan överenskommelse hade 

blivit alltför kostsam och relationen med leverantören var heller inte särskilt god. 

Verksamheten tappade successivt förtroende för denna leverantör när den inte fick det den 

önskade och en irritation uppstod då arbetet tog alltför lång tid. Därför började Företag C 

redan år 2009 att föra diskussioner kring multisourcing och år 2010 påbörjades en 

upphandling för just denna typ av sourcing där tonvikt lades vid att få tillgång till specialist-

kompetens. Avseende detta berättar Respondent C att det inte finns någon tillräckligt stor 

aktör som kan utföra ett gott arbete på egen hand utan istället tjänar dessa aktörer pengar på 

företag genom att lämna över arbetsuppgifterna till underleverantörer. Utifrån denna insikt 
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ställde sig läkemedelsföretaget frågan om varför den interna organisationen inte själv antog 

rollen som spindeln i nätet. Genom att tillhandahålla rätt kompetens skulle arbetet kunna 

hanteras på egen hand gentemot företagets leverantörer. Företag C valde därför att genomföra 

en backsourcing i form av att nödvändiga resurser fördes tillbaka till den interna 

verksamheten med syfte att etablera en intern styrningsorganisation. Som tidigare nämnts 

började företaget använda sig av multisourcing år 2011 och genom att använda sig av denna 

typ av sourcing fick Företag C tillgång till leverantörer som tillhandahöll välfungerande 

nätverk. Verksamheten fick en portfölj bestående av duktiga leverantörer som möjliggjorde en 

mer kostnadseffektiv och flexibel leverans, något som aldrig blivit verklighet tillsammans 

med den tidigare leverantören.  

 

Företag C använder sig än idag av multisourcing. Som tidigare nämnts använder sig 

läkemedelsföretaget av totalt sett sex stycken stora leverantörer inom IT där alla leverantörer 

tillsammans är ansvariga för leveransen. De två aktörer som runt år 2006-2007 fick ta över 

ansvaret för verksamhetens applikationsutveckling och underhållet av applikationerna har 

använts fram till idag då outsourcingavtalen med dessa leverantörer har fungerat på ett bättre 

sätt jämfört den leverantör som användes mellan år 2001-2010. Trots ett i stort sett gott 

samarbete med dessa leverantörer genomförs för närvarande backsourcing av viss support och 

applikationshantering. Den främsta anledningen till denna backsourcing är att företaget ser en 

möjlighet att göra kostnadsbesparingar, att arbeta med stora aktörer kostar nämligen mycket 

pengar. Ytterligare anledningar till denna backsourcing är rådande trender och att resultatet av 

verksamhetens multisourcing har varit positivt. Tidigare har företagets outsourcing 

karaktäriserats av stelbenthet och det är detta som företaget genom sina förändringar vill 

komma ifrån. Förhoppningen är att bland annat kunna uppnå en ännu större flexibilitet och 

högre kvalitet genom denna backsourcing. Företag C etablerar nu ett eget IT-center i Indien 

med internt anställda där verksamheten försöker attrahera den personal som har arbetat hos de 

leverantörer som tidigare använts. 
 

Företag D - Vitvaruföretaget 

Gällande Företag D låg mycket fokus på utveckling inom IT under år 2012-2014 och genom 

outsourcingen fick verksamheten tillgång till den kapacitet som behövdes för att kunna utföra 

allt arbete. Genom att vända sig till en extern leverantör kunde vitvaruföretaget uppnå en 

större flexibilitet och vissa kostnadsbesparingar kunde även göras även om kostnadseffekten 

visade sig gå jämnt ut i slutändan. Däremot levde resultatet vad gäller utvecklingsdelen inte 
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upp till företagets förväntningar även om det i verksamheten fanns en medvetenhet om att det 

alltid tar ett antal månader innan arbetet stabiliseras vid en outsourcing, oavsett vilken aktör 

ett företag vänder sig till. I början uppkommer oftast fler problem jämfört med tidigare innan 

en förståelse erhålls för hur leverantören arbetar. Vad gäller övriga delar av kontraktet 

fungerade de bättre jämfört med utvecklingen. Exempelvis blev arbetet inom support mer 

effektivt och verksamheten täcker numera dygnets alla timmar på ett bättre sätt än vad den 

hade kunnat göra om endast intern support hade funnits. Själva utvecklingsdelen hanterades 

emellertid inte tillräckligt effektivt. I fråga om EDI-området utvecklas lösningarna 

tillsammans med vitvaruföretagets kunder. Lösningar sätts upp mellan Företag D och dess 

detaljhandlare, något som innebär mycket kontakt med kund. Då leverantören gick att 

återfinna utomlands var offshoring aktuellt och arbetet fungerade inte särskilt bra då anställda 

hos outsourcingleverantören i Indien kontaktade företagets kunder för att förstå hur dessa 

lösningar skulle utformas. Det blev en kommunikationssvårighet som skadade Företag D  

som varumärke, men framför allt blev arbetsprocessen ineffektiv då den tog mycket tid  

i anspråk. I detta avseende var det viktigt att personalen i fråga kunde förstå och föra sig med 

språket för ett specifikt land eftersom arbetet inte utförs på exempelvis en europeisk nivå med 

engelska som språk utan det sätts till exempel upp en koppling i Spanien för en spansk kund.  

Detta innebär att personalen måste kunna det lokala språket för att få arbetet att fungera 

effektivt. Enligt Person D ställer denna typ av utveckling krav på att utföraren (1) är nära 

kunden, (2) kan det lokala språket samt (3) samarbetar och har ett arbetssätt som är agilt där 

fokus läggs vid att pröva sig fram. Intervjupersonen utvecklar detta resonemang genom att 

förklara följande: 

 

Vid ett mer traditionellt arbetssätt arbetar man enligt vattenfallsmodellen där 

man skriver en specifikation, kommer överens om hur man ska göra, delar upp 

arbetet, utvecklaren skriver sin kod och sedan testar man den. Vid en sådan  

typ av utveckling är det mer lämpligt att arbeta med offshoreleverantörer.  

Inom EDI behöver man däremot arbeta nära kunden, med det lokala språket 

och med ett antal snabba iterationer. Där blir det svårare att arbeta  

med offshore. 

 

Utöver kommunikationssvårigheterna fick Företag D spendera mycket tid på att specificera 

vad leverantören skulle göra. Den tid som det tog för vitvaruföretaget att specificera arbetet 

på en detaljerad nivå skulle enligt Respondent D lika gärna ha kunnat investeras i att snabbt 
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utföra arbetet på egen hand. Tidsåtgången fördubblades med andra ord. När specifikationerna 

tillslut nådde leverantören förstod inte personalen dem och då var det nödvändigt för företaget 

att testa leveransen, göra ändringar och eftersom många iterationer krävdes blev arbetet 

ineffektivt. När utvecklingsdelen inte visade sig fungera som den skulle kompenserade 

vitvaruföretaget detta genom att behålla intern kompetens som då fick arbeta parallellt med 

leverantören. Den interna personalen på företaget fick i princip skriva koden åt leverantören 

för att sedan endast be denna aktör att skriva in den i systemet och återkomma. Det uppstod 

frustration då exempelvis den interna personalstyrkan som hade kunskap inom kodning endast 

fick till uppgift att utforma specifikationer för ett arbete som de anställda själva hade kunnat 

utföra. Person D poängterar att en roll som beställare innebär krav på kompetens som skiljer 

sig från den som krävs för att faktiskt kunna utföra arbetet. Det faktum att företaget behöll 

intern kompetens parallellt med outsourcingen underlättade därmed inte processen utan det 

ledde till att frustration uppstod. Enligt Intervjuperson D hade outsourcingen eventuellt 

fungerat bättre om enbart en intern beställarorganisation med experter på att utforma 

beställningar hade funnits. En sådan lösning hade däremot inte åtgärdat problematiken kring 

att det krävs lokala språkkunskaper vid utveckling inom EDI. Alla iterationer med kunden 

hade också försvårat arbetet om endast en intern beställarorganisation hade funnits. Person D 

betonar vikten av att den interna verksamheten är medveten om att företaget ansvarar för 

leveransen till kunderna. Avseende detta poängterar intervjupersonen följande: 

 

Bara för att man outsourcar frånsäger man sig inte sitt ansvar utan som 

beställare ansvarar man för att driva leverantören. Däremot ställs det andra 

krav på kompetens och det bör man vara medveten om redan innan man går in 

i ett outsourcingkontrakt. 

 

Processen, och därmed verksamheten, blev alltså oerhört långsam under outsourcingen och 

arbetet blev såväl mer omständligt som ineffektivt. Däremot, efter alla iterationer,  

var kvaliteten på leveransen hög och enligt Intervjuperson D ”… var det nog ingen skillnad  

i kvalitet på koden jämfört med om vi hade utfört arbetet internt”. I och med att 

vitvaruföretaget hade tillgång till intern kompetens med kunskap inom kodning kunde 

kvalitetskontroller göras och denna möjlighet tog företaget tillvara på. Det som skiljde det 

interna och det externa arbetet åt var endast tiden det tog från beställning till leverans. 

 



 72 

Trots viss problematik under outsourcingen fick Företag D tillgång till en större 

personalstyrka totalt sett och verksamhetens önskan om ytterligare personal uppfylldes 

därmed. Företaget behöll en stor del av den interna kompetensen eftersom det befann sig i en 

fas då betydligt mer arbete skulle utföras jämfört med tidigare. Både den interna och externa 

kompetensen behövdes, men däremot realiserades inte vitvaruföretagets målsättning om att 

den interna personalen skulle arbeta mer med specifikationer och att all kodning skulle tas om 

hand offshore. Förhoppningen att etablera en intern beställarkompetens blev med andra ord 

inte verklighet. 

 

Under outsourcingprocessen byttes viss personal ut, exempelvis tog Intervjuperson D över 

ansvaret som IT-applikationschef i januari år 2014, och krav på kostnadsbesparingar uppkom 

i verksamheten. Samtliga tre delar av EDI som Företag D outsourcade till leverantören,  

det vill säga utveckling, support och underhåll, ligger inom ansvarsområdet för intervju-

personen. Då verksamheten behövde genomföra kostnadsbesparingar började Person D i mars 

år 2014 studera sitt eget område avseende var pengar kunde sparas in och denne lade märke 

till att företaget betalade mycket pengar för ett kontrakt som inte gav lika mycket värde 

tillbaka. Utifrån denna observation ställdes frågan om hur arbetet kunde utföras på ett bättre 

sätt. Vitvaruföretaget betalade ju leverantören samtidigt som mycket arbete utfördes internt 

och verksamheten insåg då att det inte fanns någon poäng med att ha kvar den delen  

av överenskommelsen. Det blev relativt tydligt att företaget skulle kunna ta hand  

om utvecklingsdelen på ett bättre sätt genom att backsourca den. Som tidigare nämnts 

genomfördes därför en omförhandling av kontraktet för EDI-området och denna 

omförhandling avslutades i oktober år 2014. 

 

Relationen mellan Företag D och den externa leverantören har alltid varit god. I fråga om 

outsourcingöverenskommelsen i sin helhet och leverantörens prestation har verksamheten  

i stort sett varit nöjd. Avseende detta poängterar Intervjuperson D följande: 

 

Hade vi inte varit nöjda med de delar som vi beslöt oss för att ha kvar,  

alltså support och underhåll, hade vi backsourcat dem med, precis som med 

utvecklingsdelen. De delarna har däremot fungerat väldigt bra och jag tror inte 

att vi hade kunnat göra ett bättre jobb på intern väg inom de områdena. Sett till 

samtliga outsourcingkontrakt som vi har gäller detta, vi behåller de kontrakt 
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där fördelarna överväger nackdelarna. Överenskommelser är aldrig perfekta, 

men att backsourca är inte alltid en lösning heller. 

 

4.3.3 Bakomliggande faktorer till backsourcingbeslutet 

Gällande det backsourcingbeslut som Företag A fattade var det centrala att säkerställa att det 

fanns interna resurser som hade kunskap om och kompetens inom specifika områden.  

De resurser som backsourcades skulle ha ett övergripande internt ansvar för att skapa och 

upprätthålla en struktur för den multisourcingstrategi som mejeriföretaget numera använder 

sig av. Som tidigare nämnts gick de anställdas förståelse för affärsprocesserna och känsla för 

verksamheten förlorad under outsourcingprocessen och backsourcing sågs bland annat som en 

lösning till denna problematik. Kontraktet med den externa leverantören varade mellan år 

2006 och 2013 och Person A menar att ”… outsourcingen år 2006 var dyra lärpengar”. 

Upplevelsen från företagets sida var inte att verksamhetens IT förbättrades genom 

outsourcingen utan snarare tvärtom. Det var främst den bristfälliga kvaliteten på tjänsterna 

som bidrog till företagets missnöje med outsourcingen och outsourcingleverantören,  

detta betonar Person A som menar att ”… vi fick inte alls det vi ville ha”.  

 

Med tiden erhöll försäkringsbolaget Företag B en tillräckligt stor förståelse för vilken 

kompetens som borde finnas internt, speciellt vad gäller beställarkompetens och kompetens 

inom vissa domäner och plattformar. Enligt Intervjuperson B gick den interna kompetensen 

förlorad i samband med att outsourcingavtalet trädde i kraft år 2000. Kompetensen visade sig 

också betyda mer än vad företaget initialt hade trott. Vidare använde sig den externa 

leverantören av underleverantörer och utifrån denna insikt ställde sig Företag B frågande till 

varför leverantören skulle använda sig av underleverantörer och anta rollen som  

IT-samordnare när försäkringsbolaget lika gärna kunde ta ansvar för att samordna sin IT och 

vända sig till underleverantörerna direkt på egen hand. Av dessa anledningar delades det 

befintliga kontraktet upp i flera underkontrakt då försäkringsbolaget år 2005 kom fram till att 

fler än endast en leverantör borde användas för outsourcingen av verksamhetens IT. Detta var 

inget beslut som företagsledningen fattade för att den var missnöjd med outsourcingavtalet 

utan för att den såg att verksamheten kunde hantera sin outsourcade IT på ett smartare sätt. 

 

Företag B hade vid denna tidpunkt en god ekonomi och beslutet om att fortsätta outsourca 

handlade framför allt om att få tillgång till specialistkompetens där den aktör som ansågs vara 

bäst inom ett specifikt område fick hantera detta. I samband med denna förändring etablerades 
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en intern beställarkompetens genom att försäkringsbolaget återanställde kompetens inom 

vissa specifika plattformar i form av exempelvis datorhallar eller specifika system. Syftet med 

rekryteringen var att kunna hantera multisourcingen på ett bra sätt genom att uppnå en god 

struktur för processen. Verksamheten ville också bli en bättre kravställare gentemot dess 

leverantörer genom att säkerställa tillgången till intern beställarkompetens. Detta område hade 

verksamheten tidigare lagt ut i samband med outsourcingen år 2000, men år 2005 

backsourcades alltså en del av företagets beställarkompetens inom vissa specifika plattformar. 

Den interna personalen fick ansvaret för att koppla samman de olika leverantörerna till en 

enda leverans mot företaget. Ett konkret exempel på den kompetens som har backsourcats 

gäller enligt Intervjuperson B verksamhetens e-postsystem: 

 

Förut trodde vi att vi skulle kunna köpa systemet som en tjänst och vår 

kompetens bestod i princip bara av att kontrollera kostnaden. Idag anser vi att 

vi ska ha en leverantör, men också att vi ska ha en expert på systemet internt 

som säkerställer att vi använder systemet på ett optimalt sätt eftersom det är en 

viktig del av kommunikationen med våra kunder. Det används i alla våra 

kundnära funktioner och därmed bör vi säkerställa att vi använder det på  

bästa möjliga sätt. 

 

Enligt Respondent B utgör den IT som har backsourcats en viktig komponent för att kunna 

utföra det som verksamheten ser som strategiskt arbete på ett bättre sätt. De aktiviteter och 

funktioner som Företag B har valt att fortsätta outsourca till externa leverantörer har enligt 

intervjupersonen inte samma strategiska värde som de delar som har backsourcats. Person B 

menar att de också utgör tjänster som externa aktörer på marknaden alltid kommer vara bättre 

på än den egna verksamheten. 

 

Som tidigare nämnts strävar Företag B efter att kontinuerligt utvärdera och se över den 

lösning som används, något som har lett fram till att verksamheten ska genomföra en 

backsourcing av sin Service Desk denna sommar. Respondent B menar att det vid 

multisourcing blir alltmer viktigt att ha en förstalinjesupport som håller ihop verksamhetens 

IT och det arbete som utförs. Företagets Service Desk utgör en avgörande del av 

verksamheten och därmed bör den enligt Person B fungera som ett verktyg för intern 

samordning av IT i verksamheten. Det är genom den som försäkringsbolaget möter sina 

kunder, det är där verksamheten får höra talas om incidenter och det är också där IT kan 
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marknadsföras på ett lämpligt sätt mot slutanvändaren. Genom att backsourca denna tjänst vill 

företaget undvika att ha en extern aktör som ska hålla reda på andra externa aktörer,  

en lösning som enligt Intervjuperson B varken är tidseffektiv eller välfungerande. Vid en 

fullständigt intern hantering av tjänsten kan arbetet förbättras eftersom de anställda har en 

förståelse för exempelvis verksamheten, dess system, vad som är viktigt och vilka situationer 

företaget direkt bör agera på. Genom en närhet till de anställda som arbetar med 

verksamhetens mest betydelsefulla system hoppas verksamheten att få tillgång till mer 

kunskap om och kompetens inom de olika systemen. 

 

Vad gäller Företag C fattades ett beslut om att genomföra en backsourcing i samband med att 

sourcingen förändrades från single sourcing till multisourcing. Nödvändiga resurser fördes 

därmed tillbaka till verksamheten med syfte att etablera en intern styrningsorganisation.  

Läkemedelsföretaget bestämde sig för att det ville äga sina investeringar och utvecklingen av 

sina plattformar samt ha arkitekter internt igen. Därför backsourcades beställarkompetens 

inom IT och en stor arkitektorganisation etablerades som kunde ställa krav, fokusera på 

framtiden och styra de olika leverantörerna genom att visa i vilken riktning verksamheten 

ville färdas. Verksamheten behövde gå vidare och investera i sina plattformar på egen hand 

eftersom de började bli alltför gamla. Ytterligare en bidragande faktor till företagets beslut om 

att genomföra en backsourcing var önskan om att uppnå en större flexibilitet. 

 

Under outsourcingprocessen insåg Företag D att en intern hantering av utvecklingen inom 

EDI behövs med tanke på det agila tillvägagångssätt som denna typ av utveckling bedrivs 

enligt. Vitvaruföretaget kom också till insikten att vissa aktiviteter inom utveckling bör hållas 

internt eftersom de kan addera värde till verksamheten. Vid beslutet att backsourca var 

ineffektivitet den mest framträdande faktorn. Numera ansvarar Företag D för all beställning 

och kodning inom EDI på egen hand. Ingen ny personal har rekryterats till detta område sedan 

backsourcingen och trots detta hanteras utvecklingen på ett mer effektivt sätt internt, både vad 

gäller tidsåtgång och kostnader. Om ett behov av ytterligare kapacitet skulle uppkomma  

i framtiden skulle verksamheten enligt Respondent D inte välja offshoring utan företaget 

skulle istället komplettera med konsulter för specifika projekt. En sådan lösning  

fungerar bättre för verksamheten och intervjupersonen menar att vitvaruföretaget får mer  

i utbyte av ett sådant arrangemang. När Person D berättar om företagets outsourcing-  

och backsourcingprocess poängterar denne följande: 
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Hade jag haft tjänsten när outsourcingbeslutet fattades tror jag inte att vi hade 

outsourcat utvecklingsdelen överhuvudtaget för man kunde redan då ana att det 

var ett område som skulle vara svårt att få att fungera på ett bra sätt hos en 

outsourcingleverantör. 

 

Respondent D anser alltså att utvecklingsdelen inom EDI inte borde ha outsourcats från första 

början. Intervjupersonen menar också att om den dåvarande chefen inom området hade blivit 

tillfrågad innan outsourcingbeslutet fattades hade denne nog poängterat att en outsourcing inte 

vore en särskilt god idé ”… av just de anledningar som senare visade sig även om han ändå 

gjorde som han blev tillsagd”. Enligt Person D borde vitvaruföretaget ha behållit utvecklingen 

internt för att få området att fungera så optimalt som möjligt. 

4.4 Situationen i företagen nu kontra då 
Respondent A menar att betydelsen av IT i verksamheten är större nu jämfört med år 2006, 

även om IT var av central betydelse för Företag A redan då. Överlag har kunskapen om och 

förståelsen för vikten av IT ökat i mejeriföretaget sett till när beslutet att outsourca fattades. 

Även i företagsledningen är kunskapen om IT större idag, något som är ett resultat av flera 

olika faktorer. Som tidigare nämnts har exempelvis vissa anställda bytts ut och det har därmed 

tillkommit personal med en större förståelse för IT. 

 

Som tidigare nämnts använder sig Företag B numera av sju stycken leverantörer inom IT. 

Enligt Person B finns en koppling mellan den sourcingstrategi som företaget använder sig av 

och verksamhetens allmänna affärsstrategi. För försäkringsbolaget är det avgörande att vara 

bäst på de produkter och de priser som kunden erbjuds. Samtidigt strävar verksamheten efter 

att kunna hantera kundernas skador på ett kvalitetsmässigt, korrekt och snabbt sätt. För att 

detta ska vara möjligt är det nödvändigt att viss tillgång finns till IT-kompetens inom 

utveckling och underhåll. Allt annat kan i princip outsourcas. Verksamhetens syn på IT är 

alltså idag mer strategisk. År 2000 ansåg organisationen att IT var ett nödvändigt ont medan 

det idag utgör en strategisk tillgång eftersom företaget måste ha välfungerande IT till sitt 

förfogande för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

 

Idag finns en hög intern IT-kompetens på Företag C. Under outsourcingen fanns personal som 

fokuserade på kontrakt och förhandlingar medan läkemedelsföretaget numera rekryterar 

personal med djup kunskap och erfarenhet inom IT. Det finns med andra ord intern specialist-
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kompetens. År 2012 fick Företag C såväl en ny verkställande direktör som en ny CIO och 

båda dessa personer tar IT på stort allvar. Med tiden har läkemedelsföretaget insett att en 

bristfällig IT är problematiskt för verksamheten. Om företagets IT inte fungerar som den ska 

visar sig negativa effekter fort i form av att exempelvis försäljningen minskar.  

Den känsligaste delen för ett tekniskt avbrott är verksamhetens produktion. IT har blivit 

alltmer uppmärksammat sedan upphandlingen påbörjades år 1999 och beslutet om att 

outsourca togs år 2001. Det har tillkommit ett nytt tänk och nya krav i verksamheten.  

IT har också blivit av allt större betydelse för organisationen i takt med att exempelvis arbetet 

går fortare och att krav ställs på en större datainsamling vid kliniska studier.  

 

För Företag D har sourcing traditionellt sett varit en fråga om att erhålla stordriftsfördelar,  

att kunna utnyttja en större resursbas och att få ner kostnaderna genom att ta tillvara på 

möjligheten till offshoring. Respondent D är av åsikten att vitvaruföretagets sourcing numera 

också är en fråga om att få tillgång till avancerad och modern teknik på ett sätt som den inte 

har varit tidigare, detta eftersom det nu är svårt att hinna med teknikutvecklingen på egen 

hand. Den interna organisationen är enligt Person D skicklig på det grundläggande och har 

kunskap inom skilda områden, men i och med att teknikutvecklingen går fort kommer 

företaget behöva arbeta mer med partners i framtiden för att kunna driva utvecklingen,  

förstå hur det ska positionera sig och för att ligga i framkant. Intervjuperson D betonar detta 

genom uttrycket ”… vi kan ju inte ha interna experter inom alla områden av IT”. 

 

Vad gäller Företag D har verksamheten blivit alltmer konsumentdriven och avseende hur 

företagets vitvaror förändras blir det ett större fokus på uppkoppling. Företaget kopplar upp 

vitvarorna mot internet för att kunna sälja fler tjänster och mäta dem i större utsträckning, 

något som har resulterat i att IT blivit en alltmer central aspekt i såväl produkterbjudandet 

som i verksamheten. Respondent D menar att det inte har varit på detta sätt förut och att 

utvecklingen är densamma som går att märka av inom exempelvis bilindustrin där bilar är 

uppkopplade på ett helt annat sätt nu jämfört med förr. IT förväntas bli alltmer aktuellt vid 

produktutveckling eftersom den både förekommer som teknik i produkten och utgör en del av 

hur själva affären genomförs.  

4.5 Sammanfattning av empiri 
Utifrån ovanstående beskrivningar av företagens skilda erfarenheter av outsourcing och 

backsourcing presenteras i detta avsnitt en sammanfattning av empirin. Syftet är att ge läsaren 
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en övergripande bild av och förståelse för företagens outsourcing och backsourcing för att 

senare kunna följa en analys och diskussion kring empirin där utgångspunkt tas i tidigare 

presenterad teori och egna reflektioner. I avsnittet lyfts sammanställningar fram gällande 

bakomliggande faktorer till outsourcing- respektive backsourcingbeslutet samt av företagens 

upplevelser under outsourcingprocessen. Fokus för sammanfattningen är de specifika 

outsourcingavtal som senare har varit föremål för backsourcing, det vill säga de outsourcing-

processer som på ett utförligt sätt har beskrivits i detta kapitel. Denna avgränsning syftar  

till att tillhandahålla en beskrivning av hur en outsourcingprocess kan utvecklas från  

början till slut. 

4.5.1 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet 

Vad gäller företagens beslut om att outsourca presenteras i Tabell 4.1 nedan en 

sammanställning av de bakomliggande faktorer till outsourcing som har nämnts under 

respektive intervju. I vissa fall har en tolkning gjorts av intervjupersonernas uttalanden.  

Ett konkret exempel på detta är att Respondent C menade att läkemedelsföretaget, precis som 

många andra företag, trodde att ”… det här med IT är bara smör och bröd, det ska bara 

fungera - ut med det till någon som kan det så låter vi det vara där”. Orden ”… någon som 

kan det” kan tolkas som att företaget ville få tillgång till specialistkompetens som ej gick att 

återfinna internt. I majoriteten av fallen har emellertid intervjupersonerna tydligt uttryckt 

vilka faktorer som har legat bakom företagets beslut om att outsourca. För en närmare 

förklaring och bakgrund till faktorernas uppkomst hänvisas till avsnitt 4.2 och 4.3.1. 

 
Tabell 4.1 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet för Företag A-D 

Företag Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet 
Företag A • Göra kostnadsbesparingar inom personalstyrka 

• Uppnå en större flexibilitet genom att bland annat minska antalet anställda 
• Få tillgång till specialistkompetens 

Företag B • Göra kostnadsbesparingar 
• Bli en mer effektiv verksamhet 
• Lämna över ansvaret för områden som ej utgör kärnkompetens 
• Omvandla verksamheten, dess IT och skilda kulturer till något gemensamt 
• Få tillgång till specialistkompetens 
• Frikoppla omvandlingsarbetet från intern politik 

Företag C • Åtgärda företagets IT-problematik för att erhålla en gemensam, strukturerad och välfungerande IT 
• Få tillgång till specialistkompetens 
• Uppnå en större flexibilitet genom att bland annat minska antalet anställda 
• Göra kostnadsbesparingar inom personalstyrka 
• Få tillgång till avancerad och modern teknik 

Företag D • Få tillgång till en större personalstyrka 
• Uppnå en större flexibilitet med syfte att göra verksamheten mer snabbrörlig 
• Säkra IT-driften dygnet runt 
• Få tillgång till stordriftsfördelar 
• Göra kostnadsbesparingar 
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4.5.2 Företagens upplevelser under outsourcingprocessen 

Utifrån beskrivningarna om företagens skilda erfarenheter av outsourcing presenteras i Tabell 

4.2 nedan en sammanfattning av deras upplevelser under outsourcingprocessen. För en 

närmare förklaring och bakgrund till företagens upplevelser hänvisas till avsnitt 4.3.2. 

 
Tabell 4.2 Företagens upplevelser under outsourcingprocessen 

Företag Företagens upplevelser under outsourcingprocessen 
Företag A • Leverantörens arbete visade sig kosta mer än väntat och den totala kostnadseffekten blev därmed inte särskilt stor 

• Leverantören levde inte upp till och utförde inte arbetet i enlighet med outsourcingavtalet avseende exempelvis tjänstekvalitet 
• Leverantörens specialistkompetens inom vissa områden visade sig vara bristfällig 
• Företaget fick inte tillgång till avancerad och modern teknik då leverantören inte visade sig vara särskilt innovativ 
• Vid användningen av offshoring passade arbetssättet i Indien inte ihop med företagets verksamhet 
• Relationen med leverantören var inte särskilt god 
• Verksamhetens närhet till IT gick förlorad 
• Möjligheten att kontrollera de outsourcade tjänsterna var bristfällig 
• Ingen vidare förhandling gjordes av outsourcingkontraktet utan alla villkor bestämdes av den externa leverantören 
• Företaget kände sig bortprioriterat 

Företag B • Under outsourcingen kunde företaget göra betydande kostnadsbesparingar 
• Leverantören levde upp till och utförde arbetet i enlighet med outsourcingavtalet 
• Företaget fick tillgång till specialistkompetens  
• De levererade IT-tjänsterna var av hög kvalitet 
• Outsourcingen förde med sig innovationskraft, en bättre intern disciplin och en förbättrad organisationskultur 
• Leverantören prioriterade företaget som kund 
• Relationen mellan företaget och outsourcingleverantören var generellt sett god 
• Möjlighet till viss kontroll av de outsourcade tjänsterna fanns 
• Det uppstod alltför mycket byråkrati och missförstånd kunde uppstå i arbetet 

Företag C • Inga större kostnadsbesparingar kunde göras då outsourcingen visade sig vara en kostsam affär 
• Leverantören levde inte upp till och utförde inte arbetet i enlighet med outsourcingavtalet avseende exempelvis tjänstekvalitet 
• Företaget fick tillgång till specialistkompetens 
• Företaget fick inte tillgång till avancerad och modern teknik 
• Företagets önskan om att uppnå en större flexibilitet genom att exempelvis minska antalet anställda realiserades inte 
• Leverantören visade sig inte vara särskilt innovativ 
• Intressekonflikter och motsättningar visade sig mellan kund och leverantör 
• Under outsourcingen lämnade företaget över allt ansvar och möjligheten till kontroll till den externa leverantören 
• På grund av personalförflyttning var det i princip samma personal som skulle försöka åtgärda företagets IT-problematik 
• Relationen med leverantören var inte särskilt god 
• Verksamheten tappade successivt förtroende för leverantören när den inte fick det den önskade 
• Företaget insåg att dess styrningsmodell inte var genomtänkt 

Företag D 
 

• Kostnadseffekten visade sig gå jämnt ut i slutändan 
• Verksamheten fick tillgång till en utökad personalstyrka  
• Företaget kunde uppnå en större flexibilitet 
• Arbetet inom support blev mer effektivt 
• Utvecklingsdelen i kontraktet hanterades inte tillräckligt effektivt och leverantörens arbete var bristfälligt 
• Användningen av offshoring ledde till att kommunikationssvårigheter uppstod och att företagets varumärke tog skada 
• Arbetsprocessen blev ineffektiv då den tog mycket tid i anspråk vad gäller specifikationsarbetet och genomförda iterationer 
• Kvaliteten på levererad kod var hög 
• Företagets målsättning om att etablera en intern beställarkompetens realiserades inte 
• En frustration uppstod då exempelvis den interna personalstyrkan som hade kunskap inom kodning endast fick till uppgift  

att utforma specifikationer för ett arbete som de anställda själva hade kunnat utföra 
• Relationen mellan företaget och den externa leverantören har alltid varit god 
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4.5.3 Ändrade förutsättningar under outsourcingprocessen 

Under företagens respektive outsourcingprocess har ett antal förändringar inträffat och dessa 

sammanställs i Tabell 4.3 nedan. För en närmare förklaring och bakgrund till förändringarna 

samt de ändrade förutsättningarna hänvisas till avsnitt 4.3.2. 

 
Tabell 4.3 Ändrade förutsättningar under outsourcingprocessen 

Företag Ändrade förutsättningar under outsourcingprocessen 
Företag A 
 

• Verksamheten fick en ny CFO och en ny CIO 
• Genom förändringar högt upp i organisationen fick verksamheten en större insikt i IT och dess betydelse för verksamheten  
• IT:s betydelse är större nu jämfört med när outsourcingbeslutet fattades år 2006 
• Verksamhetens attityd gentemot outsourcing till enbart en leverantör förändrades 

Företag B • Verksamheten erhöll en tillräckligt stor förståelse för vilken kompetens som borde finnas internt 
• Den kompetens som gick förlorad under outsourcingprocessen visade sig betyda mer än vad företaget initialt hade trott 
• Verksamhetens syn på IT är idag mer strategisk 

Företag C • Företaget insåg att dess styrningsmodell inte var genomtänkt 
• Utifrån insikten om att leverantören använde sig av underleverantörer ställde sig företaget frågan om varför den interna 

verksamheten inte själv antog rollen som samordnare av organisationens IT och olika leverantörer 
• IT har blivit alltmer uppmärksammat sedan upphandlingen påbörjades år 1999 och beslutet om att outsourca togs år 2001 
• IT har blivit av allt större betydelse för organisationen 

Företag D • Verksamheten fick en ny IT-applikationschef 
• Kostnadsbesparingskrav uppkom 
• Företaget insåg att utvecklingsdelen kanske inte borde ha lagts ut från första början 
• IT har blivit en alltmer central aspekt i verksamheten 

 

4.5.4 Bakomliggande faktorer till backsourcingbeslutet 

Med utgångspunkt i beskrivningarna om företagens skilda erfarenheter av outsourcing och 

backsourcing presenteras i nedanstående tabell en sammanställning av de bakomliggande 

faktorer till backsourcing som har nämnts under respektive intervju. Notera att företagens 

negativa upplevelser under outsourcingprocessen även kan anses utgöra bidragande faktorer 

till backsourcingbeslutet och i detta avseende hänvisas till Tabell 4.2. För en närmare 

förklaring och bakgrund till faktorerna i tabellen nedan hänvisas bland annat till avsnitt 4.3.3. 

 
Tabell 4.4 Bakomliggande faktorer till backsourcingbeslutet för Företag A-D 

Företag Bakomliggande faktorer till backsourcing 
Företag A • Erhålla en större intern kunskap om och förståelse för affärsprocesserna samt en känsla för verksamheten och dess behov 

• Säkerställa hantering och en viss kontroll över den nya situationen med multisourcing  
• Verksamhetens IT förbättrades inte genom outsourcingen utan snarare tvärtom 

Företag B • Återetablera specifika kompetenser i verksamheten med syfte att kunna hantera multisourcingen på ett bra sätt 
• Bli en bättre kravställare gentemot företagets leverantörer genom att säkerställa tillgången till intern beställarkompetens 
• Valet att backsourca hade sin grund i det strategiska värde som specifika delar av verksamhetens IT genererar 

Företag C • Behov visade sig finnas av en intern styrningsorganisation och av intern beställarkompetens 
• Verksamheten ville gå vidare och investera i sina plattformar på egen hand eftersom de började bli alltför gamla 
• Uppnå en större flexibilitet 

Företag D • Arbetet inom ramen för utvecklingsdelen av outsourcingkontraktet visade sig vara ineffektivt 
• Företaget insåg att en intern hantering av utvecklingen inom EDI behövs 
• Företaget kom också till insikten att vissa aktiviteter inom utveckling bör hållas internt då de kan addera värde till 

verksamheten 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel förs en analys och diskussion kring empirin där utgångspunkt tas i tidigare 

presenterad teori och egna reflektioner. Inledningsvis diskuteras de olika företagens 

bakgrund inom sourcing. I kapitlet behandlas även de faktorer som har legat till grund för 

företagens beslut om att outsourca respektive backsourca sin IT samt de förutsättningar som 

har ändrats under outsourcingsprocessen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den 

analys och diskussion som har förts. 

5.1 Företagens sourcing 
Sourcingen hos de studerade företagen förefaller till större delen ha följt en generell 

utveckling där utgångspunkten har tagits i användningen av single sourcing. I enlighet med 

den definition som Heese (2015) presenterar till begreppet har företagen initialt sett valt  

att vända sig till enbart en aktör. De outsourcingresor som har beskrivits i denna studie 

påbörjades under tidigt 2000-tal och gällde större outsourcingkontrakt. Hälften av de 

studerade företagen valde då att outsourca i princip all IT till en extern leverantör. Ett av 

företagen valde att lämna över ansvaret för driften av verksamhetens IT. Vad gäller det fjärde 

företaget kom dess största outsourcingkontrakt till i början på 2000-talet då företaget valde att 

outsourca sin Service Desk samt den typen av verksamhet inom infrastruktur till i huvudsak 

en leverantör. 

 

Även om organisationer enligt Barthélemy (2003) och Belcourt (2006) alltid har använt sig av 

outsourcing är det tänkbart att denna tydliga utgångspunkt för de studerade företagen har  

med trender i samhället att göra. I och med att outsourcing enligt Zirpoli och Becker (2011)  

blev alltmer märkbart under 1990-talet innebär det att fenomenet i början av 2000-talet 

fortfarande var relativt nytt sett till dess nya omfattning. I början av 2000-talet konstaterade  

ju både Barthélemy (2003) och Belcourt (2006) att organisationer numera outsourcar alltmer 

avgörande och komplexa aktiviteter där allt från förvaltning av IT till hela funktioner 

inkluderas. Med tanke på områdets någorlunda nya karaktär i början av 2000-talet är det 

därmed tänkbart att organisationer, som ett första steg, valde att outsourca all IT till en enda 

stor leverantör och därmed samla den under en aktörs ansvarsområde. I kontrast till detta kan 

konstateras att samtliga företag som har varit föremål för studien numera använder sig av 

multisourcing i linje med den definition som Cohen och Young (2005) ger uttryck för. 

Företagen väljer vilka leverantörer som verksamheten ska använda sig av och hanterar denna 
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grupp av leverantörer samtidigt som visst internt arbete utförs. Det egna företaget utgör 

därmed mittpunkten i nätverket. Precis som Cohen och Young (2005) menar måste en 

verksamhet som vill använda sig av multisourcing anta en ny verksamhetsmodell som 

inkluderar nya förhållningssätt till bland annat företagets sourcingstrategi, styrning och 

förvaltning av sourcingen samt till mätning av tjänsterna. I enlighet med detta har en 

förutsättning för den multisourcing som företagen numera använder sig av varit att de 

genomfört en backsourcing där fokus har legat på att säkerställa tillgången till intern 

beställarkompetens och att etablera en intern styrningsorganisation. Denna beskrivning 

stämmer in på majoriteten av de studerade företagen. Outsourcingresan har sett annorlunda ut 

för endast ett företag då enbart viss utveckling har backsourcats. 

 

Utvecklingen från single sourcing till multisourcing kan förklaras och diskuteras ur flera 

synvinklar. En tänkbar anledning är att marknaden har blivit alltmer mogen i takt med att 

outsourcing som fenomen och trend har fortsatt växa i över 20 år, detta enligt Lacity et al. 

(2010) och Lacity et al. (2011). Samtliga företag som har varit föremål för studien har genom 

sina upplevelser insett att de kan hantera sin IT på ett bättre sätt och detta kan tolkas som att 

de uppnått en viss mognad och erhållit en större förståelse för IT och outsourcingen av 

densamma. Denna förståelse kan också tänkas vara ett resultat av att IT i många 

organisationer har blivit en central aspekt i fråga om stöd, hållbarhet samt tillväxt av 

verksamheten, detta enligt De Haes och Van Grembergen (2009). Jag är av uppfattningen att 

ju större betydelse något har för en verksamhet desto större sannolikhet är det att företaget  

i fråga vill och bör hantera detta internt. En alltmer aktiv och medveten hantering av 

outsourcing av IT kan därmed ses som en logisk följd av att IT förefaller spela en allt större 

roll i dagens organisationer.  

 

Vidare gäller andra förutsättningar idag jämfört med bara några år sedan. I takt med internets 

framfart och en större möjlighet till informationsutbyte kan dagens konsumenter på ett 

medvetet och aktivt sätt fatta alltmer välgrundade beslut. Detta förhållande är med stor 

sannolikhet applicerbart på förhållandet mellan kund och leverantör i ett outsourcingavtal.  

Ett företag kan på ett smidigare sätt jämföra olika leverantörers erbjudanden och genom att 

använda sig av multisourcing kan en verksamhet, precis som ett av de studerade företagen 

poängterar, ställa konkurrenterna mot varandra. Genom att konkurrensutsätta leverantörerna 

är det tänkbart att det köpande företaget kan säkerställa att de överenskommelser som det 

träder in i är så fördelaktiga för den egna verksamheten som möjligt. 
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Att outsourcingen har blivit en global och världsomspännande företeelse, i enlighet med de 

resonemang som Gonzalez et al. (2010), Lacity et al. (2010) och Lacity et al. (2011) framför, 

är ytterligare en tänkbar anledning till företagens utveckling från single sourcing till 

multisourcing. En global tillväxt medför ju att marknaden blir större då företag kan vända sig 

till allt fler leverantörer. Denna tillväxt går även att märka av i praktiken då exempelvis ett av 

de studerade företagen sedan fem år tillbaka valt att använda sig av offshoring där 

leverantörerna går att återfinna i Indien. Även ett annat företag använder sig idag av 

offshoring då det har beslutat att outsourca en stor del av sina gamla, standardiserade 

applikationer till en leverantör utomlands. Denna situation kan indikera att det resonemang 

som Dabir och Ness (2011) framför om att allt fler företag outsourcar sin IT-verksamhet till 

offshoreleverantörer stämmer. Däremot bör här poängteras att bland annat ett av företagen 

använde sig av offshoring redan under den outsourcing som inleddes i början på 2000-talet, 

men resultatet var emellertid inte särskilt tillfredställande. En tänkbar anledning till detta är 

enligt företaget att den egna verksamheten inte var tillräckligt mogen för att kunna beskriva 

vad den ville ha när någon förändring skulle komma till stånd. 

 

För att sammanfatta företagens sourcing kan alltså sägas att en generell utveckling som 

majoriteten av de medverkande företagen verkar ha följt är: (1) single sourcing,  

(2) backsourcing av framför allt beställarkompetens och en intern styrningsorganisation samt 

(3) multisourcing där offshoring används och den egna organisationen utgör mittpunkten  

i nätverket. Denna utveckling illustreras i nedanstående figur.  

 

 
Figur 5.1 Generell utveckling av företagens sourcing 
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5.2 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet 
I Bilaga II presenteras ett antal detaljerade sammanställningar, i form av tabeller, över de 

bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet som har identifierats i teorin respektive 

empirin. Varje faktor har tilldelats en beteckning i form av en bokstav och en siffra. 

Bokstaven T står för teori medan bokstaven E syftar till empiri. Efterföljande siffra indikerar 

var i respektive tabell en specifik faktor går att återfinna. Ett exempel på beteckning är således 

T1 där den första faktorn med teoretisk grund åsyftas. I löpande text görs hänvisningar till 

specifika faktorer enligt exemplen [TX] respektive [EX]. Med stöd i dessa sammanställningar 

kommer en mer generell analys och diskussion att föras i detta avsnitt där utgångspunkt tas  

i de faktorer som har kunnat identifieras i såväl teori som empiri. Även de faktorer som 

förefaller ha sin grund i endast ett av dessa områden kommer att behandlas. För en mer 

detaljerad redogörelse hänvisas till Bilaga II. 

 

Genom att koppla samman de bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet som har 

identifierats i teorin med de som har identifierats i empirin kan det konstateras att majoriteten 

av de faktorer som nämns i teorin även går att återfinna i praktiken. Den syn som teorin 

tillhandahåller på outsourcing i allmänhet och outsourcing av IT överensstämmer med andra 

ord relativt väl med de anledningar som de studerade företagen har haft till att lämna över 

ansvaret för sin IT till en extern leverantör. Detta innebär att stöd finns för att till viss del 

bekräfta den befintliga forskningen, något som förtydligas i Tabell 5.1 nedan. 

 
Tabell 5.1 Sammansatt bild av faktorer till outsourcingbeslutet enligt teori och empiri 

Faktor Teori Empiri 
Göra kostnadsbesparingar T1 E1 
Göra kostnadsbesparingar inom personalstyrka T1a E1a 
Uppnå en högre effektivitet T4 E4 
Få tillgång till avancerad och modern teknik T5 E9 
Få tillgång till specialistkompetens T6 E3 
Fokusera på själva kärnkompetensen T7 E5 
Undanröja kulturella och organisatoriska problem T8 E7 
Uppnå en större flexibilitet T9 E2; E2b 
Uppnå en större flexibilitet inom personalstyrka T9a E2a; E10 
Förflytta frågan om variationer i kapacitet till utanför den egna verksamheten T10 E2a; E10 
Flytta en problematisk del av verksamheten till en extern leverantör T12 E8 
Få tillgång till olika typer av nytta som den interna IT-avdelningen inte kan tillhandahålla T13 E11; E12 

 

De teoretiskt grundade anledningar till outsourcingbeslutet som har visat sig vara mest 

framträdande i praktiken är ett företags önskan om att (1) göra kostnadsbesparingar, (2) uppnå 

en större flexibilitet samt (3) få tillgång till specialistkompetens (jämför Tabell 4.1). 
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Vad gäller Tabell 5.1 kan även tilläggas att ett företags mål om att göra kostnadsbesparingar 

[E1], enligt min mening, i grund och botten handlar om att förbättra företagets ekonomiska 

situation och detta kan med andra ord anses inkludera ett företags strävan om att uppnå en 

ökad likviditet [T2] samt att förbättra det ekonomiska resultatet [T3]. Vad gäller de faktorer 

som endast har identifierats i teorin och därmed saknar grund i den empiriförankring som har 

genomförts under studien kan konstateras att inget av företagen har uttryckt en specifik 

önskan om att göra kostnadsbesparingar inom teknik [T1b], uppnå en större flexibilitet inom 

teknik [T9b] eller uppnå en högre kvalitet på tjänsterna [T11]. Visserligen hade ett av 

företagen en tanke om att verksamhetens IT skulle fungera lika bra eller bättre med den 

outsourcing som genomfördes än vad den gjorde när företaget hanterade den internt. 

Förväntningen var att de tjänster som företaget valde att köpa av leverantören skulle levereras 

med en acceptabel, eller till och med hög, kvalitet. Detta var däremot inte en bakomliggande 

faktor till outsourcingbeslutet utan företagets beslut om att outsourca fattades i stor 

utsträckning på ekonomiska grunder. Vidare har inget av de studerade företagen nämnt att 

eventuella påtryckningar från outsourcingleverantörer [T15] utgjort en bidragande faktor till 

outsourcingbeslutet. Att en teoretiskt grundad faktor inte har identifierats i empirin betyder 

emellertid inte att teorin inte stämmer. Det är snarare så att resultatet bekräftar att majoriteten 

av de faktorer som diskuteras i teorin går att återfinna hos de fyra företag som har varit 

föremål för denna studie. 

 

Gällande det faktum att outsourcing av mer traditionella IT-tjänster såsom 

applikationsutveckling kan leda till frigörandet av bland annat IT-personal som då kan 

omfördelas till aktiviteter av mer strategisk karaktär [T14] kan viss koppling göras till den 

önskan som ett av företagen uttryckte om att få tillgång till en större personalstyrka [E10]. 

Eftersom detta företag befann sig i en expansionsfas var verksamheten i behov av ytterligare 

personal för att kunna utföra allt arbete under expansionen. Företaget hade en målsättning om 

att den interna personalen skulle arbeta mer med specifikationer och att all kodning skulle tas 

om hand offshore. 

 

En aspekt som har visat sig i praktiken, men däremot inte identifierats i teorin, är att beslutet 

att outsourca kan fattas utifrån förhoppningen om att etablera en gemensam IT  

i verksamheten [E6; E8]. Hälften av de studerade företagen har uppgett att det funnits olika  

IT-avdelningar, IT-organisationer och skilda IT-kulturer i verksamheten, detta som ett resultat 

av sammanslagningar och uppköp. Fokus för outsourcingen har därmed bland annat varit att 
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omvandla verksamheten dess IT och skilda kulturer till något gemensamt samt att erhålla en 

gemensam, strukturerad och välfungerande IT. För att möjliggöra detta har outsourcingen,  

i ett av fallen, bland annat syftat till att undanröja kulturella och organisatoriska problem [T8].  

 

I empirin finns det även stöd för det resonemang som Tadelis (2007) framför om att en 

önskan om att flytta en problematisk del av verksamheten till en extern leverantör, att lämna 

över problemen, utgör en dålig anledning till att outsourca. Ett av företagen beslutade att 

outsourca sin IT utifrån förhoppningen om att den externa leverantören skulle åtgärda 

företagets IT-problematik [E8], en förhoppning som inte blev verklighet. Företagens 

upplevelser under outsourcingprocessen beskrivs närmare i avsnitt 5.3.1. 

5.3 Bakomliggande faktorer till backsourcingbeslutet 
I detta avsnitt kommer en diskussion att föras kring de faktorer som har legat till grund för 

företagens beslut om att backsourca sin IT. Som tidigare nämnts kan problem med ett 

outsourcingavtal eller förändringar av ett företags affärssituation leda till backsourcing (Veltri 

et al., 2008) och som en utgångspunkt för avsnittet kommer därmed företagens upplevelser 

under outsourcingen att behandlas, detta eftersom negativa upplevelser kan anses utgöra 

bidragande faktorer till backsourcingbeslutet. I denna diskussion kopplas bland annat teori 

och empiri kring eventuella risker med outsourcing samman. Vidare kommer de 

förutsättningar som har ändrats under outsourcingprocessen att diskuteras. 

5.3.1 Företagens upplevelser under outsourcingprocessen 

I Bilaga III presenteras ett antal detaljerade sammanställningar över de eventuella risker med 

outsourcing i allmänhet och outsourcing av IT som har identifierats i teorin samt över 

företagens negativa upplevelser under outsourcingen. Varje risk respektive upplevelse har 

tilldelats en beteckning i form av en bokstav och en siffra. I löpande text görs hänvisningar till 

enligt exemplen [TX] respektive [EX]. Med stöd i de sammanställningar som presenteras  

i bilagan kommer en mer övergripande analys och diskussion att föras i detta avsnitt där 

utgångspunkt tas i de risker och negativa upplevelser som har kunnat identifieras i såväl teori 

som empiri. Även de händelser som förefaller ha sin grund i endast ett av dessa områden 

kommer att behandlas. De positiva upplevelser som outsourcingen har fört med sig diskuteras 

senare i avsnittet. För en mer detaljerad redogörelse hänvisas till Bilaga III. 

 

Genom att koppla samman de eventuella risker med outsourcing som har identifierats i teorin 

med de negativa upplevelser som har identifierats i empirin kan det konstateras att ett stort 
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antal av de risker som nämns i teorin även går att återfinna i praktiken. Den syn som teorin 

tillhandahåller på outsourcing i allmänhet och outsourcing av IT överensstämmer med andra 

ord relativt väl med de studerade företagens upplevelser. Detta innebär att stöd finns för att, 

även i detta avseende, till viss del bekräfta den befintliga forskningen, något som förtydligas  

i Tabell 5.2 nedan. 

 
Tabell 5.2 Sammansatt bild av risker med outsourcing och företagens upplevelser 

Risk eller upplevelse Teori Empiri 
Teknisk kunskap inom organisationen och inom specifika områden kan gå förlorad T1 E9; E18 
Efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan vara bristfällig avseende exempelvis tjänstekvalitet,  
med andra ord levererar inte leverantören enligt kontraktet 

T2 E2; E3; E4; E5; E19; 
E20 

Rädsla för att förlora kontrollen T3 E10; E17 
Leverantörens kompetens visar sig vara inte fullt så imponerande T5 E3 
Leverantören är oförmögen att relatera till kundens verksamhet och dess behov T6 E9 
Det råder ett kontinuerligt behov av intern specialiserad personal som kontrollerar och styr leverantören 
samtidigt som dessa aktiviteter visar sig utgöra en större belastning för verksamheten än vad arbetet med 
att hantera en intern funktion hade inneburit 

T7 E15; E21; E22 

Personal som tidigare har arbetat internt gör det externt istället, detta på grund av personalförflyttning T10 E18 
Leverantören kan visa sig vara motvillig till att anpassa sig till ny teknik och istället fokusera på det 
befintliga erbjudandet 

T11 E4; E5 

Bristfällig kommunikation råder T12 E7; E14 
Styrningen är otillräcklig T13 E23 
En samordnad förvaltning kan saknas T14 E23 
Kund och leverantör har olika affärsmål vilket kan resultera i intressekonflikter T15 E16 
Kulturella skillnader visar sig finnas mellan kund och leverantör T16 E6 
Fasta, ej flexibla kontrakt utformas T20 E11 
Brist på förtroende råder T21 E8; E19 
Ingen total kostnadsbesparing görs T22 E1 
Leverantörens kapacitet, service, finansiella stabilitet och kulturella passform visar sig vara bristfällig T23 E2; E3; E4; E5; E6; 

E7; E10; E12; E20 
Leverantörens anställda visar sig vara oerfarna T24 E3 
Leverantörens anställda visar sig ha en bristfällig kommunikationsförmåga T25 E7; E14 

 

De teoretiskt grundade risker och negativa upplevelser som har visat sig vara mest 

framträdande i praktiken är att (1) ingen total kostnadsbesparing görs, (2) efterlevnaden av 

kontraktet med leverantören är bristfällig avseende exempelvis tjänstekvalitet samt att  

(3) leverantören visar sig vara motvillig till att anpassa sig till ny teknik (jämför Tabell 4.2). 

 

De risker som har identifierats i teorin, men ej återfunnits i empirin, är följande: 

 

• Leverantören hittar sätt att ta mer betalt än väntat [T4] 

• Minskad stabilitet [T8] 

• Minskad samordningsförmåga [T9] 

• Svårigheter med att hantera avlägset belägna arbetslag uppstår [T17] 

• Transaktionskostnaderna blir alltför höga [T18] 
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• Dolda kostnader uppstår [T19] 

• IT behandlas som en handelsvara [T26] 

• Kunden blir låst till leverantören på grund av höga kostnader vid ett leverantörsbyte [T27] 

 

Att en teoretiskt grundad risk inte har identifierats i empirin betyder emellertid inte att teorin 

inte stämmer. Det är snarare så att resultatet bekräftar att ett stort antal av de risker som 

diskuteras i teorin har blivit verklighet hos de fyra företag som har varit föremål för denna 

studie. Hade urvalet bestått av en annan samling organisationer hade möjligtvis ett annat 

resultat kunnat erhållas och detta bör hållas i åtanke. Något som emellertid kan ses ur 

perspektivet att IT behandlas som en handelsvara [T26] istället för något centralt och en 

strategisk tillgång är att ett av företagen till viss del motiverade beslutet om att outsourca sin 

IT med uttrycket ”… det här med IT är bara smör och bröd, det ska bara fungera - ut med det 

till någon som kan det så låter vi det vara där”. 

 

Den enda negativa upplevelse som har identifierats i empirin utan att direkt ha återfunnits  

i presenterad teori är den händelse att det uppstår alltför mycket byråkrati under en 

outsourcingprocess [E13]. Detta kan däremot i sin tur vara en bidragande orsak till att arbetet 

blir ineffektivt [E20] och därmed även teoretiskt grundade risker såsom att efterlevnaden av 

kontraktet med leverantören kan vara bristfällig [T2] och att leverantörens kapacitet, service, 

finansiella stabilitet och kulturella passform visar sig vara bristfällig [T23]. Har exempelvis 

en kund vänt sig till en leverantör för att uppnå en högre effektivitet i verksamheten, som ett 

av de studerade företagen, eller med syfte att bli mer snabbrörlig, likt ett annat företag,  

skulle ett arbetssätt med alltför mycket byråkrati kunna tyda på att leverantören inte har levt 

upp till kundens förväntningar och själva outsourcingavtalet [T2].  

 

Utöver de negativa upplevelser som har behandlats ovan har ett antal positiva aspekter med 

outsourcing kunnat identifieras (jämför Tabell 4.2). Dessa är följande: 

 

• Genom outsourcing kan betydande kostnadsbesparingar göras 

• Leverantören kan leva upp till och utföra arbetet i enlighet med outsourcingavtalet 

• Ett företag kan genom outsourcing få tillgång till specialistkompetens 

• Kvaliteten på leveransen kan vara hög 
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• Outsourcing kan föra med sig innovationskraft, en bättre intern disciplin och en förbättrad 

organisationskultur 

• Leverantören kan prioritera företaget i fråga som kund 

• Relationen mellan företaget och outsourcingleverantören kan vara god 

• Möjlighet till viss kontroll av de outsourcade tjänsterna kan finnas 

• En verksamhet kan genom outsourcing få tillgång till en utökad personalstyrka 

• Ett företag kan uppnå en större flexibilitet genom att använda sig av outsourcing 

• Arbetet inom outsourcingavtalet kan bli mer effektivt 

 

Samtliga av de studerade företagen hade en förhoppning om att kunna göra kostnads-

besparingar genom att använda sig av outsourcing (se Tabell 4.1), vilket stämmer väl överens 

med det resonemang som Han och Mithas (2013) presenterar gällande att en av de främsta 

orsakerna till att företag väljer att outsourca sin IT är möjligheten att göra kostnads-

besparingar. Majoriteten av de företag som har medverkat i studien menar däremot att inga 

större kostnadsbesparingar kunde göras eftersom den totala kostnadseffekten inte blev särskilt 

stor [E1]. Endast ett företag upplevde att betydande kostnadsbesparingar kunde göras under 

outsourcingen. Detta innebär att företagens förhoppning att göra kostnadsbesparingar enbart 

realiserades hos ett av fyra företag. Det bör i detta avseende även poängteras att en stor del av 

de positiva upplevelser som lyfts fram i ovanstående framställning har uppgetts av ett  

och samma företag. Detta företag uppgav också endast två negativa aspekter med den 

outsourcingprocess som har genomförts, nämligen att det uppstått alltför mycket byråkrati  

och att missförstånd kunde uppstå i arbetet. 

 

I fråga om företagens upplevelser under outsourcingprocessen kan även förekomsten av de sju 

dödssynderna, som lyfts fram av Barthélemy (2003), diskuteras och detta på en mer detaljerad 

nivå. Den första dödssynden, att outsourcing genomförs av aktiviteter som inte borde 

outsourcas, handlar om att aktiviteter som är en del av företagets kärnkompetens outsourcas. 

Hälften av de studerade företagen, nämligen Företag B och Företag D, verkar ha begått detta 

misstag. Företagen insåg senare att de agerat fel och outsourcat en funktion som inte borde ha 

outsourcats. Däremot har outsourcingen i stort sett varit tillfredsställande för Företag B medan 

ett missnöje fanns hos Företag D vad gäller en specifik del av outsourcingkontraktet. 

Situationen i exempelvis Företag D bekräftar det resonemang som Tadelis (2007) framför om 
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att det under en outsourcingprocess kan visa sig att beslutet att outsourca var ett misstag redan 

från början. 

 

Vad gäller den andra dödssynden, att fel leverantör väljs, verkar endast ett av företagen ha 

begått denna synd, nämligen Företag C. Läkemedelsföretaget valde leverantören till  

viss del utifrån uppfattningen om att den, likt den egna verksamheten, var innovativ.  

Under outsourcingprocessen visade det sig emellertid att denna uppfattning inte stämde. 

Precis som Barthélemy (2003) diskuterar visade sig det felaktiga leverantörsvalet genom att 

leverantören inte levde upp till företagets förväntningar.  

 

Den tredje dödssynden syftar till att kontraktet med leverantören utformas på ett bristfälligt 

sätt, en beskrivning som den outsourcing som ett av företagen har genomfört stämmer väl in 

på. Som tidigare nämnts skedde ingen vidare förhandling av outsourcingkontraktet mellan 

Företag A och den externa leverantören. Mejeriföretaget menar att detta utgjorde en brist med 

överenskommelsen eftersom leverantören såg till att kontraktet var utformat till fördel för 

denne. Kontraktet mellan företaget och outsourcingleverantören var således inte balanserat på 

så sätt att båda parter tjänade på det i enlighet med det råd som Barthélemy (2003) framför. 

 

Den fjärde dödssynden som Barthélemy (2003) diskuterar handlar om att personalfrågor 

förbises, ett misstag som tre av de fyra företagen verkar ha begått. En stor del av personalen 

lämnade Företag A i samband med outsourcingen och detta medförde att verksamhetens 

kunskap om och närhet till IT försvann. Företag C insåg efter ett halvår in i outsourcing-

kontraktet att det inte fanns tillräckligt med mänskliga resurser kvar för att kunna styra 

arbetet, med andra ord gick alltför mycket kompetens förlorad under outsourcingen. Till slut 

kom företaget till insikt om att behov fanns av intern beställarkompetens och anställda som 

skulle arbeta med kontraktet. Att anställa kompetens för att kunna styra samt hantera 

kontraktet blev en utmaning som tog relativt lång tid att övervinna. Vad gäller Företag D var 

målsättningen under outsourcingen att tilldela den interna personalen andra roller i form av 

beställarkompetens. Företaget lyckades emellertid inte med detta utan istället blev arbetet 

ineffektivt, verksamheten långsammare och en frustration uppstod då den interna personalen 

fick lämna över ansvaret för arbetsuppgifter som den själv kunde genomföra till extern 

personal. 
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Att kontrollen över de outsourcade aktiviteterna går förlorad utgör den femte dödssynden och 

denna synd förefaller Företag A och Företag C ha begått. Visserligen kan samtliga företag 

som outsourcar anses lämna över viss kontroll, men i detta avseende anser jag att det finns 

olika grader av medvetenhet och kontroll. Ett tydligt exempel på detta är Företag D som 

betonar vikten av att den interna verksamheten är medveten om att företaget ansvarar för 

leveransen till kunderna. För att illustrera detta har följande uttalande av Person D 

presenterats, något som kan anses ligga i linje med den åsikt som Barthélemy (2003, s. 92) 

framför på följande sätt: ”Outsourcing does not mean abdicating! A lack of active 

management must be avoided at all cost (…)”: 

 

Bara för att man outsourcar frånsäger man sig inte sitt ansvar utan som 

beställare ansvarar man för att driva leverantören. Däremot ställs det andra 

krav på kompetens och det bör man vara medveten om redan innan man går in 

i ett outsourcingkontrakt. 

 

I fråga om Företag A respektive Företag C menar det förstnämnda företaget att möjligheten 

att kontrollera de outsourcade tjänsterna var bristfällig. Under den outsourcing som Företag C 

genomförde lämnade företaget över allt ansvar och möjligheten till kontroll till den externa 

leverantören. Detta indikerar att båda företagen har saknat den kapacitet som är nödvändig för 

att hantera leverantören, likt det resonemang som Barthélemy (2003) lyfter fram. 

 

Den sjätte dödssynden innebär att dolda kostnader som outsourcingen för med sig förbises 

och den sjunde samt sista dödssynden som diskuteras av Barthélemy (2003) syftar till att 

ingen exitstrategi finns utformad. Dessa synder verkar inget företag direkt ha begått,  

men däremot förefaller företagen ha haft en varierande grad av förberedelse då exempelvis 

Företag B hade en möjlighet att gå ur outsourcingkontraktet efter halva tiden. Förekomsten av 

de sju dödssynderna, som Barthélemy (2003) diskuterar sammanfattas i Tabell 5.3 nedan. 

Markeringen i form av ett kryss indikerar att företaget i fråga förefaller ha begått den 

specifika synden. En intressant observation utifrån tabellen är att Företag B, det företag som 

av de som har studerats har varit mest nöjd med sin outsourcingprocess, endast har begått en 

dödssynd medan övriga företag har begått minst ett par synder. I de fall en outsourcingprocess 

är att betrakta som misslyckad indikerar med andra ord resultatet att företaget i fråga begår 

minst ett par dödssynder eller misstag under den specifika outsourcingen. Observationen 

väcker tankar kring hur situationen ser ut i andra outsourcingöverenskommelser. 
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Tabell 5.3 Förekomsten av de sju dödssynderna i empirin 

Dödssynd Företag A Företag B Företag C Företag D 
Outsourcing genomförs av aktiviteter som inte borde outsourcas  X  X 
Fel leverantör väljs    X  
Kontraktet med leverantören utformas på ett bristfälligt sätt X    
Personalfrågor förbises X  X X 
Kontrollen över de outsourcade aktiviteterna går förlorad X  X  
Dolda kostnader som outsourcingen för med sig förbises     
Ingen exitstrategi finns utformad     

 

I fråga om de bakomliggande faktorerna till företagens backsourcingbeslut bör även nämnas 

att flera av studerade företagen är av åsikten att verksamhetens IT inte förbättrades genom 

outsourcingen utan snarare tvärtom. Företagen har också betonat vikten av exempelvis 

flexibilitet, tillgången till beställarkompetens, nytänkande samt kontroll över den nya 

situationen med multisourcing. Hälften av företagen har även poängterat att ett strategiskt 

tänkande legat bakom beslutet att genomföra en backsourcing. 

 

Utifrån detta avsnitt och diskussionen ovan kan det konstateras att (1) ett stort antal av de 

risker som nämns i teorin går att återfinna i praktiken, (2) samtliga företag förefaller ha begått 

minst en av de sju dödssynderna under sin outsourcing samt att (3) i majoriteten av de 

studerade företagen och outsourcingprocesserna verkar leverantören inte ha levt upp till 

kundens förväntningar. Däremot är inte backsourcing nödvändigtvis resultatet av problem 

med ett outsourcingavtal utan, som tidigare nämnts, kan förändringar av ett företags 

affärssituation leda till att företag väljer att återta ansvaret för sin egen IT (Veltri et al., 2008). 

Av denna anledning förs i nästa avsnitt en diskussion kring företagens ändrade förutsättningar 

under outsourcingprocessen. 

5.3.2 Ändrade förutsättningar under outsourcingprocessen 

Bilaga IV behandlar ett antal förutsättningar som kan vara föremål för förändring under en 

outsourcingprocess. I bilagan presenteras ett antal detaljerade sammanställningar över 

förutsättningar och förändringar som har identifierats i teorin respektive empirin.  

Varje specifik händelse har tilldelats en beteckning i form av en bokstav och en siffra.  

I löpande text görs hänvisningar enligt exemplen [TX] respektive [EX]. Med stöd i dessa 

sammanställningar kommer en mer generell analys och diskussion att föras i detta avsnitt där 

utgångspunkt tas i de ändrade förutsättningar som har kunnat identifieras i såväl teori som 

empiri. Även de händelser som förefaller ha sin grund i endast ett av dessa områden kommer 

att behandlas. För en mer detaljerad redogörelse hänvisas till Bilaga IV. 
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Genom att koppla samman de förutsättningar och förändringar som har identifierats i teorin 

med det som har inträffat i empirin kan det konstateras att ett antal av de situationer som 

nämns i teorin även går att återfinna i praktiken, något som förtydligas i Tabell 5.4 nedan.  

Av de teoretiskt grundade förändringar som har lyfts fram har ändrade förutsättningar  

inom organisationers ledning och IT:s betydelse varit mest framträdande i praktiken (jämför 

Tabell 4.3). 

 
Tabell 5.4 Sammansatt bild av ändrade förutsättningar enligt teorin och empirin 

Ändrad förutsättning Teori Empiri 
Ledningens kunskap om de outsourcade funktionerna förändras T1 E2; E5; 

E6; E12 
Den externa marknaden förändras T4 E11 
Samhället förändras T5 E11 
Tillgången till kvalificerad och lokal arbetskraft förändras T6 E11 
En organisations ledning kan bytas ut och det kan medföra nya åsikter och attityder gentemot verksamhetens 
sourcingstrategi 

T7 E1 

Förändringar i IT:s betydelse för verksamheten T10 E3; E7 

 

De ändrade förutsättningar som har identifierats i teorin, men ej i empirin, är följande: 

 

• Ledningens attityd gentemot de funktioner som lagts ut genom offshoring förändras [T2] 

• De anställdas kompetensnivå förändras [T3] 

• Ett företags expansion genom till exempel upphandlingar kan leda till att en intern 

hantering av IT är att anse som mer fördelaktig jämfört med en fortsatt outsourcing [T8] 

• Förändringar i strategiska inriktningar [T9] 

• Leverantören går samman med andra organisationer genom exempelvis fusioner  

och förvärv [T11] 

• Ledande befattningshavare inom branscher som är mycket IT-intensiva och 

konkurrensutsatta inser att verksamhetens IT utgör en konkurrensfördel [T12] 

 

Även i detta avseende bör poängteras att det faktum att en teoretiskt grundad förutsättning 

eller förändring ej har identifierats i empirin inte betyder att teorin är felaktig. Vad gäller 

exempelvis den händelse att ledningens attityd gentemot de funktioner som lagts ut genom 

offshoring förändras [T2] kan nämnas att användningen av offshoring skadade ett av 

företagens varumärke och en ändrad attityd kan därmed tänkas ha spelat in i detta företags 

beslut om att genomföra en backsourcing, framför allt då arbetet blev ineffektivt.  

Gällande situationerna att den externa marknaden förändras [T4], samhället förändras [T5] 

samt tillgången till kvalificerad och lokal arbetskraft förändras [T6] är det tänkbart att 
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händelser likt dessa kan ha resulterat i eller bidragit till det kostnadsbesparingskrav som 

uppkom inom ett av de studerade företagen [E11]. Exempelvis kan företag, tack vare 

outsourcingens numera globala karaktär, göra kostnadsbesparingar genom att till exempel 

använda sig av offshoring då IT-tjänsterna enligt Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 

vanligtvis levereras till en lägre kostnad vid denna typ av sourcing.  

De ändrade förutsättningar som har identifierats i empirin, men ej återfunnits i teorin,  

är i sin tur följande: 

 

• Verksamhetens attityd gentemot outsourcing till enbart en leverantör förändrades [E4] 

• Företaget insåg att dess styrningsmodell inte var genomtänkt [E8] 

• Utifrån insikten om att leverantören använde sig av underleverantörer ställde sig företaget 

frågan om varför den interna verksamheten inte själv antog rollen som samordnare av 

organisationens IT och olika leverantörer [E9] 

• Verksamheten fick en ny IT-applikationschef [E10] 

 

Utifrån detta avsnitt kan det konstateras att förutsättningar som har ändrats under företagens 

outsourcingprocess bland annat utgörs av förändringar i företagets ledning. En intressant 

observation utifrån den analys och diskussion som har förts i detta kapitel är att vissa faktorer 

och förutsättningar återkommer inom teorin. I detta avseende förefaller litteraturreferenserna 

snarare komplettera än ifrågasätta varandra. Det faktum att det i denna studie finns stöd för att 

till viss del bekräfta den befintliga forskningen upplevs därmed rimlig. Den diskussion som 

har förts i detta kapitel sammanfattas med hjälp av en figur i nästa avsnitt, detta för att 

tillhandahålla en tydlig utgångspunkt för besvarandet av studiens frågeställningar i kapitel 6. 

5.4 Sammanfattning av analys och diskussion 
I Figur 5.2 nedan presenteras en sammanfattande bild av den analys och diskussion som har 

förts i detta kapitel. Sammanfattningen utgår ifrån Tabell 5.1, Tabell 5.2, Tabell 5.3 samt 

Tabell 5.4, det vill säga de sammanställningar som har sin grund i såväl teori som empiri.  

 

Den sammanfattande bilden fokuserar på ett antal av de faktorer och förutsättningar som har 

behandlats, däribland (1) de teoretiskt grundade anledningar till outsourcingbeslutet som har 

visat sig vara mest framträdande i praktiken, (2) de teoretiskt grundade risker och negativa 
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upplevelser som har visat sig vara mest framträdande i praktiken samt (3) de ändrade 

förutsättningar som nämns i teorin och även går att återfinna i empirin. 

 

 
Figur 5.2 Sammanfattande bild av analys och diskussion 
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6 Slutsats 

I följande kapitel dras slutsatser utifrån genomförd analys och diskussion samtidigt som 

studiens frågeställningar besvaras. 

6.1 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet 
Denna studie har bland annat syftat till att identifiera vilka motiv som kan ligga till grund för 

organisationers val att outsourca IT-relaterade aktiviteter och funktioner. Studiens första 

frågeställning formulerades därmed enligt följande: 
 

• Vilka motiv kan ligga till grund för organisationers val att outsourca sin IT? 
 

Med utgångspunkt i studiens analys och diskussion kan det konstateras att majoriteten av de 

faktorer som nämns i teorin även går att återfinna i praktiken. Den syn som teorin 

tillhandahåller på outsourcing i allmänhet och outsourcing av IT överensstämmer med andra 

ord relativt väl med de anledningar som de studerade företagen har haft till att lämna över 

ansvaret för sin IT till en extern leverantör. Detta innebär att stöd finns för att till viss del 

bekräfta den befintliga forskningen. Studiens resultat visar att de mest framträdande 

anledningar och motiv som kan resultera i ett företags beslut om att outsourca sin IT är att  

(1) göra kostnadsbesparingar, (2) uppnå en större flexibilitet samt (3) få tillgång till 

specialistkompetens. En aspekt som har visat sig i praktiken, men däremot inte identifierats  

i teorin, är att beslutet att outsourca kan fattas utifrån förhoppningen om att etablera en 

gemensam IT i verksamheten. Hälften av de studerade företagen har uppgett att det funnits 

olika IT-avdelningar, IT-organisationer och skilda IT-kulturer i verksamheten, detta som ett 

resultat av sammanslagningar och uppköp. Fokus för outsourcingen har därmed bland annat 

varit att omvandla verksamheten dess IT och skilda kulturer till något gemensamt samt att 

erhålla en gemensam, strukturerad och välfungerande IT. 

6.2 Ändrade förutsättningar under outsourcingprocessen 
Avseende studiens syfte att bland annat undersöka ändrade förutsättningar under ett företags 

outsourcing formulerades nedanstående frågeställning: 
 

• Hur kan de förutsättningar som gällde vid beslutet om att outsourca förändras under 

outsourcingprocessen? 
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Utifrån den analys och diskussion som har förts kan det konstateras att det i denna studie har 

framkommit att ett antal av de ändrade förutsättningar och förändringar som nämns i teorin 

även går att återfinna i praktiken. I studien har framför allt förekomsten av följande 

situationer i de studerade företagen diskuterats: (1) en organisations ledning kan bytas ut  

och det kan medföra nya åsikter och attityder gentemot verksamhetens sourcingstrategi samt  

(2) förändringar i IT:s betydelse för verksamheten. Resultatet av studien indikerar att både 

problem med ett outsourcingavtal och förändringar av ett företags affärssituation kan leda till 

backsourcing, en slutsats som bekräftar befintlig forskning. De problem och därmed 

bakomliggande faktorer till backsourcingbeslutet som har identifierats lyfts fram  

i nästkommande avsnitt. 

6.3 Bakomliggande faktorer till backsourcingbeslutet 
Avslutningsvis har studien även syftat till att besvara nedanstående frågeställning: 
 

• Vilka faktorer kan spela in vid en verksamhets beslut om att backsourca outsourcad IT? 
 

Utifrån de eventuella risker med outsourcing som diskuteras i teorin och företagens negativa 

upplevelser i praktiken har främst följande problem och därmed bakomliggande faktorer till 

backsourcing identifierats: (1) ingen total kostnadsbesparing görs, (2) efterlevnaden av 

kontraktet med leverantören kan vara bristfällig avseende exempelvis tjänstekvalitet,  

med andra ord levererar inte leverantören enligt kontraktet samt att (3) leverantören kan visa 

sig vara motvillig till att anpassa sig till ny teknik och istället fokusera på det befintliga 

erbjudandet. Även om beslut om att byta leverantör eller backsourca har fått relativt lite 

uppmärksamhet inom såväl forskning som praktik kan det alltså konstateras att den syn som 

teorin tillhandahåller på outsourcing i allmänhet, outsourcing av IT och backsourcing 

överensstämmer relativt väl med de studerade företagens outsourcing. Denna studie har 

emellertid resulterat i att en heltäckande bild av fenomenet har kunnat förmedlas då specifika 

outsourcingprocesser har diskuterats från början till slut, det vill säga från outsourcing till 

backsourcing. Utöver detta har en upplevelse identifierats i empirin utan att direkt ha 

återfunnits i presenterad teori och detta är den händelse att det uppstår alltför mycket byråkrati 

under en outsourcingprocess. I de fall en outsourcingprocess är att betrakta som misslyckad 

indikerar även resultatet att ett företag begår minst ett par dödssynder eller misstag under den 

specifika outsourcingen. Vidare går det att urskilja två tydliga spår som har lett till 

backsourcing: (1) företaget i fråga inser att det har agerat fel och outsourcat en funktion som 

inte borde ha outsourcats samt (2) leverantören har inte levt upp till företagets förväntningar. 
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7 Reflektion och vidare forskning 

Detta avslutande kapitel presenterar en reflektion kring studiens genomförande och resultat 

samt förslag på vidare forskning. 

7.1 Reflektion kring studiens genomförande och resultat  
Vid valet av ämne för denna uppsats hade mitt intresse för outsourcing den avgörande rösten 

då jag länge har varit fascinerad över hur marknaden anpassar och nischar sig inom specifika 

områden. För mig är idéen bakom detta relativt logisk, ett företag väljer att fokusera på de 

aktiviteter som det kan bäst och låter andra aktörer ansvara för de aktiviteter inom vilka de är 

experter. Förhoppningen är att både kund och leverantör ska vinna på detta, men det blir 

heller inte alltid som planerat. Denna insikt förde mina tankar till den händelse att företag 

ångrar sig och önskar föra tillbaka de outsourcade delarna till den interna verksamheten.  

Mitt intresse för outsourcing kompletterades därmed med en vilja att i detta arbete fokusera på 

vad som kan hända efter ett beslut om att outsourca har fattats, detta avseende förändringar 

och genomförandet av backsourcing.  

 

När ämnet för uppsatsen var bestämt påbörjades en litteraturgenomgång. Under denna 

bekräftades mina misstankar om att det finns en relativt stor mängd forskning inom 

outsourcing. Detta utgjorde till viss del något positivt för mitt arbete då jag inte behövde leta 

alltför länge för att hitta användbar information, men den omfattande informationsmängden 

försvårade även arbetet då det blev en utmaning för mig att avgränsa och välja ut det som var 

av störst relevans sett till studiens syfte samt frågeställningar. I en strävan om att följa det på 

förhand uppställda schemat påbörjades emellertid denna process tidigt, något som enligt min 

åsikt har underlättat studiens fortskridande. 

 

I fråga om studiens empiriförankring har jag genom denna uppsats insett att insamling, 

transkribering och sammanställning av empiriskt material tar mycket tid i anspråk.  

Arbetet med detta har därmed inneburit ett antal utmaningar. Exempelvis upplevde jag till en 

början svårigheter med att få tag i lämpliga företag som var villiga att ställa upp på intervjuer. 

Drygt 50 stycken företag kontaktades och urvalet bestod till sist av fyra företag där en anställd 

inom respektive organisation intervjuades. Ett alternativ till detta hade varit att vända mig till 

enbart ett företag och där intervjua flera anställda med syfte att minimera tidsåtgången vid 

processen att identifiera lämpliga företag. På så sätt hade jag kunnat frigöra tid till att arbeta 
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med övriga delar av uppsatsen. Däremot anser jag att mitt beslut och tillvägagångssätt om att 

vända mig till fler än en organisation var ett bra sådant. Jag är emellertid av åsikten att ett 

urval om fler företag eller anställda hade varit fördelaktigt eftersom detta hade kunnat 

resultera i en mer omfattande empiriförankring, något som i sin tur hade kunnat bidra till 

ytterligare generaliserbarhet och slutsatser kring det fenomen som varit föremål för studien. 

Att endast intervjua fyra personer på fyra skilda företag var en avvägning som jag var tvungen 

att göra sett till studiens omfattning och den tid som har stått till mitt förfogande. I efterhand 

känns storleken på studiens urval relativt passande då jag är av åsikten att den information 

som jag har erhållit från intervjuerna har varit tillräcklig för att kunna genomföra en 

tillfredsställande analys och dra slutsatser utifrån densamma. Mitt egna bidrag bör däremot 

genomgå ytterligare undersökningar innan någon generell bekräftelse kan göras. 

 

Något som talar för studiens trovärdighet, kvalitet och höga grad av transparens är det 

omfattande och detaljerade analysarbete som har genomförts. Utöver att presentera en 

noggrann redogörelse för det praktiska genomförandet i avsnitt 2.6 har jag även valt att bifoga 

samtliga tabeller som behandlas i kapitel 5 som bilagor till uppsatsen. Som läsare går det 

därmed att följa mina tankegångar och de kopplingar som har gjorts samt själv bedöma om de 

slutsatser som presenteras i studien är rimliga och trovärdiga. 

 

Redan innan uppsatsen påbörjades var jag medveten om att det, på grund av att jag har 

genomfört arbetet på egen hand, fanns en risk att vissa infallsvinklar och tankegångar skulle 

gå förlorade eller behöva lämna plats till förmån för andra idéer. Detta märktes framför allt 

under arbetets senare delar, även om arbetet vid insamling av teori och empiri var 

tidskrävande, då jag inte kunde diskutera olika idéer och tankar med någon. Hade detta arbete 

istället utförts i par hade fler uppfattningar och perspektiv kunnat komma till uttryck.  

Precis som med mycket annat finns det däremot positiva och negativa aspekter med båda 

alternativen. Genom att skriva denna uppsats ensam har jag inte behövt anpassa arbetet efter 

någon annan och jag har redan från början kunnat erhålla en enhetlig text. Jag kan nu se denna 

uppsats som något jag själv har skapat, från idé till färdig slutprodukt. 

7.2 Vidare forskning 
Även om relativt mycket forskning finns inom exempelvis outsourcing, ett ämnesområde som 

denna studie har sin grund i, anser jag att det alltid finns mer att lära oavsett ämne. Det är 

exempelvis möjligt att ändra det perspektiv som en studie bedrivs utifrån och att ändra urvalet 
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för att eventuellt komma fram till nya fynd och tankar inom ett ämne. Sett till detta arbete 

skulle det vara intressant att undersöka om det går att urskilja någon skillnad mellan de 

faktorer som spelar in vid ett beslut om att outsourca respektive backsourca IT-relaterade 

aktiviteter och funktioner vad gäller privat och offentlig sektor. I denna studie har enbart 

organisationer inom privat sektor varit föremål för undersökning och det vore därmed lärorikt 

om ytterligare studier fokuserade på offentlig sektor alternativt både privat och offentlig 

sektor. Med andra ord skulle urvalet i framtida studier kunna vara mer målinriktat vad gäller 

vilken typ av verksamhet och sektor som undersöks. Sådana studier skulle kunna möjliggöra 

jämförelser som eventuellt skulle kunna leda till nya insikter kring vilka anledningar som kan 

föranleda en outsourcing- respektive backsourcingprocess samt kring de förändringar som kan 

inträffa under en outsourcingprocess. Urvalet skulle också kunna utgöras av verksamheter  

i olika länder eller ett antal organisationer som undersöks under en viss tidsperiod. På så sätt 

skulle möjligtvis en jämförelse kunna göras mellan organisationer som är verksamma i skilda 

länder och genom att studera organisationer under en längre tid skulle det eventuellt vara 

möjligt att täcka in flera olika sourcingbeslut inom en och samma organisation för att 

undersöka förekomsten av trender. 

 

I enlighet med ovanstående reflektion kring studiens genomförande och resultat efterfrågar 

jag fortsatta studier inom området för att bekräfta resultaten i denna uppsats. Det skulle därför 

vara intressant att i framtiden undersöka ett större antal organisationer. Även om en mättnad 

uppstod vad gäller urvalet för denna studie skulle ett större urval kunna ge ytterligare stöd 

samt underlag för de resonemang som framförs och generaliseringar som genomförs.  
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Bilaga I Intervjuguide 

Denna intervjuguide har använts vid insamling av empirisk data. Som tidigare nämnts har 

intervjuerna varit av semistrukturerad karaktär där guiden har fungerat som en utgångspunkt 

och ett stöd under intervjuerna. Den har däremot inte fungerat som ett strikt frågeformulär 

utan viss anpassning har varit möjlig avseende exempelvis frågornas ordningsföljd  

och formulering. Vidare har möjlighet funnits att komplettera intervjuguiden genom att ställa 

ytterligare frågor utifrån vad som har framkommit under respektive intervju. 

 

Varje intervju har inletts med en beskrivning av studiens syfte. Jag har förklarat att jag ämnar 

använda den insamlade informationen för att förankra studerad litteratur i praktiken och inte 

för att utreda företaget i fråga. Jag har informerat varje intervjuperson om att deras medverkan 

kommer att behandlas med konfidentialitet och anonymitet i den bemärkelsen att varken deras 

eller företagets namn kommer anges i arbetet. De informerades däremot om att viss 

bakgrundsinformation om dem och företaget, som exempelvis roll och bransch, skulle komma 

att presenteras. Vidare fick intervjupersonerna veta att deras intervjumedverkan kunde 

avbrytas när som helst och de blev även tillfrågade om ljudinspelning av intervjun fick ske 

eller ej. 

 

Datum   ....................................   Tid   ....................................   Plats   .................................... 

 

Inledande uppgifter och frågor om bakgrund, roll och arbetsuppgifter 

Namn   ………………………………………………………………………………………….. 

Befattning  ……………………………………………………………………………………… 

År på företaget  ………………………………………………………………………………… 

År i branschen  ………………………………………………………………………………… 

 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 

• Vilka tidigare erfarenheter har du av liknande uppgifter? 

• Vad har du för utbildning? 

 

Generella frågor om organisationen och dess sourcingstrategi 

• Hur ser er organisation ut? 

• Hur ser IT:s roll i verksamheten ut? 
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• Hur har er sourcingstrategi sett ut genom tiderna avseende verksamhetens IT? 

• Anser du att det är möjligt eller ej att uttyda en koppling mellan sourcingstrategin och 

organisationens allmänna affärsstrategi?  

o Om ja, beskriv denna koppling. 

o Om nej, kan du se någon annan koppling? 

• Har organisationens IT alltid outsourcats eller har aktiviteter och funktioner inom området 

hanterats internt tidigare? 

• Vad innebär begreppet backsourcing för dig och er organisation? 

 

Outsourcingens bakgrund, anledningar samt positiva och negativa aspekter 

• Vilken eller vilka IT-relaterade aktiviteter eller funktioner har tidigare outsourcats? 

• Varför outsourcades dessa? 

• Användes en eller flera outsourcingleverantörer? 

• Vilka positiva aspekter upplevde ni att outsourcingen förde med sig? 

o När i outsourcingprocessen visade sig dessa positiva aspekter? 

• Vilka negativa aspekter upplevde ni att outsourcingen förde med sig? 

o När i outsourcingprocessen visade sig dessa negativa aspekter? 

 

Relationen till outsourcingleverantören och förväntningar på överenskommelsen 

• Hur skulle du beskriva verksamhetens relation till outsourcingleverantören? 

• Vilka förväntningar hade ni när beslutet om att outsourca fattades? 

• Hur levde leverantören och överenskommelsen upp till era förväntningar generellt sett? 

• Hur levde leverantören och överenskommelsen upp till era förväntningar om … 

o … kostnader? 

o … kvaliteten på tjänsten? 

o … möjligheten att kontrollera de outsourcade tjänsterna? 

o … kunskap och kompetens jämfört med er som beställare? 

o … tillgång till avancerad och modern teknik? 

o … säkerhet? 

o … prioritering och engagemang? 
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Interna förhållanden 

• Hur har följande interna förhållanden utvecklats och förändrats sett till då beslutet om 

outsourcing fattades: 

o Ledningen och dess kunskap om de outsourcade områdena? 

o Ledningens attityd till outsourcing? 

o Anställdas kunskap och kompetens inom området? 

o Synen på IT:s roll i verksamheten? 

o Strategisk inriktning? 

o Tillgång till mänskligt kapital? 

o Tillgång till den senaste tekniken? 

 

Externa förhållanden 

• Hur har följande externa förhållanden utvecklats och förändrats sett till då beslutet om 

outsourcing fattades: 

o Marknadsförhållanden? 

o Konkurrensförhållanden? 

o Samhällets syn på outsourcing och backsourcing? 

o Tillgång till kompetent lokal arbetskraft? 

 

Backsourcingens bakgrund och anledningar 

• Vilken eller vilka IT-relaterade aktiviteter eller funktioner har backsourcats alternativt ska 

backsourcas? 

• Vilken eller vilka bakomliggande faktorer låg eller ligger bakom detta beslut? 

o Vilken eller vilka anser du vara de mest framträdande faktorerna och varför? 

• Av vilken betydelse är de berörda aktiviteterna eller funktionerna för er verksamhet? 

• Hur har deras betydelse förändrats sett till när de outsourcades? 

• Om endast vissa delar av organisationens outsourcade IT har backsourcats, hur kommer 

det sig att just dessa delar har backsourcats och inte de andra? 

• När fattades beslut om backsourcing? 

o Om under avtalets giltighet 

§ Hur kommer det sig? 

§ Vilka blev de eventuella konsekvenserna sett till att kontraktet skulle 

brytas? 
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o Om nära den tidpunkt då avtalet var på väg att avslutas 

§ Hur kommer det sig? 

• Vilka andra tillvägagångssätt övervägdes innan beslut om backsourcing fattades? 

 

Avslutande fråga 

• Finns det något övrigt som du vill tillägga eller något som du tycker att jag borde ha frågat 

dig om? 
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Bilaga II Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet 

I denna bilaga presenteras det material och de tabeller som ligger till grund för den analys och 

diskussion som förs i arbetet avseende bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet.  

Tabell B.1 nedan lyfter fram en detaljerad sammanställning över de bakomliggande faktorer 

som har identifierats i teorin. Varje faktor har tilldelats en beteckning där bokstaven T står för 

teori och efterföljande siffra indikerar var i tabellen en specifik faktor går att återfinna.  

I ett par fall har en faktor delats in i särskilda spår och i detta avseende har de olika spåren 

markerats med en bokstav (se exempelvis T1, T1a och T1b). Syftet med beteckningarna är att 

underlätta arbetets analys och diskussion genom att tillhandahålla ett enkelt sätt att relatera 

empirin till teorin. 

 
Tabell B.1 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet identifierade i teorin 

Beteckning Faktor Referens(er) 
T1 
 
 
T1a 
 
T1b 

Göra kostnadsbesparingar 
 
 
Göra kostnadsbesparingar inom personalstyrka 
 
Göra kostnadsbesparingar inom teknik 

Belcourt (2006); Gonzalez et al. (2010); Han och Mithas (2013); 
Hendry (1995); Lacity et al. (2010); Tadelis (2007) 
 
Belcourt (2006); Gonzalez et al. (2010)  
 
Gonzalez et al. (2010) 

T2 Uppnå en ökad likviditet Blaskovich och Mintchik (2011) 
T3 Förbättra det ekonomiska resultatet Barthélemy (2003) 
T4 Uppnå en högre effektivitet Belcourt (2006); Tadelis (2007) 
T5 Få tillgång till avancerad och modern teknik  Belcourt (2006); Blaskovich och Mintchik (2011); Gonzalez et al. 

(2010) 
T6 Få tillgång till specialistkompetens Belcourt (2006); Blaskovich och Mintchik (2011); Gonzalez et al. 

(2010); Lacity et al. (2010) 
T7 Fokusera på själva kärnkompetensen Belcourt (2006); Gonzalez et al. (2010); Hendry (1995); Lacity et 

al. (2010); Tadelis (2007) 
T8 Undanröja kulturella och organisatoriska problem Shepherd (1999) 
T9 
 
T9a 
 
T9b 

Uppnå en större flexibilitet 
 
Uppnå en större flexibilitet inom personalstyrka 
 
Uppnå en större flexibilitet inom teknik 

Gonzalez et al. (2010); Hendry (1995) 
 
Hendry (1995)  
 
Gonzalez et al. (2010)  

T10 Förflytta frågan om variationer i kapacitet till 
utanför den egna verksamheten 

Tadelis (2007) 

T11 Uppnå en högre kvalitet på tjänsterna Belcourt (2006); Gonzalez et al. (2010)  
T12 Flytta en problematisk del av verksamheten till en 

extern leverantör 
Tadelis (2007) 

T13 Få tillgång till olika typer av nytta som den interna 
IT-avdelningen inte kan tillhandahålla 

Kern, Willcocks och van Heck (2002) 

T14 Outsourcing av mer traditionella IT-tjänster såsom 
applikationsutveckling och underhåll kan leda till 
frigörandet av IT-resurser, framför allt i form av  
IT-personal, som då kan omfördelas till aktiviteter 
av mer strategisk karaktär 

Han och Mithas (2013) 

T15 Påtryckningar från outsourcingleverantörer Blaskovich och Mintchik (2011) 
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I Tabell B.2 nedan presenteras en sammanställning över de bakomliggande faktorer till 

outsourcingbeslutet som har identifierats i empirin. I linje med utformningen av Tabell B.1 

ovan har varje faktor tilldelats en beteckning, i detta fall bokstaven E, där E står för empiri 

och efterföljande siffra indikerar var i tabellen en specifik faktor går att återfinna. I ett par fall 

har en faktor delats in i särskilda spår och i detta avseende har de olika spåren markerats med 

en bokstav. 

 
Tabell B.2 Bakomliggande faktorer till outsourcingbeslutet identifierade i empirin 

Beteckning Faktor 
E1 
 
E1a 

Göra kostnadsbesparingar 
 
Göra kostnadsbesparingar inom personalstyrka 

E2 
 
E2a 
 
E2b 

Uppnå en större flexibilitet 
 
Uppnå en större flexibilitet genom att bland annat minska antalet anställda 
 
Uppnå en större flexibilitet med syfte att göra verksamheten mer snabbrörlig 

E3 Få tillgång till specialistkompetens 
E4 Bli en mer effektiv verksamhet 
E5 Lämna över ansvaret för områden som ej utgör kärnkompetens 
E6 Omvandla verksamheten, dess IT och skilda kulturer till något gemensamt 
E7 Frikoppla omvandlingsarbetet från intern politik 
E8 Åtgärda företagets IT-problematik för att erhålla en gemensam, strukturerad och välfungerande IT 
E9 Få tillgång till avancerad och modern teknik 
E10 Få tillgång till en större personalstyrka 
E11 Säkra IT-driften dygnet runt 
E12 Få tillgång till stordriftsfördelar 

 

Genom att koppla samman de faktorer som har identifierats i teorin med de som har 

identifierats i empirin kan det konstateras att majoriteten av de faktorer som nämns i teorin 

även går att återfinna i praktiken. Detta innebär att stöd finns för att till viss del bekräfta den 

befintliga forskningen, något som förtydligas i Tabell B.3 nedan. 

 
Tabell B.3 Sammansatt bild av faktorer till outsourcingbeslutet enligt teori och empiri 

Faktor Teori Empiri 
Göra kostnadsbesparingar T1 E1 
Göra kostnadsbesparingar inom personalstyrka T1a E1a 
Uppnå en högre effektivitet T4 E4 
Få tillgång till avancerad och modern teknik T5 E9 
Få tillgång till specialistkompetens T6 E3 
Fokusera på själva kärnkompetensen T7 E5 
Undanröja kulturella och organisatoriska problem T8 E7 
Uppnå en större flexibilitet T9 E2; E2b 
Uppnå en större flexibilitet inom personalstyrka T9a E2a; E10 
Förflytta frågan om variationer i kapacitet till utanför den egna verksamheten T10 E2a; E10 
Flytta en problematisk del av verksamheten till en extern leverantör T12 E8 
Få tillgång till olika typer av nytta som den interna IT-avdelningen inte kan tillhandahålla T13 E11; E12 
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Bilaga III Företagens upplevelser under outsourcingprocessen 

Denna bilaga behandlar det material och de tabeller som ligger till grund för den analys och 

diskussion som förs i arbetet avseende företagens upplevelser under outsourcingprocessen. 

Tabell B.4 nedan presenterar en detaljerad sammanställning över de eventuella risker med 

outsourcing i allmänhet och outsourcing av IT som har identifierats i teorin. I likhet med det 

tillvägagångssätt som lyfts fram i Bilaga II har varje risk tilldelats en beteckning där 

bokstaven T står för teori och efterföljande siffra indikerar var i tabellen en specifik risk går 

att återfinna. Syftet med beteckningarna är även denna gång att underlätta arbetets analys och 

diskussion genom att tillhandahålla ett enkelt sätt att relatera empirin till teorin.  

 
Tabell B.4 Eventuella risker med outsourcing identifierade i teorin 

Beteckning Eventuell risk med outsourcing Referens(er) 
T1 Teknisk kunskap inom organisationen och inom specifika områden kan gå förlorad Gonzalez et al. (2010); Hendry 

(1995) 
T2 Efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan vara bristfällig avseende exempelvis tjänste-

kvalitet, med andra ord levererar inte leverantören enligt kontraktet 
Butler, Slack och Walton (2011); 
Gonzalez et al. (2010); Solli-
Sæther och Gottschalk (2015); 
Veltri et al. (2008); Wong (2008a) 

T3 Rädsla för att förlora kontrollen Lacity et al. (2010) 
T4 Leverantören hittar sätt att ta mer betalt än väntat Butler, Slack och Walton (2011); 

Shepherd (1999) 
T5 Leverantörens kompetens visar sig vara inte fullt så imponerande Shepherd (1999) 
T6 Leverantören är oförmögen att relatera till kundens verksamhet och dess behov Shepherd (1999) 
T7 Det råder ett kontinuerligt behov av intern specialiserad personal som kontrollerar och styr 

leverantören samtidigt som dessa aktiviteter visar sig utgöra en större belastning för verksamheten 
än vad arbetet med att hantera en intern funktion hade inneburit 

Shepherd (1999) 

T8 Minskad stabilitet Hendry (1995) 
T9 Minskad samordningsförmåga Hendry (1995) 
T10 Personal som tidigare har arbetat internt gör det externt istället, detta på grund av 

personalförflyttning 
Gonzalez et al. (2010)  

T11 Leverantören kan visa sig vara motvillig till att anpassa sig till ny teknik och istället fokusera på det 
befintliga erbjudandet 

Gonzalez et al. (2010)  

T12 Bristfällig kommunikation råder Cohen och Young (2005) 
T13 Styrningen är otillräcklig Cohen och Young (2005) 
T14 En samordnad förvaltning kan saknas Cohen och Young (2005) 
T15 Kund och leverantör har olika affärsmål vilket kan resultera i intressekonflikter  Barthélemy (2003); 

Cohen och Young (2005); 
Tadelis (2007) 

T16 Kulturella skillnader visar sig finnas mellan kund och leverantör Lacity et al. (2009) 
T17 Svårigheter med att hantera avlägset belägna arbetslag uppstår Lacity et al. (2009) 
T18 Transaktionskostnaderna blir alltför höga Lacity et al. (2009) 
T19 Dolda kostnader uppstår Lacity et al. (2009) 
T20 Fasta, ej flexibla kontrakt utformas Lacity et al. (2009) 
T21 Brist på förtroende råder Lacity et al. (2009) 
T22 Ingen total kostnadsbesparing görs Butler, Slack och Walton (2011); 

Lacity et al. (2009) 
T23 Leverantörens kapacitet, service, finansiella stabilitet och kulturella passform visar sig vara 

bristfällig 
Lacity et al. (2009) 

T24 Leverantörens anställda visar sig vara oerfarna Lacity et al. (2009) 
T25 Leverantörens anställda visar sig ha en bristfällig kommunikationsförmåga Lacity et al. (2009) 
T26 IT behandlas som en handelsvara Lacity et al. (2009) 
T27 Kunden blir låst till leverantören på grund av höga kostnader vid ett leverantörsbyte Lacity et al. (2009) 
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I Tabell B.5 nedan presenteras en sammanställning över företagens negativa upplevelser 

under outsourcingen, en avgränsning som syftar till att koppla samman ovan presenterade 

risker med företagens skilda erfarenheter. I linje med utformningen av Tabell B.4 ovan har 

varje upplevelse i nedanstående tabell tilldelats en beteckning, i detta fall bokstaven E,  

där E står för empiri och efterföljande siffra indikerar var i tabellen en specifik upplevelse går 

att återfinna. 

 
Tabell B.5 Upplevelser under outsourcingprocessen identifierade i empirin 

Beteckning Upplevelse 
E1 Den totala kostnadseffekten blev inte särskilt stor 
E2 Leverantören levde inte upp till och utförde inte arbetet i enlighet med outsourcingavtalet avseende exempelvis 

tjänstekvalitet 
E3 Leverantörens specialistkompetens inom vissa områden visade sig vara bristfällig 
E4 Företaget fick inte tillgång till avancerad och modern teknik 
E5 Leverantören visade sig inte vara särskilt innovativ 
E6 Vid användningen av offshoring passade arbetssättet utomlands inte ihop med företagets verksamhet 
E7 Användningen av offshoring ledde till att kommunikationssvårigheter uppstod och att företagets varumärke tog skada 
E8 Relationen med leverantören var inte särskilt god 
E9 Verksamhetens närhet till IT gick förlorad 
E10 Möjligheten att kontrollera de outsourcade tjänsterna var bristfällig 
E11 Ingen vidare förhandling gjordes av outsourcingkontraktet utan alla villkor bestämdes av den externa leverantören 
E12 Företaget kände sig bortprioriterat 
E13 Det uppstod alltför mycket byråkrati  
E14 Missförstånd kunde uppstå i arbetet 
E15 Företagets önskan om att uppnå en större flexibilitet genom att exempelvis minska antalet anställda realiserades inte 
E16 Intressekonflikter och motsättningar visade sig mellan kund och leverantör 
E17 Under outsourcingen lämnade företaget över allt ansvar och möjligheten till kontroll till den externa leverantören 
E18 På grund av personalförflyttning var det i princip samma personal som skulle försöka åtgärda företagets IT-problematik 
E19 Verksamheten tappade successivt förtroende för leverantören när den inte fick det den önskade 
E20 Arbetet blev ineffektivt 
E21 Företagets målsättning om att etablera en intern beställarkompetens realiserades inte 
E22 En frustration uppstod då exempelvis den interna personalstyrkan som hade kunskap inom kodning endast fick till uppgift 

att utforma specifikationer för ett arbete som de anställda själva hade kunnat utföra 
E23 Företaget insåg att dess styrningsmodell inte var genomtänkt 

 

Genom att koppla samman de eventuella risker med outsourcing som har identifierats i teorin 

med de negativa upplevelser som har identifierats i empirin kan det konstateras att ett stort 

antal av de risker som nämns i teorin även går att återfinna i praktiken. Detta innebär  

att stöd finns för att till viss del bekräfta den befintliga forskningen, något som förtydligas  

i Tabell B.6 på nästa sida.  
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Tabell B.6 Sammansatt bild av risker med outsourcing och företagens upplevelser 

Risk eller upplevelse Teori Empiri 
Teknisk kunskap inom organisationen och inom specifika områden kan gå förlorad T1 E9; E18 
Efterlevnaden av kontraktet med leverantören kan vara bristfällig avseende exempelvis tjänstekvalitet,  
med andra ord levererar inte leverantören enligt kontraktet 

T2 E2; E3; E4; E5; E19; 
E20 

Rädsla för att förlora kontrollen T3 E10; E17 
Leverantörens kompetens visar sig vara inte fullt så imponerande T5 E3 
Leverantören är oförmögen att relatera till kundens verksamhet och dess behov T6 E9 
Det råder ett kontinuerligt behov av intern specialiserad personal som kontrollerar och styr leverantören 
samtidigt som dessa aktiviteter visar sig utgöra en större belastning för verksamheten än vad arbetet med 
att hantera en intern funktion hade inneburit 

T7 E15; E21; E22 

Personal som tidigare har arbetat internt gör det externt istället, detta på grund av personalförflyttning T10 E18 
Leverantören kan visa sig vara motvillig till att anpassa sig till ny teknik och istället fokusera på det 
befintliga erbjudandet 

T11 E4; E5 

Bristfällig kommunikation råder T12 E7; E14 
Styrningen är otillräcklig T13 E23 
En samordnad förvaltning kan saknas T14 E23 
Kund och leverantör har olika affärsmål vilket kan resultera i intressekonflikter T15 E16 
Kulturella skillnader visar sig finnas mellan kund och leverantör T16 E6 
Fasta, ej flexibla kontrakt utformas T20 E11 
Brist på förtroende råder T21 E8; E19 
Ingen total kostnadsbesparing görs T22 E1 
Leverantörens kapacitet, service, finansiella stabilitet och kulturella passform visar sig vara bristfällig T23 E2; E3; E4; E5; E6; 

E7; E10; E12; E20 
Leverantörens anställda visar sig vara oerfarna T24 E3 
Leverantörens anställda visar sig ha en bristfällig kommunikationsförmåga T25 E7; E14 

 

 

 

 

  



 115 

Bilaga IV Ändrade förutsättningar under outsourcingprocessen 

I denna bilaga presenteras det material och de tabeller som ligger till grund för den analys och 

diskussion som förs i arbetet avseende de förutsättningar som kan ändras under ett företags 

outsourcing. Tabell B.7 nedan lyfter fram en detaljerad sammanställning över de 

förutsättningar som enligt teorin kan vara föremål för förändring under en outsourcingprocess. 

Precis som tidigare har varje specifik händelse tilldelats en beteckning där bokstaven T står 

för teori och efterföljande siffra indikerar var i tabellen händelsen går att återfinna. Syftet med 

beteckningarna är återigen att underlätta arbetets analys och diskussion genom att 

tillhandahålla ett enkelt sätt att relatera empirin till teorin. 

 
Tabell B.7 Förutsättningar som kan vara föremål för förändring enligt teorin 

Beteckning Förutsättning Referens(er) 
T1 Ledningens kunskap om de outsourcade funktionerna förändras Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 
T2 Ledningens attityd gentemot de funktioner som lagts ut genom offshoring förändras Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 
T3 De anställdas kompetensnivå förändras Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 
T4 Den externa marknaden förändras Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 
T5 Samhället förändras Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 
T6 Tillgången till kvalificerad och lokal arbetskraft förändras Solli-Sæther och Gottschalk (2015) 
T7 En organisations ledning kan bytas ut och det kan medföra nya åsikter och attityder 

gentemot verksamhetens sourcingstrategi 
Veltri et al., (2008); Wong (2008a) 

T8 Ett företags expansion genom till exempel upphandlingar kan leda till att en intern 
hantering av IT är att anse som mer fördelaktig jämfört med en fortsatt outsourcing 

Veltri et al., (2008); Wong (2008a) 

T9 Förändringar i strategiska inriktningar Wong (2008a) 
T10 Förändringar i IT:s betydelse för verksamheten Butler, Slack och Walton (2011); 

Wong (2008a) 
T11 Leverantören går samman med andra organisationer genom exempelvis fusioner 

och förvärv 
Wong (2008a) 

T12 Ledande befattningshavare inom branscher som är mycket IT-intensiva och 
konkurrensutsatta inser att verksamhetens IT utgör en konkurrensfördel 

Whitten och Leidner (2006) 

 

Tabell B.8 på nästa sida presenterar en sammanställning över de förändringar som har skett 

under företagens outsourcing. I linje med de tabeller som tidigare har presenterats har varje 

specifik händelse i tabellen nedan tilldelats en beteckning, i detta fall bokstaven E, där E står 

för empiri och efterföljande siffra indikerar var i tabellen händelsen går att återfinna.  
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Tabell B.8 Ändrade förutsättningar enligt empirin 

Beteckning Förutsättning 
E1 Verksamheten fick nya nyckelpersoner högt upp i organisationen 
E2 Verksamheten fick en större insikt i IT och dess betydelse för verksamheten 
E3 IT:s betydelse är större nu jämfört med när outsourcingbeslutet fattades 
E4 Verksamhetens attityd gentemot outsourcing till enbart en leverantör förändrades 
E5 Verksamheten erhöll en tillräckligt stor förståelse för vilken kompetens som borde finnas internt 
E6 Den kompetens som gick förlorad under outsourcingprocessen visade sig betyda mer än vad företaget initialt hade trott 
E7 Verksamhetens syn på IT är idag mer strategisk och IT ses som något centralt 
E8 Företaget insåg att dess styrningsmodell inte var genomtänkt 
E9 Utifrån insikten om att leverantören använde sig av underleverantörer ställde sig företaget frågan om varför den interna 

verksamheten inte själv antog rollen som samordnare av organisationens IT och olika leverantörer 
E10 Verksamheten fick en ny IT-applikationschef 
E11 Kostnadsbesparingskrav uppkom 
E12 Företaget insåg att ett specifikt område inte borde ha outsourcats från första början 

 

Genom att koppla samman de förutsättningar och förändringar som har identifierats i teorin 

med det som har inträffat i empirin kan det konstateras att ett antal av de situationer som 

nämns i teorin även går att återfinna i praktiken, något som förtydligas i Tabell B.9 nedan. 

 
Tabell B.9 Sammansatt bild av ändrade förutsättningar enligt teorin och empirin 

Ändrad förutsättning Teori Empiri 
Ledningens kunskap om de outsourcade funktionerna förändras T1 E2; E5; 

E6; E12 
Den externa marknaden förändras T4 E11 
Samhället förändras T5 E11 
Tillgången till kvalificerad och lokal arbetskraft förändras T6 E11 
En organisations ledning kan bytas ut och det kan medföra nya åsikter och attityder gentemot verksamhetens 
sourcingstrategi 

T7 E1 

Förändringar i IT:s betydelse för verksamheten T10 E3; E7 

 

 

 

 

 


