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Sammanfattning  

 

Titel: Små möjligheter är början på stora företag: En fallstudie av tre småföretag och deras 

beslut att insourca 

 

Författare: Marija Gojcevic och Martin Bertha  

 

Handledare: Jörgen Dahlgren  

 

Bakgrund: Outsourcing är ett fenomen som rönt mycket uppmärksamhet under de senaste 

två decennierna, och kan ses som en trend. De företag som väljer att outsourca gör detta för 

att få de fördelar som outsourcing sägs ge. Trots de många fördelar indikerar ny forskning på 

att en del företag väljer att avsluta sina samarbeten med sina leverantörer. Dessa företag går 

därför emot trenden att outsourca. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara varför småföretag väljer att insourca en specifik 

aktivitet. Uppsatsen ämnar testa begrepp från forskning kring outsourcing och backsourcing 

som förklaring till insourcing, samt identifiera hur insourcingprocessen ser ut för småföretag 

 

Metod: Denna studie har tillämpat en kvalitativ metodansats där en fallstudie har utförts på 

tre småföretag. Datainhämtningen har skett genom intervjuer med företagens ägare/VD.    

 

Slutsats: Småföretags främsta anledning till att insourca en aktivitet härleds till ökad kontroll 

och service, men kan även härledas till ägarnas egenskaper som person. Insourcing är ett även 

ett sätt att garantera ett mervärde för kunden och på så sätt skapa långsiktiga, stabila och 

lönsamma relationer.  

 

Nyckelord: Insourcing, outsourcing, backsourcing, småföretag 



 
 

Abstract  

 

Title: Small opportunities are the beginning of great enterprises: A case study of three small 

enterprises and their decision to insource 

 

Authors: Marija Gojcevic and Martin Bertha 

 

Supervisor: Jörgen Dahlgren  

 

Background: Outsourcing is a phenomenon that has gained a lot of attention during the last 

two decades, and can be seen as a trend. The companies who choose to outsource do it to 

acquire the benefits that outsourcing can give. Despite the benefits, more recent studies shows 

that companies choose to end their cooperation with their suppliers. These companies 

therefore go in the reverse direction of the trend that says that companies should outsource. 

 

Aim: The aim of this studie is to explain why small entreprises choose to insource a specific 

activity. The studie will try to test different concepts from research regarding outsourcing and 

backsourcing to explain insourcing. The study also aims to identify how the the insourcing 

process looks like for small enterprises.  

 

Methodology: This studie has applied a qualitative method, where a case study has been used 

on three small enterprises. The collection of the data was made through interviews with the 

owner/CEO of the company.  

 

Conclusion: The two leading motives why small enterprises choose to insource an activity 

are because of higher degree of control and service, but also because of the characteristics of 

the owner of small enterprises. Insourcing is also a way of securing a high value in the 

offering of products to the customers and thereby create more stable, long-term and profitable 

relations with their customers.  

 

Keywords: Insourcing, outsourcing, backsourcing, small entreprises  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Romarrikets arméer bestod från början till största del av romerska medborgare. Med tiden 

förändrades deras vilja att ta värvning, trots att de medborgare som gjorde militärtjänst gavs 

goda karriärmöjligheter efter sin tjänstgöring. Det gjorde att antalet romerska soldater 

minskade, och ersattes av legosoldater och slavar. Beslutshavarna tog då beslutet att det 

fortfarande skulle vara romerska soldater som försvarade Rom medan legosoldaterna och 

slavarna skulle strida bortom Roms gränser. Därmed överfördes den stridande aktiviteten till 

en annan part vilket visade sig vara framgångsrikt till en början. Den minskade kontakten med 

strid resulterade i att romarnas stridsinnovation och krigsstrategier stagnerade. När 

legosoldaterna förstod hur sårbara och svaga romarna var började de vända sig mot sin 

“arbetsgivare” och strida mot dem, vilket påskyndade romarrikets fall (Frye, 2007; Rice 

2015).  

 

Ovan exemplifieras romarrikets beslut att överföra en aktivitet till en extern part, ett val som 

resulterade i att romarriket förlorade kontrollen och därmed sin militära förmåga att försvara 

sig mot motståndare. Beslutet att låta externa parter strida under romarrikets namn blev 

förödande då det var en av orsakerna till romarrikets fall. I dagens affärsvärld kan samma 

fenomen påträffas hos företag, då många företag väljer att överlåta en del av sin verksamhet 

till leverantörer på grund av olika orsaker.  

 

Under alla tider har aktörer på kommersiella marknader blivit utsatta för konkurrens vilket har 

gjort att företag medvetet eller omedvetet positionerat sig för att överleva. Under senare tid 

har världens marknader blivit ännu mer konkurrensutsatta i och med den ökande 

globaliseringen. Detta faktum tvingar företag till att fatta kritiska beslut för att säkra sin 

existens. Besluten som tas för att möta de utökade kraven på marknaden kan vara både 

kostsamma och riskfyllda för företagen. Bland dessa beslut ingår val av sourcingstrategi. Den 

mer kända, och mest använda, av dessa strategier är outsourcing vilket även är den strategi 

som många förknippar med effektiviserandet av ett företag. Dock har det visat sig att vissa 

företag väljer att avsluta sina relationer från leverantörer för att ta in dessa aktiviteter och 

styra dem internt, med andra ord väljer företag att backsourca. De finns även de företag som 

aldrig outsourcat utan valt att köpa in direkt från marknaden vid företagets grundande för att i 
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ett senare skede integrera aktiviteten i verksamheten och utföra den i egen regi. Vid 

jämförelse mellan backsourcing och insourcing är det rimligt att anta att insourcing är den 

mer problematiska då det innebär att aktiviteten aldrig tidigare utförts i egen regi. Detta 

innebär att det inte finns någon kunskap inom företaget om hur en insourcad aktivitet bör 

utföras.  

 

För att fortsättningsvis underlätta läsningen har vi valt att definiera tre nyckelord som 

kommer användas frekvent i uppsatsen: 

 

Outsourcing - överföring av en tidigare internt 

genomförd aktivitet, till extern aktör 

 

Backsourcing - tillbakatagande av en 

outsourcad aktivitet, för utförande i egen regi 

 

Insourcing - integrering och utförande av 

aktivitet i egen regi, som tidigare utförts av 

extern aktör 

 

Outsourcing är en strategi som rönt uppmärksamhet under de senaste två decennierna då 

denna strategi sägs ge många fördelar. Några av de fördelar som företag hoppas uppnå är 

kostnadsreduktion (Hendry, 1995; Tadelis, 2007), möjlighet att fokusera på sin 

kärnverksamhet (Quinn & Hilmer, 1994) och ökad kvalité (Belcourt, 2006). Dessutom visade 

en undersökning som Fan (2000) genomförde att majoriteten av de 14 undersökta företagen 

hade valt att outsourca om de fann en leverantör som skulle kunna utföra aktiviteten på ett 

bättre sätt än de själva. Genom att låta en extern part utföra aktiviteten fanns det 

förhoppningar om att det skulle stärka företagets konkurrenskraft på marknaden. Vidare visar 

samma undersökning att kostnadsreduktion var den främsta anledningen för företagen att 

outsourca (ibid). 

 

Trots alla fördelar med outsourcing är det viktigt att inte bortse från de risker som finns, 

såsom mindre kontroll, lägre kvalité och högre kostnader (van Weele, 2010). Vid outsourcing 

av en verksamhet är det även vanligt att den interna kunskap som tidigare funnits går förlorad 

då denna verksamhet inte längre ingår i ett företags befintliga interna aktiviteter (Chen et al., 
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2010). Konsekvensen av detta är att företagets egna kompetens så småningom försvinner och 

att man därmed får allt svårare att värdera de produkter som köps in. Vidare är valet av 

leverantör kritiskt då det är lätt att välja fel vilket kan leda till ett misslyckande av 

outsourcingprojektet (Razzaque et al., 1998). 

 

I en studie från 2014 (Moe et al.) undersöktes fyra skandinaviska små- och medelstora 

mjukvaruföretag som valt att avbryta sina outsourcingkontrakt på grund av missnöje med 

utfallet. Två av företagen avbröt outsourcingkontrakten på grund av problem med 

leverantören, en relation som företagen försökt förbättra utan framgång. När företagen sedan 

tog in aktiviteten till ett dotterbolag resulterade det i en betydligt bättre relation då båda 

företagen präglades av samma affärskultur. Dessutom blev det lättare för cheferna att ha 

kontroll över verksamheten vilket sågs som positivt efter deras negativa upplevelser med att 

ha verksamheten outsourcad. De två andra företagen valde att avbryta sina kontrakt på grund 

av missnöje med kvalitén, som enligt dem själva berodde på bristande kunskap och 

kompetens inom området hos outsourcingföretaget. Det ena företaget hade även problem med 

leverantören då företaget ansåg att deras utlovade effektivitet inte stämde överens med 

verkligheten (ibid). Tillbakatagandet av en aktivitet kan därför ses som en reaktion på 

marknadens misslyckande i att tillhandahålla fungerande leverantörsrelationer (Wong & Jaya, 

2008). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Orsaken till varför företag väljer att insourca är okänd, däremot är det rimligt att anta att 

backsourcing och insourcing har många likheter då båda sourcingstrategierna innefattar en 

rörelse från leverantör till företag. Anledningen till oklarheten kring om fenomenets 

utsträckning och varför företag väljer att insourca kan bero på den terminologiska oklarheten 

gällande insourcing.  

 

I den nuvarande forskningen beskriver vissa forskare insourcing som ett fenomen där företag 

väljer att behålla en aktivitet istället för att outsourca, något som Olhager (2016) och 

Swartling (2016) anser vara felaktigt. Andra forskare blandar ihop insourcing och 

backsourcing och benämner det som samma sak (Olhager, 2016) vilket gör det ännu svårare 

att få en bild av när insourcing faktiskt ägt rum. Drauz (2014) och Caputo och Palumbo 
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(2005) beskriver fenomenet re-insourcing för att påvisa att det är backsourcing som man 

pratar om. Detta gör att den forskning som i dagsläget finns kring insourcing egentligen har 

med backsourcing att göra. Vertikal integration kan tyckas vara ett mer passande uttryck vid 

förklaringen av insourcing, men det är två helt skilda fenomen. Thompson (1967) beskriver 

vertikal integration som både en offensiv och en defensiv åtgärd. Offensiv i den bemärkelsen 

att företaget sen tidigare till exempel producerar en vara och beslutar sig för att köpa upp en 

butik som säljer dessa varor för att stärka sin position mot slutkonsumenten, och defensiv 

genom att företaget köper upp en underleverantör för att trygga leveransen av produkter de är 

i behov av. Vertikal integration kan ske framåt eller bakåt i värdekedjan och innefattar ofta 

förvärv (Lin et al., 2014). Insourcing däremot, har inte något att göra med att företag köper ett 

annat företag för att stärka sin position i värdekedjan utan kan förklaras som en rörelse från 

leverantör till företag där aktiviteten som används i egen regi inte har utförts tidigare 

(Konrádsson & Lingrell, 2004; van Weele, 2005). 

 

När det kommer till forskning som berör integrerandet av en aktivitet är det betydligt 

vanligare att storföretag undersökts i förhållande till småföretag. En anledning till att det blivit 

så kan ha att göra med att storföretag har en större frihetsgrad att flytta en verksamhet ut och 

in från företaget än vad småföretag har, vilket har gjort att fenomenet uppmärksammats hos 

de större företagen som, utöver frihetsgraden, har mer resurser (Olhager, 2016). Skillnaden i 

resurser innebär därmed att småföretag måste agera och resonera annorlunda i deras val i 

jämförelse med storföretag. 

 

“Small firms are not little big firms” - (Tilley, 2000, 33) 

 

Uttrycket indikerar på att vi inte kan se småföretag som mindre versioner av storföretag utan 

istället se det som två olika kategorier. Ett exempel på en skillnad mellan dessa två 

företagskategorier är graden av inflytande (Welsh & White, 1981) över till exempel 

leverantörer. Storföretag har ofta fördelar tack vare sin storlek gentemot leverantören vilket 

skapar en bättre förhandlingsposition än vad småföretag har. En annan skillnad är att 

småföretag behöver lägga ner mer kraft än större företag för att bibehålla en stadig nivå av 

likvida medel inom företaget (Welsh & White, 1981). De knappa resurserna småföretag har 

innebär att en insourcingprocess skulle vara ett väldigt stort strategiskt steg för dessa företag 

att genomföra. Dessutom hade en sådan process haft en betydligt större inverkan på 

småföretag än på storföretag (ibid), då småföretag endast innehar mellan 2 till 10 miljoner 
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euro i totala tillgångar och mellan 10 och 49 anställda (Tillväxtverket, 2016). Av denna 

anledning är det av intresse att studera småföretag som trots detta väljer att ta in en ny 

verksamhet. Forskningsbidraget skulle kunna ge en vägledning till småföretag som ser 

insourcing som ett reellt alternativ (Olhager, 2016). 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara varför småföretag väljer att insourca en specifik aktivitet. 

Uppsatsen ämnar testa begrepp och förklaringsfaktorer från forskning kring outsourcing och 

backsourcing som förklaring till insourcing.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att uppnå syftet med den här studien kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor: 

- Vad är anledningen till att småföretag väljer att insourca och hur ser processen ut? 

- I vilken utsträckning kan begrepp från outsourcing och backsourcing användas för att 

förklara insourcing? 
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Kapitel 2 - Metod 
• I det här kapitlet återfinns en förklaring av hur undersökningen genomförts och 

vilka metodval som gjorts. Det går även att läsa om vilket tillvägagångssätt som 
används vid empiriinsamligen.   

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
• I den teoretiska referensramen återfinns de teorier som valts för att kunna bygga upp 

en diskussion kring uppsatsens ämne. Dessa teorier och begrepp ligger därför som 
grund för intervjufrågorna som ställts till intervjupersonerna.  

Kapitel 4 - Empiri 
• I detta kapitel återberättas intervjupersonernas svar på de frågor som ställts till dem. 

Empiriinsamlingen bygger på tre utvalda småföretag - företag A, B och C. Dessa tre 
företag har genomgått samma process, det vill säga insourcat en aktivitet som 
tidigare köpts in från en leverantör.  

Kapitel 5 - Analys 
• I analyskapitlet analyseras den insamlade empirin i förhållande till den teoretiska 

referensramen.  

Kapitel 6 - Slutsats 
• Slutsatsen är en summering och tolkning av analysen som gjorts utifrån data som 

lagts fram.    

Kapitel 7 - Källförteckning 
• I källförteckningen redovisas samtliga referenser som tillämpats i uppsatsen i 

alfabetisk ordning. Källsystemet som används är Harvard referenssystem.   

 

 

 

 

1.5  Disposition 

För att underlätta en fortsatt läsning följer här en presentation av den disposition som den 

resterande uppsatsen innefattar.  
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2. Metod 

2.1 Forskningsstrategi 

Målet med vår studie är att förstå varför småföretag väljer att insourca en aktivitet och hur de 

går tillväga i processen. För att uppnå det anser vi att en kvalitativ metod är den mest 

lämpade. 

 

En kvalitativ metod försöker med hjälp av ord att testa eller generera nya teorier. 

Datainsamlingen består i en sådan metod av bland annat verbal kommunikation mellan 

individer eller grupper (Bryman & Bell, 2005). Silverman (2013) konstaterar att det är lättare 

för forskare att få tillgång till data som är mer djupgående genom en kvalitativ 

metodanvändning, till skillnad från en kvantitativ metod där det mer rör sig om mängden data 

som samlas in för att sedan kunna generalisera resultatet till en population. Tillämpning av en 

kvantitativ metod kan direkt uteslutas då vi inte har någon registerpopulation att göra ett urval 

ifrån. Dessutom blir en kvalitativ metod mer tillämpningsbar i denna uppsats då målet är att 

förstå de bakomliggande faktorerna till varför småföretag väljer att insourca. 

 

Användningen av en kvalitativ metod stärks ytterligare av Widerberg (2002) och McCusker 

och Gunaydin (2014) som betonar att en sådan metod försöker besvara frågor som “vad” eller 

“hur”, i jämförelse med en kvantitativ metod som ger svar på “hur mycket” eller “hur stor 

andel”. Även om dessa forskares/författares slutsatser kan diskuteras på grund av möjligheten 

till “öppna frågor” i en kvantitativ undersökning så ger deras åsikter tyngd åt vårt val att välja 

en kvalitativ metod. Vidare skriver McCusker och Gynaydin (2014) och Silverman (2013) att 

om målet med en studie är att förstå hur vissa människor resonerar gällande ett specifikt 

problem eller fenomen så är en kvalitativ metod att föredra, då den via verbal kommunikation 

med utvalda människor kan möjliggöra en bättre och mer djupgående studie än vad en 

kvantitativ studie hade gjort. 

 

“I want to understand the world from your point of view. I want to know what 

you know in the way you know it. I want to understand the meaning of your 

experience, to walk in your shoes, to feel thingsas you feel them, to explain 
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things as you explain them. Will you become my teacher and help me 

understand?” - (Spradley, u.å.) 

 

2.2 Forskningsprocess 

De forskningsfrågor vi har bygger på observationer av verkligheten och på existerande 

forskning som vi anser brister i kunskap om insourcing hos småföretag. Vi har därför utgått 

från en kombination av deduktiv och induktiv teori. En kombination av båda angreppssätten 

benämns ibland som ett iterativt angreppssätt, och innefattar att forskaren arbetar med teorin 

och empirin parallellt (Bryman & Bell, 2005). Arbetssättet gör att till exempel nya teorier och 

begrepp kan läggas till ifall det är nödvändigt för att besvara de formulerade 

forskningsfrågorna. Med andra ord sker det ständigt en rörelse som går fram och tillbaka 

mellan teori och empiri (ibid). Detta är något som skett i analysen då vi var av åsikten att 

analysen behövde kompletteras med ytterligare forskning för att kunna öka förklaringsgraden. 

Vi valde därför att lägga till ny forskning direkt i analysen, och inte i referensramen, då detta 

speglar examensarbetets process och tidsaxel. 

 

2.3 Forskningsdesign 

Undersökningsdesignen kan ses som ett ramverk i hur insamling och analys av data sker, men 

även hur arbetets struktur ska se ut. Den påverkar bland annat vad som ges prioritet i arbetet, 

vilka metoder samt modeller som anses vara relevanta eller inte. Det var därför viktigt för oss 

att välja en lämplig undersökningsdesign som matchade vårt syfte. Det finns ett antal olika 

undersökningsdesigner att välja mellan när en kvalitativ metod appliceras, där valet påverkar 

utformningen av forskningen (Bryman & Bell, 2005). Bland dessa finns det fem 

undersökningsdesigner som är dominerande; generisk kvalitativ studie, etnografisk studie, 

fenomenologisk studie, grounded theory och fallstudie (Merriam, 1998). Denna uppsats 

bygger på en fallstudie med anledning av att det är den metod som är bäst lämpad till att 

hjälpa oss att uppnå syftet. För att möjliggöra det satta målet är användningen av fallstudien 

den metod som får oss att komma fenomenet så nära som möjligt, och på så sätt få reda på 

varför fallföretagen valt att insourca och vilka resonemang som ligger som grund till valet. 

Samtidigt faller denna metod inom den kvalitativa metodiken vilket bidrar till att vi på ett 

ingående sätt kan belysa en situation/process, se mönster ifall de utvalda teorierna och 
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begreppen (som mestadels fokuserade på stora företag) kan tillämpas på mindre företag, samt 

förklara varför dessa företag insourcar och hur de går tillväga i den processen. 

 

 

2.4 Fallstudie 

En fallstudie kan delas upp i två delar, där “fallet” är den ena delen och “studien” den andra. 

“Fallet” kan vara en plats eller en lokal där fokus ligger i att studera miljön som finns på det 

valda området (Bryman & Bell, 2013). I denna uppsats syftar “fallet” till det fenomen som 

ska undersökas, det vill säga varför småföretag insourcar, och “studien” till de företag varpå 

fenomenet undersöks. Anledningen till denna bestämmelse beror på att det är fenomenet som 

ger oss den bästa lärdomen (Stake, 1995), och inte företagen. 

 

Uppsatsens primära fokus ligger på processen som mindre företag genomför från att ha köpt 

från en leverantör till att insourca, det vill säga förändringen. Studerandet av denna förändring 

stämmer överens med MacDonald och Walkers (1977) definition av en fallstudie. De 

definierar en fallstudie som “ett fall i förändring”, det vill säga att en fallstudie till exempel är 

ett företag som genomgår, alternativt har genomgått, en viss förändring och som undersöks av 

personer med intresse av företagets förändring. Denna definition av fallstudie är inte den 

vanligaste, då en fallstudie inte nödvändigtvis behöver genomföras på en förändring utan kan 

lika gärna genomföras på ett stillastående fall (Merriam, 1998). 

 

Fallstudien genomfördes på tre olika företag, där samma fall undersöktes.  Genom att tillämpa 

fallstudien som metod på ett flertal företag menar Yin (2009) att vårt resultat blir mer 

trovärdigt än om endast ett företag hade studerats. Trovärdigheten ökar än mer då resultatet 

blir mer generaliserbart i och med att vi får in data från olika branscher och arbetsplatser 

(Merriam, 1984). 

 

Genom fallstudien tillåts vi få kunskap som skiljer sig från den kunskap som andra 

vetenskapliga metoder tillhandahåller (Stake, 1981). Denna undersökningsdesign gör det 

tydligare och lättare för läsaren att koppla till då läsaren i många fall kan förankra det som 

beskrivs till sin egen arbetsplats och arbetsuppgifter (Stake, 1981). Fallstudier tenderar även 

till att bli mer praktiska till skillnad från andra forskningsdesigner som oftare blir mer 
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teoretiska (Burgess, 1984). Genom att ta del av saker de gjorde rätt direkt, och saker som de 

gjorde fel, kan vi bidra till den teoretiska referensramen med hur och varför de agerade på ett 

visst sätt och vad utfallet blev. Fallstudie blir därmed den forskningsdesign som skapar mest 

trovärdighet i det här fallet för hur verkligheten ser ut, vilket gör att den är den lämpligaste 

metoden för att bidra till den akademiska, men även den praktiska, världen. 

2.5 Metoder inom vald forskningsdesign 

Då uppsatsen bygger på en fallstudie ges det flera olika möjligheter till hur denna 

undersökningsdesign kan utformas. Widerberg (2002) nämner att en forskare kan välja att 

använda sig av en deltagande observation, observation och/eller av intervjuer. I enlighet med 

uppsatsens syfte har ett val gjorts att utesluta deltagande observation och observation, och 

endast genomföra intervjuer. Anledningen till detta val är att de två uteslutna metoderna 

endast tillåter oss att iaktta och sedan subjektivt tolka det som registrerats för att sedan kunna 

dra en slutsats om fenomenet som observerats. Det ges dessutom bara en ögonblicksbild av 

det som observerats och därmed blir det svårt att kunna dra en generell slutsats om uppsatsens 

forskningsfrågor ifall de här två observationsmetoderna utövas. Utöver detta är det också 

problematiskt att kunna observera hur ett företag agerar gällande insourcing då detta val är ett 

strategiskt beslut vilket kräver att vi får ta del av de ansvarigas tankar och resonemang, något 

som lättast fångas upp med hjälp av intervjuer.  

 

2.6 Urval vid empirisk datainhämtning 

Den kvalitativa undersökningsmetodiken tillåter oss att samla in mer djupgående empirisk 

data på ett fåtal företag istället för att samla in mindre grundlig information från ett större 

antal företag. Tillvägagångssättet som tillämpats för att få fram ett urval bland de småföretag 

som insourcat en verksamhet har skett i enlighet med det som Bryman och Bell (2013) kallar 

för icke-sannolikhetsurval. Detta är ett samlingsbegrepp för alla de urvalsformer som inte går 

under beskrivningen av sannolikhetsurval. En av dessa former är bekvämlighetsurval, vilket 

också är den urvalsstrategi som tillämpats i vårt fall vid val av företag. Strategin bygger på ett 

mer slumpmässigt urval ur en population, då den utgår från personer som vid en specifik 

tidpunkt “råkar” vara tillgängliga för en intervju (Bryman & Bell, 2013). Främsta anledningen 

till att denna urvalsstrategi tillämpats var på grund av de rådande förutsättningarna då det är 

svårt att hitta småföretag som just genomgår eller har genomgått en insourcingprocess.  
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Innan sökandet av lämpliga företag påbörjades bestämdes tre krav som skulle gälla för 

samtliga fallföretag: 

 

1. Föll inom ramen för de kriterier som finns för småföretag 

2. Har köpt in en vara eller en tjänst från marknaden, där varan eller tjänsten är av 

betydelse för företagets fortlevnad 

3. Genomgår eller har genomgått en insourcingprocess 

 

Sökandet efter fallföretag började med att vi diskuterade uppsatsens ämne med olika personer 

i vår vänskapskrets som befinner sig ute på arbetsmarknaden. Med hjälp av vägledning från 

dessa personer kunde vi sedan ringa in några företag som vi kontaktade. Detta resulterade i att 

vi kom i kontakt med bland annat företag A, B och C. I hopp om att finna ytterligare företag 

tog vi kontakt med en konsult som tipsade oss om två företag som han hade hört genomgått 

en backsourcing- eller insourcingprocess. Efter att ha kontaktat båda företagen förstod vi att 

det rörde sig om en backsourcingprocess, vilket gjorde att vi inte kunde använda dessa företag 

i undersökningen. 

 

Samtliga företag som vi varit i kontakt med har vi ringt upp eftersom vi bedömde att en sådan 

kontakt var svårare att avvisa än ett mail. Efter varje samtal med företagen som var 

intresserade av att bli intervjuade skickades ett mail med en kort sammanfattning av 

uppsatsens ämne och vad vi ville få ut av en intervju med dem, samt en förfrågan om lämpligt 

datum och tid för intervju. 

 

På företag A, B och C kom vi i kontakt med VD: n som också var företagets ägare och 

grundare. Alla tre företagen har genomgått en insourcingprocess, där det har varit ägaren som 

haft det yttersta ansvaret för processen och valet att genomföra den. Anledningen till att vi 

valde att intervjua personer på just dessa tre företag berodde på att företagen passade in på de 

tre kriterierna som nämnts tidigare. Valet att intervjua företagets ägare och VD berodde på att 

det var just den personen som haft det yttersta ansvaret och beslutsfattandet kring insourcing 

på deras företag. 
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Företag Titel Position i insourcing 

Företag A VD och ägare Ansvarig för processen 

Företag B VD och ägare Ansvarig för processen 

Företag C VD och ägare Ansvarig för processen 

    

Tabell 1: Samanställning av position och ansvarsområde. 

 

När vi sökte efter företag försökte vi hitta företag som hade insourcat olika verksamheter för 

att inte vår slutsats skulle bli verksamhetsberoende. Vårt sökande resulterade i företag som 

insourcat två olika aktiviteter, nämligen lager och transport. Nedan följer en kort beskrivning 

av några av företagens nyckeltal samt annan information. Siffrorna i tabellen är baserade på år 

2014s bokslut. 

 

Företag Omsättning Tillgångar Antal 

anställda 

Bransch Vad som 

insourcats 

Företag A 120-140 milj 80-100 milj 11 - 15 Förpackning Lager 

Företag B 40-60 milj 40-60 milj 16 - 20 Jord Transport 

Företag C 80-100 milj 40-60 milj 11-15 Jord Transport 

    

Tabell 2: Sammanställning av nyckeltal. 

 

Alla tre företagen namnges som företag A, B och C vilket beror på att samtliga 

intervjupersoner begärt konfidentialitet i uppsatsen. Detta var ett krav från deras sida för att vi 

skulle få intervjua dem. Konfidentialitet bygger på att undersökaren vet vem svararen är, men 

aktivt väljer att ta bort information som kan identifiera svararen (Berg, 2009). Vi har dock 

valt att namnge vilken del av Sverige företagen är belägna i, vilken bransch de befinner sig i, 

antalet anställda, omsättning, och tillgångar. Denna information är annars sådan information 

som skulle kunna leda till upptäckten av företagens och de intervjuandes identitet (Babbie, 

2004; Morse & Richards, 2002). Genom att delge information vill vi kunna öka 



14 
 

trovärdigheten i vårt arbete, dock så har vi valt att inte ge ut exakt information för att möta 

respondenternas krav på konfidentialitet.  

2.7 Faktorer för att genomföra lyckade intervjuer 

I uppsatsen har en semi-strukturerad intervjumetod tillämpats då vi på förhand formulerat 

frågor kring särskilda teman. En semi-strukturerad intervju tillåter dock intervjupersonerna att 

kunna svara relativt fritt (Bryman & Bell, 2005), men inte lika fritt som i en ostrukturerad 

intervju som mer liknar ett samtal (Burgess, 1984). Under intervjuernas gång valde vi att inte 

följa frågornas förvalda ordning till punkt och pricka då intervjupersonerna började svara på 

andra frågor som vi förberett men inte hunnit ställa, samtidigt som de besvarade en tidigare 

fråga. Detta gjorde att vi blev tvungna till att vara uppmärksamma med när vi ställde våra 

förberedda frågor, samt hålla reda på vilka frågor som redan besvarats. Under intervjun ställde 

vi även lämpliga följdfrågor som vi inte förberett, vilket gjorde att vi fick lite djupare svar på 

vissa förberedda frågor. Genom att arbeta på detta sätt tilläts intervjun bli flexibel vilket kan 

vara att föredra för både intervjuaren och den intervjuade (Bryman & Bell, 2005). 

Flexibiliteten i intervjumetoden resulterade i att intervjun inte blev så stel som en 

standardiserad intervju, vilket är i enlighet med Bergs (2009) rekommendationer vid 

genomförandet av intervjuer. Detta tillät intervjupersonerna att prata fritt och gå in på djupet 

inom vissa områden. 

 

Användandet av en semi-strukturerad intervju tillåter intervjuaren att förklara eller formulera 

om de, på förhand nedskrivna, frågor som ställs under intervjun för att intervjupersonen 

verkligen ska förstå frågorna (Berg, 2009). Intervjumetoden gav oss möjlighet till att anpassa 

oss under intervjuns gång till den språkliga nivå som vi uppfattade att intervjupersonen låg på. 

Detta gjordes för att undvika missförstånd och att viktig information gick förlorad. 

 

Vad gäller standardiseringen av frågor till de olika intervjupersonerna så anser Kvale (1997) 

att frågorna bör anpassas till den person som intervjuas. Gillham (2005) däremot, anser att 

samma öppna frågor bör ställas till samtliga personer som ska intervjuas för att intervjuaren 

ska få en översiktlig uppfattning av det området. Frågorna anpassas dock en aning till varje 

person, med tilläggsfrågor, för att svaren ska bli tillräckligt utförliga (ibid). Under 

intervjuerna fick samtliga intervjupersoner svara på samma frågor, dock med lite olika 

följdfrågor. På så sätt kan studien besvara vilka bakomliggande faktorer som legat till grund 
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för att småföretag väljer att insourca. Precis som Gillham (2005) förklarar, så valde även vi att 

lägga vikt på att anpassa frågorna till intervjupersonernas situation. 

 

Då endast intervjuer tillämpats för att samla in empirisk data, var det viktigt att de blev 

lyckade. För att kunna uppnå detta var det viktigt att under intervjuerna samla in så relevant 

data som möjligt för att underlätta framtagningen av analys och slutsats. Ett typiskt misstag av 

intervjuaren är att underskatta olikheter bland människor (Widerberg, 2002). Den krock som 

därmed kan uppstå i en intervju tenderar till att göra intervjun meningslös vilket därmed är 

motsatsen till kvalitativ (ibid). Det var därför av yttersta vikt att vi som höll i intervjun var 

medvetna om vilken miljö intervjun ägde rum i, hur mycket tid vi hade till förfogande och 

inom vilken bransch de vi intervjuade är aktiva i. En annan sak som Widerberg (2002) 

påpekar är att tiden är det mest kritiska i en intervju. I och med detta försökte vi styra 

intervjuerna till att ske i slutet av arbetsdagen, alternativt efter arbetstid för att undvika att de 

skulle bli stressade, då respondenterna inte ville avsätta allt för mycket av sin jobbtid åt vår 

uppsats. Ett råd som ges av Widerberg (2002), och ett råd som vi valde att tillämpa, var att 

nyttja lokaler som benämns som “arbetsneutrala”, det vill säga nyttja en lokal som ligger i 

anslutning till eller i närheten av deras arbetsplats men fortfarande avskilt så att 

störningsmoment kan undvikas. Två av de tre intervjuerna ägde rum på en annan plats än på 

deras företag, vilket skapade en mer avslappnad stämning mellan oss och intervjupersonen. 

Utnyttjandet av en neutral plats ledde till att intervjuerna fick en röd tråd tack vare de 

minskade avbrotten. Under den tredje intervjun som skedde i ett konferensrum på ägarens 

företag , blev intervjupersonen betydligt mer avbruten av sin mobil som ringde flera gånger, 

samt av arbetskollegor som kom förbi för att ställa frågor. Det gjorde att vi kom bort från 

ämnet och kände oss lite stressade av stämningen. 

 

När intervjun väl sker betonar Widerberg (2002) att det är otroligt viktigt att sätta 

respondenten i rampljuset så att denne är i fokus och inte de som intervjuar. Genom att sätta 

intervjupersonen i första rum och få denne att känna sig komfortabel med intervjuaren kan det 

skapa en miljö där intervjupersonen känner sig bekväm i att dela sina tankar och resonemang 

med intervjuaren (Widerberg, 2002). Detta försökte vi uppnå genom att börja fråga 

respondenterna om företaget de var verksamma i, hur det gick till när de skapade företaget 

och deras roll från start till idag. Med dessa frågor väcktes gamla minnen hos dem vilket 

gjorde att de gärna ville fortsätta prata om företaget och dess utveckling.    
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“De allra flesta älskar att tala om sig själva - bara de får en chans.  Och det 

är den chansen vi ska ge dem.” - (Widerberg, 2002, pp.101) 

 

Genom att noggrant ha förberett intervjuerna, valt intervju- och följdfrågor med omsorg, 

intensivt lyssnat och låtit den intervjuade tala fritt till de frågor som ställts, resulterade det i att 

vi fick fram en stor mängd relevant data. 

 

2.8 Insamlad data 

Varje intervju tog mellan en till en och en halv timme, vilket gjorde att vi fick väldigt mycket 

data som skulle transkriberas. Det hade dock blivit ännu mer transkriberingsarbete om vi hade 

fått spela in intervjuerna, vilket vi inte fick tillåtelse att göra av någon av de tre 

respondenterna. Istället delade vi upp arbetet genom att en av oss höll i intervjun samtidigt 

som den andre antecknade på datorn. 

 

För att transkriberingen skulle vara så effektiv som möjligt valde vi i förväg att hitta ett 

system för hanteringen av all data. Miles och Huberman (1984) har tagit fram olika metoder 

för att på ett effektivare sätt kunna hantera data vid analys. Metoderna varierar i hur lätta 

respektive svåra de är att hantera samt om de är deskriptiva eller förklarande. Miles och 

Huberman (1984) skriver även att oavsett undersökningsmetod så är det viktigt att i ett initialt 

skede organisera den data som tillhandahålls på ett organiserat sätt. Genom att dela upp data i 

olika områden och namnge områdena med en specifik variabel såsom kostnad så blev det 

lättare att se vad som var relevant för uppsatsen och vad som skulle tas bort.  Denna 

uppdelning gjorde det tydligare för oss att hålla isär information och få en bättre överblick 

över data som användes till denna uppsats.  

 

Med anledning av att vi inte fick spela in intervjuerna valde vi att göra en återkoppling med 

varje intervjuperson för att se till så att den information som vi fått in tolkats och förklarats på 

rätt sätt av oss. Tillvägagångssättet kallas för respondentvalidering och kan göras på fler olika 

sätt (Bryman & Bell, 2005). Anledningen till att forskare använder sig av 

respondentvalidering är för att det ger en bekräftelse på att det nedskrivna resultatet stämmer 

överens med det som sagts av intervjupersonen (ibid). Därför valde vi att presentera empirin 

till de personer som intervjuats för att få deras godkännande i att det som skrivits ner är 
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sanningsenligt. Genom detta tillvägagångssätt kan vi försäkra oss att en så verklig bild som 

möjligt ges av fenomenet som undersökts, en handling som Cope (2014) också förespråkar för 

att skapa en tillförlitlig bild av verkligheten. 

2.9 Kvalitén på undersökningen 

Kvalitativa metoder har kritiserats från flera håll då vissa menar att det framtagna resultatet ur 

en sådan metod inte är tillräckligt objektivt (Koch & Harrington, 1998). Anledningen till detta 

är att resultatet lätt kan spegla det forskaren tycker är intressant och viktigt, och därmed inte 

beskriver fenomenet i sin helhet (Bryman & Bell, 2005). Det gör att två kriterier, trovärdighet 

och äkthet, är av betydelse vid bedömning av en kvalitativ undersökning (Lincoln & Guba 

1985, 1994; Cope, 2014). För att uppnå trovärdighet krävs det att fyra delkriterier uppnås, 

nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Lincoln & Guba, 

1985, 1994).  

 

För att minska inflytandet av våra personliga preferenser i empiriavsnittet, har vi varit 

noggranna vid formuleringen av det avsnittet för att skapa en så verklig bild som möjligt av 

vad som sades under intervjutillfällena. Tillförlitligheten blir högre då vi valt att genomföra en 

respondentvalidering med intervjupersonerna. Något som dessutom är viktigt att ha i åtanke 

vid datainsamlingen i en kvalitativ studie är att samla in tillräckligt med data för att forskaren 

ska kunna göra en egen bedömning om den inhämtade informationen är överförbar i andra 

situationer eller inte (Lincoln & Guba, 1985). För att insamlad data ska kunna vara överförbar 

så krävs det att informationen är generaliserbar (Cope, 2014). Med hjälp av den framtagna 

informationen kan uppsatsen ge vägledning till mindre företag som befinner sig i en liknande 

situation som fallföretagen i hur de skall gå tillväga för att insourca. Resultatet kommer även 

kunna vara ett underlag till beslut i att insourca då rapporten belyser hur småföretag resonerar 

när de står i vägvalet mellan att köpa in från marknaden alternativt att insourca, vilket är 

nödvändigt för att överförbarhet kan vara möjligt. 

 

För att undersökningen ska kunna vara tillförlitlig anser Lincoln och Guba (1985, 1994) det 

vara nödvändigt att forskaren har ett granskande synsätt. Innan undersökningen genomfördes 

hade bland annat problematiseringen skapats vilket hjälpte oss i hur vi skulle ta oss an 

fenomenet och hur undersökningen skulle genomföras på ett nyanserat och trovärdigt sätt. De 
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olika processerna har till störst del undersökts av oss själva, där vi kritiskt granskat de olika 

delarna för att göra de så pålitliga, och därmed så trovärdiga, som möjligt. 

Ett ytterligare verktyg för att kunna öka trovärdigheten av en uppsats är genom triangulering. 

Triangulering innebär att flera referenspunkter används för att kunna fastställa ett föremåls 

exakta position (Darmer & Freytag, 1995). Det kan ske på olika sätt, bland annat genom att 

tillämpa olika kvalitativa metoder vid datainsamlingen såsom intervjuer och observationer. 

Vidare kan triangulering även användas vid nyttjande av flera teoretiska perspektiv (Patton, 

2002) eller vid tillämpning av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning (Darmer & 

Freytag, 1995). Då det inte funnits tillräckligt med tid att först genomföra en kvantitativ 

undersökning som en förberedande del för att sedan göra en kvalitativ undersökning, har 

triangulering istället uppnåtts via användning av olika teorier, studier, begrepp, äldre 

uppsatser, sekundärkällor och kontakt med forskare insatta i ämnet. Den inhämtade 

kunskapen har gjort det möjligt för oss att se det studerade fallet ur olika perspektiv, vilket 

bidragit till vi skapat förståelse för fenomenet och därmed kunnat pröva sanningsgraden av 

det som sagts. 

 

För att kunna styrka och konfirmera det resultat som framtagits i en undersökning är det 

viktigt att personliga värderingar utesluts (Bryman & Bell, 2005). Under intervjuerna ställdes 

frågor som på förhand formulerats för att uppnå uppsatsens syfte, detta för att undvika 

partiskhet. Följdfrågornas syfte var enbart till för att öppna upp för en djupare diskussion och 

inte av personliga skäl. Tillvägagångssättet kan dock kritiseras då det av vissa anses påverka 

resultatets objektivitet, vilket skulle kunna ha en påverkan på resultatets konformitet (Bryman 

& Bell, 2005). Därför var vi noggranna med att de följdfrågor som vi ställde gjordes i enlighet 

med att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Något som är viktigt att tänka på enligt Lincoln och Gruba (1985,1994), för utom 

tillförlitlighetskriterierna, är att skapa äkthet. Detta kan göras genom att till exempel skapa en 

bild med hjälp av frågor som ställs till intervjupersoner för att på ett bättre sätt hjälpa dem att 

förstå den sociala miljön som de/deras företag befinner sig i. Detta gjordes under alla 

intervjuer genom att beskriva praktiska exempel där intervjupersonerna kunde känna igen sig, 

något som underlättade för dem att förstå våra frågor och uppsatsens syfte. 

 

2.10 Generaliserbarhet 
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Innebörden med generalisering är att kunna dra allmänna slutsatser trots att bara ett litet urval 

av en population undersökts (Denzin & Lincoln, 2000). Ibland kan det dock vara  

problematiskt att hitta en tillräckligt representativ urvalsgrupp för att kunna generalisera 

(Bryman & Bell, 2005). Precis som fallet med den här uppsatsen så finns det inte alltid den tid 

och de resurser som krävs för att undersöka en hel population, vilket gör att många väljer att 

generalisera utifrån sina egna förutsättningar. Däremot så kan resultatet som tagits fram från 

urvalsgruppen i vissa fall generaliseras på en hel population (Bryman & Bell, 2005). Detta 

förutsätter dock att en viss mängd undersökningsenheter, som på ett särskilt tillvägagångssätt 

blivit utvalda, används. I vårt fall så har endast tre personer intervjuats på tre olika företag. 

Dessa tre personer innehar en VD-position och är även ägare av företagen som vi kontaktade. 

Det är även dessa tre personer som har varit huvudansvariga för beslutet att insourca och de 

resterande delarna i processen. Av den anledningen ansåg vi inte det vara nödvändigt att 

intervjua någon annan på företagen då det är ägaren som varit mest insatt i 

insourcingprocessen. Däremot kan det diskuteras om det som sagts under intervjuerna är 

sanningsenligt och trovärdigt då vi inte verifierat ägarnas uttalanden med någon annan som 

haft kännedom om företagen eller påverkats av insourcingprojektet. Den bristande 

verifieringen kan möjligtvis ersättas med den triangulering som tillämpats i uppsatsen, för att 

på så sätt öka uppsatsens trovärdighet.   

 

Triangulering kunde bland annat genomföras med hjälp av information som inhämtades vid 

kontakt med forskare som studerar logistik och strategiska relationer mellan företag och 

leverantör. Dessa forskare är bland annat Dag Swartling, universitetslektor vid Linköpings 

universitet, Staffan Brege, professor och forskningsledare vid Linköpings universitet, och Jan 

Olhager, stf prefekt och professor vid Lunds tekniska högskola. Dessa personer har inte bara 

bidragit med förslag på relevant forskning utan har även hjälpt oss med deras personliga 

åsikter gällande vårt uppsatsämne. Vi har under uppsatsens gång varit i kontakt med dessa 

personer per e-mail, telefon och/eller personligt möte. Dessutom har vi även varit i kontakt 

med andra forskare som bidragit med indirekt hjälp till studien. 

 

Den vikt som lagts på diskussioner kring generalisering av kvalitativa metoder har många 

gånger utgått från att generaliserbarheten ska behandlas på samma sätt som hos 

experimentella studier eller sambandsundersökningar (Merriam, 1994). Trots att vissa anser 

att generaliserbarhet endast kan uppnås genom kvantitativa undersökningar så bör vi se förbi 

det då generaliserbarhet kan uppnås även inom kvalitativa studier genom att generalisera till 
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teori istället för population (Bryman & Bell, 2005). För att kunna generalisera krävs det att 

undersökaren är teoretiserande i bland annat sociala frågor i de fall som studeras (Baxter & 

Chua, 1998). I denna uppsats görs detta då uppsatsämnet grundar sig i bristande studier inom 

området insourcing. 

 

Generalisering är nödvändigt att göra vid en studie om studiens syfte är att sträva efter 

sanningen (Denzin och Lincoln, 2000). Genom att ta steget ut från det kända till det okända 

krävs det att vi generaliserar. Det resultat som uppsatsen kommit fram till genom kvalitativa 

undersökningsmetoder kommer troligtvis inte stämma överens med alla småföretag. Däremot 

hoppas resultatet fånga uppmärksamheten hos forskare till att fortsätta studera detta ämne. 

 

2.11 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet släppte år 1990 riktlinjer för hur forskning ska bedrivas för att anses vara 

etisk. De fyra riktlinjer som beskrivs är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Trots att de nämnda riktlinjerna benämns som 

huvudkrav så ligger individskyddskravet som utgångspunkt för de fyra huvudkraven. 

Individsskyddskravet innebär att en eller flera personer som direkt eller indirekt omfattas av 

forskningen inte ska behöva utstå lidande i form av bland annat kränkningar, mental eller 

fysisk skada. Det första av de fyra huvudkraven är informationskravet och innebär att forskare 

har som ansvar att informera vilka villkor som gäller för dem som blir intervjuade 

(Vetenskapsrådet, u.å.).  Genom att informera om de villkor som finns i informationskravet 

samt applicera dem så är vi av åsikten att vår forskning bedrivs i enlighet med det som 

definieras som etiskt korrekt. I informationen ingår även att uppmärksamma 

intervjupersonerna om deras möjlighet att avbryta sin medverkan i vår uppsats, samt annan 

information som kan påverka dem att delta alternativt inte delta i vårt examensarbete. 

 

Samtyckeskravet, som är det andra huvudkravet, betyder att det måste finnas ett samtycke 

mellan den intervjuade och oss. Tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och innebär att 

de personer som blir intervjuade eller står som uppgiftslämnare ska kunna ta för givet att vi 

hanterar deras uppgifter på ett integritetssäkert sätt. Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, 

kräver att forskare endast använder den information som fåtts, av uppgiftslämnare, till 

forskning och inte brukar det till något annat ändamål (Vetenskapsrådet, u.å.).  
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3. Referensram 

För att kunna uppnå uppsatsens syfte har vi valt att tillämpa fem begrepp/teorier. Avsnittet 

börjar med att beskriva mindre företags ägarstruktur. Det är viktigt att se hur ägarstrukturen 

ser ut generellt i småföretag för att förstå deras tankesätt vad gäller bland annat investeringar. 

Genom att förstå mindre företags tankesätt, kan det ge en inblick i deras sourcingbeslut. Alla 

beslut som tas inom företag påverkar kostnaderna, vilket gör att företagets styrningssätt och 

förhållning till resultatet har en stor inverkan. Punkt två, transaktionskostnadsteorin, 

behandlar kostnader som uppstår vid transaktioner och osäkerheter. Det anses vara en 

essentiell teori för att kunna förklara beslutet i att insourca, outsourca eller backsourca. Denna 

teori brister dock i förklaringen av vilken typ produkt som ett företag väljer att till exempel 

insourca. Medan transaktionskostnadsteorin har betoning på hur varan/tjänsten kan 

karaktäriseras, samt hur marknaden och leverantören beter sig, så har Kraljic matris enbart 

fokus på att förklara hur viktig varan/tjänsten är för företaget sett ur ett strategiskt och 

finansiellt perspektiv. Med hjälp av Kraljic matris, under punkt tre, kan vi därför förklara vad 

för typ av vara/tjänst som ett företag valt att insourca. Punkt fyra, outsourcing, finns med för 

att försöka förklara varför småföretag initalt väljer att köpa från marknaden. Då begreppet i 

grund och botten behandlar relationer kan den bidra till att uppnå uppsatsens syfte och därmed 

fylla en viktig del av det fenomen vi behandlar. Outsourcingprojekt har för många företag 

misslyckats och som konsekvens har det inneburit att företag väljer att ta tillbaka den 

aktiviteten, det vill säga backsourca. Backsourcing, punkt fem, är precis som outsourcing 

relationsbaserad. Begreppet förklarar hur relationen utvecklas mellan leverantör och företag i 

processen att ta tillbaka en aktivitet. Av den anledningen är förhoppningen att backsourcing 

kan knytas an till uppsatsens syfte och hjälpa till att besvara hur mindre företag bör gå tillväga 

i deras process att börja utföra en aktivitet i egen regi. 

 

3.1 Ägarstrukturen hos småföretag 

Företagsstyrning kan definieras som utövandet av makt över företagets olika delar (Tricker, 

2000). En stor del av småföretag är privatägda (Ekonomifakta, 2010) och affärsverksamheten 

bedrivs självständigt utan inflytande från andra aktieägare, såsom det gör i till exempel ett 

börsnoterat bolag (Boot et al., 2006). Med andra ord så är makten koncentrerad till en eller ett 

fåtal personer. I många fall är det även familjer som utövar styrning samt beslutsfattande 
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inom företaget. Ett koncentrerat ägarskap innebär även att risken som ägarna tar är större än 

vid ett spritt ägarskap. Därmed kan ett koncentrerat ägarskap resultera i att företag blir mindre 

riskbenägna (Chandler, 1990). Den bakomliggande faktorn till detta beteende härleds till att 

företagets tillgångar riskeras, vilka är ägarnas egna. Med ett koncentrerat ledarskap 

tillkommer vissa fördelar, där ibland ett långsiktigt perspektiv på företagets beslut (ibid). 

Vidare menar Peel och Bridge (1998) att det finns en positiv relation mellan långsiktighet och 

att bli framgångsrik. Ett koncentrerat ägarskap kan vara mer långsiktiga då de inte behöver ta 

hänsyn till andra aktieägares avkastningskrav, något som påverkar långsiktigheten positivt då 

investeringar kan göras utan att behöva motivera genomförandet till någon annan (Carney, 

2005). Dessutom så styrs inte småföretag av rationella normer som hos större företag, utan har 

förmånen att kunna bryta normerna och gå sin egen väg (ibid). 

 

I mindre företag tillåts dessutom de anställda mer utrymme och ansvar då det oftast inte finns 

lika mycket intern byråkrati som kan begränsa deras arbete, ett fenomen som är mer vanligt i 

storföretag. Orsaken till denna “frihet” är närheten till beslutshavaren för de anställda, vilket 

gör att beslut kan fattas snabbare samtidigt som flexibiliteten ökar (Carney, 2005). Påståendet 

styrks av Durand och Vargas (2003) resultat som visar på att företag med ett koncentrerat 

ägarskap är mer effektiva. 

 

3.2 Transaktionskostnadsteorin 

3.2.1 Definition av transaktionskostnader 

Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår vid ett ekonomiskt utbyte, det vill säga 

vid köp av en vara eller tjänst. Några av de kostnader som uppstår vid ett ekonomiskt utbyte 

är bland annat sökkostnader för att finna en transaktionspartner, kostnader för förhandlingar 

som sker för att komma fram till vilka villkor som ska styra det ekonomiska utbytet samt 

kostnader för styrning. Transaktionskostnader kan därför definieras som de kostnader som 

uppstår när företag köper in från marknaden alternativt producerar själva. Kostnaderna 

benämns som sök-, kontrakts- och kontrollkostnader (Högberg, 1999). 
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3.2.2 Motiv till in- respektive outsourcing enligt transaktionskostnadsteorin 

Coase (1937) var den förste att beskriva och identifiera transaktionskostnader. I sitt verk 

beskriver han att dessa kostnader ger upphov till lönsamhet hos företag då företag som är 

effektiva kan skapa låga transaktionskostnader. Detta är även orsaken till att organisationer 

uppstår (ibid). Coase (1937) menar därför att företag skapas då de kan hantera 

transaktionskostnader, kopplade till olika aktiviteter, på ett bättre sätt än vad marknaden kan. 

Anledningen är att organisationen inte behöver upprepa aktiviteter, vilket gör att de kan 

undvika att ständigt åläggas transaktionskostnader. 

 

Även om transaktionskostnader kan reduceras så kan de aldrig elimineras, då dessa kostnader 

är oundvikliga. Anledningen till detta är att inget företag kan verka utan inblandning av andra 

företag. Ett exempel på hur företag kan reducera transaktionskostnader vid ett ekonomiskt 

utbyte med en leverantör är med hjälp av kontrakt. Avtalet har en reducerande effekt på 

transaktionskostnaderna, då det kan styra de inblandades beteende och därmed minska 

riskerna med att bli utnyttjad av leverantören. En form av kontrakt som har en 

kostnadsreducerande effekt är om två företag väljer att skriva kontrakt på lång sikt. 

Långsiktiga avtal leder till att det köpande företaget inte behöver ägna lika mycket tid åt 

processerna som beskrivs ovan. Omvänt förhållande gäller vid kontrakt på kort sikt. Det 

problematiska med att skriva kontrakt på lång sikt är däremot att det blir svårare att precisera 

vad det köpande företaget kan förvänta sig av det säljande företaget. Denna problematik 

grundar sig i den utökade osäkerheten vid kontrakt på lång sikt vilket kan resultera i högre 

transaktionskostnader (Coase, 1937). Dessutom förändras omvärlden ständigt då nya företag 

och produkter skapas, vilket gör att långsiktiga avtal kan bli “omoderna”. Osäkerheter menar 

Coase (1937) är en annan orsak till att företag uppstår. 

 

Williamson (1979) utvecklar Coases (1937) påståenden och menar att företag väljer den 

styrningsform som är mest förmånlig för företag sett till transaktionskostnader, med andra ord 

den form som har lägst transaktionskostnader. Då marknaden inte är perfekt och beslutsfattare 

i många fall inte handlar rationellt skapar det problem för bland annat företagare, då dessa 

förutsättningar leder till att de måste ta komplexa och svåra beslut. Osäkerhet blir därmed en 

konsekvens av problematiken för företagarna och det eventuella opportunistiska beteendet hos 

leverantörerna. Med det i åtanke tog Williamson fram tre stycken faktorer. 

 



25 
 

1. Antal transaktioner 

2. Medföljande osäkerhet i transaktionerna 

3. Hur specifik tillgången är 

 

Enligt Williamson (1979) blir ett företag effektivare om de styr sin organisation genom att 

försöka matcha sina aktiviteter med bästa möjliga alternativ i termer av att köpa från 

marknaden alternativt utföra aktiviteten i egen regi. Ju färre transaktioner som görs, desto 

lägre osäkerhet i relationen mellan företag och leverantör och ju mindre specifik tillgången är 

desto bättre är det att köpa in från marknaden. Williamsons menar (1979) att antalet 

transaktioner innebär hur aktiv köparen är på marknaden, det vill säga hur återkommande 

köpen är av produkten. Den inneboende osäkerheten som finns i transaktioner syftar till den 

osäkerhet som finns mellan en leverantör och ett företag, och det eventuella kontrakt som 

binder dem till de avtalade förpliktelserna. Trots att det finns en möjlighet till att utforma 

kontrakt för att skydda de inblandade i ett köp så är Williamson (1975) av uppfattningen att 

denna typ av kontrakt är väldigt svåra att skriva då människan inte är fullständigt rationell. 

Det kan därför resultera i att en aktivitet tas in då osäkerheten är för stor och transparensen 

brister mellan två parter (Williamson, 1975). Kontrakt kan även ge upphov till osämja mellan 

parter och orsaka konflikter som är svåra att lösa. Även om företag som integrerat aktiviteter 

inte är förskonade av liknande typer av konflikter är de trots allt lättare att lösa då styrningen 

av de inblandande sker internt och därmed finns det mer verktyg i form av incitament 

tillhands för att stävja den sortens problem (Williamson, 1975). Hur specifik en tillgång är 

kan förklaras i om tillgången kan användas till flera eller enbart ett företag. Är produkten som 

köps in unik för produktionsprocessen och endast användas av det köpande företaget är 

varan/tjänsten av en hög specifik karaktär, och behöver därmed stora transaktionsspecifika 

investeringar. Därför kan det bli problematiskt ifall en produkt är tillgångsspecifik och det 

uppstår problem med leverantören. 

 

Andra orsaker till att utföra kritiska aktiviteter i egen regi är om företagets marknad 

kännetecknas som föränderlig på grund av hög konkurrens, oförutsägbart utbud av produkter 

som köps in eller svårigheter i att prognostisera efterfrågan från företagets egna kunder. 

Företag som befinner sig i en sådan situation kan välja att utföra aktiviteten på egen hand då 

transaktionskostnaderna kan bli lägre, då bland annat omställningskostnaderna kan bli lägre. 

Om ett företag dessutom själv väljer att ta itu med problem krävs det mindre dokumentation 

och styrning än om det sker via extern part. Anledningen till detta är att problem kan lösas 
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snabbare internt än externt då nödvändig information är mer lättillgänglig och lättare att 

hantera om kunskapen finns internt. Dessutom finns verktyg inom företaget för att stimulera 

de anställda inom en organisation i form av incitament (Williamson 1991, Barnard, 1938, 

Scott, 1987). Williamson (1991) menar att ju oroligare en marknad är och ju mer ett företag 

måste besvara denna instabilitet desto större anledning är det för en organisation att utföra 

aktiviteter i egen regi, vice versa vid att köpa från marknaden. 

 

3.3 Kraljic matris 

3.3.1 Beskrivning av Kraljic matris 

Under början av 80-talet utvecklade Kraljic en portföljmodell som kom att bli en av de mest 

kända. Produktportföljen är uppdelad på två dimensioner: vinstpåverkan och leverantörsrisk. 

Dessa två faktorer är grunden till ett företags leverantörsstrategi (Kraljic, 1983). 

Uppdelningen underlättar för företagschefer att bestämma vilket tillvägagångssätt de ska 

tillämpa i deras leverantörsstrategi, men matrisen kan också användas till att identifiera en 

produkts betydelse (ibid). 

 

Portföljmodellen talar om makt och beroendeställning mellan köpare och säljare (Dubois & 

Pedersen, 2002). Målet med modellen, som är sedd ur köparens perspektiv, är att minska 

företags sårbarhet gentemot sina leverantörer och få ut så mycket som möjligt av den köpkraft 

som finns (Kraljic, 1983). Flera forskare vill dock poängtera att beroendeställningen inte bara 

kan vara negativ för köparen utan även för säljaren beroende på deras marknadsposition 

(Kumar et al., 1995, Caniëls & Gelderman, 2005). Makten kan på så sätt förflyttas beroende 

på vem som är beroende av vem (Pfeffer, 1981). Den relation som skapas mellan köpare och 

säljare kan lätt bli asymmetrisk då de sällan värderar relationen lika högt, vilket i sin tur kan 

leda till att parten som innehar makten dominerar relationen och utbytet mellan dem 

(Buchanan, 1992). Geyskens et al. (1996) menar däremot att en asymmetrisk relation kan 

motarbetas om det finns en stark vilja hos båda parterna till ett ömsesidigt beroende, något 

som dessa forskare anser kan skapa en lång och slitstark relation.    

 

I Kraljic matris återfinns en indelning av produkter inom fyra områden, nämligen 

hävstångsprodukter, strategiska produkter, ej kritiska produkter och flaskhalsprodukter. 
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Beroende på hur stor leverantörsrisk respektive ekonomisk risk (vinstpåverkan) en produkt 

har, placeras produkter ut i någon av de fyra produktgrupperna (Caniëls & Gelderman, 2005). 

Hävstångsprodukter - Produkter 

i denna grupp är lätta att hitta hos 

leverantörer då det är många som 

tillverkar dessa, vilket gör att den 

medföljande risken med 

leverantörer är låg. 

Hävstångsprodukterna har 

däremot en stor vinstpåverkan då 

produkternas snittpris är högre än 

till exempel de ej kritiska 

produkterna (Caniëls & 

Gelderman, 2005). Då makten finns    Tabell 3: Kraljic matris.  

hos köparen så har företaget två alternativ. Det första alternativet är att utforska den köpkraft 

företaget besitter i form av att pressa ner priserna hos leverantören. Då leverantörsrisken är 

låg finns det möjlighet till att byta ut dem mot andra som erbjuder lägre priser. Dessutom så 

finns det inget behov av att skapa långsiktiga relationer då även produkterna är utbytbara 

(Gelderman & van Weele, 2003). Det andra alternativet är att utveckla relationen med 

leverantören och därmed ta hjälp av dem för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden 

(Caniëls & Gelderman, 2005). 

 

Strategiska produkter - Produkter i denna grupp har ett högt värde för företaget då det finns 

en hög leverantörsrisk och en hög ekonomisk vinstpåverkan. I och med att en strategisk 

produkt har ett så pass högt ekonomiskt värde så finns det ofta inte så många leverantörer som 

producerar en sådan produkt eller delar av den. Oftast handlar det om en eller två producenter 

vilket skapar risker för företaget (Caniëls & Gelderman, 2005). Företag kan i en sådan 

situation göra tre olika val. De kan acceptera en “locked-in” situation vilket kan skapas om 

leverantören besitter viktig kunskap eller patent vilket därmed skapar en monopolliknande 

situation. Köparen kan även välja att acceptera den risk som finns och försöka skapa en bättre 

relation med leverantören då det kan vara till fördel för köparen ur ett långsiktigt perspektiv 

(Gelderman & van Weele, 2003). Det sista alternativet är att avsluta den pågående relationen 

då köparen inte vill acceptera leverantörens beteende. Företaget väljer istället att leta efter en 
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ny leverantör, vilket kan vara svårt då det inte finns så många att välja bland (Caniëls & 

Gelderman, 2005). 

 

Ej kritiska produkter - Produkterna i denna kategori är inte så ekonomiskt kritiska för ett 

företag då kostnaden per enhet är låg. Det finns även många leverantörer att välja bland vilket 

gör att även leverantörsrisken är låg (Caniëls & Gelderman, 2005). För att förbättra köparens 

position kan företaget välja att försöka minska alla direkta och indirekta köpkostnader. 

Genom att beställa större batcher finns det möjlighet att trycka ner styckkostnaden för att på 

så sätt öka företagets köpkraft. Om denna möjlighet inte finns kan företag istället fokusera på 

att minska deras administrativa kostnader (Gelderman & van Weele, 2003). 

 

Flaskhalsprodukter - Dessa produkter har ett lite högre ekonomiskt värde än de ej kritiska 

produkterna, men inte lika högt som de strategiska eller hävstångsprodukterna har (Caniëls & 

Gelderman, 2005). Utbudet av leverantörer är dock begränsat vilket skapar en risk för köparen 

och sätter därmed leverantören i en maktposition (Kempeners & van Weele, 1997). Köparen 

kan välja att acceptera det maktövertag som leverantören har och utifrån det göra det bästa av 

situationen, för att försäkra sig om att få produkterna av leverantören (Caniëls & Gelderman, 

2005). Ett annat alternativ är att minska beroendet av leverantören genom att till exempel inte 

göra produkten så komplex, alternativt söka efter substitut och därmed andra leverantörer 

(Gelderman & van Weele, 2003). 

 

3.4 Outsourcing 

3.4.1 Vad är outsourcing? 

Barthélemy (2003b, p. 87) definierar outsourcing som “att lägga över allt eller delar av en 

organisations aktivitet hos en extern leverantör”. Denna definition är den som Hätönen (2008) 

anser vara den mest uppdaterade till vår tid med tanke på den dynamiska affärsmiljö som 

präglar samhället. Outsourcing uppstår när ett företag bestämmer sig för att skriva ett kontrakt 

med en leverantör för att köpa in en vara eller tjänst från den externa parten (Belcourt, 2006).  

 

3.4.2 Varför väljer företag att outsourca? 
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I litteraturen kring outsourcing finns många olika motiv till varför företag väljer att outsourca. 

Några av de främsta anledningarna till att företag outsourcar anses vara att minska 

kostnaderna, fokusera på kärnverksamheten och öka den erbjudna kvaliteten till kunderna 

(Harland et al., 2005). Som nämnts tidigare så är kostnadsreduktion den främsta anledningen 

till att företag outsourcar en verksamhet. Företag som bestämt sig för att outsourca av den 

anledningen rekommenderas att genomföra en utförlig analys för att se vilka 

kostnadsreduktioner ett outsourcingprojekt kan medföra. De kostnader som företag söker efter 

att minska är de rörliga kostnaderna, såsom driftkostnader (Fill & Visser, 2000). Hendry 

(1995) argumenterar för att ett företag borde outsourca en verksamhet om det skulle ge 

kostnadsfördelar för dem att köpa in aktiviteten från en extern leverantör. Genom att 

outsourca kan företaget bli mer effektivt och därmed även mer fokuserade på andra 

verksamheter som fortfarande utförs inom företaget (Hendry, 1995). De kan också få tillgång 

till nya resurser tack vare leverantören, utan att själva behöva investera i det (Fill & Visser, 

2000). En annan fördel som kan uppnås vid ett kostnadsfokus är stordriftsfördelar, vilket 

skulle sänka styckkostnaden, då en leverantör ofta kan producera en vara i större volymer än 

vad företaget själva hade kunnat göra (Franceshini et al., 2003). 

 

Ett ytterligare motiv till att företag outsourcar är då fokus vill läggas på kärnverksamheten 

och den kompetens som företaget besitter i sin kärnverksamhet, även kallat kärnkompetens. 

Kärnkompetens kan förklaras som företagets fundament som bidrar till att de resterande 

verksamheterna inom företaget kan samordnas. För att företaget ska kunna växa krävs det att 

fokus läggs på kärnkompetensen då det är denna kompetens som företaget positionerar sig 

med på marknaden (Hamel & Prahalad, 1990). Kärnkompetensen bör stanna kvar inom 

företaget, annars finns risken att ett beroende skapas gentemot en extern part som då sitter på 

företagets “baskunskap”. Företag borde därför istället välja att outsourca andra verksamheter 

för att kunna fokusera på just kärnkompetensen och utvecklingen av denna. Genom att 

koncentrera sig på just kärnkompetensen är chansen stor att företaget uppnår 

konkurrensfördelar på marknaden vilket gynnar företaget (Quinn & Hilmer, 1994). Fokus på 

ett fåtal aktiviteter ökar med andra ord chansen till att bli väldigt bra på just dessa aktiviteter 

(Belcourt, 2006). Genom att bli “bäst” på dessa aktiviteter och sedan outsourca resterande till 

företag som är “bäst” på andra områden, kommer den sammanlagda kvalitén att öka. 

Resultatet av det blir att företaget kan erbjuda produkter till sina kunder av en högre standard 

(Belcourt, 2006). 
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3.5.3 Risker med outsourcing 

När ett företag väljer att outsourca är det viktigt att en granskning genomförs av vilka risker 

en sådan omorganisation kan medföra. Det är lätt att se till alla fördelar som outsourcing 

potentiellt kan medföra, vilket också är anledningen till att företag glömmer bort att se till de 

risker som outsourcing för med sig. Det är vanligt förekommande att företag endast väljer att 

beräkna kostnaderna som de kan spara i till exempel produktionen ifall de outsourcar, och 

glömmer bort att analysera hur omorganiseringen kommer påverka hela företaget strategiskt 

(Berggren och Bengtsson, 2004; Abrahamsson et al., 2003). Det är inte bara en intern 

genomgående analys av outsourcingens effekter som glöms bort, utan företag bortser även 

från att genomföra en tillräckligt noggrann marknadsanalys (Walker & Weber, 1984; 

Sundquist et al., 2015). 

 

Gadde et al. (2010) menar att en otillräcklig marknadsanalys kan härledas till att företag har 

en alltför stor tilltro till sina leverantörer och inte är beredda på att ta in de mer negativa 

konsekvenserna i deras konsekvensanalys, om en sådan ens har gjorts. Fenomenet som 

förklaras av Sundquist et al. (2015) säger att företag som väljer att outsourca har alltför höga 

förväntningar av hur utfallet kommer att se ut. Den bakomliggande anledningen är oftast att 

företagsledare hört många “lyckade” berättelser om andra företag som valt att outsourca, 

något som Bragg (2006) anser vara en väldigt skev bild av verkligheten. En bakomliggande 

anledning till detta förklaras med institutionsteorins mimetic isomorphism, det vill säga att 

företag kopierar andra företags tillvägagångssätt i hopp om att strategin kommer vara lönsam 

för dem, legitimitet skapas i beslutet då andra gör det (Deegan & Unerman, 2011). Företag 

som söker efter att kostnadsreducera ser bara de minskade kostnaderna som outsourcing 

väntas ge. Det här motivet är därmed det som oftast slutar i outsourcingprojektet misslyckas 

(Fill & Visser, 2000). En annan förvrängd bild företag har om outsourcing är att de ser 

strategin som ett botemedel, då de vid överlåtandet av aktiviteten till en extern aktör även 

överlåter problemet i tro om att det externa företaget är bättre lämpade till att lösa det 

(Abrahamsson et al., 2003). 

 

En annan risk med att outsourca en aktivitet till en leverantör är att det uppstår svårigheter för 

företaget att ha kontroll över den outsourcade verksamheten. Då företag idag inte bara 

outsourcar mindre betydelsefulla delar av verksamheten, såsom städning och telefonister, utan 

även kritiska delar kan ett leverantörsmisslyckande dra ner hela företaget (Bragg, 2006). Vare 
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sig det är en betydelsefull aktivitet för verksamheten eller ej, så bör företag vara medvetna om 

att de är lika ansvariga för kvalitén på produkterna de säljer till sina kunder, vare sig dessa 

utförs av företaget på egen hand eller om aktiviteten outsourcats till en extern leverantör. 

Missnöje från kunderna om produktens kvalité kommer därför alltid drabba företaget hårdast 

(ibid). 

 

Det finns många risker med att låta en extern leverantör utföra en aktivitet åt företaget, vilket 

gör att företag bör vara medvetna om den ovisshet som finns om framtiden. 

 

“Tomorrow is promised to no one” (Eastwood, u.å.) 

 

Citatet ger en antydan av hur morgondagen ser ut. Det samarbete ett företag har idag med en 

leverantör, vad gäller outsourcing, kan påverkas i framtiden då leverantörens eller företagets 

situation kan förändras. Till exempel så kan leverantören drabbas av ekonomiska svårigheter 

och gå i konkurs eller att ett företag köper upp leverantören vilket gör att deras prioriteringar 

förändras (Bragg, 2006). 

 

3.5 Backsourcing 

3.5.1 Vad är backsourcing? 

Backsourcing som term uppstod i slutet av 90-talet och kan ses som en motreaktion av 

outsourcing. Fenomenet beskriver företag som väljer att ta tillbaka aktiviteter i egen regi efter 

att tidigare ha outsourcat dessa aktiviteter (Wong & Jaya, 2008; Veltri et al., 2008). 

 

3.5.2 Varför väljer företag att backsourca? 

Det finns vissa författare som menar att backsourcing sker på grund av problem som uppstått 

med outsourcing (Wong & Jaya, 2008; Veltri et al., 2008). En annan orsak är att ett företag 

upptäcker att marknadsförhållanden förändras och bedömer att backsourcing kommer vara 

mer gynnsamt för företaget. Motiven till att backsourca är desamma som risken med att 

outsourca, det vill säga att leverantören som aktiviteten överfördes till inte kan leva upp till de 

förväntningar som företaget som valde att outsourca hade. Utöver dessa orsaker backsourcar 

företag då outsourcing resulterat i högre kostnader än beräknat, dålig service samt förlorad 
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kontroll. Även om backsourcing i många fall sker på grund av missnöje med deras leverantör 

de outsourcat till, så finns det de företag som väljer att backsourca för att de ser fler fördelar 

med att backsourca än med fortsatt outsourcing. Exempel på fördelar är att företaget kan ge 

bättre kundservice bättre samt interna möjligheter (Veltri et al., 2008). De största orsakerna 

till att företag väljer att backsourca är följande: 

 

1. Kontraktssvårigheter med leverantören 

2. Interna möjligheter genom att backsourca 

3. Marknadens förutsättningar förändras, vilket skapar möjligheter när aktiviteter 

backsourcas 

 

Att outsourca kan i många fall resultera i problematiska situationer då leverantören inte kan 

leva upp till de krav, alternativt kontrakt, som företaget har gjort upp med leverantören. En 

anledning till att företag väljer att backsourca beror på de kostnadsbesparingarna som trotts 

kunnat uppnås via outsourcing. När företag inser att outsourcing inte resulterat i någon 

kostnadsreduktion stiger missnöjet. Den uteblivna kostnadsreduceringen blir därför ett motiv 

till att backsourca, då det blir billigare för företaget att utföra aktiviteten på egen hand. Detta 

händer framför allt när efterfrågan ökar på de tjänster som outsourcats. Istället för att bli ännu 

billigare, blir det i många fall paradoxalt nog dyrare (Wong & Jaya, 2008; Veltri et al., 2008). 

Många företag som väljer att backsourca har inte bara upplevt att kostnaderna ökat utan även 

att servicen försämrats. Innan en outsourcingrelation inleds väljs ett mått på service som antas 

uppfyllas, för att kunna jämföra den service som de sedan i realiteten får. Många 

backsourcingfall har därför visat sig bland annat bero på dålig service och förlorad kontroll 

(Wong & Jaya, 2008; Veltri et al., 2008). Företag väljer därför att backsourca för att återfå 

kontroll då aktiviteterna är utav värde för andra delar av företaget (Veltri et al, 2008). I vissa 

fall blir även köparen beroende av leverantörens förmåga att utveckla och vara innovativ, och 

i många fall har leverantören inte den kunskap som krävs för att matcha köparens krav. 

Resultatet kan därför bli att företaget backsourcar (Wong & Jaya 2008; Veltri et al., 2008). 

 

En annan fördel med backsourcing är att det kan frigöra intern potential. Företaget blir inte 

lika bundet till den partner de har utan kan till exempel själva välja vilken typ av människor 

som ska arbeta på företagets verksamhetsdelar. Detta leder till att företaget kan skapa bättre 

kontroll, kreativitet och flexibilitet, ett exempel är när nya personer anställs (Veltri et al., 

2008). 
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Det kan finnas externa motiv till att företag backsourcar, såsom marknadsförändringar. 

Marknadsförändringar kan uppstå i och med att företaget bland annat gör förvärv eller skapar 

nya bolag. Genom dessa händelser kan det vara mer förmånligt att backsourca då ekonomiska 

skalfördelar kan uppnås (Wong & Jaya, 2008; Veltri et al., 2008). Det finns chans att 

korrelerade möjligheter skapas. De korrelerade möjligheterna behöver inte bara bero på 

förvärv utan de företag som backsourcar kan upptäcka att det finns korrelationer mellan till 

exempel IT och en annan verksamhet som de har (Veltri et al., 2008). 

 

3.5.3 Backsourcingprocessen 

Bhagwatwar et al. (2011) har tagit fram ett ramverk för hur en effektiv backsourcingprocess 

kan se ut. Ramverket består av nio steg där processen börjar med att företaget ska informera 

den outsourcade parten om deras beslut att backsourca. Det här steget är även en av de mest 

kritiska delarna i backsourcingprocessen. Kommunikationen mellan parterna måste ske tydligt 

då leverantören kommer vara en del av backsourcingprocessen. Leverantören är inblandad i 

processen på det sätt att kunskapen som leverantören besitter ska överföras till parten som 

backsourcar. Delgivningen av beslutet måste ske i ett tidigt stadie då förhandlingar om det 

existerande kontraktet måste äga rum. I många fall kan förhandlingarna handla om vilken 

avgift som ska betalas ut för att avsluta kontraktet, vilket kan röra sig om summor i 

miljonklassen. Därför är det viktigt att den som backsourcar har dessa kostnader i åtanke när 

en kostnadsanalys görs (Bhagwatwar et al., 2011). 

 

Nästa steg i processen behöver inte vara särskilt kritisk för företaget, förutsatt att de 

dokumenterat de aktiviteter som krävs vid backsourcingen. En bra dokumentation underlättar 

tillbakatagningen av verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt då företaget vet vilka resurser 

som är nödvändiga vilket gör det lättare att beräkna den finansiella belastningen som kommer 

uppstår. Dokumentationen hjälper även de ansvariga över projektet till att uppskatta hur 

mycket tid som behövs läggas ner på projektet (Bhagwatwar et al., 2011). Projektgruppen och 

företagscheferna arbetar tillsammans under hela backsourcingprocessen och är även de som 

bär ansvar för projektet. Steg tre i processen består av att samla in personer till ett projektlag 

med sakkunniga inom området. Deras uppgift är att analysera de kritiska stegen som finns i 

hela processen. Då backsourcingprocessen kan vara problematisk och riskfylld på grund av att 

den kan påverka befintliga aktiviteter i företaget så är det viktigt att planeringen är grundligt 
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gjord. Det är även viktigt att involvera leverantören då det är de som har bäst koll på hur 

outsourcingprocessen genomfördes och därmed har en uppfattning om hur 

backsourcingprocessen kommer se ut (Bhagwatwar et al., 2011). 

 

Backsourcingprocessen kan ske stegvis genom att upprätthålla samarbetet med leverantören. 

Steg fyra består därmed av ansvaret för arbetskraften i processen. Ett problem som kan uppstå 

vid backsourcing har att göra med de anställdas roll. Ifall de anställda överfördes till 

leverantören när aktiviteten outsourcades så är det viktigt att övergången tillbaka, om det sker, 

görs på ett smärtfritt sätt för att undvika otrygghet bland de anställda (Bhagwatwar et al., 

2011). Steg fem bygger på kostnaderna som uppstår vid återanställning eller 

nyanställning.  Det är viktigt att företaget som backsourcar är medveten om kostnaderna som 

uppstår gällande personalfrågorna i backsourcingsprocessen. Ett sätt att skapa medvetenhet är 

att uppskatta de nytillkommna kostnaderna i kostnadsanalysen (Overby, 2005; Bhagwatwar et 

al., 2011). 

 

Steg sex handlar om företagets säkerhetspolicys. Då nya aktiviteter kan innebära hot mot 

säkerheten så är det av betydelse att företaget följer de säkerhetsföreskrifter och lagar gällande 

det område som de väljer att backsourca (Bhagwatwar et al., 2011). Andra hot som den 

backsoucade aktiviteten kan medföra är att den tar resurser i form av kapital och arbetskraft 

från andra aktiviteter på företaget. Steg sju bygger därför på att skapa medvetenhet om 

riskerna med backsourcing för att minimera den negativa påverkan processen har på de 

ordinarie aktiviteterna. Företaget ska därför hantera backsourcingen som ett projekt för sig 

och inte låta det gå över på anställda som inte är inblandade för att fokus inte ska tas från 

deras ordinarie arbete. Hela backsourcingprocessen kan ta lång tid därför är det viktigt att i ett 

initialt skede vara medveten om hotet och planera utifrån det (Bhagwatwar et al., 2011). 

 

När ett backsouringsbeslut tas finns det risk att vissa intressentgrupper påverkas direkt eller 

indirekt av beslutet. Steg åtta belyser därför vikten av att informera de berörda intressenterna 

så att de inte känner sig åsidosatta. I informationen som delges är det viktigt att betona på 

vilket sätt det kommer påverka intressenterna så att de känner att de är en del av processen där 

de kan dela med sig av sin åsikt gällande beslutet och processen (Bhagwatwar et al., 2011; 

Veltri et al., 2008). 
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För att genomförandet av backsourcingen ska gå så smärtfritt som möjligt är det viktigt att 

kunskap hanteras på rätt sätt, vilket också är steg nio i processen. Ko et al. (2005) menar att 

kunskapen som finns om outsourcingprocessen, som skett tidigare, är det mest värdefulla. 

Anledningen till det är att backsourcing är en omvänd process av outsourcing, och därmed har 

väldigt snarlika processer. Utöver hanteringen av kunskapen gällande outsourcing är det 

viktigt att de berörda som ska arbeta med den backsourcade aktiviteten får utbildning och 

därmed utvecklar sin kunskap (Bhagwatwar et al., 2011). 

 

3.5.4 Risker med backsourcing 

Backsourcingprocessen kan bli ett av de dyrare projekten som ett företag väljer att ta sig an då 

processen kan ta flera år att färdigställa (Chapman & Andrade, 1998). Dessutom så kan det 

påverka andras arbeten på företaget, då den nya verksamheten ska integreras i företagets 

strategi. Det betyder att ett sådant projekt berör nästintill alla i organisationen. En stor risk 

ligger därför i det interna, det vill säga att få alla anställda att förstå varför processen 

genomförs och sedan att de anställda är beredda på att få den kunskap som förändringen 

medför samtidigt som de är villiga i att bistå med assistans ifall deras roll på företaget fyller 

en sådan funktion att det är nödvändigt för dem att bidra till insourcingprocessen. Lyckas 

företaget inte få med de anställda i backsourcingprocessen så kan det bli väldigt svårt att 

genomföra en lyckad förändring (Chapman & Andrade, 1998). 

 

Andra risker i backsourcingprocessen är att de punkter som nämndes under rubrik 3.5.3 

misslyckas. Mer precist kan det uttryckas i att kostnadsanalysen är bristande, det vill säga att 

projektet blir dyrare än vad man initialt trott eller att leverantören tar backsourcingbeslutet på 

fel sätt och väljer att motarbeta beslutet. Andra exempel på risker är att dokumentationen som 

företaget hoppats på ska hjälpa dem visar sig vara bristfällig och processen “görs om på nytt” 

istället för att kunna ta hjälp av de steg som togs i outsourcingprocessen. Det kan även bli så 

att de anställda upplever osäkerhet kring beslutet att backsourca vilket skapar oroligheter 

bland dem. Ett annat riskmoment är anställningsprocessen. En medioker process kan resultera 

i felanställningar där personer som saknar kunskap inom det aktuella backsourcingområdet 

anställs. En annan risk är ifall intressenter motsätter sig beslutet samt att den befintliga 

kunskapen som finns inte förvaltas på rätt sätt (Bhagwatwar et al., 2011; Veltri et al., 2008). 
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3.7. Sammanfattning av den teoretiska 

referensramen 

Med anledning av de resonemang som följt i den teoretiska 

referensramen, återfinns här en operativ referensram som 

sammanfattar referensramen och de på förhand hypotetiskt 

viktigaste dimensionerna. Varje dimension kan återspeglas till de 

argument som myntar skälen till att lägga ut eller att ta in en 

verksamhet. De framtagna dimensionerna är en framtagen ram 

för att kunna förstå empirin.                 Tabell 4: Operativ referensram. 

Kvalitet 

Det förekommer att företag överskattar leverantörens förmåga, oftast på grund av de 

kostnadsbesparingar som företag förväntas kunna uppnå med outsourcing. Detta medför att 

företag underskattar den risk som de utsätter sig för när de låter ett annat företag utföra en 

aktivitet. Kvalitén på utförandet av en aktivitet hos en extern aktör kan bli bra eller mindre 

bra, men det är svårt att i förväg veta resultatet. Något som företag dock måste ha i åtanke är 

att det är de själva som bär ansvaret för kvalitén på produkterna, och därmed de som blir 

ansvariga om kunderna inte anser att kvalitén uppfyller deras krav. 

 

Kontroll 

Kontrollen av företaget i sin helhet försvinner så fort en eller flera verksamheter outsourcas. 

Vid outsourcing överlåter företag ett annat företag att utföra aktiviteten i sin regi vilket 

innebär att det är det externa företaget som övertar kontrollen över den aktiviteten. Om 

förutsättningar i det externa företaget förändras, kommer det med stor sannolikhet påverka 

alla de aktiviteter som de styr. Den förlorade kontrollen är en av anledningarna till att företag 

väljer att avbryta sina outsourcingkontrakt, då beroendet av det externa företaget blir för stort. 

 

Service 

Service till sina kunder värderas olika högt av olika företag. Bland vissa företag kan service 

vara en konkurrensfördel, vilket gör att nivån på den måste vara hög. Detta har även varit 

anledningen till att företag backsourcat aktiviteter där servicen försämrats. Företag som 

backsourcat en aktivitet av denna anledning, upplever att det finns en koppling mellan nivån 

på service och förlusten på kontroll. Återtagandet av kontroll innebär därför att servicen styrs 

av företaget på egen hand utan det externa företagets påverkan.  

Variabler 

Kvalitet 

Kontroll 

Service 

Kompetens/arbetskraft 

Kostnadsbesparing 

Ägarstrukturen 
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Kompetens/arbetskraft 

Outsourcing kan innebära att ett företag får direkt tillgång till kunskap och kompetens om en 

specifik verksamhet som företaget inte besitter internt. Nyttjandet av den externa 

kompetensen kan leda till flera fördelar, däribland konkurrensfördelar. Dock bör företag vara 

uppmärksamma då outsourcing även kan innebära att den existerande kompetensen om 

verksamheten som outsourcats försvinner då den slutar nyttjas av företaget. Dessutom så finns 

det risk att ett beroende utvecklas från företagets sida till leverantören då det är de som 

innehar kompetensen. 

 

 

Kostnadsbesparing 

Ett företags kostnader är något som alla företag strävar efter att minska, oftast för att kunna få 

konkurrensfördelar. Vissa kostnader är mer synliga än andra vilket gör att företag ofta går på 

dem först. Transaktionskostnader däremot kan vara svårare att finna, då de kan vara svåra att 

identifiera och kvantifiera. De företag som väljer att outsourca kommer öka sina 

transaktionskostnader då de lägger tid och resurser på att leta efter en lämplig leverantör, 

besöka leverantören samt skriva kontrakt. Eventuellt måste företaget dessutom ha en tolk om 

kommunikationen inte fungerar etc. Ett verktyg i att hålla nere på transaktionskostnaderna är 

att skriva avtal. Genom ett avtal kan företag styra till exempel leverantören i dess agerande. 

För att kunna minska transaktionskostnaderna, tas vissa beslut utifrån det alternativ som ger 

lägst antal transaktioner. Detta gäller till exempel vid valet att köpa in en aktivitet från 

marknaden eller att insourca. Ju fler transaktioner, och desto högre osäkerhet mellan köpare 

och säljare samt ju mer specifik en tillgång är desto större orsak till att utföra aktiviteten in-

house. 

 

Ägarstrukturen   

Småföretag har till största del ett koncentrerat ägarskap vilket gör att styrningen sker av 

ägaren eller ett fåtal ägare. Att styra ett företag på egen hand kan innebära både för- och 

nackdelar. Fördelar i den bemärkelsen att ägaren kan agera på det sätt han vill och därmed bli 

fri från andra människors påverkan samt ha en större insyn i hela organisationen. Nackdelar 

som finns är att ägaren ofta får ta en stor finansiell risk vid etablering av företaget. Resultatet 

av denna risk kan dock innebära att företaget avstår från att agera alltför riskfyllt, och har ett 

mer långsiktigt tänkande. Att mindre företag kan vara mer långsiktiga beror bland annat på att 
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ägaren/ägarna inte behöver ta hänsyn till andra ägares intressen. Småföretag kan dessutom 

vara banbrytande tack vare att de inte styrs av rationella normer i jämförelse med storföretag. 

 

Aktivitetens betydelse  

Ett företags olika aktiviteter har olika betydelser för ett företag sett till den finansiella 

påverkan. Aktiviteter som sköts extern från företag kan stöta på leverantörsrisker som kan ha 

en stark inverkan på de kostnader som leverantören tar betalt för. Denna risk kan förhöjas när 

det finns ett fåtal leverantörer på marknaden som företaget kan nyttja för att genomföra en 

aktivitet, men den kan också sjunka om utbudet av leverantörer är stort. Även om företag inte 

kan styra hur många leverantörer som finns, förekommer det andra tillvägagångssätt för att 

minska företags beroendeställning till en leverantör.  
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4. Empiri 

4.1 Företag A 

4.1.1 Bakgrund om företaget 

Personen som intervjuades bedriver ett familjeföretag med för tillfället två aktiva 

generationer. Företaget grundades i början av 2000-talet då ägaren valde att starta eget efter 

flera år som aktiv inom branschen. Företaget, som är beläget i södra Sverige, är en grossist 

som erbjuder förpackningslösningar inom området plastförpackningar. Sedan starten har 

företaget vuxit och räknas idag som en av de ledande leverantörerna inom sin branschnisch i 

Norden. 

 

Företagets ägare är även verkställande direktör på företaget och innehar därmed ansvaret över 

att fatta strategiska beslut. Av denna anledning är det ägaren som har varit fullt ansvarig över 

insourcingprocessen som tog fart under år 2014 då beslut togs att insourca lagerverksamheten. 

 

4.1.2 Motiv till att köpa från extern part 

När företaget startade ingick det inte i den ursprungliga verksamheten att lagerhålla åt 

kunderna. Affärsuppgörelsen såg ut på följande sätt; beställning, produktionen utfördes och 

godset skickades till Sverige för att lastas om till lastbilar som skulle ta varorna till kund. 

Oftast hade företaget inte ens fysisk kontakt med produkterna. Så småningom började 

kunderna efterfråga lagerhållning för att kunna dra ner på sina egna fasta kostnader och 

frigöra kapital. Frigörandet av kapital för kunderna möjliggjordes genom att endast fakturera 

dem när varorna skickades ut. Resultatet av denna service blev att företaget band varor för ett 

värde på miljontals kronor varje år. Trots de stora summorna fortsatte företaget att erbjuda 

servicen, då det sågs som en konkurrensfördel eftersom inga konkurrenter erbjöd det vid den 

tidpunkten. 

 

“Att börja erbjuda lagerhållning ser jag som ett mervärde för våra kunder, 

men även en möjlighet för oss att knyta våra kunder närmare oss. Vi lever i en 

tid där ekonomerna styr och påverkar många företag och därför är denna 

tjänst mer aktuell än någonsin, då vi ökar deras rörelsekapital.” 
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Under samma tidsperiod som lagerhållning började erbjudas blev det dessutom aktuellt för 

företaget att börja köpa från asiatiska leverantörer, vilket resulterade i avsevärt längre ledtider 

än tidigare. För att kunna erbjuda snabba leveranser insåg ägaren att behovet av lagerhållning 

ökade ännu mer. 

 

“När inköp görs från Asien så måste inköpen antingen göras i väldigt god tid 

eller göras i större poster för att vi sedan ska kunna lagerhålla åt dem, vilket 

främst större kunder gör. Lagerhållningen blir en säkerhet för kunderna att 

aldrig få slut på produkterna.” 

 

Efter kontakt med den dåvarande leverantören av speditörstjänster visade det sig att denne 

kunde lösa behovet av lagerhållning. Lagret sköttes av leverantören utan någon direkt 

inblandning från företagets sida. Beslutet om lagerhållning blev snabbt en “win-win” situation 

för både företaget och deras kunder då inköpen från Asien gjorde dem mer konkurrenskraftiga 

i och med de lägre priserna, samtidigt som kunderna kunde sänka sina kostnader genom att 

binda mindre kapital i deras egna lager. Ägaren berättade att när beslutet fattades om att 

erbjuda lagerhållning fanns det ingen möjlighet för dem själva att erbjuda tjänsten. Under den 

tiden var företaget relativt litet och nystartat och därmed utan några större resurser till att 

kunna bygga upp och driva en sådan verksamhet. 

 

“När man startar företag som one-man-show så finns det inte något annat val 

än att köpa sig kompetens och resurser externt.” 

 

Huvudorsakerna till varför företaget valde att köpa in lagerhållning från en extern part var att 

leverantören hade resurserna och den rätta kompetensen. Hade valet gjorts att utföra 

lagerhållningen i egen regi så hade det inneburit väldigt stora investeringar sett till företagets 

finansiella situation vid den aktuella tidpunkten. Det hade inneburit att företaget hade blivit 

tvungna till att ta lån vilket hade stridit mot ägarens mål att finansiera investeringar utan 

inblandning av banker. Ägaren menar på att det dessutom hade varit dumdristigt att investera 

i en verksamhet som är relativt okänd för dem själva. Det var därför bättre att nyttja 

marknaden då företaget endast betalade på basis av hur många pallar som lagerhölls. 

Kostnaden för att lagerhålla var 25 kr per pall och månad. Det innebar att de endast hade en 

rörlig kostnad som uppgick till det antalet pallar som lagerhölls i leverantörens lager, och då 
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alla pallar hade en beställningsorder så var ägaren relativt säker på att de skulle få betalt för 

dem. Då ingen risk togs i termer av stora investeringar så påverkade det beslutet i att börja 

erbjuda lagerhållning. 

 

“Att möjliggöra något där risken är liten är tacksamt, sånt händer inte särskilt 

ofta. Risken vi tog var om företag vi lagerhöll åt skulle gå i konkurs.” 

 

Tack vare affärsuppgörelsen med leverantören skapades en trygghet för företaget som därmed 

kunde fokusera på att enbart sysselsätta sig med sin kärnverksamhet, vilket är försäljning och 

distribution av förpackningar. Företagets kärnverksamhet förbättrades dessutom i och med ett 

ytterligare verktyg i att nå ut till nya potentiella kunder genom att erbjuda lagerhållning. Att 

detta verktyg introducerades för kunderna passade även företagets strategi bra. 

 

“Vårt mål är inte att vara billigast på marknaden utan att skapa högre värden 

för kunden i det vi erbjuder jämfört med vad konkurrenterna gör. Genom att 

erbjuda lagerhållning kan vi på ett enkelt, men betydelsefullt, sätt hjälpa våra 

kunder i deras resa i att skapa en bättre organisation. Ett erbjudande som få 

konkurrenter erbjöd då, och som få kan matcha med idag då de inte har 

kapital till att binda ett så pass omfattande belopp som vi gör.” 

 

Trots ägarens betoning på betydelsen av lagerhållning så har det aldrig existerat några 

skriftliga avtal gällande lagerhållning mellan företaget och deras leverantör. Parterna har 

förlitat sig på muntliga avtal som alltid sträckt sig tills vidare. Valet att avstå från ett skriftligt 

kontrakt baserades på den relation som funnits mellan företagen. Då relationen sträcker sig 

ännu tidigare än företagets startår var ägaren medveten om leverantörens syn på hur en 

affärsrelation skulle skötas. När leverantören offererade ett pris så gällde det priset. Ägaren 

kunde då vara säker på att det inte fanns några dolda avgifter. Av denna anledning hade 

ägaren ett stort förtroende till leverantören och vad de kunde åstadkomma. 

 

“För att kunna skapa ett bra samarbete krävs det en bra relation. För att 

relationen ska kunna bli bra så är förtroendet till varandra något som är 

nödvändigt, och något som jag värderar väldigt högt.” 
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Erbjudandet av att lagerhålla ses som en stor framgång inom företaget och ett ytterst viktigt 

säljargument vid säljmöten med potentiella kunder. Idag, jämfört med tidigare år, ses det som 

väldigt naturligt att lagerhålla stora som små kvantiteter vilket gör att tjänsten ses som kritisk 

för företagets strategi. Lagerhållning binder inte bara kunden närmare företaget utan påverkar 

även deras lönsamhet. Ett exempel är när stora inköp görs från Asien då priserna blir lägre för 

kunden, samtidigt som de blir högre när lagerhållningskostnaderna adderas vilket därmed 

resulterar i en ökad lönsamhet för företaget. Om företaget inte hade kunnat utföra 

lagerhållning så hade det påverkat företaget negativt samtidigt som det hade skapat högre 

osäkerhet för kunderna då lagerhållningen skapar en garanti att de ständigt kan få produkterna 

som de beställt. Antalet aktörer som erbjuder lagerhållning idag beskriver ägaren som väldigt 

många. Ifall företaget någonsin hade velat byta leverantör tror inte ägaren att det hade varit 

särskilt svårt då utbudet på marknaden är högt. Det hade däremot varit ett stort projekt på 

grund av antalet pallar som lagerhölls hos leverantören. 

 

“Lagerhållning är en tjänst som är enkel att erbjuda om kapital finns till att 

investera i byggnader. Det finns gott om leverantörer som kan genomföra 

tjänsten, speciellt i Skåne som är aktuellt för oss. “ 

 

4.1.3 Motiv till insourcing av lager 

Orsakerna till att företaget valde att insourca lagret kan härledas till ett flertal faktorer. En 

faktor som dock inte påverkade beslutet att insourca var leverantörens prestationer. 

Relationen mellan de båda parterna har fungerat bra och det har aldrig förekommit några 

klagomål från företagets kunder vad gäller leverantören. Snarare har det emellanåt kommit in 

positiv respons gällande leverantören som till största del använder sig av svenska 

lastbilschaufförer vilket uppskattats av kunder då kommunikationen mellan åkare och kund 

fungerat bra. Trots att leverantören alltid varit större än ägarens företag så har de aldrig känt 

sig utnyttjade på grund av deras storlek i förhållande till företaget. Positionen som 

leverantören hade gentemot företaget tillät dem att kunna dra vinning av företaget då företaget 

lagerhöll hos dem och därmed var ägarens företag i en relativt utsatt position. Trots detta så 

betecknar ägaren relationen som funnits som professionell. 

 

“Vi kände oss aldrig vilseledda av den information som de gav oss, eller att de 

på något sätt skulle ha utnyttjat sin situation gentemot oss” 
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Även om relationen med leverantören var god och prestationerna från deras sida var höga så 

var det leverantörens befintliga situation som var den utlösande faktorn till beslutet att 

insourca lagret. Kontaktpersonen hos leverantören, tillika ägaren, var nära pensionsåldern 

vilket skapade en osäkerhet i hur relationen med leverantören skulle fortskrida i framtiden. Då 

leverantören är väldigt framgångsrik inom sin bransch så fanns bland annat en oro över att 

leverantören skulle bli uppköpt av ett större företag. Ett uppköp av leverantören hade kunnat 

resultera i att leverantörens lagerverksamhet avvecklades och förflyttades till den nya ägarens 

lager. 

 

“Det är en väldigt stor skillnad i storlek hos de olika transportföretagen och 

vår erfarenhet är att de större tenderar till att förvärva de mindre företagen, 

som ofta är de mer lönsamma.” 

 

Att eventuellt gå från att vara en relativt stor kund till att bli en mindre kund hos en ny ägare 

var inget som ägaren såg som positivt. Dessutom var den lagerverksamhet som leverantören 

hanterade åt företaget troligtvis inte möjlig vid ett ägarbyte, då denna lagerverksamhet var 

improviserad gällande pallhanteringen. Leverantören hade till exempel inga pallställ utan 

fristaplade pallarna i deras lagerutrymmen. Konsekvensen av att leverantören valde att 

improvisera hade kunnat bli att företaget fått det svårt att nå upp till de krav som bland annat 

deras livsmedelskunder ställer. Grunden till detta påstående är att livsmedelsbranschen är en 

bransch där kraven ständigt ökar på dem själva, och på deras leverantörer. Den ursprungliga 

tanken var heller inte att leverantören skulle hantera så pass många pallar som det till slut 

blev, men då den stora mängden pallar var ett faktum organiserades lagret efter principen att 

pallarna fick stå där det fanns plats. 

 

“Pallarna stod där de fick plats. Det innebar dock inte att de inte hade koll. En 

improviserad organiserad röra. Från början var tanken att leverantören skulle 

lagerhålla ett hundratal pallar. Mot slutet handlade det om över 2000 stycken. 

Av detta skäl var de tvungna att improvisera, men att improvisera kostar 

pengar.” 
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Ifall antagandet att leverantören skulle bli uppköpt och villkoren förändrats stämt, så hade det 

inneburit att företaget med kort varsel hade varit tvungna till att antingen gå med på att nyttja 

deras lager eller att med kort varsel hitta en ny lösning. 

 

“Antingen så skulle vi bli ombedda till att söka andra leverantörer med kort 

varsel, eller så hade vi fått anpassa oss till den nya ägaren vilket mycket väl 

hade kunnat resultera i ett förändrat kostnadsläge eller begränsningar av vår 

frihet och flexibilitet.” 

 

Valet att utnyttja en större logistikaktörs lager var aldrig aktuellt även om det funnits fördelar 

med det. En fördel hade varit den mer omfattande kunskapen som troligtvis finns hos större 

företag såsom hos DSV. Behovet av mer kunskap lär blir mer efterfrågad i framtiden av 

företaget då företaget växer, och vill fortsätta växa. Kunskapsluckan ses dock inte som 

särskilt problematiskt då kompetens alltid kan köpas in när det blir aktuellt.  Trots att en så 

stor aktör hade kunnat bidra med kunskap är risken stor att man som mindre företag hamnar i 

en beroende- och kontrollställning hos dem, vilket ägaren helst vill undvika. 

 

“Om vi hade använt oss av DSV hade vi direkt varit fast i klorna på dem!” 

 

Företaget såg därför framtiden som oviss vilket gjorde att ägaren var tvungen att agera. 

Tankarna om att insourca hade funnits en längre tid. I god tid innan det slutgiltiga beslutet väl 

togs så genomfördes en analys av för- och nackdelar med att insourca. Slutsatsen blev att det 

nya lagret kunde förbättra konkurrenskraften genom att öka de “mjuka värdena” tack vare en 

förhöjning av kompetens inom logistik och införtullning. Utöver detta skulle valet också öka 

företagets flexibilitet, resultera i en snabbare reaktionsförmåga gentemot kund samt en 

varumärkesvinst. Tack vare att de själva utför alla arbetsuppgifter kring lagret så har den 

sammanlagda kompetensen samt förståelsen för lagerverksamheten stigit, vilket resulterat i en 

ökad kvalitet på arbetet. Ägaren är av åsikten att en grossistverksamhet inte endast behöver 

vara duktig på produkterna de marknadsför utan även inom logistik då en effektiv distribution 

ger dem konkurrensfördelar. Ägaren menar därför att det är nödvändigt att kunna logistiken 

för att kunna fortsätta växa. Lagerhållningen är dessutom en aktivitet som ständigt fortsätter 

växa och kräver mer och mer arbete. Genom att insourca så menar ägaren att företaget inneha 

större kontroll över hela organisationen och distributionen. Ett exempel är den fysiska 

kontakten med produkterna som tidigare inte existerat. Att möjliggöra den fysiska kontakten 
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resulterar i att företaget kan kvalitetssäkra produkterna i form av att göra stickprov av 

slumpmässigt utvalda varor som levererats till lagret. 

 

“Många av våra kunder befinner sig i tillverkningsindustrin. Det är därför 

extremt viktigt för dem att deras förpackningar kommer i tid och är av hög 

kvalité. Hos några kunder är förpackningarna så pass viktiga att det innebär 

produktionsstopp för dem ifall de inte får förpackningarna i rätt tid eller ifall 

kvalitén är undermålig. Lagerverksamheten är därför en väldigt viktig del i vår 

verksamhet.” 

 

Genom att insourca så kan kunderna erbjudas ett snabbare informationsflöde då företaget kan 

ha direktkontakt med transportbolagen istället för enbart kontakt med speditören som i sin tur 

har kontakt med diverse transportbolag. På så sätt kan de själva ta reda på var lasten befinner 

sig och därefter informera kunderna direkt. Valet som företaget gjort har även gett positiv 

respons från deras kunder. 

 

“Våra kunder vill gärna se att man samlar verksamheten på ett och samma 

ställe. När de ser lagret rent fysiskt, blir storleken mer påtaglig.” 

 

Lagret beräknas kunna rymma närmare 6000 pallplatser och ligger i anslutning till företaget. 

Den stora lagerlokalen får företaget att se väldigt stort ut ur en betraktares ögon. För ägaren är 

storlek viktigt ur ett kvalitativt och kvantitativt synsätt. Ägaren är av åsikten att det virtuella 

och abstrakta företaget som blivit allt större på senare dagar är bra, men att människor 

uppskattar ännu mer konkreta former i en verksamhet. Enligt ägaren är det ett mänskligt drag, 

då människan vill få bekräftat det budskap som delger oss. 

 

“Storlek är lätt att se, mäta och greppa.” 

 

Ett ytterligare motiv är de kostnadsbesparingar som insourcingen kan innebära. De arbetar 

därför intensivt för att uppnå kvantitativa kostnadsbesparingar. Att kunna kostnadsreducera 

har dock aldrig varit huvudmålet med införandet av lagret. Däremot så tror företagets 

grundare att insourcingen kan sänka kostnaden för lagerhållning, vilket i nuläget är svårt att 

fastställa då lagret inte varit aktivt en längre tid. 
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“Insourcingprojektet må sänka priset, men vårt huvudspår är att vara 

kostnadsneutrala, det vill säga att vi inte drar till oss höga kostnader i 

framtiden” 

En annan kostnadsreducerande faktor som getts möjlighet till då de insourcat är att förhandla 

med ett flertal transportleverantörer. Då de tidigare köpt in transporterna av samma företag 

som utförde lagerhållningen så innebar insourcingen att företaget även tog över ansvaret över 

transporterna i termer av förhandlingar med transportleverantörer. För företaget var det 

naturligt att köpa in båda tjänsterna av ett och samma företag då den minskade risken med att 

något skulle gå fel i och med att det var färre personer som var inblandade. Dessutom så blev 

priset lägre, från leverantörens sida, i och med att de köpte två tjänster från ett och samma 

företag. En nackdel med detta val var att företaget blev ännu mer beroende av leverantören. 

Den relation som fanns skapade en form av bekvämlighet bland de anställda då de inte 

regelbundet granskade ifall priserna de fick var konkurrenskraftiga. Ingen tyckte det var 

relevant då samarbetet pågått en längre tid under villkoren att leverantören ansvarade över 

transporterna och lagret. När insourcingsprocessen var under analysstadiet upptäcktes det att 

företaget i många fall betalt ett betydligt högre pris än vad marknaden erbjöd. Att insourca ger 

därför som fördel för dem att de regelbundet måste jämföra priser från olika transportbolag 

för att konkurrensutsätta transportbolagen. Företaget har inte tänkt ingå i något avtal med 

några transportbolag, då de vill kunna köpa direkt från marknaden och inte vara bunden till 

något transportbolag. Genom att be olika transportbolag offerera på specifika geografiska 

områden, även kallat zonpriser, så jämförs de olika priserna som erbjuds. Priserna är valida i 

ett år, men drivsmedelstillägget förändras kontinuerligt då detta tillägg baseras på 

drivmedelskostnadens utveckling och är något som alltid finns oavsett om man har avtal eller 

inte. För att minska merarbete med transportbolagen, då de inte har avtal, låter de ett och 

samma transportbolag köra en viss period. När denna period löper ut så sker en ny förfrågan 

till olika transportbolag, en process som är standardiserad för att ske så effektivt som möjligt. 

Ifall leverantörerna missköter sig så avbryts samarbetet tidigare, vilket är möjligt då de inte 

bundna till något kontrakt. Bara för att ett företag har lägst pris så innebär det inte att de får 

möjligheten att köra, utan kvalité är också en betydelsefull faktor vid val av transportör. 

 

Tack vare beslutet att insourca kan företaget väva ihop lager, transport och inköp och dess 

kostnader på ett mer transparent vis. Insourcingbeslutet gör det möjligt för de att se alla 

kostnader i detalj i och med att kostnaderna kommer vara mer postvis och inte enbart en total 
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kostnad i form av en faktura som fås av leverantören. Att ha bättre kontroll på kostnaderna är 

en viktig del i att vara lönsamma. 

 

“Man blir aldrig rik på de stora inkomsterna utan de små utgifterna.” 

4.1.4 Processen att insourca 

När ägaren bestämt sig för att de skulle börja utföra lagerverksamheten i egen regi så var det 

första steget att undersöka vad ett lagerbygge skulle kosta. Efter kontakt med ett flertal 

byggentreprenörer uppskattade ägaren att ett nybygge skulle kosta mellan 20 - 30 miljoner 

kronor. Detta var ett betydande belopp för företaget, som dock inte avskräckte ägaren från att 

stå fast vid sitt beslut. Företaget har sedan start varit lönsamt och därför rådde det inte brist på 

kapital. Dessutom ansåg ägaren att investeringen låg rätt i tiden. Ägaren valde att göra en 

upphandling där olika företag kom med sina anbud. Anbuden var baserade på en specificerad 

lista på vad företaget krävde att byggleverantören skulle utföra. Från att insourcingsidén 

kläcktes till att projektet slutfördes tog drygt 1,5 år. 

 

Efter att ha fått en uppfattning om vad investeringen skulle kosta så genomfördes en 

genomgående analys om vilken kompetens företaget var i behov av för att kunna utföra 

aktiviteten i egen regi. Insourcingen skulle innebära att nya ansvarsområden skulle bli 

tvungna att fördelas ut, detta på ett redan begränsat antal anställda. I analysen framkom det att 

företaget skulle bli tvungna till att förvärva ny kunskap inom transportinköp, tullhantering, IT 

och lagerverksamhet. Trots vetskapen om hur mycket kunskap som skulle behövas 

införskaffas så sågs det inte som ett hinder utan snarare som en möjlighet i att kunna 

komplettera redan befintliga aktiviteter och även att kunna förbättra aktiviteter, såsom IT-

systemet de använde sig av.   

 

Bristen på kunskap och arbetskraft löstes genom två nyanställningar. Den ena av de två 

nyanställda hade kompetensen inom IT. Med hjälp av denne så har företaget lyckats integrera 

lagerverksamheten i sitt befintliga datorsystem som används av övriga anställda. Lagersaldon 

och var produkterna befinner sig i lagret syns nu i deras IT-system. Anställda som arbetar 

med försäljning kan därmed direkt få information om aktuell status för deras kunders 

produkter som gjort valet att få sina varor lagerhållna. De kan även få information om när 

godset har gått från lagret, vilket transportbolag som utför transporten och priser. Information 
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som underlättar när återkoppling görs med kunder, men även när utvärderingar görs av de 

olika transportbolagen för att jämföra ledtider och priser. 

 

Den andre personen anställdes för att ha ansvar över det operativa arbetet i lagret. Personen 

har ingen tidigare erfarenhet av lagerarbete. Det ser inte ägaren som ett problem då mycket av 

lagerstyrningen sker via deras dataportal. Styrningen sker på det sätt att systemet känner av 

var ledigt utrymme finns och automatiskt genererar den plats var pallarna ska stå. Kommer 

det därmed en lastbil eller en container med gods så kommer programmet ge positionen på 

var pallarna ska stå. Det viktiga är därför att den som är operativt ansvarig över lagret är flitig 

och villig att lära sig, och delaktig i att utveckla deras IT-system. Den lageransvariga har 

också kännedom om när lastbilarna inkommer och när gods hämtas upp då det styrs av de 

villkor som ställs på transportföretagen. Lagerarbetet är därmed i stor mån standardiserat. 

Ägaren menar att denne har varit väldigt tydlig med vad deras arbetsuppgifter ska vara och 

hur framtiden ser ut, just för att skapa en trygghet för de nyanställda i deras arbete. 

 

Utöver att förvärva IT-kompetens och en lagerarbetare var det kritiskt att det fanns 

tullkunskap inom företaget. Kompetensen inom tullområdet förvärvades med hjälp av 

utbildning av utvald personal på företaget hos tullverket. Att ha kunskap i bland annat 

införtullning är kritiskt då företaget importerar mycket av sina produkter utanför EU. Att göra 

en felaktig införtullning kan kosta företaget väldigt mycket pengar i form av straffavgifter. Då 

företaget också har kunder som inte ingår i EU så var företaget i behov av ett transitlager. 

Transitlager är en specifik lagringsyta där endast gods som ska gå till bland annat Norge och 

Schweiz får stå. Att ha ett transitlager innebär att företaget inte behöver betala svensk tull utan 

tullkostnaden uppkommer när godset åker in till bland annat Norge. Ett sådant lager kräver att 

lagret uppfyller specifika kriterier, men även att en ansökan görs som måste godkännas av 

tullverket. Processen i att förvärva tullkunskap samt inrätta transitlagret ansåg ägaren var det 

svåraste momentet i hela insourcingprocessen. 

 

Den som fick ansvaret över transportinköpen var redan anställd på företaget och hade god 

kunskap om logistik. Personen i fråga är utbildad inom logistik på universitetsnivå och har 

god kännedom i logistik och flöden, och har därmed också varit delaktig i utformningen av 

IT-systemet. I arbetet med transportinköp valde den anställde att sammanställa priser och 

villkor från olika transportbolag för att sedan jämföra vad transportbolagen hade att erbjuda. 
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Trots företagets långa relation med sin tidigare leverantör fick de ingen hjälp i 

insourcingprocessen av dem. Att avbryta en relation är ett beslut som av många uppfattas som 

känsligt och genom att be om hjälp kan det trigga relationen till att avslutas på ett tråkigt sätt. 

“Om man väl bestämmer sig för att göra något så får man ta eget ansvar. Att 

avsluta en relation med sin leverantör efter ett långt och framgångsrikt 

samarbete kan bli väldigt känsligt. Bara att delge ett sådant beslut är jobbigt 

och att fråga om hjälp känns dumt.” 

 

När lagret väl var färdigbyggt valde företaget att inledningsvis behålla lagerverksamheten hos 

leverantören. På så sätt kunde det gamla lagret avvecklas på ett smidigt sätt vilket dessutom 

gav dem en mjukstart inför vad som väntade dem. Det gods som låg på det gamla lagret 

kördes med andra ord inte över till det nya lagret, utan togs hand om av den gamla 

leverantören tills det tog slut. De nya varorna däremot började levereras direkt till det nya 

lagret. Leverantören blev informerad om företagets insourcingplaner drygt ett år innan det nya 

lagret stod på plats. Anledningen till att de valde att informera leverantören så pass lång tid i 

förväg var att på grund av att leverantören skulle ha god tid på sig att anpassa sig till 

förändringen. Nyheten skapade besvikelse hos leverantören i och med det långa och goda 

samarbetet företagen haft.. Den goda relationen som funnits mellan dem påverkades dock inte 

till det sämre efter att nyheten presenterades utan fortskred som vanligt. Leverantören fortsatte 

att göra sitt goda jobb med samma kvalité som de alltid haft. 

 

4.1.5 Synen på investeringar 

Ägaren är den som sköter företagets planering där ett långsiktigt perspektiv är något som 

eftersträvas, fem år och framåt är måttstocken. Det innebär dock inte att företaget följer 

planeringen strikt och därmed bortser de inte ifrån nya trender som dyker upp. 

Insourcingbeslutet, till exempel, hade ägaren inte på tankarna fem år innan beslutet togs utan 

det var en tanke som väcktes i och med omständigheterna. 

 

“Genom att vara snabbfotad kan man fånga upp nya behov för att kunna öka 

mervärdet till sina kunder, och ödmjukt ifrågasätta just det kloka i planeringen 

som gjorts.” 
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I den långsiktiga planeringen omfattas även nästa generation då ägarens målsättning med 

bolaget är att det ska stanna inom familjen i många generationer framöver. För att företaget 

ska fortsätta i den riktning som den gjort under de senaste åren så krävs det att företaget 

ständigt håller sig i rörelse. Det betyder att investeringar, stora som små, måste ske löpande 

för att kunna ta mer marknadsandelar. Trots att förpackningsmarknaden är relativt stabil så 

menar ägaren att det även är viktigt att se till aspekten att vi lever i en värld där konkurrensen 

utvecklas dynamiskt. 

 

“Det ligger i företagets natur att stillaståendet innebär stagnation.” 

 

Konkurrensen på företagets marknad blir bara större och hårdare i och med den globalisering 

som sker i världen. Ägaren menar att om ett företag ska kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftigt krävs det att investeringar görs. Investeringarna bör vara kvalitativa, men 

även kvantitativa i mån av de resurser som finns tillgängliga inom företaget. Det gör att god 

lönsamhet är en avgörande faktor, i kombination med ett ansvarsfullt ägarskap. Argumenten 

till uttalandet bygger på att ansvarsfulla ägare ska försöka behålla och ackumulera framtida 

vinstmedel för att kunna investera och expandera. Därför är utdelningsstrategin av avgörande 

karaktär enligt ägaren, då det krävs att den hanteras ansvarsfullt med fokus på företagets 

överlevnad och expansion. Målsättningen är därmed att ligga på en ledande nivå inom 

företagets branschnisch eller marknad. Ägaren anser att det är grundläggande att 

företagsägare först och främst tar hänsyn till företagets överlevnad, och expansion, för att 

kunna trygga arbetstillfällen samtidigt som de kan skapa nya. 

 

“Ett företags grundläggande uppgift är att göra nytta och gott i samhället, det 

vill säga vara en tillgång till samhället” 

 

Ägaren är av åsikten att företag borde försöka växa och expandera, men att de investeringar 

som då måste göras ska ske ansvarsfullt. Alla de investeringar som görs måste företaget 

därför kunna bära, vilket innebär att den inneboende risken vid varje investering bör ses 

över.  Företagets syn på investeringar och riskerna som tillkommer vid investeringar har 

medfört att företaget avstått från riskfyllda investeringar. Ägaren menar på att företaget aldrig 

skulle investera riskfyllt med en blind förhoppning om att investeringen skulle bli 

framgångsrik samtidigt som den medförda risken skulle vara att företaget går i konkurs. De 

investeringar som genomförs på företaget ska ske under ordnade former, utan några undantag. 
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Investeringsrisken kan hållas nere på företaget då deras investeringsstrategi bygger på att göra 

investeringar med egna likvida medel, utan att blanda in banken. För ägaren är det viktigt att 

hålla ute banken, vilket gör att det skulle krävas mycket för att gå ifrån strategin och därmed 

riskera företagets finansiella stabilitet. 

“Då hade jag hellre avstått från att investera och letat efter andra förslag som 

är mer passande för företaget, även om det skulle vara dyrare. Att investera 

med hjälp av lån från banken innebär att jag blir beroende av dem vilket skulle 

göra att jag inte kände mig fri och självständig.” 

 

När bland annat investeringar ska göras så anser ägaren att det är en fördel att vara ensam 

ägare. Att fatta beslut och inte behöva förankra det hos andra är även en orsak till varför 

ägaren valde att starta företaget från början. Dessutom innebär friheten andra fördelar. Ifall 

snabba beslut måste tas så behöver ägaren inte motivera det till någon och få bekräftat ifall ett 

beslut kan verkställas utan kan själv omgående ta ett beslut. Detta är något som också är till 

fördel för de anställda då de direkt kan komma och rådslå med ägaren som tillika är 

beslutshavare. I och med att ägaren dessutom är närvarande på arbetsplatsen och känner sina 

anställda så tillåter det ägaren till att ge dem större frihet i och med den utvecklade tilliten till 

de anställda.    

 

Om företaget skulle växa och möjligheten fanns att gå publikt så är det något som ägaren 

aldrig hade velat göra. Även om externt kapital kan möjliggöra en snabbare expansion så 

finner ägaren att ett sådant val gör att friheten försvinner. Ägaren har även observerat 

kortsiktigheten som många börsnoterade bolag har vilket är något som ägaren vänder sig 

emot. Enligt ägaren handlar denna kortsiktighet i mångt och mycket om att vinstmaximera. 

Denna företagsfilosofi vänder sig ägaren starkt emot då företagen också har ett 

samhällsansvar. 

 

“Vinst är något som är ett måste och ett krav för att kunna överleva och 

expandera, men företagen har också ett samhällsansvar. Förr mättes 

företagets betydelse i antalet anställda, men idag mäts det i hur mycket vinst 

ett företag gör och hur mycket de kan rationalisera. Jag är av uppfattningen 

att företag kan ha god vinst och samtidigt ta ansvar, något som jag tycker 

många företagsledare inte har idag då de verkar tro att det ena utesluter det 

andra.” 
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4.2 Företag B 

4.2.1 Bakgrund om företaget 

Företaget i dess nuvarande form grundades under 1970-talet, men har en historia som sträcker 

sig ännu längre bak i tiden. Bolaget säljer jordprodukter som framför allt erbjuds till företag 

som sysslar med odling i växthus. Ägaren anser själv att det är ett bra segment att vända sig 

mot då ägaren är av åsikten att deras produkter är av högre kvalité än konkurrenternas 

produkter. Denna skillnad märker ofta inte en amatörodlare av och därför har företaget 

positionerat sig hos yrkesverksamma som förstår deras produkt och därmed kan märka av 

skillnaden vid användandet av produkten. Företagets positionering har inneburit att de blivit 

det mest lönsamma företaget på marknaden som företaget är aktiva i. Från början var det 

endast tre stycken anställda, jämfört med dagens 20-tal anställda. I dag är företaget välmående 

med två aktiva generationer på företaget, varav den första generationen innehar äganderollen. 

Även om företaget idag är välmående så har det inte alltid varit så. Under starten fick ägarens 

partner axla rollen som försörjare då de första åren var kärva. Det innebar att ägaren med 

respektive tog en stor finansiell risk när de valde att starta ett nytt företag. 

 

“De första åren var riktiga hundår.” 

 

Personen som intervjuades innehar inte bara en större ägarandel utan är även operativ chef 

och beslutsfattare, och har i sin roll som chef levt efter orden: hård, men rättvis. Orden hård, 

men rättvis, är ett tankesätt som ärvdes från ägarens farfar, och som rotat sig fast sedan många 

år tillbaka. Ägarens arbete på företaget innefattar inget kontorsjobb utan enbart praktiskt 

arbete då rollen som tjänsteman inte intresserar ägaren. 

 

4.2.2 Motiv till att köpa från extern part 

Transporter är en aktivitet som tillhör en av de mer kritiska inom organisationen. Utan 

transporter kan företaget inte frakta sina produkter vilket gör att transporterna har en stor 

finansiell påverkan på företaget. Transporterna är därför strategiskt viktigt för att företaget ska 

uppnå sitt mål i att vara ett stabilt och lönsamt företag. När företaget startade led de av 

kapitalbrist och då företaget var, och är, privatägt så hade de tagit en väldigt stor finansiell 
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risk om de omgående valt att utföra transporterna i egen regi. Utöver den finansiella risken i 

att investera i transporter så hade företaget dessutom begränsat med arbetskraft. De ville 

därför endast fokusera på deras kärnverksamhet, det vill säga på produktion och försäljning. 

Då utbudet av transportleverantörer är högt samtidigt som företaget hade begränsningar så var 

det därför ett självklart val att låta en extern part utföra transporterna åt dem till en början. 

Ägaren insåg även att det fanns andra begränsningar på den tiden. 

 

“När man startar ett företag så är det svårt att ägna tid till att hålla på med 

transporter eftersom man vill fokusera på att sälja in sin produkt. Vi hade 

dessutom ingen kunskap om den verksamheten på den tiden. Om varken tid, 

pengar eller kunskap finns är det väldigt svårt börja driva 

transportverksamhet eller någon annan grej för den delen. Det hade varit 

vansinnigt, och troligtvis hade transporterna blivit väldigt dyra sett till 

priserna från åkerierna.” 

 

Vid prissättning på deras produkter som de erbjuder så står transporterna för en väsentlig del 

av priset. Ägaren menar därför att ifall de hypotetiskt sett hade valt att utföra transporterna 

själva direkt så hade deras egen kostnad överstigit leverantörernas, om hänsyn endast tas till 

kostnaden för frakten. Det hade resulterat i att de blivit mindre konkurrenskraftiga och 

därmed förlorat kunder, detta eftersom priset initialt sett är av stor betydelse i en 

affärsrelation. Tack vare att de valde att köpa transporter från externa parter så undvek de 

stora investeringar samt fasta kostnader. Företaget betalade endast för frakterna när de 

använde sig av dem. Istället för stora fasta kostnader så hade de endast rörliga. Slutsatsen som 

gjordes är inte baserad på en formell kalkyl utan på uppskattningar som ägaren har gjort. Att 

undvika stora investeringar var något som på lång sikt underlättade för företaget då de kunde 

fokusera och investera i kärnverksamheten. Ägaren valde istället att ha fokus på 

infrastrukturen inom produktionen och på försäljning. Ett exempel på ett infrastrukturprojekt 

var när ägaren och dennes kollegor byggde en tågräls från torvmossen till fabriken. 

 

“Strax efter att företaget grundades så byggde vi en tågräls från platsen där vi 

bröt torven till vår fabrik. Vagnarna som vi använda för att lasta torvet i 

byggde vi också själva.” 
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De flesta av deras dåvarande transportleverantörer som levererade deras gods var åkerier som 

var belägna i närheten av där företaget är lokaliserat. Att välja leverantörer som låg i närheten 

förekom naturligt även om de i vissa fall var dyrare. 

 

“Att ha lokala leverantörer är en säkerhet för oss då vi i många fall 

personligen känner chaufförerna eller hört talas om dem. Det är en slags 

garanti att vi kommer få bra service när de ligger i närheten.” 

 

I relationen som företaget hade med sina transportleverantörer existerade det aldrig några 

skriftliga avtal. För ägaren är det kritiskt att företaget har förtroende för transportören. Bara 

för att ett kontrakt existerar innebär det inte att ett förtroende finns. Förtroende är något som 

skapas genom leverantörens handlingar. Ett exempel på förtroendeingivande beteende är när 

leverantören gör det lilla extra utan att debitera tillägg för den handlingen. När leverantören 

uppvisar denna typ av servicevillighet så är ägaren beredd på att betala ett högre pris. Ägaren 

är därför av uppfattningen att ett kontrakt snarare skulle begränsa den typen av handlingar för 

om kontrakt existerar tenderar människor till att följa dem strikt. Kontrakt skapar även 

begränsningar i form av valfrihet. Ägaren vill vara fri att kunna välja vilken leverantör som 

helst och om denne inte sköter sig snabbt kunna byta ut den, något som kan bli problematiskt 

ifall ett skriftligt kontrakt finns. Då kontrakt undviks så menar ägaren att en mer dynamisk 

och flexibel relation kan existera. Istället för att skriva kontrakt så sker enbart en 

handskakning efter att förhandlingar har skett och om villkoren har accepterats av både 

parterna. Trots att inga skriftliga avtal existerade så upplevde aldrig ägaren att de blev 

vilseledda eller fick felaktig information från sina leverantörer. Ägaren är också av 

uppfattningen att ett kontrakt inte hade förändrat något ifall en leverantör väl bestämt sig för 

att ge felaktiga uppgifter. 

 

“Tar dem i näven. Det är mer värt än att skriva kontrakt. Kan leverantören 

inte gå med på det är de inget att ha.” 

 

I takt med att åren gick så växte företaget och blev mer och mer lönsamt. Antalet transportörer 

och arbetet med transporterna ökade, detta eftersom omsättningen ökade som är kopplat till 

antalet transporter. Det är en aktivitet som sker ständigt och företaget har dagligen ett stort in- 

respektive utflöde av lastbilar till deras produktionsanläggning. Det innebar att ägaren började 

förkovra sig mer och mer i transporterna och i planeringen av dem. I och med att företaget 
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blivit en större transportanvändare samtidigt som antalet anställda ökade vilket frigjorde mer 

tid till ägaren, så innebar det att kraven ökade på deras transportleverantörer samtidigt som 

ägaren kunde ägna mer tid åt transporterna. Då kunskapen ökade inom hur transporter sköttes 

så väcktes tanken av att börja utföra denna aktivitet själv. 

 

4.2.3 Motiv till insourcing av transporter 

Under 2000-talet började en lokal leverantör av transporter prestera sämre och de prestationer 

som utfördes uppfyllde inte de krav som företaget hade på sina transportleverantörer. Även 

om relationen mellan de båda parterna var god så förstod ägaren att det långsiktigt skulle 

drabba affärsverksamheten på ett negativt sätt. Under den senaste perioden kunde 

transportören nämligen inte garantera att transporten av godset skulle utföras, vilket var en 

smärre katastrof för ett företag där transporterna är ytterst kritiska. Situationen utlöste därför 

det som blev beslutet till att insourca. 

 

“Tillfället gör tjuven skulle man kunna säga. Nej, men då jag blivit införstådd i 

leverantörens situation så tyckte jag att då kör vi själva.” 

 

År 2004 valde företaget att köpa in två nya lastbilar. En total investering om cirka åtta 

miljoner kronor. Företaget finansierade investeringen med likvida medel från kassan, något 

som möjliggjordes tack vare ägarens syn på vinsthantering. Ägaren har synen att en stor del 

av resultatet ska återinvesteras i verksamheten. 

 

“Jag är egentligen i pensionsåldern, men är fortfarande aktiv på företaget. 

Även om jag jobbar där så har jag medvetet valt att inte ta ut någon lön. Det 

är bättre att låta pengarna gå tillbaka till företaget och göra nytta där.” 

 

Beslutet att insourca togs väldigt snabbt, utan någon inblandning av de andra ägarna, tillika 

den intervjuades syskon. 

 

“Valet att investera i transportmedel planerades aldrig långt i förväg utan i 

vissa fall måste man våga tro på sig själv och ta snabba beslut.” 
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Bakom beslutet att insourca så fanns det strategiska orsaker till valet. Ägaren var av 

uppfattningen att ifall de utförde transporterna i egen regi så skulle de kunna öka servicen till 

kunderna och samtidigt erhålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. De allra flesta 

av deras konkurrenter har inga egna lastbilar utan förlitar sig enbart på deras leverantörer som 

förser dem med denna aktivitet. Anledningen till att företaget kan erbjuda bättre service beror 

på att de är mer flexibla än sina konkurrenter då de kan utföra transporterna i egen regi vilket 

dessutom inte gör dem beroende av transportleverantörer. I och med att de inte är beroende av 

leverantörerna innebär det att de kan leverera om en kund skulle få ett akut behov av deras 

produkter. Hade företaget velat erbjuda denna typ av service med marknadens hjälp så hade 

det blivit väldigt dyrt, då de flesta leverantörerna debiterar ett kraftigt överpris vid 

akuttransporter. Det förekommer också att leverantörer inte heller kan leverera med kort 

varsel då de flesta av dem följer ett strikt körschema. Dessa två risker kan därmed undvikas 

tack vare att de valde att insourca. I grund och botten var därför valet att insourca ett val 

baserat på kundernas behov och krav. Ägaren är mån om att kunna leverera till sina kunder 

och för att kunna göra detta behövde företaget göra sig fria från transportörernas 

begränsningar. Då företaget sköter en del av deras transporter självständigt så är de inte 

beroende av andra företag och deras anställda. 

 

I och med beslutet så kan ägaren och kunden gemensamt bestämma tid och datum när 

leveransen ska ske oberoende av tredje part, något som insourcingen möjliggör. Ägaren är av 

åsikten att företag måste göra det “lilla extra” för att visa att just de är det företaget en 

potentiell kund ska köpa av. Att enbart ha bra kvalité på företagets produkter räcker inte för 

att bibehålla kunder och ha långsiktiga relationer med dem.  Då konkurrensen ständigt 

hårdnar så är det nödvändigt att ett företag kan anpassa sig till de nya förutsättningarna. Ofta 

blir då valet att antingen sänka priserna eller erbjuda ännu bättre lösningar och service än det 

företag gjort förut, för ägaren är alternativ två det aktuella. 

 

“Vi har inget intresse av att vara billigast utan försöker istället ha ett nära 

samarbete med våra kunder och sälja produkter av hög kvalité. När de 

använder våra produkter kan de direkt märka skillnad sett till konkurrenternas 

produkter. En jobbig kund som tyckte jag var för dyr, och som jag därför blev 

av med en kort period, kom tillbaka av just kvalitetsskäl, men det är inte alltid 

kvalité räcker. Mycket handlar också om service.” 
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Insourcingen sågs också som en åtgärd för att bibehålla stabilitet genom att säkra 

transporterna och därmed företagets fortlevnad. Den stabila efterfrågan på deras produkter 

innebär även att företaget har en stabil efterfråga på transporter, en faktor som har påverkat 

beslutet. Det är till och med så att efterfrågan ökar under lågkonjunktur. Insourcingen gör 

därmed att transporterna alltid kommer kunna garanteras oavsett om flera aktörer på 

transportmarknaden går i konkurs. Företaget garderar sig dessutom mot kraftiga 

prisfluktuationer tack vare deras investering ifall transportnäringen drabbas av en kris. 

 

“Vi påverkas inte av sämre ekonomiska tider, snarare tvärtom. Det är så att 

försäljningen till och med ökar under lågkonjunktur.” 

 

Ett ytterligare motiv till varför ägaren tog beslutet att insourca var den kunskap som ägaren 

byggt upp inom transportområdet. I takt med att företaget växte började ägaren mer och mer 

assistera några av sina leverantörer. Exempel på den assistans som tillhandahölls var förslag 

på rutter som transportörerna kunde ta, förslag på var de kunde lasta för returfrakt och 

planering. Företaget har åtskilliga underleverantörer som levererar råmaterial till deras 

produktion och förslag gavs till transportören att de kunde lasta deras gods på hemvägen. 

Detta innebar att ägaren innehade en speditörsroll. Den kunskap som hade byggts upp 

underlättade därmed vid processen av att insourca och därför blev det inte en större 

omställning för ägaren och företaget att ta an sig den nya aktiviteten de valt att föra in. 

 

“Då jag tog beslutet att börja köra transporterna själv så hade jag redan 

kunskap i hur arbetet med transporterna gick till. Det påverkade givetvis mitt 

beslut. Man blir ju ännu mer säker på ett beslut om man har kunskapen.” 

 

Att kostnadsreducera var i det här fallet inte ett motiv till att insourca. Även om de offererade 

priserna från leverantörerna till stor del bestod av transportkostnaden så vägde de andra 

variablerna tyngre, det vill säga kundservice och kontroll, i valet av att insourca. Detta 

betydde dock inte att kostnadsvariabeln var oviktig. Ägaren betonar att denne aldrig skulle 

kunna motivera en investering för sig själv ifall investeringen märkbart skulle påverka 

lönsamheten. När beslutet togs att insourca var ägaren medveten om att företaget skulle kunna 

genomföra transporterna till en kostnad som var i paritet med leverantörernas, dock inte lägre. 

Hade detta inte kunnat uppfyllas så hade de hellre avstått från att investera. 
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“Med vår investering så går vi varken plus eller minus om man endast ser till 

kostnaderna för transporten.” 

 

En annan fördel med egna lastbilar är att det underlättar i förarbetet med att lasta lastbilarna. 

De anställda kan dagen innan avfärd fylla lastbilarnas lastutrymme med deras produkter, 

vilket gör att lastbilen är redo för avfärd på morgonen dagen efter. När externa partners 

används så måste lastbilen först ankomma för att sedan lastas. Momentet resulterar i dötid, 

vilket i det här fallet innebär högre kostnader för företaget. I och med att företaget 

införskaffade egna lastbilar så behöver de inte invänta transportörerna. Därmed eliminerar de 

dötiden och även kostnaderna som detta innebär. De har dessutom lastbilar som kan dra 

växelflak som ger företaget möjlighet till att fylla flaket utan att lastbilen ens är där vilket 

minskar dötiden ännu mer. 

“Vi försöker också använda oss mycket av växelflak, då vi kan lasta ett antal 

flak så att lastbilen bara kan koppla på flaket på lastbilen och köra iväg” 

 

Det sista motivet är marknadsföringen som lastbilarna medför. Då lastbilarna cirkulerar i stora 

delar av södra Sverige så menar de på att de får “gratis” marknadsföring. Genom att de visar 

upp sitt varumärke bland kunder och personer som ser lastbilarna så ökar chanserna till att 

kunder som efterfrågar deras typ av produkter hör av sig till dem för att ta reda på mer 

gällande deras produkter. 

 

“Folk utifrån kan tycka att två lastbilar är lite och lär inte synas särskilt 

mycket, men där har de fel. De som är insatta i vår bransch och efterfrågar 

vår typ av produkt, de ser lastbilarna och förstår vad vi erbjuder och det är det 

som spelar roll för oss. Ifall det inte uppmärksammats av potentiella kunder så 

hade jag aldrig lagt pengar på att marknadsföra vår logga på lastbilarna.” 

 

4.2.4 Processen att insourca 

När beslutet väl tagits i att insourca en del av transporterna gick det omgående ut en förfrågan 

till olika lastbilsåterförsäljare för att få information om de generella priserna på en ny lastbil. 

Även om ägaren har sina preferenser gällande lastbilsmärken så såg denne vikten av att ha 

flera olika offerter för att kunna gå starkare in i de kommande förhandlingarna vid ett 
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eventuellt köp. Den totala kostnaden låg sedan på drygt åtta miljoner för de två lastbilarna 

som förvärvades. 

Ett av de mer kritiska momenten i processen var att detaljerat bygga upp rutter som lastbilarna 

kunde ta. Även om ägaren sedan tidigare hade varit med och assisterat så innebar detta dock 

en omställning. Plötsligt så innebar det att företaget hade strikt ansvar över att lastbilen 

återbetalade sig och därmed var det essentiellt att lastbilen inte drabbades av bomfrakt, vilket 

betyder att lastbilen åker tillbakavägen utan last och därmed enbart genererar kostnader. 

Därför var det nödvändigt att rutterna som fanns samt alternativa rutter dokumenterades på ett 

detaljerat sätt som ett hjälpverktyg till chaufförerna. Tack vare dokumentationen har företaget 

lyckats med ett effektivt transportnät som möjliggjort företagets mål att vara kostnadsmässigt 

i linje med marknaden. 

 

Nästa moment i insourcingprocessen var att anställa två stycken personer som skulle ha som 

uppgift att köra lastbilarna. Ägaren lyckades få kontakt med två stycken chaufförer med hjälp 

av sitt kontaktnät. Vidare berättar ägaren att denne aldrig har annonserat ut att företaget söker 

arbetskraft utan att antingen har folk sökt jobb hos dem på eget bevåg eller så har ägaren 

funnit personer med hjälp av bekanta. 

 

“Vi har aldrig gått via arbetsförmedlingen för att hitta arbetare utan det har 

alltid löst sig via ens vänner eller bekanta. Det är bättre att anställa på egen 

hand, då vet man att de är av det rätta virket.” 

 

Att få anställa själv, utan påverkan av andra, tycker ägaren är en befrielse då denne 

värdesätter sina bekantas rekommendationer högt. För ägaren var det av betydelse att de 

nyanställda skulle vara hårt arbetande och självständiga, något som har infriats. Tack vare 

deras flit, flexibilitet och tacksamhet för att få jobba så menar ägaren att transportaktiviteten 

som de bedriver blivit mer framgångsrik än de kunnat förutspå. De två anställda är väldigt 

medvetna om vad som krävs för att skapa lönsamma transporter vilket har resulterat i att 

chaufförerna blivit väldigt delaktiga i arbetet med att få returfrakter och dessutom avlastat 

ägarens roll i transportverksamheten. Exempel på chaufförernas delaktighet är när lastbilen 

kör en rutt till Stockholm. Utan att ägaren ens behöver instruera chaufförerna så kommer de 

att åka till en fabrik i närheten av Stockholm som tillverkar produkter som de behöver 

regelbundet. 
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Ägaren menar att grunden för en framgångsrik transportverksamhet är en detaljerad ruttplan 

som bygger på kunskap, samt drivna an ställda. Dennes åsikt är att deras val att insourca 

aldrig hade blivit lyckat om det inte vore för chaufförerna. Svenska lastbilschaufförer har en 

väldigt hög lön sett till utländska och hela branschen är väldigt konkurrensutsatt. Trots detta 

avskräcktes inte ägaren, men betonar att det kräver att de anställda gör det lilla extra som 

krävs och utmärker sig trots den hårda konkurrensen. Det är viktigt att detta förmedlas i 

processen till de anställda. 

 

“Vårt val att transportera själva hade aldrig gått så bra om det inte varit för 

dem. Att ha anställda som är på hugget och delaktiga är viktigt vid 

transporter. Genom att de tar så mycket ansvar som de gör så har det lett till 

att vi inte drabbats av bomfrakter. Detta är a och o för att kunna få ekonomi 

på våra transporter.” 

 

För att transporter inte ska bli en förlustaffär så är det viktigt att bilen ständigt är sysselsatt. 

En lastbils kostnad slås ut per mil den kör och ju mer mil lastbilen kör, desto lägre kostnad 

vilket resulterar i en snabbare pay-off tid. 

 

När företaget tog valet att investera så insåg de även sina begränsningar. Med investeringen så 

tillkom det dessutom vissa risker. Ett exempel på en risk är att de äventyrar vissa kunder för 

att frakterna blir för höga ifall de utförs i egen regi. Ägaren valde därför att behålla relationen 

med många av sina transportleverantörer. De fortsätter därför nyttja de stordriftsfördelar som 

marknaden har att erbjuda. Detta grundar sig i vetskapen om att de inte är konkurrenskraftiga 

vid styckegodslaster. Att avbryta deras pågående relationer med transportörer var därför 

aldrig aktuellt under processens gång. Deras leverantörer ses som ett verktyg för att undvika 

stora och onödiga kostnader. Relationerna har dock inte påverkat aktiviteten av deras egna 

lastbilar, som alltid är sysselsatta. Utöver detta så hjälper det dem även i att ständigt vara 

uppdaterade om marknadens priser. Detta är en nödvändighet då ägaren är av åsikten att det är 

viktigt att regelbundet jämföra marknadspriserna mot sina egna, vilket hjälper dem att inte bli 

bekväma och passiva. 

 

Vid insoucingprocessen tillkom andra investeringar också då ägaren såg nyttan i att köpa in 

ytterligare växelflak. Ägaren såg att det fanns interna möjligheter i och med investeringen av 
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lastbilar. Tack vare inköpet kan anställda på företaget förbereda lasten på växelflaket. Detta 

gör dem mer effektiva kostnadsmässigt och operativt sett. 

 

4.2.5 Synen på investeringar 

Synen på investeringar som ägaren har är att de först och främst ska ha som syfte att 

effektivisera verksamheten samt gynna kunderna och de anställda. Ägaren har varken ett kort- 

eller långsiktigt perspektiv gällande investeringar utan gör dem när möjligheten att investera 

dyker upp. Finns möjligheten att automatisera en manuell process så görs detta, måste en 

maskin bytas ut så görs även det. På så vis kan de producera snabbare och i en större mängd 

samtidigt som de minskar den fysiska arbetsbördan för de anställda. 

 

“Investeringar görs bland annat för att effektivisera verksamheten, men även 

för att underlätta för de anställda i deras dagliga arbete.” 

 

Tack vare att företaget sedan många år har varit lönsamt och haft en stabil omsättning har det 

möjliggjort att företag kan allokera ett betydande belopp av likvida medel. Det betyder att 

företaget kan investera utan lån, vilket de även har som mål. Deras målsättning är att avsätta 

en betydande del av vinsten för framtida behov. För tillfället pågår ett generationsskifte i 

ägarskapet där minst ett av ägarbarnen kommer att inneha en högre post inom företaget. 

Ägaren är av åsikten att det hade varit ansvarslöst att inte bereda vägen för de barn som vill 

vara aktiva i termer av att ha gott om kapital att röra sig med när de tar ett större ansvar. Det 

underlättar ifall de nya ägarna till exempel vill expandera eller ifall de i framtiden möts av en 

lågkonjunktur. Ägaren tycker att ett företag måste kunna överleva inte enbart när tiderna är 

goda utan även vid händelser som kan påverka efterfrågan drastiskt. Ett företag måste kunna 

ha råd med att gå i förlust utan att de eventuella nya ägarna ska behöva leva med oron att inte 

vara betalningsdugliga. 

 

4.3 Företag C 

4.3.1 Bakgrund om företaget 

Företaget grundades år 1984, och drivs än idag av en av grundarna. Sedan starten har 

företaget bedrivit handel med jordprodukter. Grundaren är även den som äger företaget, och 
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äger det helt själv idag. Ägaren innehar rollen som beslutsfattare, operativ chef och försäljare 

och det var denne person som vi fick möjligheten att intervjua. Företaget har vuxit rejält sedan 

starten, inte bara sett till omsättning, utan även vad gäller produktsortiment. Från början hade 

de endast två produktsorter till skillnad från idag då det finns ett tiotal produkter i sortimentet. 

Utöver det har även antalet anställda ökat som idag består av 14 sysselsatta personer. 

 

Redan sen starten har marknadens kännetecknats som hård i termer av konkurrens på grund 

av antalet aktörer. Trots de rådande omständigheterna under den tiden lyckades företaget 

överleva och växa till det företag de är idag. Tidigt så såg företaget möjligheten att inte bara 

verka i Sverige utan även i Danmark, och på så sätt få en mer spridd kundkrets. 

 

“Vår första kund hade vi i Danmark, vilket i sig var tufft då de är lite 

annorlunda i affärskulturen. Men man fick ju dricka öl, väldigt mycket öl och 

det var alltid trevligt. Det var ju lite annorlunda på den tiden.” 

 

Företaget har valt att inrikta sig på konsumentmarknaden vilket de har gjort framgångsrikt då 

de vunnit några stora kunder. För att kunna positionera sig på konsumentmarknaden menar 

ägaren att det kräver att företag är flexibla och lyssnar på konsumenterna. Av den anledningen 

är det viktigt att företag ständigt förnyar sina förpackningar och sitt produktsortiment för att 

tilltala konsumenterna och skapa ett sug efter företagets produkter. Detta är något som företag 

C lyckats med, men för att fortsätta vara attraktiva för kunderna så fortsätter företaget att 

utvecklas både internt och externt. 

 

4.3.2 Motiv till att köpa från extern part 

Företaget bestod utav ett fåtal anställda under flera år. Väldigt många arbetsuppgifter 

fördelades därför på en handfull människor där de två grundarna tog det största ansvaret i 

arbetet och den finansiella risken. Tiden dedikerades åt att få en fungerande produktion, skapa 

relationer med leverantörer och förhandla med dem, men framför allt för att nå ut till nya 

potentiella kunder. Det blev en enorm arbetsbörda då mycket som idag är automatiserat i 

produktionen utfördes manuellt när företaget grundades. Under alla år har även företaget varit 

beroende av transporter som kan transportera företagets produkter till deras kunder, en 

transport som alltid skett på mark. Företaget är extremt beroende av transporter då deras 



63 
 

fortlevnad hänger på att transporterna kan genomföras. Kan inte företaget leverera ut deras 

produkter så får det finansiella konsekvenser i form av utebliven försäljning. 

 

Istället för att utföra denna kritiska aktivitet i egen regi valde företaget att köpa in 

transporttjänsterna från marknaden. Den största orsaken till detta beslut var av 

företagsekonomiska skäl, då ägarna ville hushålla med företagets resurser. Att köpa lastbilar 

med tillbehör är en kostsam och kan vara en riskfylld investering, trots att kunskapen fanns. 

Det mest rationella valet var därför att avstå. Fördelarna med att avstå från att utföra 

transporterna i egen regi var att de undvek de stora fasta kostnaderna i form av lastbilsinköp 

samt löner till chaufförerna. Tack vare deras val så uppkom kostnaderna endast vid nyttjandet 

av transporttjänster som leverantörerna erbjöd. Andra förutsättningar som påverkade valet var 

det undermåliga transportnätet. Då företaget var avsevärt mindre än vad det är idag så fanns 

det inga regelbundna transportrutter och inte heller ett lika brett kundnät vilket påverkade 

deras förmåga i att fylla lastbilar. Bristen på stordriftsfördelar i termer av att kunna fylla 

lastbilarna var också ett problem som löstes av marknaden.   

 

“Ekonomi är ganska lätt trots att man inte har utbildning. Utgifterna får inte 

överstiga intäkterna därför var valet lätt i att inte köpa in lastbilar och göra 

det själv. Man kommer ganska långt med sunt förnuft.” 

 

När företaget grundades tog ägaren kontakt med olika transportleverantörer som denne kände 

till. Då ägaren tidigare arbetat som lastbilschaufför visste denne vilka transportörer som skulle 

kontaktas. Ägarens bakgrund gav företaget dessutom fördelar vid förhandlingar om pris och 

villkor med potentiella leverantörer. Vid val av leverantör var priset en betydande faktor, 

samtidigt som kvalité, service och närhet också hade en stor betydelse. De utvalda 

transportleverantörerna har kunnat uppfylla dessa krav vilket gjort att ägaren generellt sett 

varit nöjd med de som genomfört transporterna. Ägaren har alltid valt att skriva avtal med 

transportörerna som en säkerhetsgaranti. I avtalet ingår bland annat priser och vilka villkor 

som ställs. Även om relationerna till största del alltid fungerat problemfritt är ägaren av 

åsikten att det är en trygghet att kunna luta sig tillbaka på ett avtal. Med hjälp av avtal anser 

ägaren att det blir lättare att styra leverantörens handlingar. Det blir därmed ett verktyg som 

kan användas som påtryckningsmedel ifall de inte sköter sig. Avtalet har dock inte använts på 

det sättet då ägaren istället väljer att byta ut leverantören i sådana situationer, för att slippa 

konflikter som lätt blir infekterade och tidsförödande. Ägaren är dock inte av åsikten att avtal 
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minskar arbetsbördan med transporter. Skriftliga avtal sker mer i den form att priserna 

specificeras, vilka dagar som de kunde hämta upp godset och vilka transportvillkor som 

gällde, ett avtal innebar därför inte att merarbetet minskade. Ägaren menar att även om avtalet 

säger att lastbilen ska vara redo för lastning klockan 7 på morgonen på 

produktionsanläggningen blir det ofta inte så. För ägaren innebär det att denne måste ringa 

upp transportören för att få status och framför allt jaga på så att de förstår att de anställda 

väntar på att kunna lasta lastbilen. Ägaren menar på att det inte finns några perfekta avtal 

inom transportbranschen då många människor är inblandade, och den mänskliga faktorn kan 

aldrig avtalas bort utan kan löses bäst med styrningsmedel alternativt avslutar samarbetet med 

leverantören. 

 

“Även om det kan vara lite kul att bråka med leverantörerna ibland så är det 

något som borde undvikas. Ifall de inte sköter sig på det sätt att de inte lever 

upp till avtalet så är det enklare att bara slänga ut dem. Det är ju de som 

förlorar på att inte sköta sig. Det brukar oftast svida mer ifall plånboken blir 

tunnare.” 

 

4.3.3 Motiv till insourcing av transporter 

Sedan starten har antalet pallar som skickas ut från fabriken ökat markant och i nuläget 

skickas det ut drygt 180 000 stycken pallar var år. Aktiviteterna gällande transporterna har 

därmed ökat avsevärt och var något som stärkte den före detta lastbilschaufförens lockelse i 

att utföra dem i egen regi. År 2009 var investeringarnas år för företaget då ägaren hastigt 

beslöt sig för att investera i två stycken lastbilar, varav en av lastbilarna var begagnad. Denna 

investering kostade företaget drygt nio miljoner kronor. Det året hade en av företagets många 

transportleverantörer, tillika en transportör från ägarens hemtrakter, drabbats av finansiella 

svårigheter vilket tvingade denne till att lägga ner alternativt bli uppköpt. Alternativ två 

förverkligades då ägaren valde att köpa upp dennes verksamhet och anställa den tidigare 

leverantören. Ägaren tog därmed beslutet att insourca delar av företagets transportaktiviteter. 

 

“Det var ju bara att ta över skiten.” 

 

Beslutet som togs väldigt hastigt, men inte utan att ta hänsyn till de strategiska fördelar som 

valet bidrog med. Ägaren var av åsikten att företaget skulle kunna erbjuda bättre service och 
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få bättre kontroll genom att insourca transporterna. Tack vare att de själva äger lastbilar och 

har anställda lastbilschaufförer kan de med kort varsel leverera till sina kunder, en service 

som värdesätts högt av deras kunder. Då behovet av företagets produkter till viss del är 

väderberoende förekommer det att kunderna köper mer av deras produkter då 

väderprognoserna indikerar på att det ska bli sol. Vid sådana situationer måste företaget kunna 

leverera till kund snabbt då kundernas lager går ner på låga nivåer. Det förväntas dessutom 

från kundernas sida att de kan leverera i tid och otid. Att kunna erbjuda denna service med 

leverantörer ansåg ägaren vara betydligt svårare då kostnaderna ökar drastiskt när en 

leverantör utför akuta leveranser. De ökade kostnaderna i sig var inte det mest problematiska 

utan snarare var det svåra att kunna identifiera kostnaderna så exakt som möjligt då hänsyn 

till dessa måste tas i offerten. Ägaren är av åsikten att revideringar av offert ska undvikas i 

största möjliga mån då det ger ett oseriöst intryck att inte kunna hålla fast vid de priser som 

erbjudits. Dessutom är det inte alltid säkert att transportörerna vill eller kan leverera gods som 

är brådskande då det kan bryta mot deras planering och därmed skapa högre kostnader för 

dem. Att transportpriserna skulle bli lägre enbart för att de utför aktiviteten i egen regi var 

dock inget ägaren räknade med. Ägarens målsättning är att utföra transporterna till samma 

pris som marknaden erbjuder, vilket också har uppnåtts. Genom att företaget valde att 

insourca kan de därför möta kundernas behov och lättare identifiera de exakta kostnaderna för 

transporterna.  

 

“Att minska på kostnaderna var aldrig målet med mitt val, däremot var en öka 

kundservice ett av dem.” 

 

Ett annat exempel som påvisar hur kundservicen ökat syns i det förbättrade 

informationsflödet. Ifall kunderna vill veta när godset ankommer kan de direkt ringa till deras 

egna chaufförer och få den informationen som de efterfrågar. Detta kanske är något som 

mindre kunniga inom transportbranschen ser som ett litet problem och relativt lättlöst, 

realiteten är dock en annan. Transportbranschen är en väldigt konkurrensutsatt bransch i 

Sverige då det råder stor konkurrens mellan företagen. De flesta företag strider om 

marknadsandelar genom att erbjuda lägst priser vilket innebär att många företag måste ha 

billig arbetskraft. Det har resulterat i att många av dagens chaufförer är utländska även om det 

är svenskregistrerade lastbilar. Det förekommer att företag måste ringa till sina systerbolag i 

andra länder för att kunna kommunicera med lastbilschauffören som befinner sig i Sverige. 

Med andra ord är det inte ovanligt med en hög grad av informationsasymmetri inom 



66 
 

transportnäringen. Detta är ett problem som företaget inte har då de insourcat och enbart har 

svenska chaufförer som anställda och är något som uppskattas av företagets kunder. 

Insourcing har resulterat i ett bättre informationsflöde, vilket dessutom ökat kontrollen. 

 

Ägaren menar även att kontroll är av betydelse, och något som påverkade beslutet. Tack vare 

att de har egna transporter har företaget kontroll på hela distributionskedjan. De vet med 

säkerhet att transporten går från deras fabrik direkt till kund. Köps transporten in externt är 

företaget tvungna till att acceptera villkoren leverantören har. Detta kan bland annat innebära 

att gods som levereras till exempel lastas om på någon central, utan ägarens kännedom. En 

sådan omlastning kan vara negativ för företaget då det kan påverka leveranstiden, men också 

kontrollen över varorna.  

 

“Ju mer aktörer som beblandar sig med godset desto mindre kontroll har vi 

samtidigt som risken att godset försvinner ökar, även om den risken är väldigt 

liten. I och med att vi kör många transporter med våra bilar så tar vi bort 

några av riskmomenten som finns under transporten.” 

 

Ägaren fortsätter att berätta. 

 

“För mig är det också skönt att kunna kontrollera transporterna Då får jag 

styra och ställa, och det är väldigt viktigt. Att utföra transporterna själv ger 

också en form av inre tillfredsställelse för mig.” 

 

Det sista motivet till varför företaget valde att insourca aktiviteten härleds till kunskap. 

Ägaren har med sin tidigare yrkesbakgrund god kunskap i hur transporter sköts och styrs. 

Tack vare dennes kunskap i kombination med de förutsättningar företaget har idag minskade 

arbetet i insourcingprocessen avsevärt. 

 

“Då jag själv kört lastbil så visste jag hur det funkade och hur man agerar. 

Min bakgrund har varit till hjälp när vi valde att köra transporterna själva. 

Jag själv märker skillnad på företag som har lastbilar, men inte har den 

transportbakgrund som jag har. De har inte samma fördel.” 
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Att förutsättningarna är gynnsamma kan förklaras med marknaden som företaget är aktivt i. 

Under sämre tider ökar efterfrågan på deras produkter istället för att minska då många 

konsumenter avstår från att till exempel konsumera resor och istället prioritera pengarna på 

sin trädgård. Detta i kombination med de många bygg- och trädgårdsprogram som sänds på tv 

har resulterat i en stabil efterfråga på företagets produkter. Dessa faktorer leder till att risken 

med att insourca minskar, för så länge det finns en efterfråga på deras produkter måste 

transporter utföras. 

 

4.3.4 Processen att insourca 

I nästintill alla företagsekonomiska beslut finns det en inneboende risk, så är även fallet vid 

insourcing av transporter. De risker som uppstår vid en investering av transporter är bland 

annat att det blir betydligt dyrare att utföra aktiviteten själv sett till det pris som marknaden 

erbjuder. Utöver risken i att bära en större kostnadsmassa än konkurrenterna så är lastbilar en 

kostsam investering. För att lastbilarna ska kunna betala tillbaka sig själva så måste den 

konstant sysselsättas, med andra ord rulla. Det optimala vid användandet av en lastbil är att ha 

två chaufförer som jobbar i tvåskift, men då ägaren begränsat sig till att endast transportera 

inom Sydsverige i egen regi så är detta inte nödvändigt. Den andra risken är därför risken som 

finns i att inte ha tillräckligt med körningar för att uppnå break-even. För att reducera de två 

riskerna som nämnts är det essentiellt att ha en god planering och att ständigt vara uppdaterad 

gällande villkor och priser på marknaden. Ägaren menar därför att det är av yttersta vikt att 

vara införstådd med risken som finns vid processen. 

 

“För att lastbilarna ska kunna betala igen sig så är planering a och o.” 

 

När företaget valde att integrera transportverksamheten i den befintliga verksamheten så 

övertog de inte enbart ansvaret över att transportera, utan ansvaret att koordinera axlades 

också. Ägaren har därför utformat logistiken utifrån kunder och leverantörer för att förenkla i 

det vardagliga arbetet och standardisera arbetsmomentet. Trots ett utarbetat transportnät så 

menar ägaren att man ständigt måste vara uppdaterad med information och driven för att hitta 

alternativa rutter med andra aktörer där det kan lastas och lossas. Ägaren betonar att det är 

viktigt att inte bli bekväm och tillfredsställd utan att vara införstådd att transporter är ett 

arbete som ständigt pågår. Plötsliga händelser som kan uppkomma är att en lastbil går sönder 

eller att en lastbilschaufför blir sjuk, vilket kräver ett snabbt agerande från företagets sida i 
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form av anpassning till de nya förutsättningarna. Av denna anledning så har ägaren låtit en av 

de anställda bli transportansvarig. 

 

Tack vare att de har en anställd som dedikerar sin arbetstid till att samordna företagets 

lastbilar i samarbete med deras kunder så kan de på ett bättre sätt bemöta de problem som kan 

uppstå i att själva ansvara över deras transporter. På detta vis kan även den transportansvarige 

förkovra sig i transporterna, och flödena, och på så sätt bli duktigare i hanteringen av 

transporterna. Därför är det kritiskt att god kunskap existerar vid insourcandet av transporter 

och att det finns tydliga arbetsuppgifter i vad som ska göras i den nya aktiviteten. Den 

transportansvarige rekryterades internt då denne visat sig ha rätt kunskap gällande transporter. 

Genom att företaget har en transportansvarig ger möjlighet att ständigt införskaffa sig ny 

information gällande dagsaktuella priser från andra transportleverantörer. På detta sätt kan 

företaget skapa en bild i hur de ligger till kostnadsmässigt samt köpa in transporter när 

företaget inte kan transportera till konkurrenskraftiga priser. 

 

“Jag valde av tidsskäl att avstå från att ansvara över transporterna i den 

dagliga verksamheten, men har fortfarande sista ordet ifall kritiska händelser 

inträffar. Däremot så är jag med i ruljangsen av lastbilarna i och med att jag 

säljer våra produkter och har mycket kundkontakt.” 

 

Utöver den interna rekryteringen så anställdes ytterligare en chaufför, exklusive den förre 

leverantören. Ägaren menar att rekryteringen av chaufförer var ett mindre kritiskt moment då 

den förre leverantören, som hade ett enmansåkeri, hade god kännedom i sitt yrke. Den andra 

chauffören hade också tidigare erfarenhet och därmed behövde ägaren inte ägna någon större 

tid i att utbilda dem. Koordineringen av transporterna görs mellan den transportansvarige och 

chaufförerna och därmed tar ägaren inget större ansvar gällande den nya verksamheten. 

 

Ägaren menar att det är viktigt att i planeringsstadiet känna till hur mycket arbetskraft som 

krävs för att kunna täcka det nya behovet, och att rätt typ av människor anställs. Denne menar 

dessutom att de anställda är väldigt viktiga för att nå break-even då ett mindre företag är 

beroende av att alla anställda utför sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt, och de ska helst 

också vara väldigt arbetsvilliga. Ägaren menar att mindre företag är mer beroende av sina 

anställda då alla personer inom företaget täcker upp en stor och viktig del av verksamheten. 
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Det är även den transportansvarige som bär på ansvaret vid förhandlingar om priser och 

villkor med olika transportbolag. Det innebär att väldigt mycket arbete som sker berör 

området transporter. Detta arbete är nödvändigt för att trygga företagets omsättning, och 

därmed lönsamhet, då transporter är en viktig del i verksamheten. Genom att företaget också 

köper in från marknaden så anser ägaren att risken som finns med att utföra vissa transporter i 

egen regi minskar, och är därför anledningen till att företaget valt att tillämpa en 

hybridstrategi. Detta grundar sig i risken med att de inte kan leverera tillräckligt snabbt på 

grund av kapacitetsbrist då företaget endast har två stycken lastbilar samt risken med att bli 

för dyra. Risken att bli för dyra finns på vissa rutter då några av deras kunder är lokaliserade 

på mer avlägsna platser. Denna risk har dock reducerats tack vare några av deras leverantörers 

transportnät som är mer omfattande. 

 

4.3.5 Synen på investeringar 

Att investera är något som företaget gör kontinuerligt och ses som väldigt viktigt för att skapa 

en bättre och mer effektiv organisation. Exempel där investeringar görs är i produktionen för 

att automatisera arbetsmoment eller att skapa jämvikt i efterfrågan när deras 

produktionskapacitet är för lågt. Andra exempel på investeringar är de som görs för att 

tillgodose kundernas behov såsom med insourcingen av transporten. 

 

“Vissa investeringar görs för att kunna möta kundernas krav och behov. Andra 

investeringar görs för att effektivisera eftersom man måste ständigt förnya sina 

maskiner för att effektivisera produktionen. Det kan vara att det manuella 

arbetet blir automatiserat. Allt måste gå så snabbt som möjligt. Vi lägger även 

stor vikt vid att vårda våra maskiner, allt för att slippa krångel.” 

 

Ägaren är av åsikten att tillväxten först och främst sker via försäljningen och att investeringar 

ger stöd i tillväxten i form av till exempel förbättrad service eller högre kapacitet. 

Investeringar görs även ifall ägaren är av uppfattningen att investeringen ger strategiska 

förbättringar såsom ökad kontroll eller lägre kostnader. I besluten tas det dessutom hänsyn till 

de anställda då tanken är att investeringar inte enbart ska ge strategiska förbättringar sett till 

kunder, utan även vara till fördel för de anställda i form av till exempel förbättrad ergonomi. 

Då företaget i många år varit lönsamt och därmed har gott om kapital så är ägaren inte rädd 

för att investera. 
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“Att investera är inte något som skrämmer mig och är något som är väldigt 

viktigt. I och med att marknaden idag är mer konkurrensutsatt än förr så är det 

viktigt att våga satsa. Ett företag måste tänka långsiktigt och smart. Gör vi inte 

det är risken stor att vi förlorar marknadsandelar.” 

 

Långsiktigheten tar sig i form på det sätt att företagets mål sätts på lång sikt, men även i 

ägarens personlighet. Målen sätts tio år framåt när planeringen av vad företaget vill uppnå 

görs. Ägaren berättar att målen är i form av siffror och uttalade löften. I och med att mål sätts 

upp i form av siffror blir målen mer konkreta och löftena bidrar till att bland annat styra de 

anställdas beteende. Ett exempel på ett löfte kan vara att företaget ska bli bättre på att bemöta 

sina kunder och leverantörer. Löftena går helt enkelt ut på att tydligt markera för de anställda 

att de ska bli bättre på det de redan gör bra. 

 

“Även jag blir äldre och är nära pensionsåldern. Trots det så kan jag inte se 

mig själv göra något annat i framtiden än det jag gör idag. Jag brinner för det 

jag gör så jag kommer fortsätta arbeta här så länge hälsan tillåter det. 

Troligtvis så kommer jag om tio år springa runt här och pilla fortfarande.” 

Ägaren betonar även vikten av att göra vinst för att kunna investera. Därför är det essentiellt 

att företaget är lönsamt för att kunna satsa, både på kort och lång sikt. Vinsten ses som en 

resurs som kan användas i att återinvestera i företaget. 

 

“Alla företagare vill självklart tjäna pengar, det är en av anledningarna till 

varför man väljer att skapa ett eget företag, och självklart vill man få ut ett 

överskott. Vi har ju alla fritidsintressen och andra saker vi uppskattar. Likväl 

är det nästan lika viktigt att få göra det jag brinner för, se en verksamhet växa 

och att få bestämma själv. Självklart är pengar det viktigare av de två för man 

måste ju leva och det går ju inte utan pengar, men det andra är också viktigt.” 

 

Trots sin ålder så lyser framtidstron hos ägaren som ser möjligheterna att börja exportera till 

Tyskland då det är brist på torv där, en grundläggande råvara för att producera jord. Hade en 

expansion skett krävs det ytterligare investeringar i form av rätt kompetens. En sådan 

expansion skulle vara möjlig för företaget att genomföra tack vare det koncentrerade 

ägarskapet som medvetet valt att behålla kapital i företaget. 
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“Det är billigare att köra ner till Tyskland härifrån än till norra Sverige tack 

vare mer frekvent trafik. Varför inte liksom? Man måste ju bara hitta någon 

som kan tyska och har fingerspitzgefühl för våra produkter. Dom har ju brist 

på torv där nere och försöker få fram en ersättning till det, men det kommer 

aldrig vara av samma kvalité som vanlig jord.” 
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5. Analys 

5.1 Marknaden som stöttepelare 

5.1.1 Varför inte göra det i egen regi direkt? 

De företag som undersökts har alla gemensamt att de led av begränsade resurser, åtminstone 

när företagen grundades. Det hade därför varit svårt för dem att finansiera större investeringar 

och att bära den risk som tillkommer vid en sådan investering. Fallföretagen valde därför att 

avstå från att utföra vissa aktiviteter i egen regi. Att investera trots bristen på kapital och 

arbetskraft hade kunnat äventyra företagens överlevnad och stabilitet. När ägarna valde att 

köpa aktiviteterna från en extern aktör var de också av åsikten att marknaden erbjöd bättre 

villkor än om de hade utfört aktiviteten i egen regi. Den bakomliggande anledningen till det 

var att kostnaderna enbart uppstod vid användandet av leverantörens transporter respektive 

lager. Företagens aktiva val att avstå från att utföra aktiviteter i egen regi kan förklaras med 

Fill och Vissers (2000) studie om outsourcing. Forskarna drar slutsatsen att företag kan 

undvika stora investeringar vid valet att köpa från en extern partner istället för att utföra 

aktiviteten i egen regi. På detta sätt kan företag undvika större fasta kostnader för att istället 

enbart betala vid nyttjande av en specifik aktivitet. Tack vare detta val har företagen A, B och 

C kunnat fokusera sina begränsade resurser på de mest kritiska aktiviteterna inom företaget. 

Dessutom har de kunnat överlåta ansvaret av mindre betydelsefulla aktiviteter till leverantörer 

som utför aktiviteterna bättre än de själva. 

 

Företagens motvillighet till att investera i deras inledande år kan även ses ur ett 

ägarperspektiv. Något alla tre fallföretagen har gemensamt är att de är privatägda. Detta 

innebär att alla tre företagsägarna redan vid grundandet tog en stor finansiell risk då de valt att 

starta och investera i ett nytt företag med privata medel. Om ägarna omgående valt att 

fortsätta investera hade risktagandet varit ännu större, både för företagen och för ägarnas 

privata ekonomi. Bland annat så nämnde företag B:s ägare att de första åren var “riktiga 

hundår”. Valet som de olika ägarna tog förklaras av Chandler (1990) som menar på att företag 

som har ett koncentrerat ägarskap är mindre riskbenägna då de sätter sin privata ekonomi på 

spel. Företag som är privatägda väljer därför bort det mer riskbenägna alternativet i förmån 

för det mindre då större investeringar innefattar en stor ekonomisk risk för dem. 
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Strategiskt sett hade fallföretagen inte något att vinna på att utföra stödverksamheter i egen 

regi. Inledningsvis var företagen mindre än de är idag vilket innebar svårigheter med att fylla 

lastbilarna respektive ett lager. Ägarna menade att det inte var kostnadsmässigt försvarbart att 

investera då den rådande kapaciteten inte var tillräcklig för att uppnå stordriftsfördelar. I och 

med avsaknaden av stordriftsfördelar hade det blivit kostnadsmässigt sett väldigt dyrt, vilket 

resulterade i att hjälp togs in externt från företagen. Av denna anledning är det mer 

fördelaktigt att köpa från marknaden enligt Franceshini et al. (2003) då marknaden kan 

erbjuda många fler aktörer som dessutom kan vara väldigt stora. Att köpa från stora 

leverantörer kan innebära att mindre köpare kan förvärva produkter för ett mindre styckpris 

tack vare de stora aktörernas stordriftsfördelar. Något som bör tas i beaktning är att 

storföretag även tenderar till att vara mer dominanta vilket kan ge negativa konsekvenser för 

småföretag. Att leverantörerna kan utföra aktiviteterna billigare kan bland annat förklaras med 

hjälp av Williamson (1979) som menar att ju fler transaktioner som sker desto större är 

motivet till att utföra aktiviteten i egen regi. Då leverantörerna var mycket större än 

fallföretagen i de aktuella aktiviteterna så innebar det att leverantörerna kunde arbeta mer 

effektivt inom de berörda områdena, vilket därmed minskade transaktionskostnaderna. Det är 

därför svårt för företag som inte specialiserar sig i en viss aktivitet att bli bättre än de som 

gjort det. Därför kan det vara mer gynnsamt för företag att välja att köpa in en specifik 

aktivitet från en leverantör som aktivt arbetar inom det området och därmed innehar 

kunskaps- och informationsfördelar. Med hjälp av mer kunskap och information kan 

marknaden i många fall tillhandahålla produkter billigare än företaget själva kan, då de 

hanterar dem på ett bättre sätt (Coase, 1937), vilket därmed gör dem mer kostnadseffektiva. 

Detta teoretiska påstående stöds även av företag A och B:s ägare som menade att en av 

anledningarna till att de köpte från marknaden berodde på bristen av kunskap. 

 

Valet att köpa in speditörstjänster från en leverantör gav företag A möjligheten till att få 

tillgång till nya resurser i form av att kunna erbjuda lagerhållning. Speditören, som på den 

tiden var större än företag A, hade de finansiella resurserna och arbetskraften för att 

tillmötesgå företag A:s behov av att kunna lagerhålla. Fill och Visser (2000) menar att detta 

kan uppnås om ett företag väljer att köpa från en leverantör då de har mer resurser inom ett 

specifikt område. Valet att köpa från den externa leverantören resulterade i att företaget fick 

konkurrensfördelar vilket endast var möjligt för dem genom att de köpt in denna tjänst. Om 

möjlighet inte funnits hade företaget snarare valt att avstå från att erbjuda lagerhållning till 

kunderna. Detta hade i sin tur lett till uteblivna konkurrensfördelar. 
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En ytterligare gemensam nämnare som de tre ägarna hade var att de först och främst ville 

fokusera på deras kärnverksamhet vid grundandet. Då företagen initialt led av begränsade 

resurser så fanns det ingen möjlighet till att utföra några andra aktiviteter än de som ägarna 

ansåg vara deras kärnverksamhet. Ägarnas val förklaras av Hendry (1995) som kommit fram 

till att företag kan bli mer effektiva genom att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och de 

aktiviteter som utförs inom företaget. Genom att ägarna frigjorde mer tid hjälpte det dem i att 

skapa tillväxt då de kunde ägna mer tid åt de mest betydelsefulla aktiviteterna, ett val som 

stämmer bra överens med Hamel och Prahalads (1990) forskning. Slutsatsen dessa forskare 

drar är att företag kan växa genom att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Forskning som 

Belcourt (2006) utfört kompletterar Hamel och Prahalads (1990) studier då denne skriver att 

ju färre aktiviteter ett företag har, desto bättre blir företaget på aktiviteterna som finns kvar. 

Detta ger därmed möjlighet till att öka kvalitén på det företaget erbjuder. 

 

5.1.2 Hantering av leverantörerna 

Transporterna är av stor betydelse för samtliga fallföretag då det är det medel som gör det 

möjligt för företagen att tillgodose kundernas behov av deras produkter. Kan inte företagen 

utföra transporterna på ett betryggande sätt kan det få finansiella konsekvenser. Det är dock 

företag B och C som har valt att insourca transportdelen. Av de fyra produktkategorierna i 

Kraljic matris så identifieras hävstångsprodukten som mest förenlig med deras 

transportverksamhet. Precis som Caniëls och Gelderman (2005) beskriver så kännetecknas 

hävstångsprodukten av ett stort utbud av leverantörer och en hög vinstpåverkan på företag, 

vilket stämmer överens med den transporttjänst som företag B och C köpt och till viss del 

fortfarande köper från sina leverantörer.  

 

Till skillnad från transporttjänsterna så är lagertjänsten något som företag A hade kunnat klara 

sig utan, utan att riskera att företaget skulle kunna gå i konkurs. Trots att det finns ett stort 

utbud av leverantörer som erbjuder lagertjänster, ville ägaren att deras speditör skulle sköta 

lagertjänsten också. Den ej kritiska produkten i Kraljic matris (1983) passar in på företag A:s 

lageraktivitet. Ej kritiska produkter kännetecknas av en låg leverantörsrisk och låg ekonomisk 

risk i och med att kostnaderna inte har en avsevärd påverkan på företagets vinst (Caniëls & 

Gelderman, 2005). Företaget hade ett stort utbud av leverantörer som kunde utföra 

lagertjänsten åt dem, men istället valde de att ta samma leverantör som de redan hade en 

relation med. Detta val kan ses som ineffektivt i termer av kostnader då Kraljic (1982) och 
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Gelderman och van Weele (2003) menar att om marknaden kännetecknas av låg 

leverantörsrisk samt låg finansiell risk gällande produkten, ska företag utnyttja denna 

maktposition. Genom att utnyttja sin maktposition kan företag minska direkta och indirekta 

kostnader (Gelderman & van Weele, 2003). Vid prissättning av lagertjänsten offererade 

leverantören ett fast pris vilket förhindrade möjligheterna till förhandling eftersom att 

leverantören inte var beredd på att omförhandla priset. Detta resulterade i att företaget inte 

kunde minska sina direkta kostnader på det sätt som Gelderman och van Weele (2003) 

föreslår. Vad gäller de indirekta kostnaderna kan de ha minskat då företaget valde att utnyttja 

samma leverantör som erbjöd speditörstjänsterna. Orsaken till detta kan härledas till Högberg 

(1999) som menar att transaktionskostnader bland annat uppstår vid sökandet av leverantörer. 

 

Trots att Gelderman och van Weele (2003) menar att det är köparen som innehar makten när 

det handlar om ej kritiska produkter, så är detta inte fallet med företag A och deras lagertjänst. 

Även om företagets ägare själv valde att inleda ett samarbete med just den leverantören 

indikerar ägaren att förhandlingsmöjligheter inte funnits. Den situation företag A satt sig i 

hade lätt kunnat förändras med hjälp av de olika företagsstrategier som nämns för ej kritiska 

produkter. Företagets uppträdande indikerar på ett agerande i en situation där 

leverantörsrisken varit hög, trots att detta fall varit det motsatta. Kraljic (1983) förslag på hur 

ett företag kan agera i företag A:s situation kan därför inte kännas igen i respondentens beslut. 

Ägaren har istället för att utnyttja företagets situation värderat andra faktorer högre såsom 

service och stabilitet. Kombinationen säkerhet och god relation påverkar uppenbarligen därför 

ägaren i dennes agerande mot sin leverantör och kan därför inte ta del av de fördelar som 

Kraljic (1983) nämner i sin studie. Genom att ägaren inte gjorde något för att förbättra sin 

position i relationen med leverantören så kan det tolkas som att ägaren var nöjd med 

situationen och inte ansåg att någon förändring behövde genomföras. Detta går därmed också 

emot tanken med Kraljic matris då ägaren inte visade något tecken på att vilja förbättra sin 

position och utnyttja den makt köparen haft gentemot säljaren, under den perioden som 

företagen gjorde affärer ihop.  

 

Den låga leverantörsrisken hos hävstångsprodukter är något som bör utnyttjas av företagen. 

Detta är något som på bästa sätt kan göras genom att pressa ner priserna och inte skapa 

långsiktiga relationer (Gelderman & van Weele, 2003). Som nämnts tidigare har företag B 

och C fortfarande ett flertal transportleverantörer, där en del av dessa relationer sträcker sig 

långt tillbaka i tiden. De långvariga relationerna indikerar på att företag B och C är nöjda med 
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den kvalitén som deras transportleverantörer erbjuder. Det är också rimligt att anta att de 

långvariga relationerna har skapat ett vänskapligt band mellan företagen och leverantörerna 

vilket hindrar deras benägenhet till att pressa priserna. Trots att fraktkostnaden är en stor del 

av företag B och C:s pris på deras produkter är ägarna av åsikten att priset inte är det allra 

viktigaste för dem, då de värderar service och flexibilitet lika högt eller till och med ännu 

högre. Ägarna är därför villiga att betala ett högre pris om detta skulle innebära högre service 

och flexibilitet. Av den anledningen har ägarna inte haft ett större intresse i att försöka 

utnyttja sin position för att pressa ner priserna. Detta innebär att den dimension som förklarar 

ägarens agerande på företag A även omfattar ägarna på företag B och C och deras resonerande 

vid val av leverantör. Grunden till detta ställningstagande är att de värderar serviceinriktade 

företag framför de leverantörerna som enbart försöker differentiera sig från konkurrenterna 

med lägsta pris. Fallföretagens mål med affärsrelationer som inletts med leverantörer 

förefaller därmed inte vara i paritet med det mål som Kraljic (1983) hade med den matris som 

han skapade. Tanken bakom Kraljic matris var att minska den sårbarhet som ett företag utsätts 

för när de börjar köpa en vara eller tjänst från en leverantör, genom att minska 

leverantörsrisken och den finansiella risk som uppstår (Kraljic, 1983).  

 

Fallföretagen har inte tillämpat de verktyg som funnits för att förbättra sin maktposition i 

förhållande till leverantörerna, trots storleksskillnaden mellan aktörerna. Även om det funnits 

en viss beroendeställning till leverantören för företag A:s del har företaget inte påverkat sin 

leverantörsstrategi utan litat på leverantören och dess agerande, något som överlag fungerat 

bra enligt ägaren. En fråga man kan ställa sig är ifall leverantörens agerande berodde på den 

relation som ägaren haft till leverantören sen tidigare, eller ifall det varit andra faktorer som 

påverkat leverantörens beteende. 

 

5.3 Avgörande faktorer vid val att insourca 

5.3.1 Kvalitet 

När fallföretagen beslutade sig för att insourca hade de aldrig tidigare utfört transporter 

respektive lagerhållit i egen regi. Detta betyder att de inte hade någon uppfattning om hur bra 

alternativt dålig kvalitén hade kunnat vara ifall de utförde aktiviteten själva. Däremot så var 

alla ägare nöjda med sina leverantörer och det arbete som leverantörerna utförde åt dem. 

Gemensamt för företagen var dessutom att de aldrig kände sig vilseledda av leverantörerna i 
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termer av felaktig information. Av denna anledning fanns därför inget direkt missnöje med 

dem och deras prestationer. Eftersom företagets relationer med sina leverantörer kunde 

kännetecknas som professionella och stabila så kan inte Williamsons (1979) teori gällande 

osäkerheter i en leverantörsrelation appliceras. Exempel på dessa osäkerheter enligt 

Williamson (1979) är opportunistiska leverantörer och leverantörer som sprider 

desinformation. Teorin bygger på att en osäker relation existerar där leverantören tar fördel av 

sin position för egen vinning, en situation som ägarna inte känner igen sig i. Det som däremot 

påverkade alla ägarna i deras beslut var deras befintliga situationer med deras leverantörer. I 

både företag B och C:s fall hade deras leverantörer svårigheter med att uppfylla de 

förväntningar som företagen ställde på grund av leverantörernas dåtida situation. Det var även 

denna situation som sågs som startskottet i deras beslut att insourca. Företag A upplevde 

framtiden som osäker då leverantören snart stod inför beslut som skulle kunna förändra deras 

arbetsförhållande. Detta såg företag A:s ägare som negativt då det kunde innebära att deras 

position gentemot leverantören skulle försvagas. Veltri et al. (2008) beskriver att om inte 

leverantörer kan leva upp till de förväntningar som den köpande parten har så ger det 

incitament till att integrera en aktivitet i verksamheten. Detta gäller speciellt om företaget 

själva vet om att de kan utföra aktiviteten på ett bra sätt. 

 

5.3.2 Kontroll och service 

Något som alla tre ägare var överens om var att insourcing skulle ge interna och externa 

möjligheter för företagen. Ägarna av företag B och C menade på att deras kundservice, 

flexibilitet och kontroll av distributionskedjan ökade i och med att de övertog en del av 

transportaktiviteterna. De kunde med andra ord garantera leveransen från fabrik till kund utan 

inblandning från tredje part. För dessa två fallföretag medförde insourcingsbeslutet även att 

kundservicen förbättrades då de kunde leverera på sina egna villkor och inte på 

leverantörernas. På detta vis har de kunnat ta över kontrollen och själva bära ansvaret över de 

transporter de utför i egen regi. Denna typ av kontroll är något som Bragg (2006) tar upp i sin 

studie gällande risker med outsourcing. Om en leverantör misslyckas i sitt utförande kan det 

få drastiska konsekvenser för hela företaget, det vill säga kunden (ibid). I slutändan är det 

alltid företaget och inte leverantören som står till svars för åtagandena som har gjorts. Ifall 

leverantören därför skulle misslyckas så får det som konsekvens att företagen (B och C) i 

värsta fall blir av med de kunder som upplever att kvalitén är dålig. Tack vare insourcingen 
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kan de därmed kontrollera distributionen, samtidigt som de eliminerar andra parters 

potentiella misslyckande, och därigenom ta eget ansvar över aktiviteten mot deras kunder. 

Företag A:s ägare ansåg att valet att insourca bidrog till ökad kontroll över deras kostnader 

och företagets produkter. Genom att insourca introducerades kvalitetskontroller som görs med 

hjälp av stickprov. Företaget fick också utökad kontroll och ansvar över transporterna som 

fraktade deras gods. Vid valet att insourca lagret tillkom inte bara det operativa ansvaret över 

lagret utan även makten att bestämma över vilka transportörer som skulle användas vid 

leverans av varorna. Företag B och C nämnde dessutom att en av de mer avgörande faktorerna 

till valet att insourca var den ökade kundservicen som tillkom i beslutet. Fördelarna som 

nämns till varför företagen valde att insourca kan kopplas till Veltri et al. (2008) och Wong 

och Jayas (2008) resonemang om fördelar som backsourcing kan ge. Forskarna är överens om 

att några av orsakerna till att företag väljer att ta tillbaka aktiviteter för att utföra dem i egen 

regi beror på till exempel ökad service internt och externt, samt ökad kontroll. Ifall ett företag 

vet om att de kan utföra en aktivitet in-house och därigenom skapa bättre service kan det 

motivera företaget till att backsourca (ibid). Vidare menar Veltri et al. (2008) att förlorad 

kontroll i form av dålig kännedom om vad som händer också är en orsak till handling. 

 

Det som däremot inte kan förklaras med hjälp av referensramen är ifall en upplevd känsla hos 

ägaren av att inte ha kontroll kan påverka ett företags beslut att insourca. Företag C:s ägare sa 

bland annat att det är viktigt att få “styra och ställa” trots att denne inte var missnöjd med 

leverantörerna av transporter. Detta är något som ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan ses 

som ett irrationellt resonerande. Utöver vad företag C:s ägare sade så nämnde dessutom 

företag A:s ägare att storleken på det nya lagret var ett bevis på att de var ett fungerande 

företag. Därför bör frågan lyftas ifall det finns emotionella inslag i ägarens beslut då lagret är 

dubbelt så stort sett till dagens behov, något som kan ses som en riskfylld investering då 

ägaren inte med säkerhet vet ifall de komma utnyttja hela lagret. Chandler (1990) menar dock 

att mindre företag har ett mer långsiktigt perspektiv, och då företag A:s ägare har barnen 

aktiva inom organisationen borde det därmed ha påverkat dennes tankar bakom beslutet. 

Carney (2005) förklarar även att mindre företag inte styrs av rationella normer. Det 

koncentrerade ägarskapet leder till att de kan gå sin egen väg utan att ta hänsyn till andra 

ägare eller högt uppsatta chefer, vilket är något som kan förklara ägarnas resonerande på 

fallföretagen gällande kontroll och lagrets storlek. 
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5.3.3 Kompetens/arbetskraft 

Insourcingbeslutet innebar en möjlighet till att själva bestämma vilka som skulle anställas, ett 

val som hjälpt dem att uppnå deras mål med valet. Bland annat så betonar företag B:s ägare de 

anställdas betydelse vid implementeringen av den nya transportverksamheten. Ägaren menar 

på att företaget aldrig hade klarat den nya aktiviteten om det inte vore för de anställdas 

arbetsinsatser och förmåga att ta ansvar. Företag A:s ägare menar att nyanställningen som 

skedde vid beslutet att insourca resulterat i att de fått tillgång till ny kompetens där den ena av 

de två nyanställda hade kompetensen att skapa interna möjligheter via deras datorsystem som 

vidareutvecklats. Detta är något som bidragit till bättre kontroll och möjlighet till uppföljning. 

Företag C beslutade sig för att ha en transportansvarig, vilket har resulterat i bättre kontroll 

och kunskap om deras egna transporter, samt de transporter som de köper in från marknaden. 

Denna typ av potential som kommit fram genom insourcing stämmer överens med Wong och 

Jaya (2008) och Veltri et al. (2008) studier som förklarar att tillbakatagandet av en aktivitet 

kan frigöra intern potential. När ett företag tar över ansvaret av en aktivitet leder det till att de 

själva kan bestämma vilken typ av människor och kompetens som de vill rekrytera. Detta i sig 

kan resultera i ökad flexibilitet och kontroll, och är något som fallföretagen lyckats med. 

 

5.3.4 Kostnadsbesparing 

De olika aktiviteterna som fallföretagen valt att insourca är aktiviteter som ökat i betydelse 

sett till antalet transaktioner. Företag B och C har en stark korrelation mellan försäljning och 

antalet transporter. Då båda företagen ökat i omsättning har det därmed resulterat i att 

transporterna ökat i antal. För företagen har det betytt att de i större utsträckning kör med fulla 

lastbilar, vilket innebär att de kan uppta all plats som finns i en lastbil och därmed minska 

kostnaderna. För företag A var insourcing av lagret väldigt framgångsrikt då många av deras 

kunder idag efterfrågar lagerhållning, samtidigt som efterfrågan väntas öka i framtiden. Den 

ökade användningen av antalet transporter respektive lagerplatser har inneburit att 

fallföretagen ökat sina transaktioner inom respektive område och därmed deras kontakt med 

deras vederbörlige leverantörer. Williamson (1979) menar att ju fler transaktioner som sker 

desto större incitament finns för att utföra en aktivitet själv. Ifall ett företag väljer att köpa 

från marknaden och frekvensen av transaktionerna ökar kommer det resultera i ökade 
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transaktionskostnader då aktiviteten upptar mer tid. Genom att ett företag utför aktiviteten i 

egen regi kan transaktionerna minska då de kan göras mer effektivt. Detta gäller framför allt 

för att leverantörer inte är inblandade vilket är ett tidskrävande och kostsamt moment där 

bland annat informationsasymmetri kan uppstå vilket ökar kostnaderna än mer. Enligt 

Williamson (1979) kan företag därför reducera sina transaktionskostnader även om de aldrig 

explicit nämnt att det är deras mål eller att de kan uppnå detta. 

 

Vidare förklarar Wong och Jaya (2008) och Veltri et al. (2008) att ett motiv till att införliva en 

aktivitet till den befintliga organisationen kan härledas till rådande marknadsförändringar. 

Forskarna har mestadels förvärv i åtanke, men då ägarnas företag vuxit, tagit marknadsandelar 

och därmed förändrat marknadsbilden kan deras slutsatser appliceras på företagens val. Wong 

och Jaya (2008) och Veltri et al. (2008) menar att marknadsförändringar kan leda till att ett 

företag uppnår ekonomiska skalfördelar, något som både företag B och C uppnår då de nu för 

tiden kör med fulla lastbilar och därmed kan ha lägre kostnader. Företag A har också vuxit 

sett till antalet pallar de lagerhåller. I deras fall är det sannolikt att ägaren hoppas kunna nå 

ekonomiska skalfördelar på längre sikt då lagret rymmer dubbelt så många pallplatser sett till 

dagens behov. Mindre företag kan dessutom vara mer effektiva då det ofta råder mindre intern 

byråkrati. Det möjliggör att de anställda snabbare kan få respons av chefer samtidigt som de 

ofta tillåts vara mer självständiga. Detta är något som kan resultera i lägre kostnader då 

aktiviteterna upptar mindre arbete (Carney, 2005; Durand & Vargas, 2003). 

 

5.3.5 Ägarstrukturen  

Lönsamheten hos fallföretagen hade varit hög under en lång period innan ägarna tog beslutet 

att insourca. Av denna anledning såg ägarna det som en möjlighet till att finansiera deras 

investering med likvida medel. Företagens investeringar sett till deras omsättning har varit 

väldigt stora då investeringen har motsvarat drygt 10-15 % av deras omsättning. Samtidigt 

kan de olika investeringarna på respektive företag inte ses som väldigt riskfyllda för företagen 

då finansieringen skett oberoende av någon extern part. Att ett företag väljer att investera ett 

så pass stort belopp kan bero på deras ägarstruktur. Enligt Peel och Bridge (1998) är företag 

med ett koncentrerat ägarskap mer långsiktiga i termer av beslut, något som kan göra dem 

mer framgångsrika. Fallföretagens investeringar kan därför ha gjorts då de ser sina 

investeringar som långsiktiga och nödvändiga för företagens lönsamhet och stabilitet. Vidare 

menar Carney (2005) dessutom att privatägda företag inte behöver förankra sina beslut hos 
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andra vad gäller beslut om att ta sig an kostsamma projekt, i detta fall byggandet av ett lager 

respektive köp av lastbilar. Denna fördel, som många större företag saknar, gör det lättare att 

få till stånd investeringar då inga externa aktieägare kan ha några invändningar för att de 

eventuellt inte får ut sin förväntade avkastning. 

 

Fallföretagens val att insourca strider mot de fördelar som studier om outsourcing sägs ge. De 

ekonomiska incitamenten som nämns som motiv till att köpa från marknaden är 

kostnadsbesparingar och undvikandet av investeringar (Fill & Visser, 2000; Franceshini et al., 

2003). Dessa motiv är något som företagen medvetet väljer att avstå ifrån trots vetskapen om 

de inte är billigare än marknaden, utan “enbart” i paritet med marknadens priser. Därmed går 

det även att utesluta motivet som både Wong och Jaya (2008) och Veltri et al. (2008) föreslår, 

vilket innefattar att företag väljer att integrera en aktivitet eftersom marknaden utför 

aktiviteten dyrare än vad ett företag själva kan göra. Respondenternas val och resonemang 

gällande att insourca på grund av att få mer kontroll samt externa möjligheter styrks därmed 

än mer. I valet frångår även företagen från att endast fokusera på det som de anser vara deras 

kärnverksamhet (Harland et al., 2005) då de väljer att investera i nya aktiviteter inom 

företagen. Detta är något som ytterligare strider mot de fördelar som köp från marknaden kan 

ge.  

 

5.3.6 Den (ir)rationella småföretagaren 

Under arbetets gång har vi fått insikt i att småföretagares val att insourca inte enbart kan 

förklaras av studier och teorier som till största del är rationella, utan i deras beslut att insourca 

finns det även ett emotionellt inslag. Därför måste analysen kompletteras av forskning som 

tidigare inte nämnts under arbetets gång för att fånga upp den emotionella faktorn som 

saknas. 

 

Det har visat sig att entreprenörers benägenhet att investera och fullfölja beslutet att insourca 

kan relateras till graden av entreprenörers självförtroende och förväntningar. Vidare påverkar 

graden av osäkerhet en entreprenörs tendens till att investera (Brunding & Gustafsson, 2013). 

Gemensamt för ägarna som intervjuades i denna uppsats var att de hade höga förväntningar på 

utfallet av deras beslut att insourca. De ansåg bland annat att deras kontroll, flexibilitet och 

kundservice skulle öka, vilket indikerar på att de hade höga förväntningar på utfallet då ingen 

av de med säkerhet kunde prognostisera följderna av insourcingbeslutet. Detta tyder dessutom 
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på ett bra självförtroende då de vågade genomföra en så pass stor investering. Vidare så 

påvisade företag C:s ledare en positiv framtidstro i termer av expansion vilket därmed 

indikerar på en viss orädsla i att expandera vilket därmed till synes kan ses som självsäker. En 

liknande framtidstro delades av företag A:s ägare som ville att företaget skulle fortsätta växa 

och var av åsikten att investeringar är nödvändiga för att lyckas med detta. Beslutet att 

insourca lagret kan därför ses som en del av missionen för att uppfylla visionen att ha ett 

långsiktigt ägande inom familjens regi.  

 

En ytterligare förklaring kan härledas till ägarnas  situation med leverantörerna strax innan 

företagen valde att insourca. Gemensamt för alla leverantörer var att deras dåtida situationer 

skapade en osäkerhet hos ägarna. Den osäkerhet som fanns hos leverantörerna skapade en hög 

grad av osäkerhet hos ägarna vad gällde framtidens utveckling, en oro som enligt Brunding 

och Gustafssons (2013) påverkar entreprenörers tendens till att investera. Beslutet att insourca 

och därmed att investera kan därför ses som ett sätt att skapa stabilitet och tränga undan 

skadlig påverkan som leverantörer kan ge ifall de inte förmår att leverera under krav som 

småföretagare har. 

 

Ytterligare förklaringar till varför entreprenörer väljer att investera kan härledas till deras 

koppling till företaget. För att förstå denna koppling måste personer utifrån se ägarna och 

deras företag som en familj, alternativt se företagen som ägarnas barn som de varit med och 

skapat (Cardon et al., 2005). Det finns ofta ett starkt känslomässigt engagemang från ägarna 

till deras företag, precis som de flesta har till sin familj och sina barn, ett förhållande som kan 

förändras med åren. Ett exempel kan vara en utökning av familjen ifall det första barnet, det 

vill säga starten av ett företag, har gått bra. Blir valet att utöka familjen kan uppfostran och 

tillvägagångssättet i hur andra barnet hanteras ändras sett till det första. Med andra ord, ju 

“äldre” föräldrarna är desto mer mogna har de blivit sett till när de var yngre (ibid). De har 

med hjälp av tidigare erfarenheter som varit framgångsrika lärt sig av betydelsen att allokera 

kapital och att ha rätt kompetens i närheten av sig för att kunna vårda barnet/sitt företag på 

bästa möjliga sätt. Detta exempel kan appliceras på ägarna som intervjuats till denna uppsats 

då de valde att insourca först efter att de ansåg företaget vara “moget” i termer av tillgång till 

resurser. Ägarna kan också ses som “äldre” då alla ägare har mycket erfarenhet inom 

branschen de verkar på. Genom att utöka sin verksamhet i form av nya aktiviteter kan det ses 

som att de har adopterat ett nytt barn och utökat sin familj. Detta är något som möjliggjorts 

tack vare deras erfarenheter samt förståelsen för hur dyrt ett barn kan vara. Entreprenörer 
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drivs med andra ord av mer än bara extrinsiska motiv då det finns en form av emotionellt 

band som omsluter ägaren och företaget. 

 

Utöver förklaringen med att se ägaren och dennes företag som en familj som ägaren vill utöka 

menar Kikley (2016) att många entreprenörer, alternativt småföretagare, drivs av att få 

bestämma, vara självständiga och att ta eget ansvar. När ägarna på fallföretagen tog beslutet 

att insourca tog de även över kontrollen av aktiviteten, och kunde därför styra den på deras 

villkor. Bland annat betonade företag C:s ägare att det var en form av inre tillfredsställelse att 

styra över transporterna. Vidare förklarar företag A:s ägare att det var viktigt att undvika att 

hamna i en beroendesituation hos en större aktör som erbjöd lager, då det hade kunnat 

inskränka deras frihet och därmed begränsa deras kontroll. Att ha kontroll och kontrollera 

andra är därmed egenskaper som entreprenörer kan kännetecknas av (Kirkley, 2016). Detta 

gör att beteendevetenskapen i detta fall kan förklara det som företagsekonomiska studier inte 

kan. Tack vare att ägarna valt att insourca kan de kontrollera denna aktivitet, men framför allt 

tillfredsställa ett möjligt intrinsiskt behov. Andra förklaringar som beteendevetenskapen ger 

oss gällande entreprenörer är deras behov av stimulans i form av utmaningar (Kirkley, 2016). 

Då alla ägarna valde att ta sig an en ny aktivitet var de tvungna att anpassa sig till de nya 

förutsättningarna, något som från externt håll kan ses som riskfyllt. Riskerna som tillkommer 

i beslut som insourcing är något som hade avskräckt de flesta, men enligt Kirkley (2016) är 

risken något som kan trigga en entreprenör. Istället för att ta den trygga vägen och fortsätta 

köpa från marknaden valde småföretagarna i uppsatsen att ta det val som kan ses som det mer 

riskfyllda. Känslan av att lösa ett problem och utveckla lösningen är en utmaning, något som 

en typisk entreprenör tycker om och vill ta sig an istället för vice versa (Kirkley, 2016). 

Genom att företagen tog sig an “problemen” de hade med sina leverantörer valde de att inte se 

situationen som ett hot mot verksamheten utan som en möjlighet. Detta framkommer framför 

allt i företag B och C:s fall då deras val hade en direkt positiv extern påverkan på företagens 

kunder då servicen kunde öka. Deras val kan enligt Kirkley (2016) ses som kreativt då ägarna 

besvarade ett problem med en lösning som var än bättre än deras dåvarande situation, något 

som också kännetecknar en entreprenör.  

 

Vidare finner Björklund och Nilsson (2014) i sina studie om växtodlingsföretag, som ryms 

inom kategorin småföretag, att företagsägarnas beslut gällande investeringar inte grundar sig 

på formella kalkyler utan snarare på erfarenhet och tillgång till likvida medel. 

Växtodlingsföretagens ägare går därför ifrån det som uppfattas som rationellt, något som 
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stämmer överens med fallföretagen i denna uppsats. Mycket av dagens forskning gällande 

kalkylering bygger på maximal kapitalavkastning, vilket utformats utifrån att människan är 

rationell (Björklund & Nilsson, 2014). Denna typ av forskning borde därför kompletteras med 

ett beteendevetenskapligt perspektiv (Björklund & Nilsson, 2014). Precis som företagen i 

Björklund och Nilssons (2014) studie, förlitade sig även våra fallföretag på tillgången till 

likvida medel och egna erfarenheter. Slutsatsen som Björklund och Nilsson (2014) drar är 

därför förenlig med vår empiri då de skriver att:  

 

“..formell kalkylering är inte så utbredd inom lantbrukarkretsar som man kunde förvänta sig 

med tanke på de stora belopp som dagens investeringar kräver. Informella eller 

erfarenhetsbaserade kalkylmetoder dominerar.” (Björklund & Nilsson, 2014, 3) 

 

5.4 Insourcingprocessen 

Många sorters förändringar på ett företag följs av en process, med olika mycket nedlagd tid 

och resurser beroende på storleken och betydelsen av förändringen. Processer utvecklas ofta 

för att underlätta implementerandet av en förändring, likt det ramverk Bhagwatwar et al. 

(2011) utvecklat för företag vid valet att backsourca. När det kommer till företag A, B och C 

så påbörjades en process från det att en möjlighet uppstod till att kunna insourca. Även om de 

tre fallföretagen gått tillväga på olika sätt går det att finna fem faser som återkommer i alla 

företagen under insourcingprocessen; möjlighet att insourca - kostnadsanalys - behov av 

nyanställning - beslut om genomförande - praktiskt genomförande. 
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Figur 1: Insourcingprocess hos småföretag.  

5.4.1 Möjlighet att insourca 

Företagens insourcingprocess startade på grund av rådande situation med deras leverantörer. 

Dessa situationer skapade möjligheten till att insourca transport- respektive lageraktiviteten. I 

företag A:s fall skapade leverantörens situation en osäkerhet om framtiden. Ägaren såg därför 

insourcing som ett reellt alternativ. I företag B:s fall skapades en möjlighet till att insourca i 

samband med att kvalitén sjönk i det arbete som en av leverantörerna utförde. Istället för att 

låta en annan leverantör göra detta arbete valde ägaren att undersöka ifall de själva kunde 

utföra en sådan aktivitet inom företaget. Ägaren på företag C hade under en tid lockats av 

tanken att kunna utföra transportverksamheten inom företaget. När en av leverantörerna fick 

finansiella problem såg ägaren möjligheten till ta in en del av denna verksamhet. 

 

5.4.2 Kostnadsanalys 

I det initiala skedet av insourcingprocessen började företagen att kartlägga allt arbete som ett 

insourcingprojekt skulle medföra för att få fram en kostnadsbild. De tre ägarna uttryckte sig 

tydligt om att det var viktigt att få ihop de fasta kostnaderna vid köp av lastbil respektive lager 

med företagets kassa, samt bibehålla en liknande nivå av driftkostnader som de tidigare haft 

hos respektive leverantör. Om siffrorna inte gick ihop, skulle projektet aldrig genomföras. 

Deras tankesätt går inte helt ihop med Welsh och White (1981) och Olhagers (2016) 

påståenden om mindre företags förhållningssätt till likvida medel inom företaget. Företagens 

agerande vid denna investering bygger på vilken påverkan det kan få på kunderna och inte på 

vilka kostnader de kan minimera. Det kan tyckas gå emot Welsh och White (1981) och 

Olhager (2016) som beskriver mindre företags kämpande för att bibehålla en stadig nivå av 

likvida medel. Anledningen till att företag A, B och C däremot ansåg det vara möjligt att ta 

sig an denna stora finansiella börda berodde på deras redan höga nivå av likvida medel. 

 

Hela planeringen sköttes av en och samma person på de tre olika företagen, nämligen av 

ägaren. I företag A:s fall har ägaren tagit hjälp utifrån i form av byggentreprenörer för att få 

en uppskattad bild av lagerbyggnadens kostnad. När det kommer till företag B och C har 

kunskapen om transport och logistik funnits hos ägarna, vilket gjort att de på förhand redan 

fått en bild av vilka kostnader ett uppköp av en lastbil skulle medföra. Bhagwatwar et al. 
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(2011) nämner att det är vanligt med projektlag vid planeringen av backsourcingprocessen för 

att få med den expertiskunskap som behövs för att få ett grepp om projektets kostnader. 

Projektgrupper har inte existerat hos företagen i den bemärkelsen som Bhagwatwar et al. 

(2011) syftar till, utan samma person har förfogat över i stort sätt alla roller som finns i en 

projektgrupp. Undantaget är företag A, som tog in extern kompetens från sakkunniga. I 

Bhagwatwar et al. (2011) förklaring av projektgrupp är chefer vanligtvis bara en av många 

personer, vilket indikerar på att deras betoning på projektgruppens existens syftar till större 

företag som har dessa resurser. Möjligheten till projektgrupp blir dock svårt att ta i beaktning i 

fallet med företag A, B och C då de har ett begränsat antal anställda. 

 

Insourcing av lager- och transportverksamhet till dessa företag indikerar på att företagen inte 

tidigare haft dessa aktiviteter internt. Det betyder att den kunskap som funnits hos ägarna på 

företag B och C kring transport och logistik byggts upp på egen hand. Den dokumentation 

som Bhagwatwar et al. (2011) hänvisar till vid backsourcing som ska simplifiera 

tillbakatagandet av den tidigare outsourcade aktiviteten, kan inte appliceras på dessa företag 

som insourcat en aktivitet. Bhagwatwar et al. (2011) menar på att dokumentation kan minska 

de kritiska delarna då dokumentationen representerar den kunskap företaget innehar om en 

omplacering av denna aktivitet. Företagen i denna uppsats har istället byggt den finansiella 

genomförbarheten på enkla matematiska ekvationer, tillgång till likvida medel, befintlig 

kunskap hos ägarna samt extern kunskap. 

 

5.4.3 Behov av nyanställning 

Efter att företagsledarna konstaterat att insourcingprojektet föll inom de kostnadsramar som 

ägarna var komfortabla med, var det viktigt att analysera vilken kunskap som fanns inom 

företaget och vilken kunskap som skulle behövas införskaffas vid valet att insourca. För 

företag A:s del var nyanställningar ett måste. Ett nytt lager kräver en ansvarig person som har 

tid att dedikera hela sin arbetsdag till samtliga arbetsuppgifter som ett lager innefattar. 

Dessutom skulle insourcing av lager vara i behov av en förbättrad integration av 

lagerverksamheten i deras existerande datorsystem, vilket skulle kräva anställning av en 

person med IT-kunskap. Utöver dessa två nyanställningar hade företaget behövt genomföra 

utbildning av utvald personal som skulle ha som uppgift att hantera tullfrågor. Detta skulle 

dessutom innebära att de utvalda personerna hade fått utökade arbetsuppgifter. Ko et al. 

(2005) förklarar att den främsta kunskapen vid en backsourcingprocess är den kunskap 



87 
 

företag tidigare haft om aktiviteten innan outsourcingbeslutet. Då insourcing inte är samma 

sak som backsourcing har företag A inte haft sådan kunskap tidigare, vilket också är 

anledningen till att extern hjälp i form av nyanställning och utbildning hade varit nödvändig. 

 

När det kommer till företag B och C ser förhållningssättet till Ko et al. (2005) påstående lite 

annorlunda ut. Båda företagen har nämligen haft tillräckligt med kunskap inom företaget för 

att inte behöva nyanställa personal som ska sköta logistikarbetet. På företag B hade ägaren 

redan lärt sig hantera arbetsuppgifterna kring transporterna då ägaren under flera år haft 

kontakt med de olika transportleverantörerna, vilket lett till en form utav speditörsroll. Vad 

gäller företag C:s ägare fanns kunskap om lastbilar och transport sedan många år tillbaka då 

denne tidigare jobbat som lastbilschaufför. Vid valet att insourca ansåg ägaren att 

arbetsuppgifterna som skulle uppstå gällande transporterna skulle föras över till en anställd. 

Detta skulle göras genom att skapa en ny befattning till den personen i form av 

transportansvarig på heltid. Kunskapen som funnits hos dessa två ägare kan delvis jämföras 

med den kunskap Ko et al. (2005) hänvisar till. Det är till och med möjligt att den kunskap 

som ägarna på företag B och C haft i början av insourcingen varit mer värdefull för företagen 

än vad den kunskap Ko et al. (2005) syftar till har varit för företag som påbörjat en 

backsourcing. Detta argument bygger på kunskapens validitet hos ägarna på företag B och C, 

en kunskap som kan ha försvunnit hos företag som backsourcar. I och med att ägarna frekvent 

tillämpat sin kunskap gällande transporter är den dagsaktuell, till skillnad från den kunskap 

som finns hos företag som backsourcar. Anledningen till det är att företag som backsourcar 

kan ha förlorat sin kunskap om en specifik aktivitet med åren som aktiviteten varit 

outsourcad. 

 

Vid analyseringen av eventuell nyanställning kunde ägarna på företag B och C konstatera att 

insourcing av transport skulle innebära nyanställning i form av chaufförer som skulle köra 

lastbilarna. 

 

5.4.4 Beslut om genomförande 

Denna fas i processen är en produkt av det ägarna kommit fram till vid kartläggningen av 

kostnaderna och bristen på arbetskraft som gjorts. Beslutet att genomföra ett 

insourcingprojekt, eller inte, är den näst sista delen i insourcingprocessen och handlar om att 

avgöra ifall projektet ska verkställas. Detta beslut är något som ägarna fattat på egen hand. 
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Den variabel som legat som grund för beslutsfattandet är insourcingprojektets totala kostnad i 

förhållande till företagets likvida medel. Alla tre ägarna har tagit beslutet att insourca då 

denna kostnad inte överstigit tillgången på likvida medel. 

 

5.4.5 Praktiskt genomförande 

Efter att ägarna beslutat om att verkställa insourcing av transport – respektive 

lagerverksamhet, påbörjades det praktiska genomförandet av dessa aktiviteter. För företag A:s 

del innebar denna fas anställning av två personer, lagerbygget, integreringen av 

lagerstyrningen inom företaget samt informerande om insourcingbeslutet till leverantören. 

Ägaren på företag A valde att informerar sin leverantör när insourcingprocessen redan var i 

full gång, samtidigt som det var drygt ett år kvar tills lagret skulle stå färdigt för användning. 

Enligt Bhagwatwar et al. (2011) bör beslut kring backsourcing informeras till en leverantör 

relativt snabbt in i processen med anledning av förhandlingar om ett nytt kontrakt. Då det 

endast funnits ett muntligt avtal mellan leverantören och ägaren som sträckt sig tills vidare 

skedde övergången smidigt utan varken rättsliga konflikter eller någon annan typ av konflikt. 

De kom överens om att samarbetet skulle upprätthållas under en viss tid även när lagret 

integrerats för att slippa transportera över produkterna. Tolkningen av vad Bhagwatwar et al. 

(2011) anser vara snabbt eller inte kan skilja sig från person till person, men enligt ägaren på 

företag A informerades leverantören väldigt tidigt vilket gjordes med omtanke till 

leverantören. Sett till hela insourcingprocessen blev leverantören informerad relativt sent, 

vilket enligt Bhagwatwar et al. (2011) skulle vara negativt i och med att detta steg är så pass 

kritiskt i processen.  Vidare anser Bhagwatwar et al. (2011) att leverantören ska vara aktiv i 

företags backsourcingprocess för att bidra med kunskap och underlätta övergången. Av den 

anledningen kan det därför vara att föredra att informera leverantören/leverantörerna tidigt i 

processen (ibid). Företag A valde att inte ta hjälp av leverantören, då ägaren ansåg att ett 

sådant moment hade kunnat förvärra besvikelsen hos leverantören och resulterat i ett negativt 

utfall. De två argument som Bhagwatwar et al. (2011) tar upp för att företag ska informera 

leverantören snabbt in i processen behöver inte vara till fördel för ett mindre företag som 

företag A. Orsaken till det är att företag A inte kan relatera till de argument som forskarna för 

fram. Dessutom så grundar sig dessa argument i hur företaget självt ska gynnas, medan 

företag A:s främsta anledning till att “snabbt” informera leverantören var för att gynna dem 

(Bhagwatwar et al., 2011). 
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Genomförandeprocessen för företag B och C skiljer sig en del från företag A, då företagen 

inte behövde informera sina leverantörer om deras insourcingbeslut samtidigt som kunskapen 

om den aktivitet som skulle insourcas redan fanns inom företagen. I företag C:s fall övertog 

företaget både lastbilen och lastbilschauffören från en av leverantörerna, då företaget var på 

väg att gå i konkurs. Företag B, däremot, hade problem med en leverantörs prestationer vilket 

tvingade företaget till att sluta köpa transporttjänster från dem. Då det endast funnits ett 

muntligt avtal ansåg ägaren inte det vara nödvändigt att informera leverantörerna om deras 

insourcingbeslut. Genomförandeprocessen för dessa två företag bestod ut av integrering av en 

aktivitet som för företagen redan var välbekant, köp av lastbilarna, anställa chaufförer samt i 

företag C:s fall utnämna en person till transportansvarig. 
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6. Slutsats 

För att kunna förklara de motiv som identifierats i empirin gällande småföretags val att 

insourca en aktivitet användes outsourcing och backsourcingstudier. Tack vare dessa studier 

går det till viss del att förklara varför småföretag initialt sett köper från marknaden för att 

sedan integrera verksamheten till deras befintliga verksamhet. Däremot lyfter studierna om 

outsourcing och backsourcing inte fram variablerna kontroll och service, och dess påverkan 

på kund, i tillräcklig utsträckning för att förstå våra fallföretags val. Utifrån den inhämtade 

empirin går det att konstatera att det är just dessa två variabler som varit de främsta skälen till 

varför dessa småföretag valt att insourca. Ytterligare skäl till varför småföretag väljer att 

insourca är ökad flexibilitet samt interna och externa möjligheter.  

 

Den operativa referensramen bestod utav ett antal olika variabler som identifierades som 

hypotetiskt viktiga dimensioner för småföretag vid valet att insourca en aktivitet. Under 

analysens gång visade det sig dock att endast några av dessa variabler faktiskt påverkade detta 

beslut. Utöver det kunde vi konstatera att variablerna i den operativa referensramen inte, i full 

utsträckning, kunde förklara ägarnas val att insoura vilket gjorde att nya variabler tillkom i 

slutsatsen. Nedanför presentas de variabler som vi identifierat vara de främsta påverkande 

faktorerna vid småföretagares val att insourca. 

 

Kontroll - Genom att samla verksamheten under ett och samma tak kan företagen själva 

kontrollera en större del av sin verksamhet. Valet att insourca gör att våra fallföretag 

positionerar sig i distributionskedjan och därmed får bättre kontroll, alternativt full kontroll, 

över leveranserna till kund. Insourcing gör att företag inte längre behöver förlita sig på 

leverantörer utan kan själva ta ansvar över aktiviteten. Insourcing kan därför ses som en 

defensiv åtgärd då företagen inte är beroende av andra leverantörer och deras eventuella 

misslyckande. 

 

Service - Småföretag är väldigt medvetna om sina kunder och god kundservice är ett viktigt 

verktyg för att positionera sig hos kund. Att utföra aktiviteter i egen regi har en inverkan på 

graden av service som kan erbjudas. Tack vare att företag insourcar kan de öka servicenivån 

vilket därmed ökar småföretagens egen konkurrenskraft.  
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Flexibilitet - Att insourca ökar företagens reaktionsförmåga mot kund. Detta är framför allt 

påtagligt vid insourcing av transporter. Genom att utföra aktiviteter i egen regi kan de utföra 

aktiviteter på deras egna villkor och inte på leverantörernas. Reaktionsförmågan mot kund 

ökar med andra ord. 

 

Interna möjligheter - Tack vare insourcing kan småföretag lyckas bryta sig loss från sina 

leverantörer, och därmed öppna upp för interna möjligheter. Ett praktiskt exempel är 

integrerandet av lagret. Genom att integrera lagerverksamheten tog företag A även över 

ansvaret av transporterna och kunde därmed välja transportleverantörer som erbjöd mer 

konkurrenskraftiga priser. Utöver detta kan även interna möjligheter uppstå i form av att bryta 

rutiner. Anställda kan tendera till att bli slentrianmässiga vilket var fallet med företag A, 

något som bröts i och med att ägaren valde att köpa transporter direkt från marknaden och inte 

ingå i något bindande avtal. På detta vis kan företaget alltid få de mest konkurrenskraftiga och 

dagsaktuella priserna. Valet att insourca gjorde även stickprovskontroller möjliga vilket gör 

att företaget kan arbeta preventivt. Ifall företaget lagerhåller till kund och de har klagomål om 

kvalitén kan de också snabbt gå till lagret för att undersöka den aktuella beställningen. 

 

Småföretagaren - Ägarens personlighet har en stor inverkan på valet att insourca. 

Anledningen till det är att småföretagaren kännetecknas av bra självförtroende vilket är ett 

måste vid insourcingbeslut. Tack vare deras inneboende behov av att utmanas och lösa 

utmaningarna ses inte svåra situationer som ett hot, utan snarare som en möjlighet. 

Kombinationen av detta tillsammans med småföretagarens emotionella band till företaget 

skapar en bra sammanställning av egenskaper vid valet att insourca. Småföretagaren har också 

en benägenhet till att vilja kontrollera sin verksamhet och hyser mer tilltro till sig själva och 

sin kapacitet än till externa aktörer. Att kontrollera är även något som är av betydelse för 

småföretagare då många småföretagare har ett behov av att få bestämma och vara 

självständiga. Graden av självständighet och bestämmelse ökar med andra ord i och med 

beslutet att insourca. 

 

Upptäckterna kan ses som paradoxala till de befintliga studierna om outsourcing som har 

fokus på större företag. Vi är av åsikten att dagens forskning gällande outsourcing i alltför stor 

utsträckning lägger vikt på de faktorer som går att kvantifiera och därmed på pappret kan 

påvisa kostnadsbesparingar. Företagsvärlden är dock mer komplex än kalkyler och formler. 

Studierna om outsourcing har även i alltför stor grad fokus på det interna i ett företag och inte 
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dess påverkan externt. Vi vänder oss inte direkt emot möjligheten till att kunna 

kostnadsbespara genom att låta en extern aktör utföra aktiviteten åt ett företag. Dock så är vi 

av åsikten att forskare tydligare måste betona att kundservice kan försämras vid outsourcing 

och att flexibiliteten i form av reaktionsförmåga mot kund inte ökar utan snarare minskar, 

vilket också har en påverkan på nivån av service. Att kunna erbjuda bra service till kund och 

att vara flexibel tror vi också är småföretagarens recept till framgång, men för att kunna 

erbjuda detta krävs kontroll. Kontroll och service går hand i hand och det ena kan ha svårt att 

existera utan det andra. Därför kan de företag som outsourcar riskera att kontrollen över 

aktiviteten och servicenivån försämras, och i värsta fall försvinner. Detta kan slå ut de 

kostnadsbesparingar ett företag från början räknat med i form av försäljning och långsiktiga 

relationer, då kunder väljer bort dem på grund av sämre service.  

 

Resultatet i denna uppsats tyder på att småföretag väljer att insourca för att kunna expandera 

sin verksamhet. Samtidigt ses insourcing som ett strategiskt beslut för att öka mervärdet till 

kunderna vilket är ett beslut som möjliggörs tack vare valet att inledningsvis köpa in från 

marknaden. Genom att utnyttja marknaden kan småföretag få fördelar i form av undvikandet 

av investeringar och större fasta kostnader, samtidigt som de kan fokusera på sin 

kärnverksamhet. Trots många fördelar uppmärksammades bristen på kompetens i att kunna 

dra ännu mer fördelar av marknaden genom att utnyttja sin maktposition gentemot 

leverantörerna. De småföretag som deltog i vår studie hade ett maktövertag mot sina 

leverantörer, något som inte utnyttjades av något av fallföretagen. Efter mycket eftertanke 

drar vi dock slutsatsen att deras val ur ett teoretiskt perspektiv är fel. Däremot var detta val 

troligtvis det mest lämpade för fallföretagen. Tack vare att de fokuserat på att ha goda och 

långa relationer med sina leverantörer, istället för att prispressa och spela dem mot varandra, 

tror vi att de har lyckats skapa relationer så goda att en form av kunskapsutbyte/överföring har 

skett omedvetet. Med hjälp av deras täta kontakter med leverantörer har fallföretagen 

rimligtvis lyckats skapa en bättre bild av hur deras leverantörers arbete sett ut. Detta har 

resulterat i att okänd mark blivit mer känd vilket med hög sannolikhet påverkat ägarna i deras 

val att insourca då en grundläggande kunskap har funnits i de aktiviteter som insourcats. 

Ägarnas erfarenheter med deras leverantörer, i kombination med tillgång av likvida medel, 

tror vi därför är en stark påverkande faktor till att genomföra insourcingbeslut.  

 

Vi kan även dra slutsatsen att den typ av aktivitet som insourcats hos fallföretagen är 

aktiviteter som gör företagen mer konkurrenskraftiga och därmed har en strategisk betydelse. 
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Småföretag som står inför valet att insourca en aktivitet bör därför ha i åtanke vilken 

betydelse aktiviteten har för företaget. Denna slutsats kan inte dras med hjälp av Kraljic 

matris då matrisen identifierar fallföretagens aktiviteter som hävstångsprodukter och ej kritisk 

produkt. Istället dras slutsatsen genom att väga samman de påverkande faktorerna till att 

insourca. Orsaken till att Kraljic matris inte identifierar produkterna som strategiskt 

betydelsefulla kan bero på att matrisen är rationellt uppbyggd och därmed endast jämför 

kostnaderna för respektive kategori av matrisen. Kraljic matris tar med andra ord inte hänsyn 

till den ökade kundservicen som kan erbjudas med hjälp av att till exempel insourca 

transporter. 

 

De olika förutsättningarna som funnits hos fallföretagen innan insourcingsprocessen inleddes, 

har bidragit till svårigheter att skapa ett generellt ramverk för hur småföretag ska ta sig an 

insourcingprocessen. Vi har därför valt att avstå från denna del då det krävs specifika studier i 

enbart processen för att göra ett framgångsrikt allmänt ramverk till småföretagare. I analysen 

identifierades det dock kritiska faser i insourcingprocessen utifrån vad småföretagarna ansåg 

vara viktiga att ta i beaktning. De två mest kritiska faser i insourcingprocessen är därför 

kostnadsanalysen och behov av nyanställning. Kostnadsanalysen är av betydelse då 

småföretagare inte bör riskera sitt företags fortlevnad ifall de väljer att insourca. 

Småföretagare är även väldigt beroende av sina anställda och därför är det kritiskt i en 

insourcingprocess att anställa rätt typ av människa då det kan vara avgörande för om en ny 

aktivitet ska bli lönsam.  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att småföretag väljer att insourca strategiska aktiviteter 

för att öka kontrollen samt för att kunna garantera ett högre mervärde till kund genom bättre 

service. Tack vare att småföretag insourcar kan de säkra en differentiering gentemot sina 

konkurrenter och därmed skapa stabila, långsiktiga och lönsamma relationer med sina kunder. 

Då småföretagens storlek inte gör det möjligt för dem att vara kostnadsledande i termer av 

lägst kostnader, väljer småföretagare att sätta kunden i fokus. Detta gör att de bland annat 

genomför investeringar utifrån kundens behov, vilket kan leda till att de positionerar sig mot 

kund. Deras investeringar möjliggör att graden av service kan vara konstant då de utför 

aktiviteten i egen regi. En annan betydande faktor till valet att insourca är de interna 

möjligheter som beslutet medför. Småföretagaren väljer därför att bortse från en allmän trend, 

vilket är att miniminera kostnaderna till varje pris, för att istället gå sin väg. Deras beslut är 

till synes ett framgångsrecept som förhoppningsvis är början på större företag. 
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6.1 Fortsatt forskning 

Efter att ha undersökt tre småföretag kan vi konstatera att insourcing är ett val för att växa 

alternativt bibehålla stabilitet inom företaget. Vidare visade resultatet att företagens kunder 

hade en större roll än kostnaderna i de val som togs inom företaget. Detta resonerande är 

något som inte återfinns i studierna om outsourcing och backsourcing. Därför blir förslaget till 

fortsatt forskning att förklara i än större empirisk utsträckning småföretags val att insourca, 

men också att belysa insourcing som fenomen för att få bukt på den terminologiska oklarhet 

som finns. Fortsatt forskning inom detta område kan även vara i nationens intresse då 

insourcing skapar fler arbetsplatser alternativt mer säkra arbetsplatser. För att kunna säkra och 

öka antalet arbetsplatser i vårt land är det av yttersta vikt att verktyg och hjälp ges till 

småföretag. Därför kan forskning om vilken typ av hjälp som småföretag för att expandera 

vara ett nödvändigt forskningsområde. Detta kan bland annat vara till nytta för kommuner i 

hur de ska agera mot småföretagare. 
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8. Appendix 

 

Intervjufrågor till företag gällande insourcing  

 

Sammanfattning 

Vi läser fjärde året på internationella civilekonomprogrammet på 

Linköpings universitet. Under vårt fjärde år har vi möjligheten att 

förkovra oss i ett ämne vi själva valt. Vårt val blev supply chain management, där vi fokuserar 

på fenomenet insourcing. Insourcing innebär att ett företag går från att ha köpt en 

produkt/tjänst från en extern aktör till att göra det i egen regi. Då insourcing är ett fenomen 

som inte undersökts i någon större utsträckning har vi valt att ta oss an fenomenet för att 

skapa större förståelse om varför företag som företagets namn valt att ta det här beslutet samt 

hur den här processen ser ut.  

 

För att på ett så bra sätt som möjligt belysa varför och hur företag genomfört den här 

förändringen, så kommer ni själva att få berätta om ert beslut för oss. Tack vare att vi får ta 

del av er och andra företags berättelser kan vi öka förståelsen kring insourcing. Dessutom så 

kommer ert bidrag att underlätta för framtida forskning samt för andra företag som står i 

vägvalet mellan att fortsätta köpa från en leverantör eller att ta in verksamheten och utföra 

aktiviteten i egen regi.  

 

Allmänna frågor 

1. Vilken roll har du på företaget? Vad är dina arbetsuppgifter? Hur länge har du arbetat 

på företaget? 

2. Vilken verksamhet är det ni har valt att ta tillbaka och utföra i egen regi? 

3. Vilken inblandning hade du i er process att börja utföra aktiviteten själv? 

 

Transaktionskostnadsteori 

1. Varför valde ni att börja utföra den här aktiviteten på egen hand? Kostnader? Ökat 

oberoende? 
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2. Ansåg du att ditt företag kunde utföra den här aktiviteten bättre än den leverantören ni 

hade? 

3. Innan ni valde att ta tillbaka aktiviteten, jämförde ni priser och kvalité med andra 

leverantörer? 

4. Hade ni ett avtal med den förre leverantören/leverantörerna som påverkade hur de 

levererade, det vill säga fanns det avtal som satte krav på dem? Om ja, hur långt 

sträckte sig avtalet? Hur upplevde du avtalet? Fullföljde er leverantör sina 

förpliktelser? Hur var relationen? Gav de information som alltid stämde? 

a. Upplever du att kostnaderna relaterade till den aktivitet som ni valt att göra i 

egen regi ökat i takt med att ni växer som företag? 

5. Hur viktig är den här aktiviteten för ditt företag? Påverkar den er löpande verksamhet? 

6. Upplever du att marknaden företaget befinner sig på är svängig eller stabil? (med 

andra ord har ni jämn tillväxt/omsättning?) Hur svårt är det att uppskatta den framtida 

efterfrågan? Måste ni ofta till exempel ändra i produktionen på grund av att kunden 

ändrar sig? 

 

Kraljic matris 

1. Var ni beroende av er leverantör?  

2. Hände det någon gång att de inte kunde leverera? Eller att de inte levererade efter vad 

ni kommit överens om? (Hade ni påverkats finansiellt om leverantören plötsligt inte 

hade kunnat leverera?) 

3. När ni valde leverantör, fanns det många företag att välja bland? 

4. Vad var det viktigaste när ni valde leverantör: Relation? Pris? Närhet? Kunskap? 

 

Make-or-buy 

1. Upplever du att ni har ökat er konkurrenskraft på marknaden efter att ni har valt att 

utföra aktiviteten själv? På vilket sätt?  

2. Har det blivit billigare för er att producera efter att ni valt att utföra aktiviteten själv? 

 

Outsourcing 

1. Hur kommer det sig att ni från början valde att köpa in den här aktiviteten och inte 

utföra den direkt själv? (Var kunskap en anledning? Ansåg ni att de kunde utföra den 

här aktiviteten bättre än er själva? Fanns det kostnadsskäl, investeringskostnader 

etc?)  
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2. Anser du att det var lyckat att från början välja att köpa in istället för att göra det 

själv? Varför? Varför inte? 

Insourcing 

1. Hur såg processen ut från att ni började tänka på att göra aktiviteten själv till att ni 

faktiskt började göra det? 

a. Vilka olika delar bestod processen av och hur gjorde ni i de olika delarna? 

b. Vad för typ av människor (utbildning) och hur många var involverade? 

c. Anställde ni någon för att genomföra processen (med rätt kompetens)? 

d. Fick ni hjälp av er leverantör? Exempel kunskapsöverföring. 

e. Hur lång tid tog processen? 

f. Hur såg övergången ut från och med att ni kunde börja göra det själv? 

g. Använde ni er av er före detta leverantör för att få en smidig överlappning eller 

avbröt ni relationen direkt efter att ni kunde göra det själv? 

h. Ifall ni hade kontrakt, bröts det? 

2. Hur har det påverkat era andra delar av företaget i och med att ni valt att integrera 

ytterligare en aktivitet? Upplever ni att ni har mindre tid att fokusera på till exempel 

försäljning på grund av att den aktiviteten tar upp mycket tid? 

3. Hur informerade ni er leverantör? Gjorde ni det innan eller efter att beslutet togs? 

4. Fanns det ett missnöje med leverantören? 

5. Fanns det interna eller externa orsaker till att ni valde att ta tillbaka aktiviteten? Till 

exempel omorganiseringar, marknadsmöjligheter, förbättringar som kunde göras av 

andra verksamheter internt på grund av att ni valde att ta in det? Ökad kundservice? 

6. Vilken var den svåraste delen av processen? 

7. Vad hade ni gjort annorlunda idag? Ångrar ni ert beslut? 

8. Om ni skulle ge råd till andra SMF-företag som står inför en liknande utmaning som 

ni gjorde, hur skulle det rådet lyda? 

 

Ägarstruktur 

1. Hur ser ni på investeringar? Tillväxt? Reparera befintliga maskiner? När tycker ni att 

investeringar behövs? 

2. Vad tar ni mest hänsyn till vid investeringar? Anställda? Er egen ekonomi, 

vinstökning? Samhället? 

3. Hur långt fram i tiden planerar ni för er verksamhet? 
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4. Hur viktigt är resultatet för er? Påverkar resultatet er benägenhet i att investera i 

företaget? 

 

Avslutande frågor 

1. Skulle det gå bra att vi återkommer med frågor i efterhand ifall vi behöver komplettera 

med annan information, eller ifall vi skulle ha några andra funderingar?  

 

 

 


