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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, 

Logistik EKL 361, VT 2006 

 

Författare: Anna Bengtsson, Ann-Marie Gustavsson, Caroline Johnsson, Lovisa Thulin 

Handledare: Åsa Gustafsson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Sourcingprocessen, Ett äktenskap i nöd och lust? 

 

Bakgrund: Outsourcing har under en längre tid varit en populär företeelse hos företag. 

Många företag har nu börjat ifrågasätta hur lönsamt det verkligen har varit och en del har 

börjat överväga insourcing. Denna process från motiv till outsourcing till motiv till 

insourcing beskriver vi i en sourcingprocess. 

 
Syfte: Att beskriva sourcingprocessen och därigenom belysa vilka motiv som ligger till 

grund för beslutet att först outsourca och sedan insourca distributionscentraler inom 

IKEA. 

 
Metod: Det vetenskapliga synsättet är positivistiskt, vetenskapliga angreppssättet är 

deduktivt. Vi använder oss av en kombination av kvalitativ och kvantitativ forsknings-

metod. Vi har genomfört en surveyundersökning i form av standardiserade intervjuer och 

urvalen gjordes genom ett icke slumpmässigt urval.   

 
Slutsats: De tydligaste motiven till outsourcing är: expansionsbehov, reducerade 

kostnader, ökad flexibilitet samt att ta del av ett annat företags kompetens. De tydligaste 

motiven till insourcing är: reducera kostnader, förbättra servicenivån, öka flexibiliteten, 

bristande kommunikation samt ledarskap 

 

Förslag till fortsatt forskning: Göra en uppföljning på om genomförandet av 

insourcingen verkligen blev som IKEA hoppats på. Även intressant att se hur personalen 

har tagit genomförandet av insourcingen.  

   



Förord 
 

Som avslutning på ett års fördjupningsstudier i logistik har vi under de senaste tio 

veckorna skrivit vår kandidatuppsats. Denna uppsats kom att behandla problematiken 

kring outsourcing/insourcing, då alla gruppmedlemmarna kände extra för detta ämne.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till alla Er som har stöttat oss under uppsatsens gång. Bland Er 

finns det några personer som vi vill framhäva lite extra.  

 

Först och främst vill vi visa vår tacksamhet till Åsa Gustafsson, vår handledare, som 

alltid har uppmuntrat och inspirerat oss. Därefter vill vi tacka Anders Malmström, Fredrik 

Adolfsson samt Keith Jorgensen, våra kontaktpersoner på IKEA, som har tagit sig tid och 

givit oss förmånen att ta del av deras kunskap. Avslutningsvis vill vi passa på att tacka 

vår examinator och våra huvudopponenter som har givit oss konstruktiv kritik och 

givande synpunkter.  
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1 Inledning 
 

et inledande kapitlet behandlar problematiken kring vad vi kallar en 

sourcingprocess, det vill säga anpassningen från outsourcing till insourcing. 

Diskussionen som därefter förs mynnar ut i vår problemformulering och ligger till grund 

för uppsatsens syfte.  

 D
 

1.1 Problembakgrund 
 

Allt fler företag har valt att använda sig av outsourcing, motiven till detta är ofta att vinna 

konkurrensfördelar samt att sänka sina kostnader och på så sätt säkra sin överlevnad. Det 

är inte enbart omgivningsfaktorer som har gjort att outsourcing har blivit allt mer 

populärt utan även nya managementkoncept så som business process re-engineering, lean 

manufacturing och benchmarking.1  

 

Redan under 50-talet var det vanligt att outsourca såväl transporter som lagerhållning. 

Därefter utvecklades outsourcingen genom att tillverkande företag strävade efter att 

reducera sina kostnader och samtidigt förbättra produktiviteten. På 80-talet flyttade sedan 

många av de stora företagen sina servicetjänster till andra verksamheter.2  

 

Det finns olika definitioner på vad outsourcing innebär, det kan definieras som: 

Anskaffning av produkter och tjänster från externa källor. För tjänster innebär det ofta en 

förflyttning av den operationella kontrollen.3 En mer utförlig definition är att: 

”Outsourcing motsvarar den process som innebär att en funktion tas från en 

organisation och läggs på en extern leverantör” 4.  

 

                                                 
1 Van Weele, A., J., 2005, s. 118 
2 Lynch, C., F., 2000, s. 3 ff 
3 Lankford, W., M., et al, 1999, s. 310 
4 Chapman, R., B., et al, 1997, s. 2  
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De flesta företag står någon gång inför beslutet om de ska tillverka själva eller köpa in, 

exempelvis lägga ut lagerfunktionen på en extern part eller driva den i egen regi. Om 

kostnaden är lägre för inköp än att ha kvar funktionen inom organisationen, bör 

outsourcing övervägas.5 Företag kan uppnå konkurrensfördelar om funktionen sker mer 

effektivt utanför företaget6. Exempel på fördelar som kan uppnås vid outsourcing är att 

företaget kan fokusera mer på sin kärnkompetens eller dela riskerna med sin/sina 

outsourcingpartner/s, det kan även ge access till resurser samt ge upphov till lägre 

kostnader. Nackdelar som kan följa är att det kan skapa ett beroende, företaget blir 

beroende av prestationerna på det företag som valts som samarbetspartners. Outsourcing 

kan skapa lägre moral bland de anställda men också visa sig att företaget missbedömt hur 

stora fördelarna med outsourcing skulle kunna vara.7  

 

Outsourcingprocessen har ofta tryckts på av inköparen som driver sitt arbete för att hitta 

kostnadseffektiva lösningar. Utvecklingen har därför kommit att handla mer om att 

outsourca allt större delar av verksamheten och i vissa fall har det gått så långt att 

betydelsefulla kärnaktiviteter har lagts ut på andra företag.8 Till en början outsourcades 

enskilda aktiviteter men numera är det även vanligt att outsourca hela funktioner9. Dock 

är det väldigt viktigt för företagen att kontrollera hur framgångsfull och lönsam 

outsourcingen egentligen är10. Om förväntningarna med outsourcing inte uppfylls kan 

insourcing bli ett alternativ11. Därför har vi valt att behandla hela processen från det att 

ett företags motiv till outsourcing uppstår tills dess att insourcingen är genomförd och 

funktionen drivs i egen regi, en process som vi kallar sourcingprocessen. 

 

Insourcing innebär att ett företag för över produktionen av produkter/tjänster från externa 

leverantörer till den egna verksamheten, det vill säga att företag plockar hem tidigare 

utlagda funktioner och säger upp kontrakt gällande outsourcing12 13. Insourcing är ett 

                                                 
5 Taylor, T., 2005, s. 369 f 
6 Lankford, W., M., et al, 1999, s. 310 ff 
7 Schniederjans, M., J.,et al, 2004, s. 976 f 
8 Axelsson, B., 1998, s. 188 
9 Van Weele, A., J., 2005, s. 119 
10 Fan, Y., 2000, s. 218 
11 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 100 
12 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 101 
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relativt nytt begrepp som först kan förklaras och förstås efter att outsourcing har 

definierats14. Införandet av insourcing beror ofta på ett misslyckat outsourcingförsök, 

därför blir motiven till insourcing de samma som motiven för outsourcing, fast i omvänd 

ordning15. Anledningen till insourcingen kan bero på antingen operativa motiv eller 

strategiska beslut. De operativa motiven kan vara att höja utnyttjandegraden i egna 

resurser eller möjligheten att reducera kostnader. Orsakerna till de strategiska besluten är 

däremot betydligt mer komplicerade då det krävs att en ny kunskapsstruktur byggs upp.16

 
 

1.2 Problemdiskussion   
 

Outsourcing som trend är synlig över hela världen och har under den senaste tiden ökat 

lavinartat17. Ur strategisk synvinkel grundas besluten om outsourcing på att företaget ska 

kunna koncentrera sig på det som de är bäst på gentemot sina konkurrenter, det vill säga 

sin kärnverksamhet18. Debatten om kärnkompetens är aktuell och innebär att företag ska 

fokusera på att utföra de aktiviteter som de gör bäst och låta andra utföra resten19. Det är 

dock inte enkelt att avgöra vilket som är företagets kärnaktiviteter då det varierar mellan 

olika företag20.  

 

Många företag har känt sig mer eller mindre tvingade till att outsourca för att fortsätta att 

vara konkurrenskraftiga på sin marknad och känt att de måste ta den risken eftersom 

marknaden kräver det21. Företag har därför valt outsourcing som ett medel för att 

överleva, men det kan även resultera i en katastrof för företaget om fel delar outsourcas 

eller om det görs på ett felaktigt sätt22 23. Genom kontinuerliga mätningar kan företag 

                                                                                                                                                 
13 Bohl, D., L., et al, 1996, s. 9 
14 Chapman, R., B., et al, 1998, s. 1  
15 Chapman, R., B., et al, 1998, s. 3 f 
16 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 101 
17 Van Weele, A., J., 2005, s. 119 
18 Dobler, D., W., et al, 1996, s. 191 
19 Taylor, T., 2005, s. 369 f 
20 Lankford, W., M., et al, 1999, s. 312 
21 Biederman D., 2005, s. 16 
22 Heaton, J., 2004, s. 96 
23 Biederman, D., 2005, s. 16 
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följa upp om outsourcingen verkligen är lönsam, dock har många företag upplevt stora 

problem med mätningen24.  

 

Hälften av alla outsourcing aktiviteter avslutas inom sju år. Orsaken till detta kan vara att 

ett tidsbegränsat kontrakt har löpt ut eller att de förväntade fördelarna med outsourcing 

inte uppfylldes.25 När motiven inte uppfylls utan resulterar i en misslyckad outsourcing 

kan detta leda till att ett företag tar hem verksamheten i egen regi, alltså insourcar.  

 

Det finns en hel del litteratur som fokuserar på fördelarna med outsourcing, medan det 

finns lite forskning på vad konsekvenserna har blivit och om det varit så effektivt som de 

först förutspådde26. Det finns dock forskning som visar på att det inte alltid är lönsamt att 

anlita en extern part27. Enligt en brittisk surveyundersökning har en tredjedel av 925 

företag som har använt sig av outsourcing upplevt detta som ett misslyckande. 

Undersökningen genomfördes i nio olika länder och inom sex olika sektorer för att täcka 

in både geografiska och företagsmässiga skillnader. I undersökningen framgick att flera 

företag har skyndat in i outsourcingprocessen med höga förhoppningar om att 

effektivisera icke lönsamma funktioner. Om det dock skulle visa sig att den outsourcade 

funktionen inte bidrar med de förväntade resultaten står företaget inför alternativet att ta 

in funktionen i verksamheten, det vill säga insourca funktionen. Efter undersökningen 

konstaterades det att endast 15 % har valt att återta funktionen, alltså insourca, trots att så 

många företag är missnöjda med resultatet av sina outsourcingbeslut.28  

 

Även om undersökningen inte visar på att missnöjet har lett till någon trend av insourcing 

speglas detta fenomen inom IKEA. De har 28 distributionscentraler världen över och för 

fem år sedan hade de cirka 65 % av dessa outsourcade. I dagsläget är denna procentsats 

halverad och visar alltså på en tydlig trend inom koncernen.29  

 

                                                 
24 Van Weele, A., J., 2005, s. 123  
25 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 100  
26 Van Weele, A., J., 2005, s. 123 f 
27 Lankford, W., M., et al, 1999, s. 310 ff 
28 ANON., 2004/2005, s. 6 
29 Malmström, A., 2005-03-17 
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Alla företag som genomför sina beslut om insourcing har tidigare haft denna funktion 

utlagd på en extern part. Hela denna process motsvarar ett antal steg som vi summerar i 

sourcingprocessen som redovisas i figur 1.1.  

Outsourcing 
relationen 

Motiv till 
outsourcing 

Motiv till 
insourcing 

Uppföljning   
& 

Utvärdering 

 

Figur 1.1 Sourcingprocessen30

 

Som utgångspunkt för denna uppsats och utifrån ovanstående problemdiskussion 

framställer vi följande problemformulering.  

 

 

1.3 Problemformulering 

Hur ser sourcingprocessen ut gällande distributionscentraler inom IKEA och vilka motiv 

låg bakom att insourca tidigare outsourcade funktioner?  

 

 

1.4 Syfte 

Att beskriva sourcingprocessen och därigenom belysa vilka motiv som ligger till grund 

för beslutet att först outsourca och sedan insourca distributionscentraler inom IKEA. 

                                                 
30 Egen källa 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
 

Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt som vi använder oss av för 

att kunna besvara vår problemformulering och vårt syfte. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning över våra metodval samt en tidsplan över 

uppsatsens upplägg. 

Metod 

 

Teorikapitlet utgår från vår sourcingprocess och besvarar sedan teoretiskt 

de rubriker som finns i den. Teorin sammanställs slutligen i en 

analysmodell. 

Teori 

 

 

Empiri 
I empirikapitlet redovisas intervjuerna vi genomfört. Avslutningsvis 

sammanställs empirin i en överskådlig figur. 

 

 

I analyskapitlet ställs teorin mot den insamlade empirin därefter avslutas 

kapitlet med vår uppdaterade analysmodell. 

 

Analys 

 

I detta kapitel presenterar vi vilka slutsatser vi dragit utifrån vår 

undersökning, vidare diskuteras uppsatsens generaliserbarhet samt egna 

reflektioner och kritik till eget arbete. Slutligen ges förslag till fortsatt 

forskning.  

Slutsats 

 
Figur 1.2 Fortsatta disposition31  

 

                                                 
31 Egen källa  
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2 Metod 

 detta kapitel redogör vi för metodvalen i uppsatsen. Varje begrepp beskrivs och 

därefter följer en motivation till vårt ställningstagande. Syftet med metodkapitlet är 

att ge läsaren en uppfattning om vilka metodologiska överväganden som gjorts för att 

finna svar på vår problemformulering. Avslutningsvis sammanfattar vi våra val med 

hjälp av en figur. 

 I

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det talas ofta om två vetenskapliga huvudinriktningar som behandlar hård- respektive 

mjukdata, positivism och hermeneutik32.  

 

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess synsätt är idag även 

accepterat inom andra vetenskapsområden. Positivism innebär att kunskap har två källor, 

dels genom iakttagelser och dels genom logiska slutsatser.33 Positivisternas grundtankar 

har successivt ändrats med tiden och förespråkar idag att det är viktigt med en viss för-

förståelse för objektet som ska studeras. Dagens positivistiska forskare anser att det är 

viktigt att söka sig till en teori som kan fungera som ram under arbetets gång.34  

 

Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder ”tolkning av budskap”, ”tolkning av 

texter”. Hermeneutikens metod innebär att tolka texter i avsikt att nå en så djup förståelse 

som möjligt av textens innebörd och mening med hjälp av sina känslor och förförståelse. 

Efterhand som forskaren blir alltmera insatt i ämnet sker det en förändring av 

tolkningen.35  

  

                                                 
32 Thurén, T., 1997, s. 14 
33 Thurén, T., 1997, s. 16 
34 Egidius, H., 1986, s. 78 
35 Egidius, H., 1986, s. 41 ff 

7 



Metod 
 

Vårt val av vetenskapligt synsätt  

Vår uppsats präglas av det positivistiska synsättet, då vårt huvudsakliga syfte med 

uppsatsen inte är att hitta någon underliggande mening i de svar som våra intervjuobjekt 

ger oss utan direkt återge empirin. För att återge empirin så bra som möjligt har vi skrivit 

stödanteckningar under intervjuernas gång samt direkt efter varje intervjutillfälle 

sammanfattat samtalet på en diktafon. Vi valde att inte använda oss utav diktafon under 

intervjuns gång då det kunde göra intervjuobjektet nervös och därmed återhållsam med 

information.  

 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt  

Det brukar talas om två olika sätt att dra slutsatser, induktion och deduktion. Induktion 

bygger på empiri och deduktion på logik36.  

 

Induktion innebär att det dras allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta37. 

Idealet är att forskaren ger sig ut i verkligheten nästintill utan förväntningar och samlar in 

relevant information. Sedan sammanställs den insamlade datan för att därefter formulera 

teorier, alltså gå från ”empiri till teori”. Genom att inte ha några förutfattade meningar 

eller förväntningar skulle forskarna få in data som korrekt återgav verkligheten i ett givet 

sammanhang.38   

 

Deduktion innebär att det dras en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 

logiskt sammanhängande39. Anhängare av denna strategi hävdar att det bästa sättet att 

arbeta på är att först skaffa sig vissa förkunskaper om hur världen ser ut och därefter 

samla in empiri, alltså gå från ”teori till empiri”. Detta för att se om förkunskaperna 

stämmer överens med verkligheten.40

 
                                                 
36 Thurén, T., 2004, s. 19 
37 Thurén, T., 2004, s. 19 
38 Jacobsen, D., I., 2002, s. 35 
39 Thurén, T., 2004, s. 23 
40 Jacobsen, D., I., 2002, s. 34 f 
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Vårt val av vetenskapligt angreppssätt  

Vår uppsats utgår ifrån det deduktiva angreppssättet, eftersom vi började med att bekanta 

oss med ämnet genom litteratur och vetenskapliga artiklar. Därefter samlade vi in 

empiriskt material bestående av intervjuer. Teorin tillsammans med det empiriska 

underlaget mynnade sedan ut i analys och slutsats.  

 

 

2.3 Forskningsmetod 

Det finns två huvudformer av metoder att samla in data på, kvalitativ och kvantitativ. När 

föremål för undersökningen har bestämts och hur denna undersöknings upplägg ska se ut 

gäller det att diskutera vilken metod som ska användas för datainsamling. Uppdelningen 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är en idealtypisk uppdelning som sällan 

återfinns i verkligheten. Följande är karakteristiskt för dessa båda metoder.41  

 

Den kvalitativa delen genomförs med hjälp av olika typer av datainsamling som ofta 

redovisas i texter42. Dessa har som syfte att skapa en djupare förståelse av det problem 

som studeras43. Data kan exempelvis samlas in i form av djupgående intervjuer med 

nyckelpersoner som är och har varit delaktiga i processen. De djupgående intervjuerna 

utgår från en delvis strukturerad intervjumodell som innebär att intervjuaren har en viss 

förkunskap inom det aktuella ämnesområdet både teoretiskt och empiriskt. Detta gör att 

den som intervjuar förblir öppen för nya synvinklar och intryck under intervjuns gång.44  

 

Kvantitativ metod påminner om tekniker som används inom naturvetenskapen. Den 

består ofta av statistik, matematik och har klara riktlinjer för hur undersökningen ska 

genomföras och mäts oftast i siffror.45 En studie av den här typen är en beskrivande 

                                                 
41 Andersen, I., 1998, s. 31 ff 
42 Andersen, I., 1998, s. 182 
43 Andersen, I., 1998, s. 31 
44 Andersen, I., 1998, s. 162 
45 Andersen, I., 1998, s. 31 
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undersökning eftersom verkligheten bryts ner i variabler och förändringar återges genom 

samspelet mellan de studerade variablerna46.  

Vårt val av forskningsmetod 

Efter att ha definierat vad kvalitativ och kvantitativ metod innebär så kom vi fram till att 

en kombination av de båda metoderna skulle användas, detta för att finna svar på vår 

problemformulering. Empirin bygger dels på en kvalitativ intervju med öppna frågor 

samt två kvantitativa mailintervjuer med samma frågor.  

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsteknikerna kan indelas i flera olika kriterier. Två huvudtekniker för 

insamling av data är primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som forskarna 

personligen har samlat in och sekundärdata är data som är insamlad av andra personer i 

annat syfte än för den aktuella studien.47 För att undvika problem är det idealiska att 

använda sig av båda typer av data. Data kan då ge stöd åt varandra och styrka ett 

resultat.48  

 

Primärdata innebär att forskaren samlar in data genom intervjuer, observationer eller 

frågeformulär. Att ta fram primärdata kan vara tidskrävande och medföra betydande 

kostnader, om det är stora mängder data som samlas kan även bearbetningsprocessen 

vara tidskrävande.49  

 

Sekundärdata är i motsats till primärdata insamlad av någon annan och medför att tid kan 

sparas. Data kan bestå av litteratur såsom böcker, artiklar eller rapporter. Detta innebär att 

informationen har samlats in för ett annat ändamål än den problemställning som 

forskaren vill belysa. Informationen är således ej skräddarsydd för den aktuella studien. 

                                                 
46 Svenning, C., 2003, s. 75 
47 Andersen, I., 1998, s. 150 
48 Jacobsen, D., I., 2002, s. 152 f 
49 Jacobsen, D., I., 2002, s. 152 f 
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Ett annat problem med sekundärdata kan vara att det finns oklarheter i hur insamlingen 

av data har gått till.50  

 

Vårt val av datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata består främst 

av intervjuer. Sekundärdata består huvudsakligen av böcker och vetenskapliga artiklar. 

För att finna lämpliga böcker har vi sökt i följande bibliotekskataloger: Växjö 

universitetsbibliotek, Jönköpings högskolebibliotek, Kristianstads högskolebibliotek samt 

i LIBRIS bibliotekssystem. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna: ELIN och 

EBSCO. Huvudsökorden för litteratursökningen har varit följande: outsourcing, 

insourcing, sourcing, outsourcing+motiv, measure logistic performance.  

 

Det finns betydligt mer litteratur skrivit om outsourcing än om insourcing. Detta tror vi 

kan bero på att outsourcing varit och är fortfarande en så pass stor trend och företags-

mässigt ofta har en positiv klang. Att det däremot finns så lite skrivet om insourcing tror 

vi främst beror på två anledningar. Den första är att insourcing är ett relativt nytt begrepp 

och uppkommer först efter en misslyckad outsourcing. Den andra anledningen är att 

företag inte vill skylta med sina misslyckanden och därför inte ges lika mycket publicitet. 

Denna ojämna fördelning i litteraturen återspeglas i vår uppsats då tyngdpunkten läggs på 

outsourcing.  

 

 

2.5 Undersökningsmetod 

Det finns många typer av undersökningsmetoder, två vanliga metoder är fallstudie och 

surveyundersökningar51. 

 

Fallstudier är en typ av undersökningsmetod som är vanligt förekommande när det gäller 

undersökningar av organisationer och institutioner. Objekten måste studeras på djupet 
                                                 
50 Jacobsen, D., I., 2002, s. 153 
51 Andersen, I., 1998, s. 125  
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under en längre tid i deras befintliga omgivning för att få den rätta bilden av fenomenet. 

För att kunna beskriva, förstå och förklara vad som sker inom, utanför och mellan 

objekten är det viktigt att arbeta med många olika faktorer samtidigt. Detta innebär att 

antalet undersökningsenheter måste reduceras för att kunna hantera komplexiteten. Få 

undersökningsenheter och många variabler är något som karaktäriserar fallstudier.52 

Frågor som ”hur” och ”varför” är vanliga frågor som ställs i en fallstudie53.  

 

Surveyundersökningen lämpar sig när det ska utföras en beskrivande eller förklarande 

uppsats då frågorna ”vem”, ”vad”, ”var”, ”hur många” eller ”hur mycket” kan ställas54. 

De utvalda undersökningsenheterna bestäms vanligtvis via stickprov, som avspeglar en 

totalpopulation. Data är kvantitativa och samlas i regel in genom standardiserade enkäter 

eller standardiserade intervjuer.55 Utmärkande för surveyundersökningen är att det inte 

förekommer någon manipulation och forskaren har begränsade kontrollmöjligheter56.  

 

Vårt val av undersökningsmetod  

I denna uppsats utförde vi en surveyundersökning. Detta för att vi ansåg den metod var 

den mest lämpliga utifrån vår beskrivande problemformulering och då vi utförde 

standardiserade intervjuer. Vidare är metoden lämplig då det inte finns någon kontroll 

eller påverkan över utfallet och uppsatsen fokuserar på samtida händelser. Fallstudie 

lämpade sig inte då vi ej hade möjlighet att befinna oss på plats på företaget.  

 

 

2.6 Urval  

Det finns två olika sätt att göra urval på slumpmässigt urval och icke slumpmässigt urval.  

Ett slumpmässigt urval kan genomföras då hela populationen är känd. Ofast blir det ett 

för stort urval att undersöka totalpopulationen därför kan ett stickprov genomföras.  Detta 

                                                 
52 Andersen, I., 1998, s. 128 f 
53 Yin, R., K., 2003, s. 5 
54 Yin, R., K., 2003, s. 6 
55 Andersen, I., 1998, s. 125 
56 Rosengren, K., E., et al, 2005, s. 278 
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stickprov kan till exempel göras med hjälp av obundet slumpmässigt urval då det används 

en slumptalstabell eller genom systematiskt urval då urvalet väljs ut genom ett 

regelbundet intervall.57  

 

Icke slumpmässigt urval används då totalpopulationen inte är känd. Urvalet kan bland 

annat göras med hjälp av strategiskt urval, detta sätt lämpar sig då särskilda fenomen ska 

undersökas eftersom forskaren då själv kan välja undersökningsenhet.58  

 

Vårt urval 

I uppsatsen har icke slumpmässigts urval av företag använts då vi har gjort ett strategiskt 

val. Detta föll sig naturligt eftersom det för oss fanns få kända företag som genomgått 

såväl outsourcing som insourcing. Vår totalpopulation bestod av alla företag som 

genomgått en sourcingprocess. Då vi hade vetskap om att IKEA i Torsvik genomgått 

denna process tog vi kontakt med dem. Vår delpopulation kom sedan att bestå av de 15 

distributionscentraler, DC:n som genomgått denna process. Eftersom detta är ett stort 

antal DC:n blev det för omfattande att undersöka alla fall. Efter intervju med platschef 

Anders Malmström på IKEA i Torsvik, blev vi tilldelade ytterligare två kontakter, 

Fredrik Adolfsson, DS area manager South East Europe och Keith Jorgensen, ansvarig 

för DC Operation North America. Dessa har varit delaktiga i sourcingprocesser vid andra 

distributionscentraler inom IKEA-koncernen, Piacenza, Italien och Tejon, USA. Detta 

innebär att vi har haft kontakt med tre distributionscentraler som representerar tre olika 

världsdelar och har på så sätt fått en bred syn av verksamheten. Intervjuerna har bestått av 

två personliga intervjuer med Anders Malmström, samt mailkontakt kompletterat med 

telefonsamtal med Fredrik Adolfsson och Keith Jorgensen.          

 

Efter önskemål om anonymisering från IKEA om att inte nämna de svenska outsourcing-

partnerna vid namn har vi valt att fingera deras namn. Detta eftersom de inte har blivit 

tillfrågade och därmed inte har fått en chans att kommentera samarbetet.  

                                                 
57 Rosengren, K., E., et al, 2005, s. 126 
58 Malhotra, N., K., 2004, s. 320 ff 
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2.7 Sanningskriterier  

Validitetsbegrepp innehåller två begrepp, giltighet och relevans. Giltigheten ger en bild 

av hur väl vårt teoretiska och empiriska material stödjer varandra. Relevansen säger 

något om hur relevant det empiriska materialet är för vår problemställning. Det är svårt 

att mäta med hjälp av mätverktyg hur väl validiteten stämmer, detta är istället något som 

måste argumenteras fram. Om det råder hög grad av överensstämmelse mellan resultaten 

vid användandet av samma teoretiska begrepp vid olika verksamheter sägs det att 

validiteten är hög.59  

 

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i undersökningen. Hög reliabilitet indikerar inget 

eller litet slumpmässigt fel, undersökningen ska även kunna göras om med samma 

resultat.60  Målsättningen är att om en efterföljare följer exakt samma tillvägagångssätt 

som en tidigare utredare har beskrivit och gör om samma studie igen så ska den senare 

utredaren komma till samma slutsats och resultat som tidigare har gjorts. En förutsättning 

för att en annan utredare ska kunna repetera en tidigare studie är att alla steg finns 

dokumenterade. Detta är viktigt att göra för att inte reliabiliteten ska ifrågasättas.61  

 

Validiteten och reliabiliteten i vår uppsats  

Validiteten i vår uppsats uppnås genom att intervjufrågorna bygger på vårt teoretiska 

underlag. Efter att ha skrivit teorin sammanställdes vad vi ansåg vara relevanta intervju-

frågor. I vår teori användes många källor för att få olika infallsvinklar och stärka vår 

undersökning. Vi uppnår reliabilitet genom att återge intervjusvaren med tydliga 

kopplingar till den teoretiska referensramen samt genom noggrann dokumentation hela 

uppsatsen igenom.  

 

För att öka validiteten och reliabiliteten i uppsatsen har intervjupersonen blivit ombedd 

att läsa vårt renskrivna intervjumaterial, detta för att undvika feltolkningar. I de andra två 

intervjuerna formulerade respondenterna själva sina svar och vi behövde därför inte be 
                                                 
59 Andersen, I., 1998, s. 85 
60 Rosengren, K-E., et al, 2001, s. 198  
61 Yin, R., K., 2003, s. 37 f 
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dem kommentera ytterligare. För att uppnå en hög reliabilitet har vi intervjuat personer i 

ledande ställning som besitter den kunskap vi är i behov av på respektive distributions-

central. 

 

 

2.8 Generaliserbarhet  

Generalisering innebär att kunna dra slutsatser av en grupp eller individ utifrån 

information som framkommit vid till exempel en undersökning. Generaliseringarnas 

trovärdighet är en grundläggande fråga som är starkt förknippad med urvalskriterierna.  

Urvalet måste utgå från en logisk grund där rimliga generaliseringar låter sig göras. För 

att uppnå generaliserbarhet gäller det att sträva efter att få ett representativt urval eller att 

välja ut studieobjekten utifrån särskilda kännetecken. Ett representativt urval används 

ofta vid undersökningar som bygger på kvantitativa data och ett positivistiskt synsätt. Om 

forskningen omfattar en hel population finns det inga problem med att generalisera 

resultaten, dock är det vanligaste att ett urval görs på grund av resursbrist. 62

 

När delmängden är undersökt gäller det att ta reda på i vilken omfattning resultaten som 

framkommit gäller för totalpopulationen63. Detta innebär att generaliserbarheten går ut på 

att resultaten som framkommer ska vara tillämpliga på mer än ett fall64. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Denscombe, M., 2004, s. 171 ff 
63 Andersen, I., 1998, s. 121 
64 Mårtensson, B., et al, 1998, s. 76 
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2.9 Sammanfattning  

Vi har valt att sammanfatta metodvalen med hjälp av en figur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synsätt 
 

Positivism 

Angreppssätt 

Forskningsmetod 

Deduktion 

Kvalitativ & Kvantitativ 

Primär- & sekundärdata 

Surveyundersökning 

Datainsamlingsmetod  

Undersökningsmetod 

Urval Icke slumpmässigt 

Figur 2.1 Sammanfattning av metodvalen65

 

2.10 Tidsplan  

Denna figur visar hur vi fördelade och planerade de olika delarna i vår uppsats. 

Vecka                    9    10    11   12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22 
Problemidentifiering   
Litteratursökning   
Metod    
Teori   
Empirisk undersökning    
Analys    
Slutsatser & Reflektioner    
Opponering   

Figur 2.2 Tidsplan66

                                                 
65 Egen källa 
66 Egen källa 
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3 Teori  

 teorin utgår vi från vår sourcingprocess och tar upp teorier gällande motiv till 

outsourcing, outsourcingrelationen samt uppföljning och utvärdering. Därefter följer 

motiv till insourcing. Avslutningsvis presenteras vår analysmodell som utgår från vår 

sourcingprocess. 

 I
 

För att få en översikt av vår teori har vi byggt upp kapitlet kring vår 

sourcingprocess. Denna modell baseras i sin tur på hela förloppet från 

att ett företag har genomfört sina outsourcingbeslut tills det att de har 

tagit hem funktionen till verksamheten, det vill säga har genomfört en 

insourcing. I detta fall skiljer vi oss från litteraturen som särskiljer 

outsourcing från insourcing, medan vi beskriver utvecklingen som en 

process, den totala sourcingprocessen. När vi avgränsat vår process 

och definierat start- och slutpunkt kunde vi välja passande teorier till 

vår sourcingprocess. 

Motiv till 
outsourcing 

Outsourcing 
relationen 

Uppföljning   
& 

Utvärdering  

Vi har utgått från vår tidigare figur av sourcingprocessen som 

presenterades i kapitel 1. Vi har i detta kapitel valt att rotera den för att 

den ska passa bättre in i ett vidare modellbygge. Denna figur byggs 

efterhand på och resulterar i vår analysmodell.  
Motiv till 

insourcing 
 

 
 

Figur 3.1 Roterad sourcingprocess67

 

 

                                                 
67 Egen källa 
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3.1 Motiv till outsourcing 

Begreppet outsourcing introducerades i svenskan första gången 1997, men var redan 

innan dess ett vanligt begrepp68. Sedan dess har betydelsen vuxit sig allt större och 

starkare och är idag en stor trend bland företag. Nästan alla företag outsourcar någon del 

av sin verksamhet, även om de inte är riktigt medvetna om det. Till en början 

outsourcades främst enklare uppgifter och funktioner ur verksamheten men utvecklingen 

har gått mot att alltmer kritiska och komplexa funktioner outsourcas.69 Det finns en 

mängd olika orsaker och motiv till varför funktioner outsourcas. Många av dessa är unika 

för varje företag men det finns ändå flera motiv som ligger till grund och ses som 

gemensamma för de flesta företag som väljer att lägga ut någon del av sin verksamhet på 

en extern part.70 Under 2003 gjorde Svenskt Näringsliv en undersökning om vad företag 

ansåg vara de viktigaste skälen till att de genomfört outsourcing. De starkaste motiven i 

rangordning visade sig vara att fokusera verksamheten till företagets kärnkompetens, 

minska kostnaderna för den funktion som lagts ut, öka flexibiliteten samt att minska 

riskerna.71  

 

Kärnkompetens  

Att kunna fokusera på kärnkompetens är ett viktigt motiv till outsourcing72. 

Organisationer har en rad uppgifter som alla har varierade grad av komplexitet. Alla 

individer, grupper och avdelningar har olika erfarenheter och kunskaper. Genom att 

kombinera organisationens och personalens uppgifter går det att få en förklaring om vad 

som är organisationens kärnkompetens.73 Kärnkompetens kan förklaras genom en 

metafor: 74  

 

En organisation kan ses likt ett stort träd. Själva stammen och de kraftigaste grenarna är 

företagets kärnprodukter, de smalare grenarna är avdelningar och bladen är slut-

                                                 
68 www.metall.se, 2006-04-07 
69 Bragg, S., M., 1998, s. xi 
70 Lynch, C., F., 2000, s. 7 
71 www.svensktnaringsliv.se, 2004-04-05 s. 20 
72 www.svensktnaringsliv.se, 2004-04-05 s. 20 
73 Roos, G., et al, 2004, s. 187 f 
74 Ljungberg, A., et al, 2001, s. 159 
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produkter. Rötterna som tillför näring och stabilitet är kärnkompetens. På samma sätt 

som det inte går att se trädets styrka genom att enbart se på bladen, är det svårt att se 

konkurrenternas styrka om man bara tittar på slutprodukterna. 

 

Ett företags kärnkompetens uppstår bland annat på grund av att de har en samlad 

inlärningseffekt, särskilt när det gäller kunskap om företagets produktionsprocesser. 

Kärnkompetens är inget som försvinner med tiden och heller inget som kan förbrukas. 

Däremot måste den ständigt underhållas och uppdateras eftersom kunskap är en 

färskvara.75 Det är inte lätt att avgöra företagets kärnaktiviteter då det varierar mellan 

olika företag76. Genom att veta vad som utgör kärnkompetensen underlättas fördelningen 

av företagets resurser och företaget kan koncentrera sig på de aktiviteter och resurser som 

kan skapa ett ”unikt värde”. Tanken är att detta ska innebära att konkurrenskraften 

långsiktigt säkras. Företaget kan då koncentrera sig på vad de gör bäst och outsourca 

andra delar.77  

 

Reducerade kostnader  

För många företag har motivet att reducera kostnader varit det starkaste skälet till att 

outsourca funktioner ur verksamheten. Företaget som väljer att outsourca en funktion 

förväntar sig att utomstående företag ska kunna genomföra operationen till en lägre 

kostnad eller genom besparingar som inte hade kunnat genomföras inom företaget.78 De 

positiva ekonomiska effekter som ett utomstående företag kan uppnå beror ofta på att de 

kan utnyttja stordriftsfördelar, det vill säga samla flera företags efterfrågan på ett ställe79. 

 

Öka flexibiliteten 

Flexibilitet är en annan drivande orsak för företag att outsourca. När nya marknader och 

produkter utvecklas är det nästintill omöjligt att förutse framtida logistiska behov.80 Den 

ökande konkurrensen på den globala marknaden gör att allt fler företag inser att det mest 

                                                 
75 Roos, G., et al, 2004, s. 188 
76 Lankford, W., M., et al, 1999, s. 312 
77 Axelsson, B., 1998, s. 195 
78 Lynch, C., F., 2000, s. 10 
79 Bragg, S., M., 1998, s. 4 
80 Lynch, F., C., 2000, s. 8 f 
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konkurrenskraftiga sättet för att överleva är genom att snabbt kunna svara på en 

föränderlig omgivning.81  

 

Reducera risktagandet  

Genom att outsourca kan företag dela på risker. Dessa riskdelningar kan vara 

ekonomiska, marknads samt finansiella risker som uppkommer som en följd av 

förändringar i omgivningen. För ett enskilt företag kan dessa förändringar vara mycket 

påfrestande med tanke på företagets begränsade resurser. Genom att dela riskerna med en 

tredjepart kan företag frigöra resurser, bli mer flexibla och därmed få lättare att anpassa 

sig till den snabbt omväxlande omgivningen.82

 

 

3.2 Outsourcingrelationen  

Det krävs ständig kontroll av leverantörerna för att veta om outsourcing är ett bra beslut 

eller inte. Att välja en bra leverantör är en viktig förutsättning för en lyckad outsourcing. 

För att relationen mellan kund och leverantör ska fungera krävs det förtroende för 

varandra.83 De största orsakerna till misslyckade relationer är oftast orealistiska 

förväntningar, dålig kommunikation samt bristande förtroende84.  

 

En outsourcingrelation kan även benämnas som ett nätverk som binder samman olika 

organisationer eller verksamheter. Nätverksrelationen är ofta ett partnerskap som ses som 

ett långsiktigt åtagande.85 Detta förtroende mellan samarbetspartners måste finnas inom 

nätverket och således ständigt underhållas86. Även om detta samarbete mellan parterna 

finns så avslutas de flesta inom sju år, ofta på grund av att förutsättningarna har ändrats87.  

 

                                                 
81 Black, N., H., et al, 2003, s. 199 
82 Elmuti, D., et al., 1998, s. 20 ff 
83 Abrahamsson, B., et al, 2005, s. 254 
84 Logan, M., S., 2000, s. 21 
85 Abrahamsson, B., et al, 2005, s. 254 
86 Barthélemy, J., 2003, s. 89  
87 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 100 
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3.2.1 Dynamiska nätverk  

Ett dynamiskt nätverk är en djupgående form av samarbete och går ut på att en ledande 

organisation urskiljer och samlar ihop resurser från andra organisationer. Ett antal företag 

står för produktutveckling, andra står för marknadsföring och ytterligare ett annat företag 

står för distribution. Tillsammans erbjuder nätverket ett fåtal eller flera kompletta 

produkter eller tjänster inom ett bestämt marknadsområde. Denna sammansättning av 

komponenter gör att nätverket är starkt nog att möta och bemästra komplexa och 

förändrade konkurrenssituationer.88

 

Den primära fördelen med ett nätverk av denna typ är att varje medlemsorganisation i 

nätverket kan fokusera på det som just detta företag har sin kompetens och styrka i, 

snarare än att konkurrera med andra.89  

  

Mäklare

Designer 

Leverantör 

Producent 

Marknads- 
förare 

 

Figur 3.2 Modifierat dynamiskt nätverk90

 

                                                 
88 Abrahamsson, B., et al, 2005, s. 258 ff 
89 Abrahamsson, B., et al, 2005, s. 258 ff 
90 Abrahamsson, B., et al, 2005, s. 259 
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3.2.2 Stabila nätverk  

I ett stabilt nätverk utförs en del av verksamheten i värdekedjan av andra organisationer 

som alla är inriktade på en särskild typ av verksamhet. Vanligen är nätverket uppbyggt 

kring ett större kärnföretag som tillförs insatsfaktorer eller förser kärnföretaget de övriga 

organisationerna med varor eller tjänster. Exempel på detta kan vara distribution, 

marknadsföring, service eller försäljning.91 Mestadels formuleras kontrakt som reglerar 

förhållandet mellan organisationerna i nätverket, det kan även förekomma mer kortsiktiga 

relationer där organisationer köper och säljer till varandra som en engångsföreteelse. 

Beroende på kontraktens utformning kan kärnorganisationen byta underleverantörer när 

de vill.92  Ett storföretag med fasta underleverantörer är typexempel på stabila nätverk93.  

 

 

Kärnföretag 

Leverantör Leverantör 

Leverantör Leverantör  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.3 Modifierat stabilt nätverk94

 

 

 

                                                 
91 Abrahamsson, B., et al, 2005, s 257 f 
92 Jacobsen, D., I., 2002, et al, s. 276 ff 
93 Abrahamson, B., et al, 2005, s. 257 f 
94 Abrahamsson, B., et al, 2005, s. 258 
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3.3 Uppföljning & utvärdering  

Mätning av prestationer måste göras för att kunna utvärdera om outsourcingen bör 

fortsätta eller om företaget ska vidta åtgärder, så som exempelvis insourcing. Det är 

viktigt att outsourcingbeslut sköts och mäts på ett bestämt sätt för att bli framgångsrika.95 

Flertalet företag spenderar mycket tid åt att mäta olika aspekter inom koncernen och då 

främst intäkter, kostnader, inkomster och utgifter96. För att kunna göra en uppföljning 

och utvärdering av ”motiven till outsourcing” måste motiven göras mätbara. Att översätta 

teoretiska begrepp till empiriskt mätbara enheter kallas för operationalisering.97 Att 

operationalisera en variabel är inte enkelt, då de teoretiska begreppen ofta är mång-

dimensionella. De innehåller många dimensioner som inte kan mätas med samma mät-

instrument. En betydelsefull aktivitet vid operationaliseringen är att försöka bryta ner det 

teoretiska begreppet i dess olika dimensioner och utifrån detta ta ställningen till vilka som 

är relevanta i förhållande till problemställningen.98 Ytterligare en svårighet är att det inte 

alltid är möjligt att mäta den variabeln som direkt avspeglar det teoretiska begreppet. 

Alternativet är att gå en omväg och använda variabler som har ett förmodat starkt 

samband med det som vi vill ha empiriska kunskaper om. Dessa typer av ersättnings-

variabler kallas för indikatorer och används oftast då variablerna inte är direkt mätbara.99 

För att göra företagets prestationer mätbara krävs en operationalisering av olika 

begrepp100. 

 

3.3.1 Mätning av logistikprestationer 

Mätning omfattar såväl planering, uppföljning, utvärdering och anpassning av företagets 

verksamhet. Andra mått uttrycks i räntabilitet, försäljning, kostnader, kvalitet och kund-

tillfredsställelse.101  Däri ligger även en del kritik, målen är ofta formulerade för 

avdelningar eller funktioner istället för processer102. Processynsättet bör vara 

                                                 
95 Fan, Y., 2000, s. 218 
96 Ax, C., et al, 2001, s. 627 
97 Andersen, I., 1998, s. 80 
98 Andersen, I., 1998, s. 80 f 
99 Andersen, I., 1998, s. 82 
100 Ax, C., et al, 2005, s. 48 ff 
101 Ax, C., et al, 2005, s. 48 ff 
102 Ljungberg, A., et al, 2001, s. 240 
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utgångspunkt när mätsystemet utvecklas och kraven som ställs på processen representerar 

grunden för mätsystemet103. 

 

Eftersom logistikaktiviteterna utgör en stor del av företagets totala kostnader blir det 

betydelsefullt att analysera effektiviteten av logistiken och utveckla relevanta mätsystem. 

Det finns ett stort behov av bra logistiska mätetal och metoder främst för att styra det 

fysiska flödet av material och produkter.104 Det är viktigt att fokus riktas på de mest 

kritiska mätetalen, dessutom är det en fördel om de är enkla att använda och förstå105. 

Traditionella mätetal inom logistiken fokuserar framför allt på information inom följande 

fem områden; resursutnyttjande, kostnader, kundservice, produktivitet samt kvalitet106. 

 

Resursutnyttjande 

Fokuserar på utnyttjandet av kapital investerat i lokaler, utrustning och lager. Vanliga 

mätetal är kapacitetsutnyttjande och finansiella mätetal så som räntabilitet och 

omsättningshastighet.107 Räntabilitet finns i olika former och är en synonym till 

lönsamhet och avkastning. En av de vanligaste formerna är dock att beräkna räntabilitet 

på totalkapitalet.108 Omsättningshastigheten är ett mätetal på hur många gånger ett 

företags genomsnittliga lager eller kapital förnyas under en bestämd period. Ju högre 

omsättningshastigheten är, desto bättre är utnyttjandet av lagerkapacitet och kapital.109  

 

Kostnader 

Ett av de mest uppenbara områden att mäta är kostnaden för varje aktivitet eller funktion. 

Den information som kommer fram kan enkelt jämföras med historiska händelser för att 

på ett snabbt sätt kunna vidta åtgärder för eventuell korrigering. Exempel på mätetal är 

viktkostnader, kostnader per enhet, kostnad för backorders och total logistikkostnad.110

 

                                                 
103 Ljungberg, A., et al, 2001, s. 236 ff 
104 Björnland, D., et al, 2003, s. 72 
105 Björnland, D., et al, 2003, s. 74 ff 
106 Bowersox, D., J., et al, 2002, s. 557 ff 
107 Bowersox, D., J., et al, 2002, s. 557 ff 
108 Ax, C., 2005, 583 f 
109 www.ne.se, 2006-05-04 
110 Bowersox, D., J., et al, 2002, s. 557 ff 
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Kundservice 

För att möta kundernas krav kan företagen använda sig av mätetal som speglar andel 

perfekta order, kundtillfredsställelse och övergripande resultat. Grunden i kundservice 

utgörs av pålitlighet, tillgänglighet och operationella prestationer i form av hur lång tid 

det tar att expediera en order. Exempel på mätetal av kundservice är ledtid och 

variationer i ledtid, andel rätt expedierade order och restorder.111 Det finns många 

definitioner av ledtid men förklaras ofta som tiden från beställning till leverans. Det 

viktigaste när man talar om ledtid är dock att parterna har samma definition av ledtiden 

och därigenom vet vad de kan förvänta sig att sitt samarbete.112

 

Produktivitet 

Produktivitet mäts ofta som ett förhållande mellan output och input av till exempel 

producerade enheter eller resurser som använts vid produktion. Vanliga mått på logistiska 

prestationer är antal order levererade per fordon men även produktiviteten bland de 

anställda så som antal expedierade order per anställd och utnyttjande av utrustning.113 

Produktivitet är alltså ett mått på hur företagen utnyttjar givna resurser114. 

 

Kvalitet 

Mätetalen gällande service avspeglas vanligen i en organisations mätning av logistik-

kvalitet. Vissa mått på kvalitet är till för att övervaka effektiviteten hos enskilda 

aktiviteter medan andra täcker hela den logistiska funktionen. Mätetal som används är till 

exempel andel skador, andelen returer från kund, att order hanteras korrekt samt att 

faktureringen överrensstämmer med beställt och levererat antal.115

 

Det är vanligt att flera mätetal inom varje område används till att övervaka prestationerna 

av flera typer av logistiska funktioner exempelvis transport, lagerhållning, order-

expediering och administration. Fokus riktas alltmer åt kundservice och time 

management så som orderexpediering och information om andel leveranser i tid. Det 
                                                 
111 Bowersox, D., J., et al, 2002, s. 557 ff 
112 Lumsden, K., 1998, s. 228 f 
113 Bowersox, D., J., et al, 2002, s. 557 ff 
114 Lumsden, K., 1998, s. 617 
115 Bowersox, D., J., et al, 2002, s. 557 ff 

 25  



Teori 
 

tyder på att företagen delvis har omvärderat synen på mätning.116 Det är viktigt att göra 

ständiga uppföljningar och utvärderingar för att tidigt upptäcka brister och även vara 

beredd på att ta hem funktionen117.  

 

3.3.2 Kontrakt 

Ett bra kontrakt är en förutsättning för en framgångsrik outsourcing, då kontraktet hjälper 

till att hålla balans mellan samarbetsparterna. Det är viktigt att lägga ner mycket tid på 

kontraktsförhandlingen så det inte lämnas utrymme för misstolkningar som kan få 

negativa konsekvenser.118 När ett företag har identifierat såväl de funktioner som ska 

outsourcas som de aktörer som ska svara för outsourcingen sätts överflyttningen igång. I 

denna process står själva kontrakteringen för den del som har störst vikt och behöver 

störst övervägande då det berör många människor och syftar till långvariga relationer.  

Kontraktet är den legala grunden för relationen och därför nyckeldokumentet i 

outsourcingsprocessen. Det finns en mängd olika kontraktsformer som ser olika ut 

beroende på vilka funktioner som outsourcats, hur relationerna är uppbyggda samt hur de 

båda företagen ser på framtiden och utvecklingen. Detta gör att kontraktet har en stor 

påverkan på framgången av samarbetet.119  

 

Kontrakteringen av outsourcingen baseras på många faktorer där de viktigaste är:120

 Överenskommelsens varaktighet, hur länge samarbetet kommer att fortgå. 

 Villkor och omfattning av betalning, inkluderat vem som betalar vem, vad och 

när, så länge samarbetet bibehålls.  

 Överenskommen servicenivå, vilket i detalj beskriver hur outsourcingpartern 

bevarar en nöjd klient.  

 Uppsägningsplan, som beskriver möjligheten eller nödvändigheten till insourcing. 

 

                                                 
116 Fawcett, S., E., et al, 1998, s. 346 
117 Johnson, M., 1997, s. 167 
118 Barthélemy, J., 2003, s. 90 f  
119 Van Weele, A., J., 2005, s. 130 
120 Chapman, A., 1998, s. 13 
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Utöver dessa faktorer är det vikigt för de två företagen att utveckla, planera och se över 

konflikthantering, kommunikation, belöningssystem, uppgiftens omfång och kontroll för 

att få samarbetet att fungera på ett önskvärt sätt.121

 

När outsourcingen kommer till stadiet där kontraktstiden löper ut står ousourcaren inför 

tre val, att förlänga kontraktet med samma leverantör, att byta leverantör eller att ta hem 

funktionen till företaget, det vill säga insourca funktionen. De två första alternativen 

innebär att outsourcingen är kritisk medan det tredje alternativet avser ett avslutat 

samarbete.122

 

 

3.4 Motiv till insourcing  

Insourcingen kan vara av operativa skäl som exempelvis att höja utnyttjandegraden i egna 

resurser eller av strategiska skäl för att öka förädlingsgraden. Insourcing av strategiska 

skäl är oftast mer komplicerad än insourcing av operativa överväganden. Detta för att ny 

kunskaps- och färdighetsstruktur oftast måste byggas upp. I vissa fall ska kunskapen och 

färdigheterna överföras från den före detta leverantören som kan vara mer eller mindre 

samarbetsvillig. Vid operativ insourcing finns oftast redan kunskapen på plats i 

företaget.123  

 

Insourcing är motsatsen till outsourcing, vilket innebär att de möjliga nackdelarna är de 

samma som de möjliga fördelarna med outsourcing124. Införandet av insourcing beror 

ofta på ett misslyckat outsourcingförsök, motiven blir således de samma som motiven för 

outsourcing fast i omvänd ordning. Alltså vänds de förväntade fördelarna med motiven 

till outsourcing istället till nackdelar och blir följaktligen till fördelar igen vid en 

insourcing.125  

 

                                                 
121 Van Weele, A., J., 2005, s. 130 f 
122 Duarte, G., M., et al, 2005, s. 30 
123 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 101 
124 Bengtsson, L., 2005, s. 101 
125 Chapman, R., B., et al, 1998, s. 3 f 
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De motiv vi tog upp i avsnitt 3.1 var fokus på kärnkompetens, minskade kostnader, ökad 

flexibilitet, reducerat risktagande. Dessa fyra motiv kan vi nu vända till motiv för 

insourcing. Utöver dessa fyra kommer vi även att ta upp ytterligare två motiv till 

insourcing som vi anser vara av betydelse, minskad servicenivå och bristfällig 

kommunikation.  

 

Kärnkompetens  

Ett motiv till insourcing kan vara att utvidga företagets kompetens, detta genom att ta in 

funktioner, insourca. En allt för stark fokusering på kärnkompetens kan leda till en för 

snäv verksamhet som saknar bredd.126  

 

Reducerade kostnader  

Orsakerna till insourcing är i de flesta fall ekonomiska. Vilket innebär att ett företag då 

kan utföra en funktion till en längre kostand i egen regi. En orsak till att det är så kan vara 

att företagen löst kvalitetsproblem som tidigare leverantörer inte lyckats lösa.127  

 

Öka flexibiliteten 

Många företag blir missnöjda med outsourcingen på grund av sina höga förväntningar. 

Det är en ständig press på outsourcingpartnern att prestera mer än vad de ibland har 

förmåga att göra och detta kan skapa problem. De förväntar sig att samtidigt som den 

höga nivån av service ska uppnås så ska företaget också vara innovativt och bidra till mer 

än vad kontraktet uttrycker. Problemet ligger i att båda parterna förväntar sig innovation 

från varandra men ingen ser det som sitt ansvar. Detta medför att nytänkande och 

införandet av ny teknologi ofta stagnerar och flexibiliteten minskar.128  

 

Reducera risktagandet  

När företag outsourcar finns det risk att ett allt för starkt beroende av outsourcingpartnern 

uppstår. En orsak till att insourca kan vara för att minska sitt beroende av sin leverantör, 

som i sin tur bidrar till att risktagandet reduceras. Vid insourcing minskas risken för 

                                                 
126 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 104 
127 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 112 
128 Oates, D., 1998, s. 115 
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beroende av en annan part vilket kan öka motivationen inom företaget då en känsla byggs 

upp av att det egna företaget har en tillräcklig kompetens och är därmed konkurrens-

kraftigt.129    

 

Servicenivå  

En minskad servicenivå är en tydlig trend bland outsourcade funktioner. Som figur 3.4 

visar så sjunker servicenivån med tiden. Eftersom företag oftast ignorerar att servicenivån 

till en början sjunker så krävs det till slut stora insatser för att kunna vända trenden. Om 

det ens är möjligt att åtgärda servicenivån så leder dessa insatser ofta till stora 

kostnader.130  
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Figur 3.4 Modifierad, Förlorad servicenivå, åtgärdningskostnader131  
 

Kommunikation  

Vid outsourcing finns det risk för att det kan förekomma brist i kommunikationen vilket 

leder till att viktig information kan gå förlorad132. Ju fler personer och enheter 

informationen ska passera desto större risk är det att viktig information går förlorad samt 

att det tar för lång tid för informationen att nå slutmålet133. Insourcing kan däremot göra 

att företaget får en ökad kontroll och bättre möjlighet till styrning134.  

                                                 
129 Bengtsson, L., 2005 s. 110 ff 
130 Oates, D., 1998, s. 34 ff 
131 Oates, D., 1998, s. 35 f 
132 Van Weele, A., J., 2005, s. 123 
133 Mattsson, S-A., 2002, s. 280  
134 Bengtsson, L., et al, 2005, s. 112 
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3.5 Analysmodell 

 

  

Hur ser sourcingprocessen ut gällande distributionscentraler inom 
IKEA och vilka motiv låg bakom att insourca tidigare outsourcade 

funktioner?
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Figur 3.5 Analysmodell135

 
Vår analysmodell är uppbyggd kring vår sourcingprocess och den teori som stödjer detta. 

Analysmodellen kommer att ligga till grund för vår analys. Vår analysmodell visar hur vi 

kommer att ställa teorin och empirin mot varandra för att sedan kunna dra slutsatser.
                                                 
135 Egen källa 
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etta kapitel inleds med en företagspresentation om IKEA. Därefter följer 

intervjuer från de tre distributionscentraler som har deltagit i vår studie, Torsvik, 

Piacenza och Tejon. Avslutningsvis följer en sammanställning av vår empiriska 

undersökning.  

 D
 

4.1 Företagspresentation, IKEA 

IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad, därav namnet IKEA som är en akronym av 

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Vid starten såldes allt som kunde köpas in till ett 

bra pris som till exempel pennor och plånböcker. I början av 50-talet kom fokus att riktas 

på heminredning till låga priser som alla skulle ha råd med. Det första varuhuset kom 

sedan att öppnas i Älmhult 1958.136 Idag har IKEA 234 varuhus i 33 länder som ska 

förses med varor från sina 28 distributionscentraler137. Under verksamhetsåret 2005 

omsatte IKEA 14,8 miljarder euro138. Som kan ses i figur 4.1 ägs IKEA av stiftelsen 

Stitching INGKA Foundation med säte i Holland. Ägandeformen är till för att trygga 

oberoendet och långsiktigheten för IKEA.139

Figur 4.1 Modell över IKEA:s organisation140  
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136 www.ikea.se, 2006-05-04, Nr. 1 
137 www.ikea.se, 2006-05-04, Nr. 2 
138 www.ikea.se, 2006-05-04, Nr. 3 
139 www.ikea.se, 2006-05-04, Nr. 4 
140 www.ikea.se, 2006-05-04, Nr. 5 
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IKEA:s 28 distributionscentraler är belägna runt om i världen och är indelade i åtta olika 

regioner141. Vi har valt att undersöka sourcingprocessen av distributionscentraler i tre av 

dessa regioner. I samtliga fall har förutsättningarna varit de samma. IKEA har ägt alla 

fasta inventarier så som lokaler och ställage. De ägde även datasystemen medan 

outsourcingpartern stod för management och viss utrustning så som truckar. Detta ledde 

till att IKEA blev den enda kunden i lokalerna.142

 

 

4.2 DS North Europe, Torsvik 
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South East

South West

West Central
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Figur 4.2 Karta över DS North Europe regionen143  

 

Regionen består av två olika distributionscentraler som levererar till 39 varuhus främst i 

norden, men även till en del franchisingvaruhus i Europa och Sydostasien. Länder som är 

                                                 
141 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1 
142 Malmström, A., 2006-03-17 
143 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1 
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representerade utanför Norden är bland annat: Kuwait, Turkiet, Förenade Arabemiraten 

och Saudi- Arabien. Totalt har Torsvik ca 550 anställda, varav 50 tjänstemän.144

 

Torsviks lagringskapacitet: 

1986    60 000 m3 i lagringskapacitet 

1991 + 30 000 m3 i lagringskapacitet 

 2001 + 90 000 m3 i lagringskapacitet 

-------------------------------------------- 

 = 180 000 m3 i kapacitet för närvarande  

 

 

Intervju med Anders Malmström, Platschef Torsvik 

4.2.1 Motiv till outsourcing  

1986 hade IKEA:s lagerbehov blivit så stort att de ansåg sig behöva ytterligare en 

distributionscentral. Vid denna tidpunkt hade IKEA få distributionscentraler och ansåg 

sig själva som nybörjare. Alternativet till att driva det i egen regi var att ta hjälp av en 

extern part då IKEA saknade tillräckligt med kunskap och management för att driva 

ytterligare ett DC utöver det i Älmhult. Ännu en anledning till att inte placera DC:t i 

Älmhult var att de ville sprida riskerna. Valet av placering stod mellan de logiskt 

geografiska platserna Jönköping och Örebro. Eftersom Jönköpings kommun var välvilligt 

inställd och att där fanns två drivande entreprenörer föll valet på Torsvik, Jönköping. 

Dessa två entreprenörer jobbade tidigare på ett företag som samarbetade med IKEA och 

hade då redan en god relation till varandra.  

 

Enligt min åsikt är IKEA:s kärnkompetens försäljning, det vill säga mötet med kunden! 

Detta är något som vi ständigt jobbar efter och försöker förbättra. 

 

                                                 
144 Malmström, A., 2006-05-12  
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4.2.2 Outsourcingrelationen  

I Torsvik har vi haft två olika outsourcingpartners. Det första samarbetet med företaget X 

AB tog sin början 1986 och varade fram till 1999. Våren 1999 tog företaget Y AB över 

verksamheten som hade ambitionen att slå sig in på lagerverksamhetsområdet. Detta 

samarbete pågick sedan fram till april 2006.  

 

Trots att vi valde att avsluta samarbetet med vår outsourcingpartner upplevde vi att 

kommunikationen under samarbetet fungerade bra. Vi har upplevt att Y AB varit öppna 

mot oss, vi har haft en ”open book” relation. Till exempel har vi skickat dit revisorer för 

att se över räkenskaper och detta har inte varit något som helst problem. 

 

Då diskussionen om att ha en ny outsourcingpartner var uppe granskade vi ett flertal 

alternativ. Eftersom lagret är placerat i Sverige ville vi ha en partner som var kunnig 

inom den aktuella marknaden och då fanns det inte så många tänkbara aktörer. Vi ansåg 

dock inte att de som fanns kunde mätas i samma klass som vad vi själva kan idag, därför 

blev det ett självklart beslut att insourca. Därmed inte sagt att vi inte kan överväga ett nytt 

outsourcingsamarbete i framtiden om goda argument skulle dyka upp.  

 

4.2.3 Uppföljning & utvärdering  

För att genomföra uppföljning och utvärdering har vi en lista med sju olika mätetal. 

Givetvis har vi många fler men dessa är de publika mätningarna inom IKEA. De sju olika 

mätetalen är: ledtid, avvikelser vid utlastning, rapporterade skador från varuhusen, 

interna hanteringsskador, inventeringsdifferenser, fyllnadsgrad och hanteringskostnader. 

Dessa mätetal följs upp månadsvis och inte enbart vid missnöje. Ambitionen är att ha 

samma mätetal inom hela koncernen för att kunna få en mer rättvisande jämförelse. För 

de löpande behoven så är mätetalen tillfredsställande. Däremot för de specifika frågorna 

som dyker upp vid enstaka tillfällen kan det saknas mätetal.  

 

Mätningarna för våra egna prestationer och de som gjordes på outsourcingpartnern skiljer 

sig åt i vissa avseenden. Detta eftersom en av fördelarna med outsourcing var att vi 
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varken ville eller hade möjlighet att ha full kontroll på dem och mäta allt de gjorde. 

Däremot är de publika mätningarna samma så att vi kan följa upp deras prestationer och 

jämföra dem med våra egna. Innan genomförandet av insourcingen hamnade Torsvik 

relativt långt ner på denna rankning. Vi har inga rutiner för hur ofta vi utvärderar våra 

outsourcingpartners, men vid missnöje görs en noggrannare utvärdering.  

 

Avtal och kontrakt skrivs för att underlätta vid konflikter och en eventuell ”skilsmässa”.  

Det första kontraktet mellan Y AB och IKEA varade i fem år, därefter förlängde vi 

kontraktet ett år i taget. Uppsägningstiden var på 12 månader. Samarbetet mellan oss 

pågick 7 år, det vill säga 5 år, en förlängning och en uppsägning. I detta samarbete har 

kontraktet inte varit till någon större hjälp under uppsägningen då båda parter har tolkat 

kontraktet till sin fördel. 

 

Positiva effekter av outsourcingen har varit att vi har tvingats att vara skarpare med 

kostnader så att vi har kunnat driva effektiva förhandlingar samt att IKEA har fått ta del 

av företags Y AB:s erfarenheter och kunskap. Negativa effekter av outsourcingen har 

däremot varit att våra förväntningar inte infriades och vi har inte varit riktigt nöjda med Y 

AB:s nyrekryteringar. 

 

4.2.4 Motiv till insourcing  

Missnöje med outsourcingen uppstod då vi upplevde att dialogen med Y AB blev något 

invecklad. Mötena kom alltmera att handla om affärsförhandlingar rörande bonussystem, 

vem som skulle försäkra vad och så vidare. IKEA kände då att det hade varit enklare och 

smidigare att driva verksamheten i egen regi. IKEA såg också en kostnadsutveckling som 

inte var tillfredsställande. Y AB ville ha en ”större del av kakan” trots att det var IKEA 

som tog riskerna.  

 

IKEA upplevde även ett visst missnöje med performance. På Y AB kör truckpersonalen 

truck och plockpersonalen plockar medan personalen på DC:t i Älmhult är mer flexibel 

och behärskar flera arbetsområden. Detta innebär att personalen kan hjälpa varandra vid 

särskilda situationer. Detta problem uppdagades i samband med en kris, då omsättningen 
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drastiskt ökade sommaren 2005 och Y AB inte klarade av den ökade takten då de inte 

kunde samarbeta mellan avdelningarna.  

 
IKEA är uppdelat i åtta regioner runt om i världen, se figur 4.3. Det är de enskilda 

regionerna som är ”ägare” till de frågeställningarna som dyker upp, så som en insourcing-

fråga. Frågan diskuteras de åtta regionscheferna emellan tillsammans med distributions-

servicechefen. Frågan om insourcing innebär en omfattande förändring och diskuteras 

därför vidare i nästa nivå, Supply Chain Board, även om besluten i sig oftast tas lokalt.  

Figur 4.3 Organisationsschema 145

SCC 
Supply Chain 

Council

SCB 
Supply Chain Board

TRAD 
Trading 

STAB TP 
Transport 

DS 
Distribution Service

DSN   
North Europe 
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Central Europe 

DSSE 
South-East Europe 

DSSW 
South-West Europe 

DSECE 
East-Central Europe 

DSW 
West Europe 

DSNA 
North America 

DSAP 
Asia Pacific 

SCS 
Supply Chain Support 

                                                 
145 Malmström, A., 2006-05-03 
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Avslutningsvis vill jag säga att vårt samarbete med Y AB har avslutas på ett bra sätt och 

vi har skilts åt som goda vänner. 

 

 

4.3 DS South East Europe, Piacenza 

 
DS 

NORTH

East Central

South East

South West

West Central

Transport Areas
Europe

North

 

Figur 4.4 Karta över DS South East Europe regionen146  

 

Inom regionen finns tre stycken distributionscentraler som täcker in Italien, Österrike och 

Schweiz samt sydöstra Europa med länder som Grekland och Turkiet147. Det finns 27 

stycken varuhus inom regionen148. 

 

DC:t i Piacenza består av två byggnader, på vardera 110 000 m3 och 135 000 m3. För 

tillfället pågår en utbyggnad som beräknas vara klar om ett år, den totala kapaciteten 

                                                 
146 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1  
147 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1 
148 Adolfsson, F., 2006-05-09  
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kommer då att uppgå till 400 000 m3. Det första lagret togs i bruk 2001 och det andra 

fyra år senare.149  

 

 

Mailintervju med Fredrik Adolfsson, DS Area Manager, Piacenza 

4.3.1 Motiv till outsourcing 

Vid start hade vi en outsourcingpartner, Fige Gout, som helt och hållet skötte 

verksamheten i Italien. Fige Gout koordinerade i sin tur Kooperativa, det vill säga 

personer som går samman och bildar ett bolag där de jobbar ganska flexibelt i tid. Detta 

är väldigt vanligt inom denna bransch just i Italien. Kooperativa fanns med från starten 

2001 men nu har vi minskat dem något, framför allt i det nya lagret där vi har en större 

andel IKEA-medarbetare. Att ha en ESP, External Service Provider, är för mig bra när vi 

expanderar snabbt och inte hinner anställa själva eller om ESP utnyttjar sin storlek till att 

vara flexibel med personal/truckar etc. mellan sina enheter. Dessutom kan det vara en 

fördel när de är så bra i sin drift att vi inte vill ägna tid åt att göra det bättre än dem. 

 

Enligt min uppfattning är ledarskapet vår viktigaste kärnkompetens samt drivkraft, 

ansvarstagande, involvera medarbetare. IKEA är en ganska platt och prestigelös 

organisation. Vår personalidé kanske kan svara på vår kärnkompetens: att ge jordnära 

och rättframma människor möjligheten att växa, både som individer och professionellt, 

så att vi med gemensamma ansträngningar kan förbättra vardagen för oss själva och för 

våra kunder. Men det är klart att vi är hyfsade genom hela kedjan, men ytterst duktiga på 

heminredning, färg och form. Logistik är vi inte så dumma på, men det är kanske inte vår 

kärnkompetens i alla avseenden. Men det är min åsikt. 

 

4.3.2 Outsourcingrelationen  

Samarbetet pågick mellan 2001-2004 och anledningen till att vi inte förlängde kontraktet 

med Fige Gout var att vi trodde oss kunna göra jobbet bättre själva i Italien, vilket vi 

                                                 
149 Adolfsson, F., 2006-05-09 

 38  



Empiri 
 

också har bevisat i alla nyckeltal. Vi upplevde även att vi hade en bristfällig 

kommunikation med Fige Gout då våra företagskulturer skiljde sig åt och vi hade inte rätt 

ledarskap i Italien på den tiden för att ställa rätt krav så det var inte bara Fige Gouts fel.  

 

Kommunikation är a och o och där brast det, detta var en av anledningarna till att 

samarbetet avbröts. Det var en självklar lösning att insourca då vi inte hade energi och 

inte heller tro att någon annan i Italien skulle kunna göra det bättre än vi själva. Vi vet 

inte om det var ett bra beslut men vi tror det för när vi skulle starta upp Piacenza 2 så 

hade vi andra aktörer som alternativ, men då hittade vi inga bra alternativ till oss själva.  

 

4.3.3 Uppföljning & utvärdering  

Vi använder oss av flera olika mätetal för att mäta våra prestationer, till exempel så som 

produktivitet och hanteringskostnad per m3. Våra publika mätetal är: ledtid, avvikelser 

vid utlastning, rapporterade skador från varuhusen, interna hanteringsskador, 

inventeringsdifferenser, fyllnadsgrad och hanteringskostnader. Det vill säga: ledtid, 

avvikelser vid utlastning, rapporterade skador från varuhusen, interna hanteringsskador, 

inventeringsdifferenser, fyllnadsgrad, hanteringskostnader. Vi utvärderar våra 

outsourcingpartners kontinuerligt i allt de gör. Givetvis mäter vi vår egen prestation på 

samma sätt som vi mätte för vår tidigare outsourcingpartner. Dessa mätningar visade då 

på att vi tidigare hamnade relativt långt ner på listan. Vilka mätetal som används 

bestämdes före min tid, men de stämmer med våra övergripande prioriteringar.  

 

Kontraktet med Fige Gout sträckte sig över ett år med automatisk förlängning om inte 

någon sa något innan ett visst omförhandlingsdatum. Kontraktet gällde givetvis efter upp-

sägningstiden, även om service inte höll riktigt samma nivå efter det. 

 

4.3.4 Motiv till insourcing  

Beslutet rörande insourcing togs av mig, Fredrik Adolfsson, DS Area Manager, South 

East Europe och DS Operations Manager, globalt samt av Store Distribution Manager, 

Italien. Än så länge ser jag inga aktörer som är bättre än vi är, eftersom de alltid lägger 
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till management avgifter och jag ser inte vad de bidrar med som är bättre än vad vi kan 

göra. Det finns säkert undantag (Tyskland är nöjda), men jag har svårt att se så många 

fördelar. Nackdelarna är uppenbara. Ingen IKEA-kultur vilket då innebär minskat ansvar, 

för hård styrning på kortsiktig lönsamhet, ingen återväxt av unga talanger in i IKEA:s 

chefskader och sällan någon större prisfördel som är värd att nämna.  

 

IKEA-kulturfaktorn var en avgörande faktor när beslutet om insourcing togs. Ska vi till 

exempel ha ESP:s (External Service Provider) som inte behandlar sina medarbetare på ett 

lika bra sätt som vi? Vi kan aldrig reglera deras ledarskap och respekt för individen i 

kontrakt. 

 

Vad gäller kooperativa så är det lite annorlunda eftersom de har någon form av 

skatteförmån vilket gör dem billigare för oss (ca 15 %). Nackdelarna är de samma som 

ovan för ESP, men fördelen är att vi kan jobba närmare dem eftersom vi driver 

verksamheten. Jag skulle vilja säga att de är som Manpower där vi alltid har ca 50 % av 

styrkan som Manpower och resten bestående av IKEA-medarbetare. IKEA gör alla 

kvalificerade och avancerade uppgifter där vi behöver ha egen personal medan 

Kooperativa jobbar mer med lagring och truckkörning som inte är kvalificerat som till 

exempel kvalitetsarbete och inlastning i lastbilar.  
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4.4 DS North America, Tejon 

Figur 4.5 Karta över DS North America regionen150  

 

Regionen innefattar USA, Kanada och Mexico, i regionen finns sju stycken distributions-

centraler som servar 37 varuhus151 152. DC:t i Tejon togs i bruk i januari 2002153. DC:t 

består av tre byggnader som sammanlagt sysselsätter 450 människor154.  

 

Mailintervju med Keith Jorgensen ansvarig för DC Operation i Tejon 

4.4.1 Motiv till outsourcing 

I början av 2001 började vi expandera och bestämde oss då för att outsourca. Vi 

expanderade sedan så kraftigt att det låg utanför vår förmåga att klara det själva, både vad 

gäller personal och lokaler. Vi kontaktade flera tänkbara outsourcingpartners men erbjöd 

tillslut ett företag som heter GENCO att driva vår verksamhet. De starkaste motiven till 

                                                 
150 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1 
151 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1 
152 www.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 2 
153 iwww.dsnorth.distr.ikea.com, 2006-05-07, Nr. 1 
154 Jorgensen, K., 2006-05-12  
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outsourcingen var dels att möta den starka expansionen samt att benchmarka oss själva 

mot företag som har att driva DC:n som sin kärnkompetens. Vår egen kärnkompetens 

anser jag vara att förstå våra kunder, förmågan att anpassa oss till deras efterfråga på ett 

effektivt sätt, skydda servicenivån samt att förstå besvärligheterna med vår verksamhet.  

 

4.4.2 Outsourcingrelationen  

Kommunikationen mellan IKEA och outsourcingpartern hölls på olika nivåer. Års-

budgeten sammanställdes genom god kommunikation och partnerskap. Regelbundna 

möten hölls för att upprätthålla KPI, Key Performance Indicators, och finansiella resultat. 

Det har varit svårare att få outsourcingpartern att förstå ”IKEA-andan” än att 

kommunicera med dem. Denna outsourcing i Tejon varade från 2001 till januari 2006. 

 

4.4.3 Uppföljning & utvärdering  

För att utvärdera vår outsourcingpartner använde vi oss av ett flertal olika mätetal, så som 

KPI, finansiella resultat, feedback från varuhusen samt prestationsjämförelse mellan våra 

olika DC runt om i världen. På dessa prestationsjämförelser såg vi att Tejons prestationer 

låg sämre till än många av de andra 28 DC:na. Dessa mätetal följdes upp minst en gång i 

månaden men mycket av arbetet utvärderades veckovis. Vi hade även möten för att 

jämföra performance mot budget. Vi tror oss ha de mätetal som är nödvändiga och 

problemet är inte att vi saknar några utan hur vi ska undvika de problem som 

mätningarna visar på. Vi gör ingen skillnad på mätningarna på Tejon nu som när 

outsourcingpartnern drev det. 

 

Kontraktet med vår partner utformades av jurister så fort outsourcingbeslutet hade fattats 

och vi anser att det har fungerat bra. Kontraktet skrevs på ett år i taget och båda parter 

hade rätten att avsluta samarbetet med 90 dagars varsel.  
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4.4.4 Motiv till insourcing  

Vi kunde tydligt avläsa en negativ effekt då vår outsourcingpartner misslyckades med att 

tillgodose våra finansiella mål, servicenivå, efterfrågan samt tillförlitligheten att faktiskt 

tillgodose våra varuhus behov. Efter misslyckandet föll det sig naturligt att insourca. 

Detta beslut fattades av distributionsledningen i Nord Amerika.   

 

Avslutningsvis vill jag säga att utmaningen med outsourcingen och att upprätthålla en 

acceptabel servicenivå är en pågående process och utmaning i Nord Amerika, inte bara 

inom IKEA utan även mellan andra återförsäljare. Tjänsteföretagen tycks vara väldigt 

fokuserade på kostnader och mindre service- och försäljningsinriktade. Våra krav ligger 

högt på båda dessa områden och detta kommer även i framtiden vara ett fortgående arbete 

för att lyckas.  
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4.5 Sammanställning av empirin 
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Figur 4.6 Sammanställning av empirin155

 

 De komponenter som teorin lyfter fram 
 De komponenter som teorin lyfter fram men inte stämmer överens med empirin 
 De nya komponenter som teorin inte behandlar men som empirin belyser 

 
                                                 
155 Egen källa  
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5 Analys  

 ammanställningen av empirin används genomgående i kapitlet för att tydliggöra 

våra resonemang kring sourcingprocessen. Avslutningsvis presenterar vi vår 

uppdaterade analysmodell, där vi ställer teorin mot empirin. 

S 
 
Den sourcingprocess som uppsatsen är uppbyggd kring, introducerades redan i kapitel 1 

och har under uppsatsens gång byggts på. I detta kapitel kommer de fyra olika stegen i 

sourcingprocessen teoretiskt och empiriskt att ställas mot varandra och analyseras 

grundligt. Slutligen kommer detta att mynna ut i IKEA:s sourcingprocess och ge svar på 

vår problemformulering.  

 
 

5.1 Motiv till outsourcing 

Vår första del i sourcingprocessen behandlar motiv till outsourcing. Vi anammade 

Svenskt Näringslivs undersökning och framförde därigenom de fyra viktigaste motiven 

till outsourcing: kärnkompetens, reducera kostnader, öka flexibiliteten samt reducera 

risktagandet. Dessa fyra kommer vi att ställa mot det empiriska materialet. Som åskådlig-

görs i figur 5.1 är det inte alltid teorin stämmer överens med verkligheten och så inte 

heller i detta fall.  
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Figur 5.1 Sammanställning av motiven till outsourcing156

                                                 
156 Egen källa 
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De starkaste motiven enligt Svenskt Näringsliv framträder inte lika tydligt i vår empiriska 

undersökning. Fokusering på kärnkompetensen inom företaget är enligt teorin ett av de 

främsta motiven till outsourcing men diskuteras inte alls i något av våra undersökta fall. 

Däremot framkom det att samtliga ansåg att ta del av en extern parts kärnkompetens var 

ett starkt motiv. Detta för att funktionen skulle utföras på bästa möjliga sätt av en av de 

främsta aktörerna på marknaden. Alltså kan ett motiv till att outsourca vara att lära sig av 

andras kunskap innan det drivs i egen regi.  

 

Piacenza hade teorins motiv att reducera kostnader samt att öka flexibiliteten. Kostnads-

reduktionen eftersträvades genom att ta del av outsourcingpartnerns stordriftsfördelar och 

därmed ökar flexibiliteten genom partnerns storlek och resurser. Som framkom i 

intervjun med Malmström så var riskspriding ett starkt motiv till outsourcingen i Torsvik 

eftersom IKEA inte ville placera ytterligare ett DC i Älmhult. Detta innebar då både en 

geografisk och finansiell riskspridning.  

 

Det gemensamma motivet för alla tre fallen har varit ett expansionsbehov, i fallen med 

Piacenza och Tejon var expansionsbehovet mäkta kraftigt. I Tejons fall fanns det inga 

samband mellan teorins motiv och det faktiska förloppet, utan deras motiv var 

expansionsbehov samt möjligheten att benchmarka sig själva. För att försäkra sig om att 

få marknadens främsta aktör genomfördes i Tejon ett flertal intervjuer med potentiella 

samarbetspartners. Där efter erbjöds den mest lämpade aktören ett samarbetsavtal.  

 

Det finns ytterligare motiv som skiljer sig åt men dessa beror främst på tillfälligheter och 

olika förutsättningar på de olika platserna. Exempel på dessa kan som i Torsviks fall vara 

geografisk placering av strategiska skäl, kommunens välvilja samt kunniga entreprenörer 

som IKEA redan hade en relation med.  

 

Detta innebär alltså att motiven till outsourcing är väldigt många och oftast beroende av 

specifika situationer och omständigheter.  
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5.2 Outsourcingrelationen  

Här behandlas andra steget i vår sourcingprocess i strävan att finna svar på vår problem-

formulering. Alla företag har någon form av relation till sina outsourcingpartners. Enligt 

Abrahamssons uppdelning skiljer vi på dynamiskt och stabilt nätverk, se figur 5.2.  

 

 Torsvik Piacenza Tejon 

Outsourcingrelationen 

 
Figur 5.2 Sammanställning av outsourcingrelationen157

 

Efter våra intervjuer framgick det att samtliga tre fall ingick i ett stabilt nätverk med sina 

partners, där IKEA var kärnföretaget och outsourcingpartnerna stod som leverantörer, 

vilket kan ses i figur 5.3.  

 

 
Figur 5.3 IKEA:s tidigare nätverk158

 

                                                 
157 Egen källa 
158 Egen källa  
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Stabila nätverk syftar ofta till ett längre partnerskap men kan även förekomma som mer 

kortsiktiga relationer. Det kan dock ifrågasättas var gränsen går mellan ett kortsiktigt 

respektive ett långsiktigt perspektiv. Torsviks outsourcing varade i sammanlagt 20 år och 

fördelade sig under denna tid på två parter. Den första relationen varade i 13 år och den 

andra i sju år. Detta är två längre samarbeten jämfört med fallen i Piacenza och Tejon då 

deras relationer varade i tre år respektive fem år. Enligt Bengtsson avslutas samarbetet 

med outsourcingpartnern till 50 % inom sju år, vilket överensstämmer med såväl 

Torsviks andra outsourcingrelation som med relationerna i Piacenza och Tejon.  

 

För att bibehålla relationen och få den att fungera med ett långsiktigt perspektiv anser 

Logan att kommunikationen är väldigt viktig. Våra fallföretag har väldigt skilda 

uppfattningar om hur kommunikationen har fungerat. Dock är alla överrens om att det har 

funnits problem med att överföra ”IKEA-kulturen” till outsourcingpartnern och få dem 

att arbeta efter deras anda.  För att veta att tjänsten utförs på rätt sätt gäller det att ständigt 

se över sina outsourcingpartners och detta görs kontinuerligt på IKEA.  

 

 

5.3 Uppföljning & Utvärdering 

Tredje steget i sourcingprocessen behandlar uppföljning och utvärdering. IKEA utför 

ständiga uppföljningar och utvärderingar på sina outsourcingpartners. Detta görs genom 

olika mätetal som till viss del är gemensamma för alla distributionscentralerna. De 

publika mätningarna inom IKEA sammanställs en gång i månaden, detta för att kunna 

jämföra de olika DC:na emellan men också för att se det egna DC:ts utveckling. De 

publika mätetalen innefattar: ledtid, avvikelser vid utlastning, rapporterade skador från 

varuhusen, interna hanteringsskador, inventeringsdifferenser, fyllnadsgrad samt 

hanteringskostnader. Dessa mätetal tillhör inte någon teoretiskt gemensam kategori utan 

fördelar sig på ett flertal av de mätområden som identifierats av Bowersox och som vi 

nämnde i teorin samt kan ses i figur 5.4. Inventeringsdifferenser speglar utnyttjandet av 

resurser, kostnader för skador och hanteringskostnader hamnar under kategorin kostnader 

och under kundservice landar mätetalen som anger fyllnadsgrad och ledtid och slutligen 
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avvikelser vid utlastning som är ett kvalitetsmått. Enligt denna indelning hamnar inget av 

de publika mätetalen under produktivitet, men detta mäts dock internt i de DC:n som 

IKEA driver i egen regi. 

 Torsvik Piacenza Tejon 

Uppföljning & Utvärdering    
 Användes samma mätetal för 

outsourcade som insourcade DC? 
 Saknades något mätetal? 
 Mätetal: 

 Resursutnyttjande 

 
Figur 5.4 Sammanställning av uppföljning & utvärdering159  

 

I slutändan görs all mätning för att tillfredställa kunden, utan kund inget företag. Här kan 

en parallell dras med vad Malmström och Jorgensen säger angående IKEA:s kärn-

kompetens som innebär att tillfredställa kunden på bästa möjliga sätt. Det faller sig då 

naturligt att noggrant mäta kundservicen. Detta stämmer också väl överens med 

Ljungbergs processorienterade synsätt där kunden sätts i centrum. 

 

Enligt Björnland finns ett stort behov av mätetal som är enkla att använda och förstå. 

IKEA upplever att de har tillfredställande och tillräckliga mätetal för sina uppföljningar 

däremot upplever de att de kan sakna vissa specifika mätetal vid unika situationer. 

Problemet ligger oftast inte i att hitta mätverktyg och kontrollera mätetalen utan hur de 

ska kunna undvika de problem som mätningarna visar på. Om mätningarna under en 

längre tid har visat otillfredsställande resultat går IKEA närmare in på det DC:t för att 

kontrollera var felet ligger. Kan inte detta mönster brytas kan det på sikt vara en grund till 
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att avsluta kontraktet. Samtliga av dessa tre fall hamnade långt ner på den publika listan 

och detta blev en bidragande orsak till att utvärdera dem ytterligare.  

 

I Torsvik och Piacenza upplevdes ett visst missnöje med prestationerna vilket de tror 

delvis kan ha berott på ledarskapet. Ett svagt ledarskap kan leda till ineffektivitet, det är 

därför viktigt att mäta ledarskapet för att se hur väl det kan stimulera till engagemang. Att 

mäta variabeln ledarskap kan vara svårt. För att underlätta mätningen kan, enligt 

Andersen, indikatorer användas som visar hur väl ledarskapet fungerar. Indikatorerna 

utgörs i detta fall av de utvärderingar och uppföljningar IKEA använder sig av.  

 

Outsourcingpartnerna har haft olika förutsättningar genom kontraktet. Liksom Van Weele 

säger berör kontraktet många personer och syftar till långvariga relationer. Eftersom 

utvecklingen idag går så snabbt har definitionen på vad en långsiktig relation är 

förändrats, därför anser vi att alla tre fallen var långsiktiga relationer.  

 

Van Weele nämner att det finns en mängd olika kontraktsformer vilket även har 

framkommit genom våra intervjuer. Torsvik skiljer sig från de andra DC:na då de inledde 

sitt partnerskap med ett kontrakt på fem år. Detta kan innebära att deras partner blev mer 

villiga till att satsa på IKEA som kund eftersom att de visste att de i alla fall hade ett 

kontrakt som sträckte sig över flera år. I Piacenza och Tejon skrev däremot kontraktet 

endast på ett år i taget. Att starta samarbetet med ett fem års kontrakt ger bättre 

förutsättningar för ett långsiktigt samarbete eftersom outsourcingpartnern får tid på sig att 

etablera sig och därmed kunna prestera bättre. Kanske var det därför samarbetet i Torsvik 

varade längre än i Piacenza och Tejon. När ett kontrakt skrivs på endast ett år i taget är 

det lätt att investeringar sker kortsiktigt och då kan det bidra till en oönskad kostnads-

fokusering. I Tejon hade de dessutom en väldigt kort uppsägningsperiod vilket ytterligare 

kan bidra till ett kortsiktigt tänkande.  

 

Det är dock inte enbart negativt med korta kontraktsperioder, istället kan fördelen med en 

ökad flexibilitet för båda parter framhävas eftersom outsourcingspartern då blir mån om 

att behålla sin kund och är därför ofta innovativ. Korta kontrakt kan motiveras med att 
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företaget slipper dyra straffavgifter ifall kontraktet av någon anledning skulle behöva 

avbrytas i förtid. Att skriva ett kontrakt på fem år innebär alltid en risk då företaget aldrig 

kan vara säker på att ens outsourcingpartner kan prestera enligt kontrakt. Liksom Van 

Weele anser vi att kontraktet har en stor påverkan på framgången av samarbetet. 

 

Enligt Barthélemy är det viktigt att kontraktet är välskrivet, detta för att undvika 

konflikter samt att hålla en balans mellan parterna. Ett väl formulerat kontrakt ska 

dessutom underlätta vid en eventuell uppsägning. Ett genomarbetat kontrakt är dock 

ingen garanti för ett smidigt avslut. När samarbetet i Torsvik upphörde tolkade de olika 

parterna kontraktet till sin fördel, vilket innebar att kontraktet egentligen inte var till 

någon hjälp. Samtliga var dessutom eniga om att det är komplicerat att få ett kontrakt att 

täcka in all tänkbara situationer. I Piacenza upplevde till exempel DC:t att det var svårt att 

upprätthålla den tidigare servicenivån under uppsägningstiden. 

 

Förutsättningarna för samtliga outsourcingpartners är att de endast haft IKEA som kund. 

Om förutsättningarna hade varit annorlunda och de hade kunnat ha flera kunder i samma 

lokaler och de fasta kostnaderna ha spridits på flera aktörer.   

 

 

5.4 Motiv till insourcing 

I det fjärde och sista steget i sourcingprocessen behandlar vi motiv till insourcing. I 

samtliga fall har vi funnit att insourcingen har grundats på operativa skäl efter Bengtssons 

indelning, då operativ insourcing innebär att kunskapen redan finns inom företaget. 

Bengtsson framförde även att motiven till insourcing i stort sätt var de samma som 

motiven till outsourcing fast de omvända. Detta innebär således att de motiv som Svenskt 

Näringsliv framhäver som motiv till outsourcing blir motiven till insourcing. Som figur 

5.5 visar stämmer motiven till insourcing bättre överens med teorin än vad motiven till 

outsourcing gör. Enligt vår insamlade empiri visar studien på att de gemensamma 

motiven till insourcing var att reducera kostnaderna samt att förbättra servicenivån. 

Därefter skiljer sig motiven mellan de olika DC:na. 
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Figur 5.5 Sammanställning av motiven till insourcing160

 

Kärnkompetens framställs enligt Bengtsson som ett motiv till insourcing. Det framträder 

inte alls i vår undersökning eftersom ingen av de tillfrågade angett detta som motiv. Detta 

kan bero på att i det empiriska materialet framkommer att de olika respondenterna har 

skilda åsikter angående IKEA:s kärnkompetens. Lankford menar att det kan vara svårt att 

avgöra vad kärnkompetens är. Om det dessutom råder olika åsikter om vilken kärn-

kompetensen är, anser vi att det blir omöjligt att ange det som ett motiv till såväl 

outsourcing som insourcing.  

 

Bengtsson anger att motiven till insourcing oftast är ekonomiska. Detta stöds i empirin då 

det i samtliga fall framgick att kostnadsreduktion var ett starkt motiv. Exempelvis i fallen 

Torsvik och Tejon uppmärksammades en kostnadsutveckling som inte var 

tillfredställande, detta kom då att bli en bidragande faktor till att insourca funktionen. 

Samma utveckling kunde ses i Piacenza då de inte kunde se någon större prisfördel med 

att anlita en extern part, snarare tvärtom eftersom en management avgift tillkom.   

 

Enligt Oates har ett företag oftast väldigt höga förväntningar på att outsourcingpartnern 

ska prestera utöver vad kontraktet innefattar. Detta leder ofta till en besvikelse eftersom 

det finns en tendens till att innovationen stagnerar efter en tid då båda parter tar varandra 

för givet och ingen ser det som sitt ansvar att vara innovativ. Det leder enligt Oates till att 

                                                 
160 Egen källa  
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flexibiliteten i slutändan minskar. Detta är något som märkts av både i Torsvik och 

Piacenza då de upplevde att outsourcingrelationen blev allt mer krävande. Detta yttrade 

sig bland annat genom att vanliga rutinmöten mynnade ut i förhandlingsdiskussioner, 

samarbetet upplevdes som komplicerat och flexibiliteten reducerades. Detta ledde till att 

tankarna på att driva DC:t i egen regi stärktes. De ansåg då att flexibiliteten skulle öka 

samt att det skulle bli enklare och smidigare att själva ta över funktionen.  

 

Även om Bengtsson anger att reducera risktagandet som ett starkt motiv till att outsourca 

i Torsvik så tycks det dock inte vara något motiv till insourcing i något av de tre fallen.  

  

I samtliga tre fall har missnöje kring servicenivån varit en anledning till att insourca. 

Enligt Chapman är det viktigt att kontraktet klargör kraven på servicenivån. De har 

upplevt att deras outsourcingpartners varit allt för kostnadsfokuserade och därmed har 

servicenivån inte prioriterats. IKEA är självklart också kostnadsfokuserade men inte på 

bekostnad av servicenivån. Även Oates menar att det är vanligt att servicenivån sjunker 

med tiden, detta är viktigt att uppmärksamma och åtgärda på ett tidigt stadium. Oates 

anser även att om problemen ignoreras kan kostnaderna för korrigering bli väldigt höga, 

insourcing blir då ett alternativ. En bristande servicenivå var ett starkt argument vid 

diskussionen om insourcing i samtliga tre fall. I Torsvik uppmärksammades detta särskilt 

då partnern under en särskild situation inte kunde svara på efterfrågan och det då 

uppdagades att servicen inte höll den nivå IKEA kräver. IKEA:s kunder blev då miss-

nöjda och IKEA blev därmed lidande av sin outsourcingpartners oförmåga att prestera 

fullt ut.  

 

I fallet med Piacenza anser de att det inte finns någon outsourcingpartner som kan tillföra 

något som de inte kan prestera bättre själva. Där upplevdes även en företagskulturkrock, 

vilket kan leda till brist på förståelse mellan företagen och att kommunikationen 

försvåras. Detta anser vi i sin tur kan vara ett motiv till att insourca funktionen.  

 

I empirin kunde ytterligare en stark anledning till insourcing urskiljas, vikten av att ha ett 

starkt ledarskap. Det framkom i intervjuerna med Malmström och Adolfsson att de 
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upplevt detta på respektive DC. Ett starkt ledarskap är ytterst viktigt för att stimulera till 

engagemang och genom detta uppnå effektivitet inom organisationen. Effektivt ledarskap 

kan vara svårt att mäta, det är därför viktigt att operationalisera variabeln ledarskap så att 

den blir mätbar.  

 

Liksom med outsourcing beror insourcing alltså av en rad olika motiv. Vi tror dock att 

IKEA påverkas och dras med av en trend inom koncernen att ta hem sina DC:n i egen 

regi efter att ha känt av marknaden genom en extern part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 54  



Analys 
 

5.5 Påbyggd analysmodell 
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Figur 5.6. Påbyggd analysmodell161
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6 Slutsatser  

 det avslutande kapitlet presenterar vi de resultat som vi har kommit fram till genom 

vår undersökning. Därefter följer en diskussion kring uppsatsens generaliserbarhet. 

Avslutningsvis följer egna reflektioner samt förslag till fortsatt forskning.  

 I
 

6.1 Resultat 

Syftet med uppsatsen var: Att beskriva sourcingprocessen och därigenom belysa vilka 

motiv som ligger till grund för beslutet att först outsourca och sedan insourca 

distributionscentraler inom IKEA. Vi ska nu redovisa våra resultat.  

 

6.1.1 Motiv till outsourcing 

Vid vår empiriska undersökning framkom att empirin inte speglar teorin i alla avseenden. 

Det som överensstämmer med teorin är motiven riskspridning, reducerade kostnader och 

ökad flexibilitet. Samtliga outsourcingfall utlöstes av ett stort expansionsbehov samt för 

att ta del av en extern parts kunskap på ett område som IKEA själva inte hade tillräcklig 

kunskap inom. Tillfälligheter spelar även en stor roll när beslut om outsourcing ska tas.  

 

6.1.2 Outsourcingrelationen 

Under vår undersökning framkom att nätverket kan klassas som stabilt, detta därför att vi 

anser att IKEA har haft långa relationer med sina outsoucingpartners Det framkom även 

att det uppstått problem med att överföra ”företagsandan” till den andra parten.  

 

6.1.3 Uppföljning & utvärdering 

Det framgick att de största svårigheterna inte låg i att mäta utan att korrigera de problem 

som mätningarna visar på. Fokus låg på att mäta resursutnyttjande, kostnader, 

kundservice samt kvalitet. Kontraktsperioderna varierade beroende på de olika 

förutsättningarna som parterna ställdes inför.  
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6.1.4 Motiv till insourcing 

Det framgår tydligt av vår empiriska undersökning att motiven till insourcing stämmer 

bättre överens med teorin än vad motiven till outsourcing gör. Det som stämmer väl 

överens med teorin är att i samtliga fall har motiven varit reducerade kostnader samt att 

förbättra servicenivån. Att ha en funktion utlagd på en extern part innebär ofta 

komplikationer, således blir möjligheten att uppnå en ökad flexibilitet ett motiv till 

insourcing.  

 

En bristande kommunikation kan på sikt ge upphov till insourcing. Vikten av ett bra 

ledarskap framkom genom våra intervjuer som ännu en orsak till att insourca. Ytterligare 

motiv till att insourca har varit att de nu själva har uppnått en ökad kunskap samt att 

IKEA upplevde det väldigt komplicerat att överföra företagskulturen till sin partner. I vår 

empiriska undersökning finner vi inget stöd för att motiven för insourcing är desamma 

som för outsourcing.  

 

Liksom med outsourcing beror insourcing alltså av en rad olika motiv. Vi tror dock att 

IKEA påverkas och dras med av en trend inom koncernen att ta hem sina DC:n i egen 

regi efter att ha känt av marknaden genom en extern part.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att outsourcingrelationen måste ses likt ett äktenskap för 

att fungera, då den måste underhållas och värderas från båda parter. Äktenskap varar 

dock inte alltid i nöd och lust! 
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6.1.5 IKEA:s sourcingprocess 

 Hur ser sourcingprocessen ut gällande distributionscentraler inom 
IKEA och vilka motiv låg bakom att insourca tidigare outsourcade 

funktioner?
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Figur 6.1 IKEA:s sourcingprocess162
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6.2 Generaliserbarhet 

Om uppsatsen hade pågått under en längre tid hade vi kunnat undersöka fler av IKEA:s 

15 DC:n som genomgått sourcingprocessen och genom att öka urvalet fått en större 

generaliserbarhet. Eftersom vi bara har ett företag så speglar det endast hur det fungerar 

hos dem men genom att ha tre fall ökar vi generaliserbarheten då vi kan urskilja mönster 

dem emellan. Vi anser dock att vi har fått en klar bild över hur IKEA har gått tillväga 

genom sin sourcingprocess eftersom vi har undersökt fall i tre olika regioner. Vi tror att 

denna uppsats kan vara intressant för andra större företag med liknande intressen. Denna 

uppsats beskriver dock problematiken kring outsourcing av lagerfunktion och blir kanske 

därmed inte giltig för alla typer av outsourcing.  

 
 

6.3 Egna reflektioner 

Om vi haft möjlighet till att genomföra personliga intervjuer med våra kontaktpersoner i 

Italien och USA hade det kunnat bidra med mer information samt att vi hade kunnat 

ställa följdfrågor under intervjuns gång. Den ena intervjun har varit muntlig och har 

således blivit mer omfattande och tar därför större plats i vårt arbete än våra två mail-

intervjuer, även om dessa har kompletterats efter hand. Eftersom en del av våra data är 

kvalitativa bestående av intervjuer innebär det alltid att det finns utrymme för tolkning av 

respondenternas svar.   

 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi berört hela sourcingprocessen fram till och med insourcing hade det varit 

intressant att göra en uppföljning på hur organisationen men även hur personalen har 

påverkas av insourcingen. Eftersom det krävs tid innan några resultat kan ses blir detta ett 

av våra förslag till fortsatt forskning. Det hade även varit intressant att se hur andra 

företag har upplevt insourcingen. Har kostnaderna reducerats? Har servicenivån ökat? 

Litteraturen pekar ofta på att outsourcing har varit en trend. Vårt slutliga bidrag till 

fortsatt forskning blir således att undersöka om även insourcing kommer att bli en trend. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Motiv till outsourcing 

1. Varför, när och till vem outsourcade ni? Motiv.   

 

 

2. Vad anser du vara IKEA:s kärnkompetens/er?  

 

 

Outsourcingrelation 

3. Hur länge pågick samarbetet med outsourcingparten?  

 

 

4. Hur har kommunikationen med er outsourcingpartner varit? Har ni känt att 

kommunikationen har brustit?  

 

 

Uppföljning och utvärdering 

5. Har ni några rutiner för hur ofta ni utvärderar era outsourcingpartners?  

 

 

6. Vad har ni för mätetal och hur ofta utvärderas de? 

 

 

7. Hur valde ni era mätetal? Någonsin känt att ni har saknat något mätetal? 

 

 

8. Mäter ni er egen prestation på samma sätt som ni mätte för er 

outsourcingpartner? 

 

9. Har ni märkt några andra effekter av outsourcingen? Positiva eller negativa? 

 



Bilaga 
 

Motiv till Insourcing 

10. Var det en självklar lösning att insourca? Hade ni några andra alternativ? 

Orsaker till insourcing? Vad var det som inte fungerade?  

 

 

11. Vem/Vilka tog beslutet rörande insourcing?  

 

 

12. Under hur lång tid sträckte sig kontraktet? Hur lång är uppsägningstiden?  

 

 

13. Har kontraktet varit till någon hjälp under 

insourcingprocessen/uppsägningstiden? 

 

 

14. Har ni något övrigt att tillägga?  
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