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Sammanfattning 
Vi lever i en global värld där allt snabbare förändringar ställer allt större krav på företagens förmåga att 
anpassa sig till omvärlden. Ökade kund- och ägarkrav, snabbare konjunktursvängningar, den snabba 
teknologiska utvecklingen samt att företagen blir mer tjänsteorienterade innebär att företagen måste 
fokusera på det de är skickligast på och köpa resterande. 
Att outsourca handlar inte bara om att lämna bort en tjänst i företaget till en extern leverantör, utan till 
största delen om att prioritera det som är viktigast genom att fokusera på kärnverksamheten. Outsourcing 
kan vara allt från mindre tjänster till stora centrala delar inom företaget. Då verksamheter växer och blir allt 
mer komplexa, blir det svårare att hålla kvar all kunskap internt. 
Denna studie har till syfte att bringa klarhet i om företag begrundar den mänskliga faktorn och den kunskap 
de förfogar över vid outsourcing. Studien har även syftet att se hur företag hanterar den kunskap som 
frigörs i syfte att förflyttas. Detta har gjorts genom tre frågor: 

 Vid planer om outsourcing, finns då den mänskliga faktorn och den kunskap de besitter med i 
planeringen?  

 Hur hanteras den kunskap som frigörs i syfte att förflyttas i och med outsourcing av en tjänst?  

 Hur arbetar företag med att bevara sin kärnkompetens då de använder sig av externa leverantörer?  

Studien utgår från de intervjuer som Ana Reljanovic´ har genomfört med två svenska företag och som jag 
sedan med hennes godkännande har studerat och analyserat mot litteratur inom området.  

Resultatet visar att det stora dragplåstret i outsourcing är tanken på att företagen kan spara pengar och öka 
sin effektivitet. Det har dock visat sig att det inte är fullt så enkelt när det handlar om människor och deras 
känslor. Studien har visat att kunskap är en viktig del i ett företag och det är en svår uppgift att ta tillvara på 
den med den ständigt globaliserande utvecklingen världen över och det har visat sig att företag många 
gånger gärna gömmer sig bakom orden ”detta är bäst för företaget” medan andra ser outsourcing som ett 
par nya glasögon som kan hjälpa dem i utvecklingen.  
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Förord 
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hjälp jag behövt för att genomföra denna c-uppsats. Ett stort tack ska även Ana Reljanovic´ ha för att hon 
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Ljungby, Hösten 2010 
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Inledning 

Här presenteras bakgrund, problem och syfte med rapporten. 

Bakgrund 

Vi lever idag i en global värld där allt snabbare förändringar ökar kraven på företagens förmåga att anpassa 
sig till omvärlden. Ständigt ökande kundkrav och ägarkrav, snabbare konjunktursvängningar, den snabba 
teknologiska utvecklingen samt att företagen blir mer tjänsteorienterade innebär att företagen måste 
fokusera på det de är duktigast på och köpa in resterande.  
Företag på marknaden idag letar ständigt efter kostnadseffektiva lösningar för att kunna överleva, 
utvecklas och bli konkurrensstarka. Kunskapsöverföring mellan företag som inte är konkurrenter kan 
rätt utnyttjat bidra till betydande effektiviseringar. (Magnus Larsson ABB, 2010) 

Att outsourca handlar inte bara om att lämna bort en tjänst i företaget till en extern leverantör, utan till 
största delen om att prioritera det som är viktigast genom att fokusera på kärnverksamheten. 
Outsourcing kan vara allt från mindre tjänster till stora centrala delar inom företaget. Då verksamheter 
växer och blir allt mer komplexa, blir det svårare att hålla kvar all kunskap internt. Många företag som 
tänker på kostnadsreducering ser outsourcing som en bra lösning för att spara in pengar, samtidigt som 
de lämnar bort områden som de anser att någon annan kan göra bättre, - en win- win situation för 
företagen. (Nicholas, C Burkholder, 2006) 

Då företagen många gånger väljer att fokusera på mållinjen och kostnaderna som de lyckats spara in på 
strategivalet med outsourcing, har de inte alltid tankarna på vad som händer eller kan hända med den 
kunskap som frigörs i syfte att förflyttas. Tänker företagen på knowledge management - att bevara 
kunskap, erfarenheter och förvalta det inom organisationen? Finns den mänskliga aspekten med i 
planeringen? Aldrig har outsourcing varit så stort som det är idag. “The fact that knowledge has 
become the resource, rather than a resource, is what makes the new society unique”. Nonaka (2008) 

Toffler (1990) utropar att kunskap av hög kvalitet är nyckeln till framtiden.  

Problemdiskussion 

I en artikel skriven av Martin Wallström (2009) betonas det att det i dagens läge är sänkta kostnader och 
ökad effektivitet som är de drivande krafterna för outsourcing. Detta påvisas utifrån en undersökning om 
vilka effekter konjunkturen har haft på outsourcing inom IT-områden i 145 företag.  
Outsourcing, utkontraktering av IT till lågkostnadsländer har hittills varit ett rätt marginellt fenomen bland 
svenska företag. Det är något för de allra största, eller för mellanstora företag som lägger ut avgränsade 
uppdrag. Men i takt med att ekonomin globaliseras börjar intresset för outsourcing vakna och enligt CIO 
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Sweden är det ömsesidigt. Även de stora outsourcing leverantörerna börjar visa intresse mot Europas 
företag.  
En av de grundläggande orsakerna till denna utveckling sammanhänger enligt Bengtsson (2007) med att det 
har skett många stora teknologiska och marknadsmässiga förändringar. Några av de viktigaste teknologiska 
förändringarna är framstegen inom informations-, kommunikations- och transportteknologierna. Detta har 
gjort det möjligt för företag att till lägre kostnader, snabbare skicka varor och information över hela 
jordklotet.  
Få människor tycks ifrågasätta att kunskap har en stor betydelse i dagens affärs- och arbetsliv. Både 
konsulter, akademiker och praktiskt verksamma människor ute i organisationerna pekar ut kunskap och 
kompetens som en nyckelpost inom företaget. Alvesson (2004) Många vill enligt Alvesson (2004) peka ut 
kunskap som nyckeln till dagens och framtidens företagsamhet.  Davenport och Prusak (1998) tvivlar inte 
på att ”kunskapens makt… är just den makt som behövs i en global ekonomi som befinner sig i snabb 
förändring och präglas av en allt intensivare konkurrens”  
Många konsulter gör reklam för möjligheterna med outsourcing genom att trycka på kärnverksamheten. 
Många konsultföretag säljer genom meningar så som ”Outsourcing handlar om att prioritera det som är 
viktigast genom att fokusera på kärnverksamheten”(Accenture 2010) eller ”Med minskade kostnader 
frigörs kapital som kan återinvesteras i verksamhetens strategiska delar” (Capgemini 2010)  
Utgångspunkten är satt i det faktum att många företag det senaste decenniet har valt att fokusera sin 
verksamhet på någon eller några kärnkompetenser, och länge har huvudargumentet vid outsourcing varit 
att företag ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och detta argument är förvisso fortfarande starkt 
men enligt vissa konsultbolag handlar outsourcing idag inte enbart om stora besparingar. Det handlar om 
att bli effektivare och konkurrenskraftigare på marknaden, om att frigöra kapital till investeringar och 
resurser till kärnverksamheten. Bengtsson (2007) 
En del forskare hävdar dock att outsourcing kan leda till att företag blir ”ihåliga” och i längden riskerar att 
tappa sin kompetens på viktiga områden och på sikt även tappa konkurrenskraft. Bengtsson (2007) 
Pressen från omgivningen är stor på företag när det gäller effektivitet, utveckling och kapitalsparande 
vilket leder till att många verksamheter ser outsourcing som en lösning på problemet. Många anlitar ett 
konsultföretag som kommer och kartlägger verksamheten för att visa vilka delar de kan outsourca för 
att öka de tre ovanstående faktorerna, det många dock verkar glömma är den kunskap som frigörs i 
syfte att flyttas och de människor och dess känslor som berörs av beslutet att outsourca. Kunskap ska 
enligt Toffler (1990) ses som verksamhetens närmaste väsen för att kunna generera penga- och 
produktmakt i slutändan.   

”Den stora sammanhängande organisation, som en gång var en källa till stolthet, framstår nu som en källa till 
strategiska, operationella och ofta ekonomiska problem. Nu handlar det om organisatoriska nätverk, strategiska 
allianser, ’fabriker inom fabriker’, outsourcing och business process reengineering”. Lee & Hassard (1999) 
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Problemställning 

Problemställningen lyder: 
  

 Vid planer om outsourcing, finns då den mänskliga faktorn och den kunskap de besitter med i 
planeringen?  

 Hur hanteras den kunskap som frigörs i syfte att förflyttas i och med outsourcing av en tjänst?  

 Hur arbetar företag med att bevara sin kärnkompetens då de använder sig av externa leverantörer?  

Syfte 

Syftet med rapporten är bringa klarhet i om företag begrundar den mänskliga faktorn och den kunskap de 
besitter vid outsourcing. Jag vill se hur företag hanterar den kunskap som frigörs i syfte att förflyttas, samt 
medarbetarnas inställning gentemot outsourcing.  

Avgränsning 

Ämnet och begreppet outsourcing är väldigt brett och har flera olika inriktningar. Outsourcing kan 
förekomma i flera olika led inom organisationen och på flera avdelningar inom den. Det kan handla om allt 
ifrån enstaka arbetsuppgifter till en hel tjänst eller till och med en hel avdelning. Varje fall har sin unika 
historia, kunskapen de behöver, verktyg de använder och syftet till varför de väljs ut att outsourca samt hur 
överföringen går tillväga.  
Jag har i denna studie valt att avgränsa mig till att studera outsourcing utifrån tre frågor (se 
problemställning) som handlar om den mänskliga aspekten och den kunskap som frigörs i syfte att flyttas.  
Jag kommer inte att lägga någon fokus på de många begrepp som finns eller studera olika fall av 
outsourcing, utan studien kommer att specificeras utifrån Ana Reljanovic´s intervjuer med två företag, 
deras uppfattningar och erfarenheter av outsourcing.  
Inom ämnet kunskapshantering och hur företag arbetar för att bevara kunskap finns det olika metoder men 
jag har valt att begränsa mig till den metod som respondentföretagen använder sig av. 
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Metod 

Kapitlet redogör för tillvägagångssätt, metod för datainsamling och litteratur samt metodkritik. 

Val av metodansats 

Inom samhällsvetenskapen pratas det om två olika metodiska angreppssätt – kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Detta görs med utgångspunkt från om informationen som undersöks är hårddata eller mjukdata. 
(Holme & Solvang, 1997). Kvantitativt och kvalitativt handlar kort och gott om vilken form av information 
som samlas in: siffror (kvantitativt) eller ord (kvalitativt). (Jacobsen, 2002). 
Den kvalitativa metodens syfte är att skapa förståelse. Informationen som samlas in ska generera en 
djupare förståelse av det som studeras och ska beskriva helheten i sammanhanget. (Holmie & 
Solvang,1997). Den kvalitativa metoden är också flexibel så till vida att den tillåter människor att själva 
tolka verkligheten, utan redan angivna frågor och svar. Detta görs genom att observera människor, se vad 
de gör och säger och låta dem tala med egna ord. Exempel på kvalitativ metod är fältarbete, eller 
observation och öppna intervjuer. (Jacobsen, 2002).  
Jag har valt att använda mig av den kvalitativa metoden då arbetet syftar till att skaffa djupare förståelse 
för verksamheters tankar kring outsourcing och kunskapshantering. Men det som är av vikt är att förstå 
människorna genom deras egna ord och perspektiv, och därefter analysera och tolka informationen. Därför 
anser jag att studien är av kvalitativ natur. 

Induktiv ansats 

Induktiv ansats innebär att gå från empiri till teori. Det betyder att undersökaren går ut i verkligheten utan 
förutfattade meningar och förväntningar och samlar in relevant information för att slutligen organisera de 
data som framkommit. Teorierna utformas sedan utefter denna utgångspunkt. Målet med induktiv ansats 
är att ingenting ska begränsa vilken information den enskilda undersökaren samlar in. (Jacobsen, 2002) 
Deduktiv ansats är tvärtemot induktiv. Här går undersökaren från teori till empiri vilket betyder att 
undersökaren utgår från befintliga begrepp och teorier. Jacobsen (2002) anser att denna strategi innebär 
att arbetet bör inledas med att skaffa sig en uppfattning om hur omvärlden ser ut för att därefter samla in 
nödvändig empiri. Dock menar Jacobsen (2002) att undersökare som använder sig av denna metod endast 
letar efter information som stämmer överens med dennes uppfattningar och därmed kan viktig information 
förbises. 
Enligt Jacobsen (2002) skiljer strategierna sig från varandra genom deras olika tolkningsnivåer. Den 
induktiva ansatsen innehåller en tolkningsnivå mindre och kan därför ses som något närmre verkligheten 
än den deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsens största svaghet är enligt Jacobsen (2002) faran för att 
undersökaren ska få svar på hur respondenterna uppfattar forskarens tolkning av verkligheten. Den stora 
skillnaden mellan dessa två ansatserna är öppenheten för ny information.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete 

 

 Ann-Carina Ravn  

1988-05-04 

Ämne: Examensarbete 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2IL00E  

 

Jag har valt att använda mig av den induktiva ansatsen då jag anser att den är bättre att använda när det 
råder osäkerhet om vad som är betydelsefulla förhållanden. Jag baserade även mina val på 
tolkningsnivåerna som Jacobsen (2002)pratat om.  
 
Tolkningsnivå 1: Den undersökte ger sin syn på verkligheten. 
Tolkningsnivå 2: Forskaren tolkar den information som den undersökte har gett. 
Tolkningsnivå 3: Den som läser resultaten tolkar dem på sitt eget sätt.  

Insamling av empiri  

Här presenteras tillvägagångssätt för insamling av empiri.  

Intervjuer 

Intervjuerna är utförda av min klasskamrat Ana Reljanovic´ och används i samråd med henne i denna 
rapport.  
Alla respondenter under intervjuerna som genomförts är konfidentiella och kommer inte att namnges i 
rapporten. Detta för att ingen ska känna sig uthängd och för att de ska ha möjlighet att tala fritt utan att 
känna sig pressade. Det är viktigt att ha med i tankarna att denna studie enbart är för skolan och inget som 
företagen själva anser att de behöver undersöka internt vid denna tidpunkt.  

Ostrukturerade intervjuer 

För att kunna få en förståelse och en så uttömmande intervju som möjligt genomfördes en ostrukturerad 
intervju där intervjuaren ställde öppna frågor vilket tillåter respondenten att mer fritt kunna utveckla sina 
svar.  
En ostrukturerad intervjuform valdes för att få in många tankar och kommentarer samt för att inte hämma 
respondenten och riskera att missa värdefulla åsikter. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa intervjun är en 
unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder i undersökningspersonernas 
vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur deras eget perspektiv och med 
egna ord.  
Kvale (1997) säger även att intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt 
för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade 
kunskaper. Detta är precis det vi vill uppnå då vi vill veta deras personliga erfarenheter och åsikter kring 
ämnet outsourcing. 
En intervjuguide har tagits fram med guidande rubriker och förslag på frågor som kunde komma till 
användning under intervjun. En intervjuguide visar i vilken ordning de olika frågorna kommer tas upp under 
intervjun. Guiden kan beskriva i stort de ämnen som ska täckas eller så kan den rymma en rad omsorgsfullt 
formulerade frågor. (Kvale 1997). 
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Dock har denna intervjuguide inte visats för respondenten då vi inte vill distrahera denne med en massa 
papper och ”manus”. Följdfrågorna har varit olika beroende på vem respondenten är och hur uttömmande 
svaren har varit.   
En partintervju består av en intervjuare och en respondent som tillsammans har ansvar för att det blir en 
bra intervju. Rollfördelningen är tydlig men ansvaret är gemensamt (Kylén 1994). En partintervju har valts 
för att det ska bli ett samtal trots att respondenten är den som huvudsakligen ska prata. Tanken är att det 
är lättare att samtala med någon än att utsättas för en utfrågning.  
En intervju ska enligt Kylén (1994) utföras enligt trattmodellen. Först ska avsikten med upplägget på 
intervjun presenteras. Eventuell intervjuguide visas och en förklaring av hur intervjun och resultatet 
kommer att användas. En presentation av vem intervjuaren är samt vilken roll den besitter ska förklaras. 
Respondenten ska sedan prata fritt om de områden som intervjun ska behandla och intervjuaren ska 
enbart uppmuntra respondenten att prata och utveckla. Därefter efterfrågas mer konkreta svar och mer 
exakta fakta. Frågor som gör svaren mer kompletta ställs. När alla områden gåtts igenom informeras 
respondenten åter igen om vad resultatet ska användas till samt för möjlighet att själv ställa frågor.  
Trattmodellen har funnits i åtanke under intervjuerna, med det är ingenting som har följts slaviskt. Syftet 
med intervjun och arbetet har tydligt presenterats i början av intervjuerna samt att möjlighet för 
respondenten själv att ställa frågor funnits.  
För att på bästa sätt kunna följa med i samtalet under intervjun har en diktafon använts. Detta i samråd 
med respondenten.  

Mejl intervju 

Jag har skickat ut en rad öppna frågor till olika outsourcingleverantörer 
Ett följebrev utformades även för att ge en kort inledning om vilka vi är och vad frågorna handlar om samt 
vad de ska användas till. Enligt Kylén (2004) bör det finnas ett följebrev eller en inledning så att den som 
svarar blir motiverad.  

Val av företag och respondenter 

Valet av företag och respondenter gjordes i samråd med min klasskamrat Ana Reljanovic´. Vi valde utifrån 
personliga kontakter. Vår kontaktperson på företagen valde senare ut den respondent som var mest 
lämpad för studien och intervjuerna. Kontaktpersonerna valde ut de som de även tyckte hade bra 
erfarenhet om outsourcing så att det lätt skulle kunna bli en diskussion under intervjuerna samt att det 
skulle kunna bli en bättre dialog mellan intervjuaren och respondenterna. 
Den ena respondenten är äldre och har varit med i företaget en längre tid. Denne har varit med och byggt 
upp företaget till vad det är idag. Respondenten har inte många år kvar på företaget utan planerar sin 
pension. Vår andra respondent är lite yngre och har en bakgrund från flera olika företag och har inte 
arbetat lika länge som vår första respondent har, men har ändå arbetat på företaget tillräckligt länge för att 
ha en bra uppfattning om hur allt fungerar i deras verksamhet. Företagen som vi valde och de respondenter 
vi blev tilldelade arbetar i dagens läge med arbetsuppgifter och har sina uppdrag på IT- avdelningen inom 
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sin organisation. Men intervjuerna är inte fokuserade på hur IT- outsourcingen fungerar utan det har varit 
en dialog om outsourcing som ett generellt begrepp och har inte specificerats. Anledningen till detta är för 
att respondenterna idag även sitter på nyckelposter samt ansvarighetsposter vilket har gjort att de kan 
återberätta för oss om hur outsourcing fungerar generellt. 
Vid val av vilka outsourcingleverantörer vi skulle välja föll valet ganska slumpartat. Vi läste in oss på ämnet 
outsourcing och hittade på den vägen olika leverantörer av outsourcing men vi frågade även företagen som 
intervjuades, vilka leverantörer de använt och använder sig av. På grund av tidsbrist och mindre intresse 
från leverantörerna har det varit svårt att får till en personlig intervju och därför har dessa intervjuer fått gå 
tillväga via mejl och telefon för att kunna upprätthålla en dialog och kommunikation med leverantörerna. 

Webbsökning och webbanvändning 

Jag har valt att använda mig i stor utsträckning av webben då jag letat efter artiklar och avhandlar om 
ämnet outsourcing. Webben har även hjälp mig att få kontakt och information om outsourcingleverantörer 
.  

Litteraturstudier 

Litteraturen har tagits fram genom egna sökningar på bibliotek, www.adlibris.se, www.amazon.com samt 
genom vägledningar från lärarhandledare. Sökningarna har utgått från de behov som uppstått under 
arbetets gång. Det har då handlat om litteratur såväl angående metodval som gällande artiklar i ämnet 
outsourcing.  

Undersökningsmodell 

 
 

 
 
 
 
 
 
Innan jag började den empiriska undersökningen genomförde jag en förberedande litteraturstudie för att få 
en bra grund att stå på. Under tiden som den empiriska undersökningen genomfördes kompletterade jag 
den med litteratur för att hela tiden öka förståelsen för ämnet. Dessa stadier ledde fram till min analys och 
mina slutsatser.   

Förberedand
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Metodkritik 

Intervjuer 

Min rapport bygger till stor del på de intervjuer som genomförts av Ana Reljanovic´ med respondenter på 
olika företag inom det ämne jag valt. En av svagheterna med mitt val av källor är att mycket av rapporten 
står och faller med den insamlade informationen i empiriavsnittet.  
I en partintervju finns det risk att intervjuaren påverkar respondenterna. Respondentens syn på syftet med 
intervjun spelar också en roll och svaren kan variera beroende på om respondenten känner sig bekväm med 
vad resultatet ska användas till eller inte. (Kylén, 1994) Risken är liten att respondentens svar har vinklats 
av intervjuaren eftersom denne inte tidigare varit aktivt verksamma inom området outsourcing. 
Min styrka i detta fall är att jag inte själv genomfört intervjuerna vilket ger mig en helt opartisk syn på 
materialet och jag har inte kunnat påverka svaren i intervjuerna.  
 
Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna följa med i intervjuerna och dialogerna bättre än om 
intervjuaren skulle ha antecknat. Intervjuaren la stor vikt på att vara engagerad och att försöka upprätt 
hålla en diskussion med motfrågor för att kunna få så bred och stor förståelse om ämnet som möjligt. 
Intervjuaren har inför varje intervju frågat om det är okej att spela in dem och de har alla varit positiva till 
det. Intervjuaren har även förklarat att inspelningar endast kommer att hjälpa i renskrivningen och att allt 
kommer att raderas efteråt. Dock kan detta påverka respondenten omedvetet och göra dem lite nervösa, 
men jag tvivlar på att detta påverkat utfallet av intervjuerna. Respondenterna ville ha en kopia av 
inspelningen och vill att vi efter studien raderar inspelningarna då de vill vara anonyma.   
Det är viktigt att klargöra att intervjuerna har utförts av Ana Reljanovic´ och att de används i samråd med 
henne och att hon är välkommen att själv använda det i framtida studier.  

Mejl intervjuer  

Att jag valt mina outsourcingleverantörer till mina mejlintervjuer ser jag inte som ett problem, tvärt om. Jag 
känner att detta kan ge mig bättre insikt i området då jag inte har fått kontakt med dem genom våra 
fallföretag utan på egen hand, vilket minskar påverkan utifrån. 

Val av företag och respondenter  

Vi har valt att lita på våra kontaktpersoner på våra fallföretag då vi anser att de är ärliga och presenterar 
oss för personer som besitter den kunskap som efterfrågats. Detta kunde vi snabbt förlita oss på då 
intervjuerna kunde besvara våra frågor och diskussioner.  

Litteratur- och Källkritik 

Att leta efter artiklar och information på nätet innebär alltid en risk från undersökarens sida. Det är svårt 
att bedöma värdet i en text på nätet men jag tycker att jag har hittat källor och artiklar som är pålitliga.  
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Övrig litteratur har jag fått rekommenderad av klasskamrater, handledare och kontaktpersoner och anser 
därför att de är pålitliga källor. Jag har försökta att finna de tyngre källorna som kunnat ge mig en stabil och 
bra teorigrund. 
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Teori 

I detta kapitel redovisas den teoretiska referensramen som anses relevant för denna studie. Detta kommer 
senare att användas som underlag till analysen. 

Outsourcing 

Outsourcing handlar om att överföra en intern aktivitet såsom en tjänst, arbetsuppgift eller avdelning till en 
extern organisation. Denna externa organisation fortsätter att arbeta med tjänsten eller arbetsuppgiften. 
Det är inte bara aktiviteten som flyttas från den interna organisationen till den externa utan det är även alla 
verktyg, arbetsmetoder, personal, beslutsfattande. (Greaver, 1999) 

Fördelar och nackdelar med outsourcing 

Fördelarna med att outsourca en del av sin organisation till extern verksamhet varierar beroende på vilket 
område outsourcingen berör. Att outsourca en del av den IT-drift som finns i verksamheten medför enligt 
TDC Hosting (2009) enklare budgetering, minskade investeringskostnader samt minskade 
personalkostnader. TDC Hosting (2009) menar att det blir en fast månadsavgift till den externa 
verksamheten och att huvudföretaget då slipper oförutsedda utgifter om det till exempel blir problem med 
hårdvara eller liknande, vilket innebär att du inte överskrider den förutbestämda budgeten eftersom det är 
IT-leverantörens ansvar att lösa problem som uppstår.  
Enligt TDC Hosting(2009) innebär en outsourcing av ett område att företagen kan fokusera mer på sin 
kärnverksamhet och samtidigt få direktaccesser till experter inom de områden som de valt att outsourca.  
 
Det är lättare att betona och se fördelarna än nackdelar som kan komma att uppstå när ett företag 
använder sig av outsourcing (Greaver, 1999). Outsourcing kan ses som en helhetslösning för hela 
organisationen, och det finns många anledningar och fördelar inom flera områden i en organisation till 
varför outsourcing kan verka och ge ett bra resultat.  
Om företagen ser till organisationen i sin helhet kan outsourcing medföra att organisationen blir effektivare 
då de bara fokuserar på vad de internt gör bäst. De kan öka sitt produkt- och servicevärde samt bli mer 
flexibla när de kommer till förändringar, olika krav för produkter, teknologier och service.  
När det kommer till företagens kostnadstänk och hur outsourcing kan ge fördelar inom denna del i 
företaget är det att företagen reducerar sina kostnader genom att de externa leverantörerna står för 
arbetet och dess tillvägagångssätt som tilltalar och företagen kan även vinna på att de externa 
leverantörerna har en lägre kostnadsstruktur.  
Outsourcing kan även ge fördelar när det kommer till företagets intäkter då företaget kan komma närmare 
marknaden och få mer affärsmöjligheter genom de externa leverantörer som företagen använder sig av vid 
outsourcing. De kan även påskynda expansionen genom att använda sig av och utnyttja den externa 
leverantörens utvecklande förmågor, system och processer. Även förbättringsåtgärder inom företagen kan 
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effektiviseras igenom outsourcing då outsourcing gör att företagen kan förbättra sin hantering och kontroll, 
förbättra deras riskhantering samt skaffa sig innovativa idéer. (Greaver, 1999) 
Att outsourca innebär många fördelar för organisationerna men det finns även fällor som måste 
undvikas och det är viktigt att det finns tydlig dokumentation i arbetet med outsourcing. En nackdel 
med outsourcing är att företagen kan känna att de får en minskad insyn och kontroll över de olika 
områden som de lämnat bort. (CIO Sweden, 2010) 

Att outsourca innebär risker, ingenting är riskfritt. Dessa risker uppkommer då företaget flyttar 
information mellan företag och leverantör. Detta kan medföra kommunikationsproblem mellan de två 
parterna. Vilket i sin tur kan bidra till missförstånd och missnöje mellan dem. En annan risk är även att 
värdefull och konfidentiell information ska läcka ut. (Adermalm et al, 2008) 

När ska ett företag outsourca 

Jerker Runnquists främsta råd till den som går i outsourcingtankar på global nivå är att ”tänka igenom sin 
strategi noga. – Vad gör vi idag, vad kostar det egentligen och hur vill vi ha det i morgon?” Är företaget i 
fråga på global marknad bör de ha en strategi som reflekterar det säger Runnquist i en intervju med CIO 
Sweden (2010). 
Nästa steg enligt Runnquist är att realisera strategin. ”Här finns det många olika sätta att göra det på. Det 
beror på vilken typ av företag det handlar om säger Runnquist”. Han fortsätter med att säga att globala 
teknikföretag och banker ofta gärna gör något som kallas för captiveupplägg när de startar en egen 
leveransverksamhet utomlands, ofta i Indien. De flesta andra företag väljer oftast, och bör enligt Runnquist 
välja en ren outsourcingmodell.  
Efterföljande steg är enligt Runnquist att säkerställa sin governancestruktur på plats, så att verksamheten 
vet att den fungerar. Detta ska underlätta i arbetet om att styra upp och följa relationen mellan 
verksamheten och leverantören. Det är viktigt att det från början sätts upp tydliga regelverk och 
dimensioner för organisationen. ”Beskriv noga vad som ska levereras, och var tydlig med vilka 
ansvarsområden som gäller så att verksamheten inte bara fyller på med mer resurser på hemmaplan om 
det uppstår problem.” 
Enligt Runnquist är det ofta i detta arbetsstadie som det går snett. Han menar att en stor del av arbetet går 
ut på att definiera tydliga komponenter i leveransen.  
Runnquist ser en viss fara med att lägga ut för mycket av sin verksamhet men säger att den största faran 
ligger i att verksamheten inte har tänkt igenom vad de själva måste förändra för att hela leveranskedjan till 
slutkunden ska fungera.   
För den som går i outsourcingtankar är det ofta besparingar som lockar, men det gäller att vara försiktig 
och tänka till. 
– En miss som vanligen görs är att företag underskattar kostnaden för hanteringen av relationen och alla 
transaktioner som uppstår när de inte kan lösa problemet över bord, säger Jon Rognes, forskare i BPO vid 
handelshögskolan i Stockholm i en undersökning av CIO Sweden.  
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Det sägs att det i teorin inte spelar någon roll var en uppgift utförs i en globaliserad värld där alla ständigt är 
uppkopplade. Rognes håller inte med det påståendet, han har i sitt arbete sett att svårigheten med att 
hantera problem tilltar med avståndet. Men det är inte bara kostnadsmässiga missar som kan uppkomma. 
Det finns även risk för att förlora kunskap som tidigare funnits inbyggd i organisationen. Det som skrivs i ett 
avtal kan flyttas med allt annat som skyddar en process, det försvinner och måste läras upp på nytt.  
– Detta är inte alltid en negativ sak säger Rognes i intervjun. En verksamhet kan ha jobbat på ett krångligt 
och ineffektivt sätt tidigare och då är det bra att gamla rutiner försvinner och att man glömmer det gamla 
arbetssättet. Men det kan slå fel också, man måste ha det i betraktande.   
Utmaningen vid outsourcing blir enligt Rognes att få till koppling och relation mellan den egna 
verksamheten och den verksamhet man outsourcar till. (CIO Sweden, 2010) 

Kompetens  

Karlöv (2003) säger att Kunskap + erfarenhet + förmåga = kompetens är en av de vanligaste förklaringarna 
på vad kompetens är.  
Ett företags tidigare utbildningar av medarbetarna och även nyare utbildningar kan ses som en 
kunskapsbank i företaget. Erfarenheten har de fångat upp under olika tidsperioder i samband med 
arbetsinnehåll. Den sista komponenten är förmåga och där menar Karlöv (2003) att ha förmågan är att 
kunna se hur mycket kapacitet, kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna lösa det aktuella 
problemet eller arbetsuppgiften.  
Begreppet kompetens kan även förklaras genom att man delar upp det i olika delar som är relaterade till 
olika områden inom en verksamhet: 

- Den personliga kompetensen: förmågor som inte är direkt kopplade till olika yrkesroller utan något 
som medarbetarna använder sig av inom yrkesutövandet. 

- Den organisationsspecifika kompetensen: detta är kompetens som är relaterad till företagets 
direkta struktur eller den specifika branschen. 

- Den affärsrelaterade kompetensen: kompetens som är kopplad till den direkta affärsdrivande 
verksamheten.(Karlöv et al.2003) 

En av de enklaste definitionerna som finns på vad kunskap är och som många företag använder sig av är att 
kunskap är information som har värde. Karlöv (2003) 
Det finns många olika resurser som behövs inom ett företag för att de ska kunna prestera sitt bästa. Men 
vad som ibland glöms bort är att de mänskliga resurserna bidrar till mycket mer än sitt arbete. De bidrar 
även med deras nätverk och relationer.(Alvesson 2004) 
”De professionella för med sig till företaget sin sakkunskap, sina färdigheter i att skapa och bevara 
relationer, sitt nätverk av kollegiala kontakter och sina etablerade relationer med tidigare, nuvarande och 
potentiella klienter”(Løwendahl 1997:41) 
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Det som är svårt för många företag och något som är en av de viktigaste uppgifterna är att försöka behålla 
alla sina nyckelpersoner så att den kompetens och kunskap finns kvar på företaget. (Alvesson 2004) 

 Kärnkompetens 

Det finns många kompetenser och förmågor inom ett företag men det är inte alla som kan ge företaget 
dess kärnkompetens. Kärnkompetens är kunskap, färdighet, talang, information och unika effektiva 
metoder som ger ett företag dess konkurrensfördelar. (Greaver, 1999) 
Hur mycket och vad ett företag kan prestera och uppnå beror helt och hållet på företagens kompetens. För 
att kunna bli så konkurrenskraftiga och framgångsrika som möjligt måste företaget ha en god insikt om sina 
grundläggande kompetenser. Detta skapar goda möjligheter till de pågående arbetsuppgifter och 
slutresultat. (Bengtsson 2007)  
Prahalad och Hamel (1990) menar på att kärnkompetens har tre distinkta egenskaper och det är:  

1. Den är svår att imitera  

2. Den ger ett betydande bidrag till kundupplevd nytta 

3. Den ger access till många marknader.  

Prahalad och Hamel (1990) vill göra en koppling från kompetens till liknelsen av ett träds rotsystem. Trädets 
stam och de grövre grenarna är företagets kärnprodukter och trädets smalare grenar är alla affärsenheter 
och alla löv som finns är företagets olika produkter. Kärnkompetenserna som ett företag har är alla smalare 
grenar (affärsenheterna) och löven (produkterna) med ett stabilt flöde av kunskap, färdigheter, kontaktnät 
och resurser. I sin tur så ger löven (produkterna) och de smalare grenarna (affärsenheterna) 
kärnkompetensen ett underhåll som innebär nytänkande och nya utvecklingsbanor. De vinner och tar 
lärdom av varandra. 

Kunskap 

Kunskap är ett brett begrepp. Begreppet kunskap används på väldigt skiftande sätt och kan då omfatta 
information (den enkla kunskapsbiten), kunnande (hur ska man göra), förklaring (kunskap som besvarar 
frågor som ”varför” och ”vad ligger bakom”?) och förståelse (kunskap som hänvisar till mönster och 
samband). Alvesson (2004) 
Ofta blandas kunskap och information ihop och betraktas som samma innebörd vilket är fel. Det är enligt 
Alvesson (2004) viktigt att dessa två begrepp hålls isär. Han menar att i kunskap ingår utövande av omdöme 
och förmågan att göra tolkningar. Information är data insatt i ett sammanhang men som inte behöver 
rymma omdömesförmåga. 
Davenport och Prusak (1998) definierar kunskap som ”en flytande blandning av strukturerade erfarenheter, 
värderingar, kontextuell information och expertinsikter som bildar en ram för bedömning och införlivning 
av nya erfarenheter och ny information”.   
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För att det ska kunna skapas ny kunskap, det vill säga förnya organisationen krävs et individfokus. Enligt 
Nonaka (2008) är det individens engagemang och önskan att lära sig något nytt som är avgörande.  

Knowledge management 

Knowledge management eller kunskapshantering som det heter på svenska handlar om hur information 
skapas, sprids och används i en verksamhet. Kunskapshantering är ett begrepp som uppkom under 1900-
talet och blir mer och mer känt. Bengtsson (2007) 
Kunskapshantering innebär att informationen i en verksamhet är en förutsättning för effektiv kunskap. 
Kunskapshantering består enligt Beynon- Davies (2002) av tre centrala processer: 

- Kunskapsuppbyggnad: anskaffning av kunskap från organisatoriska medlemmar och skapandet av 
ny organisatorisk kunskap.  

- Kunskapslagring: representation av kunskap för att underlätta hämtning.  

- Kunskapsöverföring: kommunikation och utbyte av kunskap mellan organisatoriska medlemmar.  

Centrala frågor inom knowledge management är hur organisationer utvecklar och tillgodogör sig kunskap, 
delar med sig av den och utnyttjar den. Bengtsson (2007). Enligt Bengtsson (2007) är det vanligaste svaret 
på varför knowledge management är gynnsamt eller inte för en verksamhet att det handlar om ”tacit” eller 
explicit kunskap. Tyst kunskap är sådan kunskap som är svår att överföra till tal och skrift, och som byggs 
upp genom erfarenhet. Bengtsson (2007) definierar att tyst kunskap som ”den implicita och icke 
kodifierbara ackumulationen av kunskap som är resultatet av ’learning by doing’”. Detta stämmer överens 
med Nonakas (2007) ramverk för knowledge management som tar sig utgångspunkt i huruvida kunskapen 
är tacit eller explicit.  
Enligt McElroy (2002) finns det två typer av knowledge management, första och andra generationen. Den 
första generationen fokuserar på att värdefull kunskap redan existerar inom organisationen och att det 
enda som behöver göras är att fånga den, kodifiera den och dela den. Syftet med Knowledge management 
blir inte att förbättra kunskapsproduktionen utan att förbättra integreringen av kunskapen till praktiken. 
Den andra generationens Knowledge management utgår från att kunskapen produceras i mänskliga sociala 
system genom individuella eller delade processer till vilka det finns någon form av regelbundenhet.  

Lägga ner eller flytta en tjänst  

När ett projekt ska avslutas ska de medarbetare som varit engagerade i projektet enligt Tonnquist (2007) 
utvärdera vad som har gjorts och vilka prestationer som utförs. Han säger även att de bör dokumentera alla 
de erfarenheter och resultat som de kommit fram till och som de anser är viktiga att förmedla. I och med 
att alla dessa avslutande steg tas innan ett projekt läggs ner får projektet/arbetsuppgiften ett formellt 
avslut. De inblandade kan till exempel följa upp prestationerna i förhållande till planerade milstolpar och 
aktiviteter som de förutbestämt, sammanställa alla kostnader, utvärdera de metoder och samarbeten som 
gjorts. Alla dessa aktiviteter bör dokumenteras ner för att sedan kunna spridas vidare till de andra.  
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Tonnquist (2007) betonar även hur viktigt det är för alla projekt att få ett avslut, även om projektet avbryts 
i förtid.  
När medarbetare förlorar eller avvecklas från ett projekt kan det upplevas som en förlust eller så kan det gå 
så långt att medarbetarna börja känna att det är ett personligt misslyckande. Den period som uppstår efter 
avvecklingen blir vad Tonnquist (2007) kallar ”sorgearbete”, detta måste få ta sin tid och det är inte förrän 
en medarbetare har kommit över och släppt sina känslor som den kan gå inför nya uppgifter och vara helt 
fokuserade. Det är viktigt att alla får veta anledningen till sådana beslut så att det inte blir några som går 
runt och fokuserar sina tankar på vad som hände och varför. (Tonnquist, 2007)  
När man varit med och arbetat med en uppgift och bidragit med kunskap och tid är det bra för självkänslan 
och den personliga utvecklingen att kunna se resultatet av det arbete som utförts. Det är enligt Tonnquist 
(2007) viktigt att ge feedback och förklara för den anställde varför uppgiften flyttas eller läggs ner. Är 
avvecklingsfasen planerad i god tid brukar det gå smärtfritt då de som berörs har hunnit smälta nyheten.  
Enligt Tonnquist (2007) Kan det ibland uppstå en känsla av tomhet efter att denne flyttats från sin 
ursprungliga arbetsuppgift. Den berörda kan uppleva en känsla av att inte vara behövd eller eftertraktad. 
Det kan vara svårt att engagera sig i något nytt.    

Att kommunicera vid förändringar 

Under hela förändringsarbetet är dialogen med medarbetarna det viktigaste instrumentet. Det är viktigt att 
ledningen talar med dem och inte till dem. Ekstam (2005) säger att det är viktigt att genomföra 
kontinuerliga utvecklingssamtal med var och en av de inblandade. Dessa utvecklingssamtal ger ledningen 
möjlighet att uppfatta stämningsförändringar, farhågor och förhoppningar. Ekstam (2005) betonar att 
dessa samtal bör användas till att kortfattat beskriva var och ens framtid efter förändringen. Han säger att 
om medarbetaren måste förändra sin arbetssituation drastiskt eller sluta vid företaget är det viktigt att ta 
tag i dessa samtal direkt för att få en diskussion om dennes framtid.  
Ekstam (2005) tar upp ett antal punkter som han anser är viktiga att tänka på vid informationsspridning: 

 All information ska bygga på att företaget vill hjälpa och stötta, inte av nödtvång eller för att någon 
annan bestämt att det ska göras.  

 Informationen ska komma tidigt. 

 Informationen ska alltid vara sann, inte tillrättalagd för att de inblandade ska tro att det passar i 
verksamhetens intresse.  

 Informationen ska ges vid rätt tidpunkt, inte när de inblandade är arga eller ur balans på annat sätt.  

Ofta vid förändringsarbeten uppstår det ryktesspridningar och som ledare finns det en hel del som kan 
göras för att förebygga dessa bland annat: 

 Agera så att medarbetarna känner tillit till dig. 

 Håll dina medarbetare informerade. 
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 Informera ärligt och rakt. 

 För en ständig dialog med dina medarbetare. 

 Håll övriga verksamhets chefer informerade. (Ekstam, 2005) 
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Empiri 

I detta kapitel redovisas den empiri som samlats in genom intervjuer med respondentföretag. 

Respondent företag 

För att få en inblick och kunna studera ämnet outsourcing valde jag att arbeta utifrån två olika 
respondentföretag. De företag jag studerat har visat mig hur outsourcing fungerar i praktiken och hur det 
både uppfyller positiva och negativa aspekter hos dem. Jag valde att studera två företag som skiljer sig från 
varandra där första respondentföretagets outsourcing har börjat ifrågasättas internt om såvida det är en 
bättre lösning och om det verkligen har varit det bästa strategiska val som företaget kunnat göra.  
Det andra respondentföretaget ser outsourcing som en bra lösning och de tycker att det är ett av det bättre 
strategiska val som företaget kunde genomfört. Företagen har valt att vara med i studien av rent personligt 
intresse men ser i dagsläget inget större internt intresse för att företagen skulle behöva undersöka och 
studera om outsourcing varit något bättre strategiskt val eller inte för dem internt. I och med detta är 
respondenterna anonyma till en stor del. Jag kommer att ge en kort företagspresentation för att läsaren ska 
kunna få en bild över omfattningen och deras arbete. Jag kommer att namnge de två företagen som företag 
X och företag O.  

Kort företagsbeskrivning av Företag X 

Företag X är ett svenskägt företag som har runt 2000 anställda och har sitt huvudkontor placerat på två 
olika positioner i Sverige, där ca 1000 medarbetare är placerade. Resten av medarbetarna är utspridda på 
tio olika säten i världen uppdelade på fem kontor i Europa, tre i USA och två i Asien. Företag X:s 
arbetsuppgifter är att dagligen finnas tillgängliga som ett supportföretag och erbjuda sina kunder tjänster 
så som IT-lösningar, kommunikationslösningar och tekniska lösningar. De har utvecklat en stor del av deras 
IT-lösningar internt men har i vissa delar börjat byta ut de egentillverkade systemen mot köpta system och 
färdiga lösningar. Då respondentföretaget anser att det finns vissa delar som de inte har kompetens till att 
utveckla har det ur ett kostnadsperspektiv varit bättre att köpa färdiga lösningar.  
Samtidigt som de arbetar med sina vardagliga arbetsuppgifter har det under en längre tid även börjat 
outsourca fler och fler tjänster och i vissa fall inte mer än enstaka arbetsuppgifter istället för en hel tjänst. 
Ju mer företaget använder sig av outsourcing desto större har oron hos de anställda och till viss del 
ledningen blivit. Inget visar dock att dessa ”bubblor” av oro är något större hot utan de ligger under ytan. 
Det är dock endast en tidsfråga innan de börjar undersöka ifall vinsterna vid outsourcing verkligen är helt 
och hållet positiva.  
Det som medarbetarna känner som en bubbla av oro är en känsla av att företaget bara ser utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv och inte utifrån vad som är det bästa för företaget. Företaget ser ännu inte detta 
själv, vilket vill säga att det inte är något som alla ännu upplevt som en oroväckande bubbla utan det 
upplevs fortfarande olika bland medarbetarna. Detta tror vår respondent beror på att alla medarbetarna 
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inte har kommit i kontakt med outsourcing på samma sätt då de kanske arbetar på en avdelning där de inte 
valt att outsourca någon tjänst eller arbetsuppgift. Detta är dock något som kommer upptäckas mer och 
mer då det inte bara drabbar en avdelning utan alla och det måste finnas en överblick över hela 
organisationen och företaget. (Personlig kommunikation 20010-02-26) 

Kort företagsbeskrivning av Företag O 

Företag O är även detta ett svenskägt företag men som är betydligt större än företag X då de har flera 
medarbetare samt att de är utspridda i flera delar av världen. Företag O är ett större möbel- och 
heminredningsföretag som många kunder väljer att vända sig till när de söker en snygg design och större 
sortiment. Något som detta företag är unikt känt för är att det här finns ett sortiment för alla, både dem 
som inte vill lägga en större summa på heminredning och de som vill lägga lite mer på det. Hela företag O:s 
organisation är väldigt komplex och stor då det finns flera olika flöden, inriktningar och arbetsuppgifter. För 
att de ska kunna arbeta och slutföra alla deras arbetsuppgifter har de även mindre dotterbolag som håller 
dem vid liv och hjälper till med att få företaget att rulla och behålla sin stora roll på marknaden som de i 
dagens läge har. Vår respondent från detta företag arbetar inte på något av dotterbolagen utan har sin 
arbetsroll i huvudorganisationen.  
Vår respondent arbetar på IT avdelningen i organisationen. Företag O har utvecklat de flesta av deras egna 
system idag och de ansåg att de hade kompetens till att fortsätta att utveckla, fram tills för några år sedan 
då de valde att vända sig ut till marknaden för att se vad det fanns för färdiga och installationsklara system 
att köpa in. Då IT-sidan ständigt växer i samma takt som organisationen måste de utvecklas och förändras 
om de ska kunna hinna med omvärldens både interna och externa utvecklig.  
För att kunna göra detta har de sett outsourcing som en lösning då de i vissa fall inte behövt köpa in ett 
dyrare system eller hitta de medarbetare som besitter den kompetens internt i företaget som behövs för 
arbetet, har det varit betydligt lättare för företaget att hyra in en extern leverantör som har kunnat arbeta 
vidare med en deltjänst men även enstaka arbetsuppgifter.  
Många medarbetare har sett denna lösning som väldigt effektiv och smart i vissa av fallen men vår 
respondent tar även upp att det alltid finns enstaka fall som har visat sig vara mindre lyckade eller att det 
har varit jobbigt att avveckla en tjänst från avdelningen eller organisationen, då det har varit medarbetare 
som kommit i mellan och varit tvungna att lämna oss eller flytta runt i organisationen. Men ännu ses 
outsourcing som en bra lösning och det är inget som de ännu anser vara något sämre strategiskt val, 
snarare tvärtom. (Personlig kommunikation 2010-03-24) 

Outsourcing inom Företag X 

Respondenten vi möter på företag X har lång erfarenhet av det arbete som respondenten har utfört på 
företag X och har arbetat nästa alla sina år hos detta företag. Respondenten menar att även om det är dags 
att lämna sitt arbete och gå i pension är det inte riktigt så lätt och släppa sitt livsverk. Arbetsplatsen har 
blivit något mer än en familj, det är respondentens livsstil. Arbetsplatsen har varit mer eller mindre dennes 
centrum i hela livet, på fritiden umgås respondenten med sina arbetskamrater, de som började arbeta på 
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företaget nästan samtidigt. ”Våra familjer har kommit varandra nära och det har mer eller mindre inget val” 
säger respondenten och skrattar. ”Vi är mer än bara vänner och vi beter oss alla och är som en enda stor 
familj”.  Så denne kan förstå hur känslan måste vara för dem som blir ”drabbade” av outsourcing.  
När respondenten började på företaget var det bara runt sex anställda och om de jämför med hur många 
det är idag ligger siffran betydligt högre och det känns som allt har hänt över en natt. De gick från tre rum 
till stora kontorsbyggnader. Men detta är inget som är konstigt då det blev mer arbetsuppgifter och ju mer 
komplexa de blev, ju fler anställda behövdes. Alla med olika bakgrunder, erfarenheter, utbildningar och 
kunskaper.  
Idag är vår respondent ”snart i land” som denne säger det själv, ”det är dags att dra sig tillbaka och lämna 
över ett livs arbete”. Därför kan det göra mer än ont i magen när det uppstår en oro för vad som kommer 
ske i framtiden och vart de har hamnat idag. I intervjun förklarades syftet med c-uppsatsen och detta är ett 
ämne som ligger varmt om hjärtat då de handlar om att bevara företaget och att de ska fokusera på sin 
kärnkompetens och respondenten kan förstå hur de som blir outsourcade kan känna, då denne själv har 
många olika känslor om att sluta för att gå i pension.   

Företag X: Var tar medarbetarna vägen  

Det första respondenten tar upp när diskussionen om outsourcing börjar är kopplingen mellan tjänster, 
arbetsuppgifter och medarbetare. Ofta vet de att någon inom företaget har den kompetens, kunskap eller 
erfarenhet som de söker men var tar de vägen när de väljer att outsourca flera tjänster eller delar av 
företaget? Det finns flera medarbetare som de har haft ett nära samarbete med och som de vet har den 
kompetens som behövs. Det som är skrämmande ibland är att företag outsourcar tjänster där företaget är 
medvetna om att det sitter nyckelpersoner och arbetar med denna uppgift. Vår respondent menar på att i 
och med outsourcing kan nyckelpersoner försvinna från företaget och då är frågan, hur fortsätter vi att 
arbeta utan den nyckelpersonens kunskap? Det är något som kan skapa oro för många av de anställda och 
det skapar en negativ inställning inom organisationen. Det är då många som blir rädda, de ställer sig i 
försvarsposition vilket kan leda till att många ändrar sitt humör och arbetssätt då de är rädda att deras 
arbetsuppgifter och uppdrag ska tas ifrån dem. Det finns risk att det uppkommer en inställning om att ifall 
de inte förhindrar det eller försvarar sig så försvinner även deras arbete.  
Denna inställning som uppkommer gör att många medarbetare häller cement i sina skor och vägrar röra 
framåt utan står på samma ställe och inväntar en argumentation, de vill försvara sig. Men vår respondent 
menar att om de stannar upp en stund och tänker igenom det så handlar de egentligen inte om att de ska 
försvara sig, för det är inte alltid på grund av medarbetarna som outsourcingen sker som många i första 
stund tror. Utan det finns flera faktorer som styr till varför företaget väljer att outsourca men eftersom det 
är känslor och människor vi har och göra med så blir det tolkningar av vad det känner och det är just detta 
som har hänt i och med deras inställning emot outsourcing. I och med förändringar uppkommer det nästan 
alltid falska rykten om vad som händer i och kring organisationen. (Personlig kommunikation 2010-03-17) 
På företag X har det uppstått en något negativ inställning som uppkommit från att en del medarbetare har 
blivit olyckliga över situationen med outsourcing och de mänskliga faktorerna styr ännu en gång över vad 
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som händer. Svackor kan lysa igenom i deras prestation med arbetsuppgifterna, samt att en del uppgifter 
har skjutits upp och fått nya deadlines då de anställda som känt sig nere behövt mer tid till att samla sig. 
Många vet heller inte hur företaget gick tillväga för att avveckla dessa medarbetare som inte längre får 
arbeta vidare. Det har även varit en svår övergång för de medarbetare som behövt flytta runt i 
organisationen då de i vissa fall behövt ändra arbetssätt och verktyg eller liknande. Men vår respondent 
menar även att företaget har insett många av de situationer som uppstått när de behövt avveckla 
medarbetare och har därför försökt att se det som att det inte bara är arbetskraft som försvunnit utan att 
det är människor och människors känslor som sätts på spel. Vilket vår respondent menar på att företaget 
har varit duktiga på att inte missa sådana delar. För det blir lätt så när det sker snabba förändringar, att de 
inte alltid tänker på de delar som de från början trodde skulle bli ett litet problem men som har växt mer 
och mer. De har inte ignorerat och slutat bry sig efter ett tag utan insett och ser fortfarande idag vad som 
sker. (Personlig kommunikation 2010-03-17) 
Men något som de borde vara bättre på är att informera mer om vad som händer vilket många 
medarbetare föreslagit säger respondenten för företag X, men responsen från företagsledningen har varit 
lite svag där men de menar även på att de inte kan förklara för medarbetarna hur många gånger som helst 
utan vissa delar sker för de anser att de har studerat och analyserat fram att det är det bästa valet som kan 
tas för företagets bästa i första hand. (Personlig kommunikation 2010-04-09 

Företag X: Var tar arbetsuppgifterna vägen 

I vissa fall berättar respondenten att det har handlat om att medarbetarna får vara kvar på sin arbetsplats i 
organisationen men att deras arbetsuppgifter har blivit outsourcade. Reaktionen som har uppstått från 
medarbetar här är att de känner att de själva ha försvunnit då deras arbete som de kanske har arbetat med 
under de senaste åren bara ska försvinna och förändras. Ännu en gång är det medarbetarnas känslor som 
kommer i kläm och de får en känsla av att det är väldigt negativt och de såras av att de känner att det är 
någon som kommit och tagit deras arbete, att de inte varit tillräckligt bra på det de gjort.  
Vår respondent förstår dem för det är jobbigt för ens självkänsla, det är ens arbete och alla känner att de 
gör sitt bästa i det. Det blir som en klump i magen när någon tar över ens arbete och en av de första 
känslorna blir enligt respondenten att personen i frågan som satt med arbetsuppgifterna först och suttit 
med dem något eller några år känner att de blir i fråntagna detta på grund av att de inte längre kan leverera 
det som krävs för arbetsuppgiften, ett personligt misslyckade. Känslan av att de inte kan sitt arbete när de 
verkligen trodde att de kunde leverera.(Personlig kommunikation 2010-03-17) 
Ett exempel kan vara ett projekt som någon av medarbetarna varit med och startat upp och sedan drivit i 
många år. Verkligen gett all sitt arbete åt att de ska bli så bra som möjligt och uppnå de bästa resultaten. 
Detta arbete kan vara en av milstolparna i ens karriär. Men då kommer företagsledningen och presenterar 
olika analyser som visar att projektet i fråga inte ska vara verksamt i organisationen längre utan flyttas till 
externa leverantörer av olika anledningar. Det är då dessa känslor som vår respondent berättat om tidigare 
uppkommer och medarbetarna kan känna sig arga och lite nere då deras arbete tas från dem. Detta skapar 
i sin tur ett annat problem och det är att medarbetarna kan tappa sin kämpaglöd. Drivkraften som de haft 
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inombords för att kunna arbeta och visa sina kunskaper och egenskaper dör ut och de gör bara det som de 
måste prestera, det vill säga de lägger inte ner helhjärtad tid på deras arbete som förr och tar hand om sitt 
arbete som de har gjort förut.  
De har en negativ inställning då de får nya arbetsuppgifter för i den stunden känns det jobbigt för 
medarbetarna att börja om och arbeta upp något nytt eller så känns det jobbigt för de måste komma in i en 
redan inarbetad arbetsuppgift.  
Vår respondent vill dock påstå att om detta är fallet har medarbetarna blivit lite för ”hemma” på jobbet, lite 
för bekväma. Samtidigt som respondenten förstår känslan av att någon tar något ifrån dem eller att det 
sker drastiska förändringar så måste även medarbetarna veta att förändringar kan ske och det är helt okej 
för dem att känna att det har blivit ett jobbigt avslut med det måste även sluta vara för bekväma med sina 
arbetsuppgifter och uppdrag. De måste se nya uppdrag som en nystart och inte som ett nederlag. Vår 
respondent vill gärna ha förståelse och det finns det men eftersom vår respondent har suttit med i 
ledningen länge så finns det en annan synvinkel på detta och det är att vissa bara är för bekväma. Vilken är 
en helt normal syn, det finns alltid två sidor av en sak. Det är aldrig svart eller vitt på en gång, den gråa 
sidan mellan kan vara större i många fall. (Personlig kommunikation 2010-03-17) 

Företag X: Varför outsourcing 

Varför företaget har valt att outsourca vissa tjänster och arbetsuppgifter är olika från fall till fall, samma sak 
gäller det när det kommer till enstaka eller flera arbetsuppgifter. Vår respondent har inte varit med i alla 
beslut eller studier som har gjorts över varför de ska välja att outsourca utan det är alltid noggranna 
analyser och studier över vad och hur det ska gå tillväga för att det ska bli så bra som möjligt. För att det 
ska ge den effekten som företaget kräver så måste det även arbetas igenom noggrant. Men det finns ett 
par faktorer som alltid diskuteras när det kommer till outsourcing, anledningar till varför de väljer att 
outsourca. Dessa är övergripande faktorer som styr och som är huvudanledningarna. Sedan finns det alltid 
flera olika anledningar från fall till fall. (Personlig kommunikation 2010-03-23) 

1) Pengar - skära ner på kostnaderna och spara pengar! 

Vilket företag letar inte efter olika sätt och metoder för att kunna spara pengar på menar respondenten. 
Det är den ständiga frågan, Hur gör vi? och När kan vi göra det så att vi kan vinna på det och pengarna 
sparas? Vi har inte alla resurser i världen även om vi gärna vill tror det i många fall, och detta tror även alla 
medarbetare då och då. Så ibland har vi inte alltid med den tanken om kostnader. Detta är något som även 
sätts som mål när de talar om outsourcing. För att företaget ska kunna generera större summor pengar 
måste de hitta alla de olika sätten att kunna arbeta sig fram på. Vad är det som kan ge oss mindre 
kostnader då om vi outsourcar? Jo vi överlämnar en tjänst åt en extern leverantör, i denna stund så står vi 
inte längre för de system, verktyg och så vidare som behövs för att kunna utföra tjänsten eller 
arbetsuppgiften. Vi behöver inte tänka på hur många medarbetare och vilken kompetens som vi måste 
tillsätta på rätt ställe till rätt tjänst för att det ska bli rätt utfört för det har den externa leverantören hand 
om. De sitter inte heller i våra lokaler så där försvinner även kostnader.  
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Respondenten menar att de köper en tjänst när de outsourcar, de lämnar över sin tjänst och köper tillbaka 
den helt klar och färdig. Där tjänar vi pengar och vi behöver inte själva styra upp allt vi måste ha för att 
tjänsten ska kunna utföras, vi får den klar. (Personlig kommunikation 2010-03-23) 

2) Vinna tid – allt kan gå lite snabbare 
Det handlar även om att ständigt kunna leverera alla resultat i tid och det bästa är om vi kan leverera det 
snabbare än vad vi själva trodde. Det kan vara allt ifrån alla vardagliga mindre arbetsuppgifter till större 
arbeten, tjänster och projekt och så vidare. Alla dessa saker har vi tidsschema på. Alla tjänster utförs hela 
tiden efter en planering och vi måste följa den för att våra kunder ska vara nöjda. Sen finns det de 
arbetsuppgifter som kan komma upp på morgonen och ska lösas för en kund fram till senast 
eftermiddagen, dessa arbetsuppgifter är oerhört viktiga att vi hinner lösa och bli klara med. Även om 
kunskapen vi behöver för att kunna arbetet redan finns i huset så kan det ibland ta mer tid än vad vi 
förväntar oss och detta av flera olika orsaker och faktorer som kommer in och stör vår rytm och arbetsgång. 
Genom att outsourca kan vi vinna tid genom att de utför vår uppgift med samma kunskap och erfarenhet 
som vi har men de levererar den lite snabbare för det fokuserar endast på denna arbetsuppgift eller tjänst. 
Detta leder till att resultatet kan levereras snabbare vilket ger oss en fördel och stor vinst.(Personlig 
kommunikation 2010-03-23) 

3) Utveckling – det öppnas nya dörrar  
Det är inte alltid vi går framåt, alla står ibland still och kanske helt enkelt kört fast. Ingen är på stång hela 
tiden och kan utvecklas ständigt betonar respondenten. Det finns perioder då de arbetar så långt som de 
kommit i utvecklingen och för stunden och perioden så passar det med deras arbetsuppgifter och så vidare. 
Men det finns faktorer som trycker på både internt och externt över organisationen som gör att utveckling 
måste ske och det måste förändra för att kunna arbeta vidare med vissa arbetsuppgifter. Som 
respondenten menar på i föregående förklaringar så räcker de inte alltid med att kunskapen finns i huset 
utan ibland så kanske det fattas en liten del som ingen kan eller så är alla redan så upptagna i deras arbete 
så utvecklig och förändringsarbete får inte plats. Så i och med outsourcingen så kan företagen få kontakt 
med nya förändringar och utvecklingar utåt som de kanske inte hade stött på internt. (Personlig 
kommunikation 2010-03-23) 

Företag X: Kunskapen 

Något respondenten är rädd för och säger ordagrant är: 
”Jag får ont i magen när jag hör allt och jag vet att jag snart måste gå i pension, jag är rädd för all vår 
kunskap ska försvinna och aldrig hitta hem igen”.  
Respondenten berättar att hur det än är i teorin så handlar det i praktiken om en ren och snabb 
överlämning. Exempelvis på en av de arbetsuppgifter som respondenten varit verksam i har de presterat 
bra och de har gett goda resultat inom arbetsuppgifterna men ledningen såg att om de outsourcar denna 
del, det vill säga hela den arbetsuppgiften så kan de få ett bättre pris för arbetskraften och företaget vinner 
då pengar på detta samt att det fått ett annat tidschema på det, vilket leder till att det hade gått snabbare 
än vad det hade gjort om företaget internt hade arbetat med arbetsuppgiften. Samtidigt som vi ska 
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outsourca så måste de som arbetar med uppgiften i många fall vara med i avvecklingen från organisationen 
till det nya externa företaget. (Personlig kommunikation 2010-03-23) 
Första tiden brukar det alltid vara ett nära samarbete så att företaget ser till att överförningen fungerar bra 
till den externa leverantören. En del kunskap har försvunnit från företaget i och med avvecklingen av 
medarbetare och att de inte längre ansvarar och arbetar med den sortens arbete när det nu sköts genom 
externa leverantörer. Kunskapen om den specifika arbetsuppgiften är nu placerat hos den externa 
leverantören, kunskapen cirkulerar nu hos deras anställda och deras konsulter. Vad som händer nu är att 
företaget betalar för något som inte längre finns i huset och vi får ett färdigt resultat, men kunskapen och 
erfarenheten hänger ju inte alltid med. Vi betalar för att få det klart. På outsourcingföretaget händer de att 
de byter anställda, nya konsulter kommer och äldre slutar. Var kunskapen är då eller vem som har hand om 
kunskapen som vi tycker är viktig ligger inte på vårt bord längre. (Personlig kommunikation 2010-03-23) 
Visst ligger stor vikt på leveransen men var tar kunskapen vägen och kan vi få tillbaka den? Det är ändå 
kunskap som företaget lever på. Om då andra utför uppgifterna åt företaget, vad händer då om vi 
outsourcar större delar? Har vi då vår kärnkompetens kvar eller lever vi på att vår kärnkompetens nu finns 
utspridd på olika externa leverantörers bord? Lever vi då på att vara ett stort och igenkänt företag?  
Vi levererar slutprodukten till våra kunder, och vi använder outsourcing som ett sätt att komma fram till 
resultatet vilket inte är fusk utan det är ett hjälpmedel för oss och för vilket annat företag som helst.  
 ”Det unika arbetssättet som företaget ska ha, finns runt omkring i de outsourcingföretag som vi väljer att 
använder oss av ” 
Men hur bevarar vi all kunskap och viktigast av allt hur får vi tillbaka den kunskapen till oss så att vi kan 
bevara den. Alla dessa frågor som vår respondent tar upp är frågor som nu börjat bubbla under ytan inom 
vissa delar av organisationen.   
En trend eller utstickande jämförelse som vår respondent kan se är att de äldre som finns kvar och arbetar 
på företaget och har arbetat där under en längre period mer och mer börjar undra hur verksamheten gör 
för att kunna behålla sin kunskap. Företaget är känt för att de kör på sin unika stil, annars hade det aldrig 
varit så populärt och framgångsrikt som det är idag. ”Vårt arbetssätt har gjort oss till vad vi är idag ”.  De 
har alltid arbetat starkt internt för att kunna bygga upp det till dagens företag. Men nu börjar många delar 
spridas och de kommer att bli svårt att bevara allt inom företaget. En följdfråga som diskuterats med 
respondenten är vad som händer om kunskapen sprids för mycket. Hur ska de kunna ta till vara på allt? 
Eller går det att efter en period säga att nu är det för utspritt, hur samlar vi ihop det igen och blir enade? 
Respondenten menar på att detta exempel som har getts är ett exempel på hur de kan ske en snabb 
spridning utan att speciellt ledningen hinner uppmärksammas på vad som händer. (Personlig 
kommunikation 2010-03-23) 
En annan sak som Respondenten har sett spår av inom organisationen vilket är en nackdel med 
outsourcing, är att företaget inte bara tappar kompetensen utan även kontrollen på hur arbetet behandlas 
hos ett outsourcingföretag. Att de inte följer alla direktiv och krav som finns utan att de ibland hänt att de 
har arbetat efter hur de anser att uppgiften ska utföras. Ibland har det gett bra resultat men även mindre 
bra resultat. Samtidigt så har de inte längre arbetat efter hur företaget vill och då är det inte längre 
företagets unika sätt arbeta på som de är välkända för. Företaget är väl medvetet om att när det lämnar 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examensarbete 

 

 Ann-Carina Ravn  

1988-05-04 

Ämne: Examensarbete 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2IL00E  

 

över något till en extern leverantör kommer de att ta vissa beslut själva. De får en form för eget 
beslutsfattande för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Problemet med detta är bara att vissa arbetar 
på ett sätt och andra på annat sätt för att få arbete gjort vilket gör att det ursprungliga företaget förlorar 
sitt arbetssätt. 
Det råder även viss oro över att de inom företaget inte alltid har i åtanke att detta är en nyckelpost eller 
som vi nämnt i ovanstående en kärnverksamhetsdel. Att det inte är någon intern som arbetar med det utan 
de lämnas över till extern hjälp, Och hur kan då rätt information komma till rätt personer. (Personlig 
kommunikation 2010-03-23) 

Företag X: Resultat 

Respondent tar en stund för att tänka igenom allt som sagts och visst, respondenten erkänner att de 
verkligen har låtit som att outsourcing är något dåligt och att företaget bara lider av att ha valt outsourcing. 
Men det är för att respondenten har sett många fall där denne blivit rädd, som respondenten nämnde 
innan, ”Jag får ont i magen när jag hör om allt och jag vet att jag snart måste gå i pension, jag är rädd för att 
all vår kunskap ska försvinna och aldrig hitta hem igen”. Respondenten vet inte var eller hur framtiden 
kommer att bli. Det kan ligga mycket i grunden för att respondenten har varit med och byggt upp företaget 
men samtidigt handlar det mycket om rädsla för att se ett så bra och framgångsrikt företag tappa sin 
kärnkompetents och kärnverksamhet och att det ska spridas runt. Allt detta kan leda till att företaget inte 
längre är så framgångsrikt och unikt som det en gång varit på marknaden. Samtidigt som det är mycket 
nackdelar och rädsla så finns det även fördelar med att outsourca. I många fall har de tjänat mer pengar på 
det och samtidigt har det blivit så att resultatet har gått snabbare och detta har lett till ökad effektivitet 
inom företaget. (Personlig kommunikation 2010-04-02) 

Outsourcing inom Företag O 

Respondenten från företag O har arbetat på företaget snart i tio år och är en av deras unit- chefer som är 
verksamma på deras avdelning. Det vill säga att respondenten har större ansvar och befogenheter. Att 
arbeta på ett större företag anser respondenten har gett denne fler möjligheter och även gett rum och 
plats för personlig utveckling. Även de som jobbar på företag O har alltid möjligheten att söka andra 
ställningar inom företaget eller utvidga dem genom att söka andra arbetsuppgifter inom organisationen. 
”Vill vi söka nya utmaningar så är det bara att våga och ta för sig för organisationen är så pass stor och det 
finns utrymme” betonar respondenten.  
Samtidigt som förändringar och utvecklingar har gett respondenten bredare kunskaper om dess 
ämnesområde. Detta betonar vår respondent och säger att det visar på att företaget har varit noggranna 
med att lära ut alla utvecklingar som har gjorts internt så att företaget och alla medarbetare blir experter 
på det.  
Vår respondent har varit med om att få flytta många delar av organisationen runt om i världen och då inte 
alltid inom företaget utan denne har även varit delaktig när det kommit till att outsourca allt från en mindre 
tjänst till ett helt produktionsled. (Personlig kommunikation 2010-02-23) 
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Företag O: Varför outsourcing 

Respondenten hoppade direkt in på varför fenomenet och lösningen outsourcing är något av de bästa 
lösningarna de tagit till sig. Idagens läge används outsourcing mer än vad företaget trodde det skulle göra 
från början, fenomenet har växt enormt internt. Respondenten talade väldigt generellt om fenomentent 
och gick inte på djupet i några delar. Men frågan hur mycket kapacitet och kompetens som de själva har 
inom företaget för att kunna få allt och rulla och fungerar det som det ska inom varje vardaglig 
arbetsuppgift? Respondenten menar på att de är väl medvetna om att de skulle kunna klara av en stor del 
av allt arbete som finns internt men att det handlar om till vilket pris och vilken tid. Det handlar inte om att 
de inte är snabba nog för att kunna presenterna eller prestera något. Det handlar inte heller om att de inte 
klarar av pressen utan om att outsourcing har gett fler fördelar än nackdelar. Så pass mycket mer fördelar 
för att det har varit en bra tillämpning när de har stått stilla eller arbeten inte kunnat fortlöpa.  
Det ligger även mycket mer kalkyler och syften bakom anledningen till att de väljer outsourcing men 
Respondenten tycker inte att medarbetarna ska hänga upp sig på varför, utan istället tänka på de fördelar 
som finns och att företaget vinner på det. Helheten- att det kommer utföras effektivare både 
kostnadsmässigt och tidsmässigt.  
Respondenten tycker att medarbetarna vid outsourcing ska fokusera på fördelar och varför ledningen anser 
att företaget ska göra förändring nu. Respondenten tycker även att de ska förlita sig på att ledningen vet 
hur de kan ta ett bra strategiskt beslut. Respondenten tycker inte att de inblandade ska hänga upp sig på 
varför det ska ske en förändring och gräva ner sig i det. Respondenten menar på att analytiker redan har 
gjort den undersökningen åt dem, men samtidigt som respondenten poängterar detta så säger denne även 
att det är viktigt att ha informationsmöten så det kommer upp anledningar och bakgrunder så at alla 
medarbetare kan förstå det i början och sen trycka på fördelar och vad det gör för gott för dem som helhet, 
själva företaget. ( Personlig kommunikation 2010-02-23) 

Företag O: Arbeta hos oss eller i ett outsourcingföretag 

Respondenten vill påstå att de har ett nära samarbete med outsourcingleverantörerna för att företaget vill 
att de ska arbeta efter deras krav och direktiv. Det är inte alltid att det fungerar fullt ut som de vill eller 
tänkt sig, men det finns olika avtal som de har med olika företag för de vill att de ska kunna förstå hur 
företag O har tänkt sig och att alla konsulter ska arbeta som om de vore en av deras egna internt anställda.  
Det råder ingen tvekan om att många i företaget ibland är väldigt skeptiska eller rädda för vad resultatet 
ska bli ifall de outsourcar. Men när de ser vad det kan leda till vilket får dem att tänka om. Men här spelar 
den mänskliga faktorn in ganska mycket då det handlar om känslor och reaktioner som uppstår vid exempel 
avveckling av något som vi bestämt oss för att outsourca. (Personlig kommunikation 2010-02-23) 

Företag O: Hur mycket outsourcing 

Det respondenten har kunskap om och kan berätta är att de har outsourcat många av deras IT resurser. Då 
respondenten har erfarenheten av outsourcing inom den delen i företaget vet denne även att de använder 
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sig av ungefär fem olika leverantörer. De har nästan helt olika avtal med de olika leverantörerna. Nästan allt 
som de outsourcat ligger utanför Europa men respondenten vet att en del företag även är placerade runt 
om i Europa. (Personlig kommunikation 2010-02-23) 

Företag O: Kunskapshanteringen 

Respondenten har delade meningar och erfarenhet om ämnet kunskapshanteringen och att kunna behålla 
all kunskap som behövs och som är viktig för företaget.  
Ibland har det skapats oro för att en del av företaget ska förloras då många ser outsourcing som en bra och 
effektiv lösning. Det ses som en positiv lösning då många gärna ser på saker som en korttidslösning men 
vad händer om några år? Vad händer med de delar som är viktiga för oss, företaget och kärnan i vårt 
arbete, ska vi inte ha kvar det internt själva? För det är väl det som företaget står för i dag och därför det 
finns. Respondenten menar att företaget inte kommit så långt med outsourcing att det är rädda men vart 
gränsen går är jätte tunn och respondenten menar på att om det bara ses som en positiv lösning att 
outsourca kommer de fortsätta i en takt där kanske inte alla faktorer hänger med i rytmen. Och då blir det 
farligt att hantera vad som lämnas över och vilka delar som blir kvar.  
Men respondenten menar på att detta måste omhändertas på en högre nivå, det vill säga ledningsnivå. Det 
är bara dem som kan se och börja vifta med flaggan när det är dags att se över hur mycket som är kvar och 
vad som har valts att hållas externt. Allt som sker och alla arbetsuppgifter som ska dokumenteras går inte 
att skriva ner i detalj, det går inte att föra en dagbok för varje dag så att de finns dokumentation över hur 
varje steg ska genomföras inom organisationen.  
Mycket hänger på våra duktiga medarbetare att de vid avslut och överföring ska kunna dela med sig men 
sen finns det den tysta kunskapen som inte går att beskriva och det är den kunskapen vi ska vara rädda om 
och behålla internt.  
Varje arbetsuppgift är viktig på sitt sätt och det finns kunskap som inte går att föra vidare men som kanske 
är en del av det som outsourcats. 
Att jobba med att bevara den sortens kunskap säger respondenten är svårt då det inte går att dokumentera 
allt och sprida all kunskap, men det blir ännu svårare att behålla den kunskapen om den inte längre ligger 
kvar internt i företaget utan är på andra företag och andra konsulter. Därför tror vår respondent att det är 
viktigt att ha gjort en förstudie innan för att se till att de inte outsourcar större och viktigare delar än vad 
som bestämts. (Personlig kommunikation 2010-02-23) 

Företag O: Resultatet 

Respondenten vill gärna avsluta diskussionen med att säga att det handlar om att kunna bli bäst på det 
företaget gör och kunna uppnå den affärsidé och strategi som de har framför sig. För att kunna göra det 
och hålla sig kvar på marknaden och bli konkurrenskraftiga, krävs det att företagen ständigt arbetar med 
deras egna interna kompetens samtidigt som de utvecklar nya lösningar. 
Outsourcing ses som en bra och effektiv lösning då det har visat resultat inom företaget genom att de 
sparat pengar och blivit effektivare då tidskrävande delar, helt enkelt tagits bort. ”Med outsourcing 
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kommer även nya glasögon.” Respondenten menar att det ibland kan vara svårt och krävande att 
effektivisera något som någon ständigt arbetar med då denne enbart ser det från ett perspektiv och 
arbetssätt. De som tar hand om outsourcingen kommer in som ett par nya glasögon. Sen är det viktigt att 
nämna att vi har även outsourcat just för att kompetensen inte finns inom företaget. Det är viktigt att ta 
upp och det är en av fördelarna med outsourcing, att det kan vara en riktigt bra lösning på våra problem 
när vi inte själva besitter den kunskap som behövs. För det går inte att arbeta om inte den rätta 
kompetensen finns, då är vi inte längre konkurrenskraftiga eller framgångsrika. Det hade i många fall kostat 
oss mer än vad outsourcingen har gjort för att vi ska kunna ha den kunskap vi behövt. (Personlig 
kommunikation 2010-02-23) 

Intervju med outsourcing leverantör 

De två konsulter som hade tid med att vara med i studien kommer från ett outsourcing leverantörsföretag 
och arbetar idag med olika arbetsuppgifter som företag outsourcat till dem.  

Trender inom outsourcing 

Alla företag skapar sin egen trend efter deras behov. Respondenterna kan se att fler och fler företag börjar 
outsourca många av deras IT resurser. Varför de gör det är inte alltid av samma anledningar, men i många 
fall är det att IT och IT resurser är något som kan kosta stora summor och då istället för att göra en satsning 
på resurser och medarbetare inom detta område så outsourcar de ut större delar och förhandlar med sitt 
outsourcingföretag om ett pris som de anser blir en vinst och en bättre lösning än vad de själva hade fått 
lägga ner internt. (Personlig kommunikation 2010-04-02) 

Att outsourca eller inte 

Respondenterna svarade på frågan: Vad bör företag enligt er tänka på när de går i outsourcingtankar: 
1) Att inte vänta för länge, är de redan i tankarna bör de boka ett första möte, en första träff med en 

leverantör inom outsourcing och gå igenom deras behov och krav och se vad det kan leda till.  

2) Hyra in en konsult för att se över hur deras organisation och arbetsuppgifter ser ut idag och hur de 
kan effektivisera för att deras företag ska kunna dra nytta av det och vinna på det.  

3) Gör en förstudie internt helt ekonomisk baserad över hur mycket de gör av med idag och hur 
mycket de skulle vilja att deras arbete skulle kosta dem och sedan ta i kontakt med en leverantör 
för att se hur det ligger till 

4) Se över sina tider då tid är pengar. Många delar eller arbetsuppgifter ett företag kan utföra med bra 
resultat men hur lång tid tar det dem? 

5) Minska personal och öka kvaliteten. Outsourcing kan leda till att kvantitet av personal tas bort för 
att öka kvaliteten. (Personlig kommunikation 2010-04-02) 
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Kunskapsbevaring  

De finns olika sätt att bevara kunskapen i ett företag, men många menar på att de bevarar allt i och med att 
arbetet dokumenteras och arkiveras. Den kunskapen som konsulterna besitter och som inte går att 
dokumentera kan inte hjälpa i sammanhanget och om konsulten avslutar sitt arbete försvinner den 
kunskapen för alltid. Respondenterna svarade att detta inte är det svåraste problemet att lösa i många 
företag. De påpekar att detta problem inte bara finns vid konsultarbete utan även hos deras egna anställda. 
Vissa arbetar där en hel livstid utan att sedan kunna lämna över den kompetens till någon annan då det inte 
alltid går att dokumentera ner det eller förklara det vidare. (Personlig kommunikation 2010-04-02) 

 Mängden och volymen av outsourcing 

Hur mycket ett företag kan och bör outsourca är inget som någon av konsulterna kan eller vill ge något 
direkt svar på. Det är en fråga som företagen bör ställa sig själva. Men så länge företagen känner att arbetet 
går efter de riktlinjer som är bestämda i förväg och att företaget går med vinst eller att det rullar på som 
det är förutsagt så har de inte förlorat på det.  
Många konsulter menar även på att de inte tar sig an ett uppdrag om de inte är säkra på att de har den 
rätta kompetensen. Så länge de kan ta sig an uppdrag så har de en garanti på att kompetensen finns och då 
finns det inga gränser för hur mycket de kan ta hand om och erbjuda för större outsourcing för ett företag. 
(Personlig kommunikation 2010-04-02) 
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Analys  

Här presenteras analysen av den insamlade empiri som knyts till teorikapitlet. 

I tankar om outsourcing  

Outsourcing handlar om att överföra en intern aktivitet så som en tjänst, arbetsuppgift eller ibland en hel 
avdelning till en extern organisation. Denna externa organisation fortsätter att arbeta med denna tjänst 
eller arbetsuppgift men då på annan ort. Det är inte bara aktiviteter som flyttas från den interna 
organisationen till den externa, det kan även röra sig om verktyg, arbetsmetoder eller personal. (Greaver, 
1999)  
Respondenterna från företag X och O delar samma åsikt om vad outsourcing innebär för dem och deras 
företag. Respondent X förklarar att det för dem inte handlar om att de inte klarar av att leverera det som 
efterfrågas men att det är en fråga om kostnad och tid.  
Fördelarna med att outsourca en del av sin organisation till extern verksamhet varierar beroende på vilket 
område outsourcingen berör. Att outsourca en del av den IT- drift som finns i verksamheten kan enligt TDC 
Hosting (2009) medföra en enklare budgetering, minskade investeringskostnader samt minskade 
personalkostnader. TDC Hosting (2009) menar på att det blir en fast månadsavgift till den externa 
verksamheten och att huvudföretaget då slipper oförutsedda utgifter om det till exempel blir problem med 
hårdvara eller liknande, vilket innebär att företaget inte överskridit den förutbestämda budgeten efter som 
det är IT- leverantörens ansvar att lösa de problem som kan uppstå. Kostnader och budgeteringsfördelar tar 
båda respondenterna upp i intervjuerna. Respondenten från företag X nämner att en av de större 
fördelarna med outsourcing är kostnaderna. Respondenten pratar om att de inte alltid har de resurser som 
behövs för att kunna klara av de vardagliga arbetsuppgifterna. Det finns ständiga utgifter så som mjukvaror, 
verktyg och hårdvaror och det är inte alltid att det finns utrymme för att kunna finansiera dessa utgifter. 
Därför ses outsourcing som en lösning till dessa kostnadsfrågor. Jag ser vart TDC Hosting (2009) vill nå med 
att kostnadsminskningen är en av de viktigaste fördelarna med outsourcing då respondenterna menar att 
kostnadsfrågan är den viktigaste.  
Om företagen ser till organisationen i sin helhet kan outsourcing innebära en effektivitet då de bara 
fokuserar på vad de internt kan göra bäst. De kan öka sitt produkt- och servicevärde samt bli mer flexibla 
när det kommer till förändringar, olika krav för produkter, teknologier och service. Både företag X och O ser 
outsourcing som en helhetslösning vid många tillfällen, och att de förbättrar olika delar som är i behov av 
någon sorts utveckling. Dock ser jag inte att de har diskuterat outsourcing ut det perspektiv som Greaver 
(1999) tar upp med att om ett företag outsourcar de delar som de känner att de har minst kompetens och 
kunskap om och bara lägger fokus på det som de klarar av bäst så ses outsourcing ur ett helt annat 
fördelaktigt perspektiv. Detta är något som jag tror kan ändra många medarbetares inställning till 
outsourcing i sin helhet.  
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Greaver (1999) tar även upp att om outsourcing kan ge fördelar när det kommer till företagets intäkter kan 
företagen komma närmare marknaden och få mer affärsmöjligheter genom de externa leverantörerna som 
de använder sig av vid outsourcing och de kan påskynda expansionen genom att använda sig av och 
utnyttja den externa leverantörens utvecklande förmågor, system och processer. Även förbättringsåtgärder 
inom företagen kan effektiviseras genom outsourcing då outsourcing gör att företagen kan förbättra sin 
hantering och kontroll, förbättra deras riskhantering och skaffa sig innovativa idéer. Här ser jag en koppling 
till vad respondenten från företag X tagit upp som en fördel med att outsourca, - att det kan leda till 
utveckling och nya dörrar kan öppnas. Det vill jag även betona är något som kan hjälpa företag som har låst 
sig fast och inte kan komma längre på det som de tror ska kunna få dem att växa samt att outsourcing 
leverantörerna kan öppna dörrar åt företagen som de inte kunnat öppna själva.   
Respondenten för företag O säger att det ibland kan skapas en del oro för att företaget ska förloras då 
många ser outsourcing som en positiv lösning. Respondenten är dock lite rädd för att det är en 
korttidslösning. Denne oroar sig för vad som ska hända om ett par år. Vad händer då med de delar som är 
viktiga för företaget och som är kärnan i arbetet de utför om det inte finns kvar internt i företaget. För det 
är väl det som företaget står för idag och därför det finns? Respondenten menar att de inte kommit så långt 
i frågan om outsourcing då de är rädda för var gränsen går. Respondenten menar att om outsourcing 
endast ses som en positiv lösning kommer det att fortsätta i en takt där kanske inte alla faktorer hänger 
med. Jag anser att det är viktigt att våga vara framåt i utvecklingen men respondenten har rätt om att 
outsourcing i en allt för hastig takt kan medföra sprickor i företagets delar och det är viktigt att hela tiden 
hålla ihop företagets delar.  
Att outsourca innebär risker, ingenting är riskfritt. Dessa risker uppstår då företaget flyttar information 
mellan företaget och leverantören. Detta kan medföra kommunikationsproblem mellan företaget och 
leverantören och kan i sin tur bidra till missförstånd och missnöje mellan de båda parterna. En annan risk är 
även att värdefull och konfidentiell information kan läcka ut(Adermalm et al, 2008). Detta är den oro som 
finns hos respondenterna och deras baktanke med vad som kan hända i framtiden. Jag ser varför 
respondenten från företag X som arbetat där hela sitt liv har denna oro. Då respondenten säger att kunskap 
som i detta fall kan ses som information som Adermalm et al (2008) beskriver inte kan hitta tillbaka till 
företaget. Båda respondenterna nämner att det ibland uppstår problem med samarbetet mellan 
outsourcing leverantörerna och företaget, att de inte alltid följer alla direktiv och krav som är 
förutbestämda i början av samarbetet. Ibland sker det situationer där outsourcingleverantören själv anser 
vad som bör göras för att slutföra arbetsuppgiften.  
Respondenterna belyste inte när ett företag ska använda sig at outsourcing utan var mer intresserade av 
att dela med sig om varför de har gjort det och konsekvenserna som uppstått. Jag har då intervjuat en 
outsourcingleverantör som gav mig en hel lista på när det är dags för ett företag att outsourca och vad de 
ska tänka på när de är på gränsen till att välja outsourcing eller inte. Outsourcingleverantören menade på 
att företagen inte ska vänta för länge när de är på gränsen till att välja. Det är viktigt att företagen inte 
väntar för länge med frågeställningen utan boka upp sig för en träff med en outsourcing leverantör. 
Företagen bör hyra in en konsult som kan ge dem rekommendation. De bör även börja bygga upp en 
förstudie samt se över alla tidsled de har inom verksamheten och börja tänka i effektiva banor. Jerker 
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Runnquist CIO (2010) ger råd om att den som går i outsourcingtankar ska tänka igenom sin strategi noga- 
det vill säga vad gör vi idag, vad kostar det egentligen och hur vill vi ha det i morgon? Detta tror jag är det 
som leverantörerna vill påvisa med att de inte ska vänta för länge utan sätta igång och se över sin 
verksamhet, hyra en medarbetare utifrån som kan se verksamheten ur ett annat perspektiv samt börja 
förstudien som Runnquist (2010) tagit upp. Jag tror att det är viktigt att företagen kan sätta upp de två 
stolparna ”var är vi idag” och ”var vill vi vara i morgon” så att de kan hitta nya arbetssätt eller förändra de 
nuvarande för att lättare kunna gå från den ena milstolpen till den andra.   
Respondenten från företag O säger att många medarbetare har sett outsourcing som en effektiv lösning 
men respondenten säger även att det alltid finns fall som visat sig vara mindre lyckade eller som varit 
jobbiga att avveckla. Det finns fall där det varit medarbetare som kommit i mellan och som varit tvungna 
att lämna oss eller flytta runt i organisationen som en följd av outsourcing. Dock ser respondent O ännu 
outsourcing som en bra lösning och inget sämre strategiskt val. Här tar respondenten själv upp att det 
många gånger kan vara svårt att bryta upp och lämna sitt arbete. Det kan vara svårt att förstå logiken i 
outsourcing då det drabbar dem själva. Även respondent från företag X säger att det kan skapa oro hos 
många av de anställda och att det kan bidra till en negativ inställning inom organisationen.  
Respondenten från företag X fortsätter med att försöka klargöra att de många gånger sett de situationer 
som uppstått när de behövt avveckla medarbetare och har då försökt att se det som att det inte vara är 
arbetskraft som försvunnit utan att det är människor och deras känslor som sätts på spel. Dock säger 
respondenten att ledningens engagemang har varit lite svagt i dessa sammanhang. Respondenten menar 
att ledningen inte heller kan hålla på och dalta och förklara för medarbetarna otaliga gånger utan 
respondenten menar att vissa delar bara sker för att de måste. Respondenten menar att ledningen vet vad 
som är företagets bästa. Detta går lite emot vad Ekstam (2005) säger om vikten av att kommunicera vid 
förändringar och jag vill trycka på vikten av att informera från början till slut och att ta hänsyn till 
människors känslor vid tankar och planering om outsourcing, precis som Ekstam (2005) säger.  
Leverantörerna av outsourcing betonar för oss att varje samarbete med företagen de har som kunder idag 
är helt olika beroende på vad det är för företag. Alla företag har sina krav och tjänster som inte går att 
matcha till fullo med något annat företag. Varje avtal är därför helt unikt för varje företag och Runnquist 
från CIO (2010) tar upp att det är viktigt att styra upp och följa relationen mellan verksamheten och 
leverantören. Det är viktigt att från början sätta upp tydliga regelverk och dimensioner från organisationens 
sida. ”beskriv noga vad som ska levereras, och var tydlig med vilka ansvarsområden som gäller så att 
verksamheten inte bara fyller på med resurser på hemmaplan om det uppstår problem.” För att kunna ha 
en relation med sitt outsourcingföretag tror jag idag mycket på att det gäller att ha en bra och tydlig 
struktur med från början då företagen förlitar sig på att ett outsourcingföretag kan leverera en 
arbetsuppgift eller en tjänst i ett visst skick. Detta kräver att de båda parterna då är överens från början om 
hur det ska gå till. Detta hjälper till att underlätta och minska de problem som kan uppstå om det inte finns 
en tydlighet. Även detta är något som Runnquist, CIO (2010) tar upp att det ofta är i detta arbetsstadium 
som det går snett. Han menar att en stor del av arbetet går ut på att definiera tydliga komponenter i 
leveransen. Detta vill jag också poängtera, att tydlighet är viktig i denna relation mellan företag och 
leverantör. 
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Trender inom outsourcing är ofta svåra att se, och de leverantörer jag har intervjuat menar att det beror på 
att fallen är olika från företag till företag. Detta tror vi beror på att företag idag ser outsourcing som en 
trend i sig själv. De outsourcar inte utefter trender som de kan läsa av från andra företag utan från vad de 
själva anser att de behöver outsourca.  
Respondenten från företag X menar att det inte alltid räcker med att kunskapen finns i huset utan att det 
ibland fattas en liten del som ingen kan eller att alla med den kompetensen redan är upptagna med annat 
arbete vilket leder till att utveckling och förändringsarbete inte får plats. Respondenten menar då att 
outsourcing är ett bra sätt att få kontakt med nya förändringar och utvecklingar utåt som de kanske inte 
stött på internt. Jag är beredd att hålla med i respondent X:s tankar och jag tycker att outsourcing i sådana 
fall är en optimal lösning.  

Medarbetarna  

I arbetet med outsourcing är det många delar som ska passa ihop. Utifrån den insamlade empiri har jag 
kunnat se några utmärkande problemområden som jag ser som intressanta. Ett av dessa problemområden 
är den rädsla eller avhållsamhet som respondenterna har pratat om i intervjuerna. Det verkar som att 
arbetet med outsourcing inte till så stor del handlar om själva flyttandet av en tjänst utan mer om hur de 
inblandade medarbetarna hanterar situationen. Att inte informera de inblandade om vad som händer och 
varför kan bidra till missförstånd och ryktesspridningar som ofta ger en negativ klang i företaget. Detta 
förstör inte bara för individen själv utan för hela företaget vilket respondenten från företag X har förklarat. 
Ekstam (2005) påpekar att det är viktigt att förmedla informationen om ”hur” och ”varför” ut till de 
inblandade vid en förändring:   

 All information ska bygga på att företaget vill hjälpa och stötta, inte av nödtvång eller för att någon 
annan bestämt att det ska göras.  

 Informationen ska komma tidigt. 

 Informationen ska alltid vara sann, inte tillrättalagd för att de inblandade ska tro att det passar i 
verksamhetens intresse.  

 Informationen ska ges vid rätt tidpunkt, inte när de inblandade är arga eller ur balans på annat sätt.  

Respondenten på företag X nämner även själv att de borde varit bättre på att ge ut information om vad 
som händer och varför till de inblandade. Det är viktigt att visa dem processen från början till slut, visa dem 
argumenten till varför, och varför inte för att kunna motarbeta den negativa inställningen som 
respondenterna har pratat om under intervjuerna. Det är när det brister i informationsspridningen som det 
uppstår rykten vilket gör det svårare för företagen när de ska genomföra den outsourcing som är tänkt.  
Företag X har även senare i intervjun sagt att många inte vet hur företaget gick tillväga för att avveckla 
medarbetarna som arbetade med de outsourcade uppgifterna. Detta ser jag som ett praktexempel på brist 
i informationsspridningen som då leder till frågetecken hos de övriga anställda. Detta kan enkelt undvikas 
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eller tonas ner genom att från början vara rak och ärlig i sin information till de inblandade men även till de 
övriga anställda för att förhindra ryktesspridning precis så som Ekstam (2005) tar upp.  
Det råder ingen tvekan om att när det kommer till outsourcing så är det den mänskliga faktorn som 
kommer i kläm. Det är människor de har att göra med och de påverkas mer än vi tror. Ibland ligger för 
mycket fokus på att outsourcing ska generera pengar. jag säger inte att dessa faktorer inte är viktiga, de är 
också betydelsefulla. Det om något är faktorer som jag under denna studie har sett framträda allt mer 
tydligt. Men det är också människor som företagen har att göra med.  
Jag kan i intervjuerna se att företagen har avvecklat allt ifrån en mindre arbetsuppgift till större tjänster 
vilket innefattar en till flera medarbetare. Gemensamt för båda företagen är att det inte verkar finnas några 
tydliga och formella avslut vilket jag saknar och jag tror att det är en av anledningarna till varför det ofta 
uppstår negativa inställningar hos de inblandade. Tonnquist (2007) betonar hur viktigt det är för alla projekt 
att även om de avbryts i förtid ska projektet ha ett tydligt avslut. Detta vill jag ännu en gång poängtera är 
en viktig del i avvecklingsfasen då det är en känslomässig tid för de inblandade medarbetarna. Det är även 
viktigt att ledningen ger medarbetarna en period då de kan få bearbeta sina känslor, en så kallad 
sorgeperiod. En av de känslorna som kan uppkomma är tomhet och överflödighet av att medarbetaren inte 
längre behövs.  
I samband med ett tydligt och formellt avslut värderas även medarbetarnas prestationer vilket kan lyfta 
självkänslan och få upp humöret bland alla medarbetare, både de som ska avvecklas och de som får vara 
kvar. När medarbetare förlorar eller avvecklas från ett projekt kan det enligt Tonnquist (2007) upplevas 
som en förlust eller så kan det gå så långt att medarbetarna börjar känna att det är ett personligt 
misslyckande. Detta anser jag är en viktig aspekt att ha med i tankarna vid ett flyttande av en tjänst eller 
arbetsuppgift då respondenterna har tagit upp exempel och förklarat hur medarbetare ställer sig till en 
avveckling. Exempelvis kan medarbetarna tro att de inte räcker till och inte kan leverera i den takt som 
företaget efterfrågar. Känslan av att inte kunna sitt arbete när de själva trodde att de kunde sköta det 
galant kan medföra en negativ inställning inför de nya arbetsuppgifterna. Det är denna koppling som jag 
kan se att Tonnquist (2007) menar när tomhet uppstår i samband med sorgearbetet så blir det svårt för 
medarbetarna att engagera sig i något nytt. Enligt Nonaka (2007) är det individens engagemang och önskan 
att lära sig något nytt som är avgörande. Återigen är det viktigt att informera de inblandade om vad som 
händer och varför.  
Viktigt är att få ut rätt information till medarbetarna så att de är införstådda med vad och varför en 
förändring ska ske. Återigen vill jag poängtera hur viktigt det som Ekstam (2005) tar upp, att ledningen ska 
stötta och möta sina medarbetare. Som vår respondent från företag X berättade är det lätt att det uppstår 
ryktesspridningar när det ska ske stora förändringar i företaget. Att det lätt uppstår rykten ser jag som 
nästan omöjligt att undvika då det ligger till vår natur att vara kritiska till det vi inte förstår, dock kan jag 
hålla med Ekstam (2005) om de olika förebyggande arbetsmetoderna för att förhindra och minska 
ryktesspridningarna inom ett företag. Jag har i teorikapitlet tagit upp några av de punkter han menar kan 
underlätta det förebyggande arbetet, då företag X som jag nämnt i ovanstående brister i just denna sortens 
kommunikation med sina medarbetare ser jag en stark koppling mellan vad Ekstam (2005) säger och hur 
företag X arbetar. Hade företag X hållit sina medarbetare informerade med ärlig och rak information och 
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ständigt upprätthållit den dialogen hade ryktesspridningarna och negativiteten kunnat minskas, kanske till 
och med undvikas. Även det som Tonnquist (2007) tar upp med vikten av att ge feedback och förklara för 
den anställde och de övriga inblandade om varför en arbetsuppgift flyttas eller läggs ner hade kunnat 
minska missförstånden.  

Kunskap och Kompetens 

Karlöv (2003) säger att kompetens är något som behövs för att någon ska kunna utföra och bli bra på det 
som företaget håller på med. Karlöv (2003) beskriver då att kunskap+ erfarenhet+ förmåga leder till 
kompetens.  
Vid outsourcing av en tjänst är den kunskap och kompetens som finns i ett företag en viktig huvuddel vid 
val av leverantör. Ofta vet företaget att någon inom företaget har den kompetens, kunskap eller erfarenhet 
som de söker, men var tar de vägen när företaget väljer att outsourca flera tjänster eller delar av företaget. 
Karlöv (2003) förklarar begreppet kompetens genom tre distinktioner: 

- Den personliga kompetensen: förmågor som inte är direkt kopplade till olika yrkesroller utan något 
som medarbetarna använder sig av inom yrkesutövandet. 

- Den organisationsspecifika kompetensen: detta är kompetens som är relaterad till företagets 
direkta struktur eller den specifika branschen. 

- Den affärsrelaterade kompetensen: kompetens som är kopplad till den direkta affärsdrivande 
verksamheten.  

Det finns flera medarbetare internt som de har haft ett nära samarbete med och som de vet har den 
kompetens som behövs. Jag ställer mig frågande till denna typ av tankesätt hos företaget. Jag kan hålla 
med om att företaget tycker att det är lättare att skicka iväg en offert med en förfrågan om hjälp och 
kompetens utifrån än att göra en intern undersökning för att hitta kompetensen inom företagets fyra 
väggar. Detta får företagen att låta som om de är lata och bekväma. Att internt leta efter kompetens, 
kunskap eller erfarenhet kan inte ta mycket längre tid än att skicka ut offerter till externa leverantörer. Det 
handlar om pengar. Det handlar nästan alltid om den ekonomiska aspekten när det gäller outsourcing och 
det är här som problemen uppstår med den mänskliga delen av outsourcing.  
Både företag X och O berättar att de har outsourcat ur olika perspektiv och att de ibland endast har 
outsourcat enstaka arbetsuppgifter. Jag kan dra paralleller till vad Karlöv (2003) säger om den kompetens 
de väljer att outsourca. Väljer de att outsourca enstaka tjänster är det den organisationsspecifika 
kompetensen det handlar om, men väljer företaget att outsourca hela led i organisationen handlar det om 
de affärsrelaterade kompetenserna.   
Bengtsson et al (2007) säger att hur mycket ett företag kan prestera och uppnå beror helt och hållet på 
företagets kompetens. Om företaget väljer att outsourca anser jag att det är mycket viktigt att de 
undersöker om rätt kompetens finns hos den leverantör som de tänkt anlita. Många av konsulterna och 
leverantörerna till outsourcingtjänster menar på att de inte tar sig an en uppgift om de inte anser att de kan 
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klara av dem eller har den kompetens som krävs. Ofta har leverantörerna den kunskap och förmåga som 
krävs för att kunna utföra uppgiften, men har de erfarenheten för att kunna göra jobbet bra? 
Leverantörerna kan ha erfarenheten av liknade uppgifter från andra likande fall men kan de se kopplingen 
och erfarenheten som finns inom ett uppdrag utifrån den erfarenheten som företaget har. Åter igen kan jag 
gå tillbaka och ställa frågan om inte den specifika kunskapen redan finns inom företagets fyra väggar.  
Samtidigt som jag analyserat ovanstående kan jag även dra en parallell till vad Bengtsson et al (2007) menar 
på och koppla det till vad vår respondent från företag O nämnt med att det är oerhört viktigt att ha den 
kunskap som behövs för att vara framgångsrik. Vad respondenten från företag O berättar i intervjun är att 
de ibland inte har haft den kompetens som behövts och då har outsourcing varit en bättre och smartare 
lösning för att kunna fortsätta sitt arbete. Vikten av att ha rätt kompetens beskriver Bengtsson at al (2007) 
är att företagen måste ha goda insikter om vad som behövt för att kunna fortsätta arbeta. Företag O hade 
kunnat försöka arbeta sig fram i vissa lägen utan att ha kompetensen internt men det valde istället att 
använda sig av outsourcing. Vid analys om att företag O valde att outsourca kan jag se att outsourcing 
leverantören gav dem den kunskap som företag O inte hade internt i företaget i det läget, vilket gav mig ett 
nytt perspektiv på hur outsourcing kan hjälpa till med kunskap och inte bara ta kunskap från företagen.  
”De professionella för med sig till företaget sin sakkunskap, sina färdigheter i att skapa och bevara 
relationer, sitt nätverk av kollegiala kontakter och sina etablerade relationer med tidigare, nuvarande och 
potentiella klienter” (Løwendahl 1997) . Detta citat visar på den tyngd som finns i att behålla den personal 
inom företaget som de vet besitter den kunskap som efterfrågas.   
I de respondentföretag som jag studerat nämner de båda att kompetensen ofta finns internt men att det är 
något som de måste sätta åt sidan då det finns starkare faktorer som styr vad de ska använda sig av vid 
outsourcing. Båda företag menar på att de har den kompetens som Karlöv (2003) tar upp om de olika 
kompetenserna. Men varför väljer då företagen att först pressa sina medarbetare och sedan lämna bort 
deras arbete till ett outsourcingföretag? Åter igen är det frågan om pengar som styr. Det handlar som en av 
respondenterna sa ”att blir stora på marknaden och bäst på det vi arbetar med” och är den kompetensen 
för dyr internt är företagen nästan tvingade att outsourca till externa tjänster.  Alvesson (2004) säger att 
det finns många resurser som behövs inom ett företag men att det ofta glöms bort att de mänskliga 
resurserna bidrar till mycket mer än sitt arbete. Alvesson (2004) menar på att de även bidrar med deras 
nätverk, kunskap och relationer. Respondenten från företag X tar upp detta med var medarbetarna tar 
vägen i och med outsourcing och säger även som Karlöv (2003) poängterar, - att den enklaste definitionen 
av kunskap som många företag använder sig av är att kunskap är information som har ett värde.   
I samband med att företagen outsourcas är det viktigt att få ett tydligt avslut hos de inblandade 
medarbetarna. Tonnquist (2007) beskriver att när ett projekt eller arbete ska avslutas ska de medarbetare 
som varit engagerade inom alla arbetsuppgifter och uppdrag utvärdera vad som har gjorts och vilka 
prestationer som utförs. Han säger även att de bör dokumentera alla de erfarenheter och resultat som de 
kommit fram till och som de anser är viktiga att förmedla. I och med att alla dessa avslutade steg tas innan 
ett avslut så får projektet/ arbetsuppgiften ett formellt avslut. De kan till exempel följa upp de prestationer 
i förhållande till planerade milstolpar och aktiviteter som de förutbestämt, sammanställa alla kostnader, 
utvärdera de metoder och samarbeten som gjorts.  
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Alla dessa aktiviteter bör dokumenteras ned för att sedan kunna spridas vidare till andra. Detta tror jag är 
ett bra sätt för att kunskapen ska kunna förvaras. Detta är en hjälp för företaget för att kunna bevara den 
kunskap och erfarenhet som medarbetarna har dokumenterat ner och de kan på så sätt minimera förlusten 
av företagets kunskap. Jag tror även att om outsourcing sker, kommer den kompetensen fortfarande finnas 
kvar inom företaget och minskar då chanserna att kärnkompetensen försvinner ur företaget. Jag anser att 
båda respondentföretagen borde införa arbetssättet med tydliga avslut då de genom hela intervjuerna har 
uttryckt deras oro för kunskapen som kan försvinna vid outsourcing. Respondent O är dock tveksam till att 
allt går att dokumentera och sprida vidare till andra medarbetare. Denne säger att det blir ännu svårare att 
behålla kunskapen om den inte längre ligger kvar internt utan på andra företagsorganisationer. Jag ser det 
på samma sätt som respondent O och håller med om svårigheten i att bevara kunskapen helt och föra den 
vidare till andra vilket jag kan dra som en nackdel men jag rekommenderar fortfarande att de är tydliga och 
noggranna med dokumentationen för att kunna använda den kunskap som backup. 
Något som jag ser hos respondentföretagen är att de ännu inte själva har börjat se över vad som har hänt 
efter all outsourcing och om kärnkompetensen fortfarande finns kvar, men dock berättar respondenterna 
att det inom företaget har börjat diskuteras lite smått.  Kärnkompetens är kunskap, färdighet, talang, 
information och unika effektiva metoder som ger ett företag dess konkurrensfördelar.  
Greaver (1999) och Prahalad och Hamel (1990) menar även på att kärnkompetens har tre distinkta 
egenskaper:  

1. Den är svår att imitera  

2. Den ger ett betydande bidrag till kundupplevd nytta 

3. Den ger access till många marknader.  

Det Prahalad och Hamel (1990) menar med dessa tre egenskaper är att de är faktorer som leder till fördelar 
för företagen om de kan hantera sin kärnkompetens. Efter min studie har jag kommit till insikt om 
fördelarna och anledningarna till varför företagen väljer att outsourca. Men jag liksom våra respondenter är 
rädda för att kärnkompetensen försvinner från företaget för precis som Prahalad och Hamel(1990) nämner 
är kärnkompetens svårt att imitera och hur ska outsourcingleverantörerna kunna imitera företag X och O:s 
kärnkompetens för att fortfarande kunna leverera det som företaget och verksamheten står för. 
Kärnkompetens sk 
3a även ge bidragande kundupplevelse och nytta. Jag ställer mig frågande till om 
outsourcingleverantörerna kan känna denna koppling till kunderna som företag X och O gör genom sin 
kärnkompetens. Jag tror även att det är viktigt att ha en känsla för kunskapen och det arbete som utförs för 
att det ska kunna generera och ge accesser till många marknader.  
Respondenten på företag X nämner oron med kopplingen mellan outsourcing och nyckelpersoner. 
Respondenten ställer sig frågande till hur företaget kan arbeta vidare utan nyckelpersonen samt hur 
ledningen vågar göra det valet att avveckla en sådan person som besitter så pass viktig kompetens. 
Alvesson (2004) säger att det för många företag är svårt att försöka behålla sina nyckelpersoner och 
nyckelpersonal. Jag tror att företagens ledning fokuserar mycket på de ekonomiska- och de 
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effektiviseringsfördelar som finns i och med outsourcing men samtidigt så kan jag dra en koppling mellan 
det som respondenten från företag O säger om att outsourcing är en bra och effektiv lösning som många 
gånger ses som en korttidslösning men som respondenten själv nämner, vad händer om ett par år? Vad 
händer med de delar som är viktiga för oss? Då tror jag att både ledningen och företaget kan inse behovet 
av sina nyckelpersoner. Jag tror inte att det behöver ta så lång tid innan detta kan uppenbara sig inom 
organisationen då en nyckelperson ändå besitter viktig kunskap som behövs i det vardagliga arbetet.   
I analysen angående kärnkompetens och nyckelpersoner är det även viktigt att poängtera att när 
outsourcing sker kan medarbetare som besitter kunskap avvecklas från organisationen, men vad händer 
med kunskapen som försvinner. Kunskap är ett brett begrepp precis som Alvesson (2004) tar upp att, 
begreppet kunskap används på väldigt skiftande sätt och kan då omfatta information (den enkla 
kunskapsbiten), kunnande (hur ska man göra), förklaring (kunskap som besvarar frågor som ”varför” och 
”vad ligger bakom”?) och förståelse (kunskap som hänvisar till mönster och samband). Båda 
respondenterna från företag X och O är inte insatta i några metoder för bevaring av kunskapen som flyter 
runt inom organisationen. Men jag tycker att knowledge management är en av huvudfaktorerna och 
arbetsuppgifterna inom outsourcing. Kunskapshantering innebär att informationen i en verksamhet är en 
förutsättning för effektiv kunskap. Kunskapshantering består enligt Beynon- Davies (2002) av tre centrala 
processer: 

- Kunskapsuppbyggnad: anskaffning av kunskap från organisatoriska medlemmar och skapandet av 
ny organisatorisk kunskap.  

- Kunskapslagring: representation av kunskap för att underlätta hämtning.  

- Kunskapsöverföring: kommunikation och utbyte av kunskap mellan organisatoriska medlemmar.  

Vid outsourcing både inom företag X och företag O samt alla andra verksamheter som använder sig av 
outsourcing är Beynon- Davies (2002) kunskapshanteringsprocess en effektiv och bra arbetsmetod för att 
hantera kunskap. Det första verksamheterna bör göra är att samla in all kunskap för en stadig grund till all 
den kunskap som flyter runt internt inom organisationen. Sen är det viktigt att dokumentera och arkivera 
all kunskap för att underlätta hämtningen av den. Slutligen är det viktigt att ha ett tydlig och ärlig 
kommunikation vid utbytet av kunskap mellan de organisatoriska medarbetarna. Centrala frågor inom 
knowledge management är hur organisationer utvecklar och tillgodogör sig kunskap, delar med sig av den 
och utnyttjar den. Leverantörsföretaget jag intervjuat berättar att det finns olika sätt att bevara kunskapen 
men att det även här är svårt att dokumentera all kunskap som vissa av deras konsulter besitter.  
Enligt Bengtsson (2007) är det vanligaste svaret på varför knowledge management är gynnsamt eller inte 
för den verksamhet kunskap. Det handlar om ”tacit” eller ”explicit”. Tyst kunskap är sådan kunskap som är 
svår att överföra till tal och skrift, och som byggs upp genom erfarenhet. Bengtsson (2007) definierar att 
tyst kunskap som ”den implicita och icke kodifierbara ackumulationen av kunskap som är resultatet av 
’learning by doing’”. Detta stämmer överens med Nonaka (2007):s ramverk för knowledge management 
som tar sig utgångspunkt i huruvida kunskapen är tacit eller explicit. Här kan jag även gå tillbaka till det 
respondenten från företag O menar med att all kunskap inte går att dokumentera och bevara, eller att 
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överföra. Detta just för att viss kunskap är tyst kunskap. Detta är även något som CIO Sweden (2010) 
poängterar, att det är viktigt med tydig dokumentation annars kan företagen känna att de får minskad 
insyn och kontroll i arbetet. 

Gräns för outsourcing 

CIO (2010) nämner det att för den som går i outsourcingtankar är det ofta besparingar som lockar, men det 
gäller att vara försiktig och tänka till. 
En miss som vanligen görs är att man underskattar kostnaden för hanteringen av relationen och alla 
transaktioner som uppstår när man inte kan lösa problemet över bordet, säger Jon Rognes, forskare i BPO 
vid handelshögskolan i Stockholm i en undersökning av CIO Sweden (2010). Det finns även risk för att 
förlora kunskap som tidigare funnits inbyggd i organisationen. Det som skrivs i ett avtal kan flyttas med allt 
annat som skyddar en process, det försvinner och måste läras upp på nytt. Det är detta jag själv har sett 
igenom denna studie och som båda respondenterna och min teori betonar, att det finns risker och att 
kostnadsfrågan är något som styr otroligt mycket till varför företag väljer att outsourca. Men som 
respondenterna från företagen tar upp- de kan förlora kunskap.  
Utmaningen vid outsourcing blir enligt Rognes, CIO (2010) att få till koppling och relation mellan den 
interna verksamheten och den verksamhet de outsourcar till. Företag som väljer att outsourca anser jag 
måste ha den tydliga kontakten i början och göra upp en tydlig definition av allt i början av samarbetet. Och 
hur mycket ett företag kan eller bör outsourca är upp till företagen själva. Detta betonar leverantörerna i 
intervjuerna - det är företagens ansvar. 
Respondenten från företag X håller med om att kunskap och information flyttas runt vilket denne inte är så 
orolig för. Respondentens oro ligger mer i ”Kan vi få tillbaka den?” Respondenten klargör även att det är 
kunskap som företaget lever på. Om andra då utför uppgiften år företaget, vad händer då om vi outsourcar 
större delar? Har vi då vår kärnkompetens kvar eller lever vi på att vår kärnkompetens nu finns utspridd på 
olika externa leverantörers bord? Lever vi då på att vara ett stort och igenkänt företag?  
Gränsen för hur mycket outsourcing som kan och bör göras i ett företag utan att det skadas finns inte i 
någon regelbok. Det är något som företagen själva får avgöra säger outsourcingleverantörerna och de har 
rätt. En av respondenterna menar att företaget inte har kommit så långt med outsourcing för att de är 
rädda och för att de inte vet var gränsen går för rimlig outsourcing. Det är lättare att betona och se de 
fördelar än de nackdelar som kan komma att uppstå när ett företag använder sig av outsourcing (Greaver 
1999). Outsourcing kan ses som en helhetslösning för hela organisationen, och det finns många anledningar 
och fördelar inom flera områden i en organisation till varför outsourcing kan verka och ge ett bra resultat. 
Detta tror jag är något företagen själva snart kommer inse, för snart kommer de inte kunna fortsätta att 
endast outsourca utan de måste se i backspegeln för att se om allt hänger kvar i företaget även om de 
använder sig av externa leverantörer.  
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Slutsatser 
Jag fått många uppfattningar om både för och nackdelar från den insamlade empiri, men något som många 
kanske inte lägger stor vikt på och något som jag har lärt mig är att människors känslor är en av de 
viktigaste beståndsdelarna som påverkar organisationens arbete, vare sig företaget vill det eller inte. Då 
medarbetarnas insats är en av de delar som leder till resultatet är det viktigt att ledningen vet hur de ska 
arbeta med att leda förändringar. Människorna i företaget, det vill säga alla medarbetare blir drabbade av 
outsourcingen på ett eller annat sätt. Medarbetarna vill i första hand inte se fördelarna med varför ett 
företag väljer att outsourca och varför företaget genomför strategiska val som de gör. De följer sin 
människliga instinkt om att någon tar något ifrån dem, något som de har arbetat med en längre tid. Men 
det är fortfarande något som vi själva inser är vårt. Det är inte konstigt att medarbetare inom ett företag 
ställer sig emot sådana förändringar om inte informationen och kontakten mellan ledning och medarbetare 
är tydliga och bra så att förändringar kan förmedlas på ett sätt så att det inte uppstår starka negativa 
reaktioner från medarbetarna.  
Det finns många saker som uppstår när medarbetarna ställer sig negativt emot förändring, det leder 
dessvärre bara till negativa slutsatser så som att de väljer att arbeta på en sådan inställning som leder till 
att deras arbete försämras eller att det uppstår mycket prat, negativt prat inom verksamheten som kan blir 
svår för ledningen att klara upp. Men om något som är prioriterat och är viktigt inom outsourcing och 
kopplingen till verksamheten så är det hur det ska hanteras med alla medarbetare som blir berörda.  
Det är viktigt att visa dem processen från början till slut, visa dem argumenten till varför, och varför inte för 
att kunna motarbeta den negativa inställningen som respondenterna har pratat om under intervjuerna. Det 
är när det brister i informationsspridningen som det uppstår rykten vilket gör det svårare för företagen när 
de ska genomföra den outsourcing som är tänkt. 
Viktigt är att få ut rätt information till medarbetarna så att de är införstådda med vad och varför en 
förändring ska ske. Återigen vill jag poängtera hur viktigt det som Ekstam (2005) tar upp, att ledningen ska 
stötta och möta sina medarbetare. 
Jag tror att det är en viktig sak att ha i baktankarna, att även om företagen vill förändras i takt med 
omvärlden är det viktigt att de inte bara tänker på kostnad utan på att se till att det inte kan uppstå större 
skador ifall omvärlden ändras och de har outsourcat mycket av deras kärnkompetens.   
Det är inte bara människor som är oerhört ovärderliga i ett företag utan även den kunskap som de besitter. 
Min slutsats angående kunskap har varit svår att definiera då både företagen och leverantörsföretaget jag 
studerat betonar att kunskap är väldigt svårt att dokumentera i vissa fall. Och de respondenter jag har 
kommit i kontakt med nämner att det är rädda att det kommer förloras kunskap lite här och där på vägen 
och att den kunskapen aldrig kommer kunna hitta hem igen.  
Att företagen har sådan syn på kunskapshantering är för att det är väldigt svårt att hantera och jag har 
igenom denna studie sett att det är svårt att hantera all kunskap och dessvärre försvinner de kunskap som 
inte företagen kan dokumentera förr eller senare. Företagen måste komma på ett bättre sätt att hantera 
sin kunskap för att kunna arbeta med den senare. Det finns inget som i empirin säger att företagen har 
någon strukturerad och säker metod för att bevara sin kunskap.   
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Det är här jag ser den rädsla som respondenterna har pratat om. Att företagen är kända för det de gör och 
för deras unika sätt de gör det på. Vad händer när kunskap och speciellt kärnkunskap faller ur 
verksamheternas händer.  
Min fråga är om företagen kommer att se på vilket sätt de inte längre är lika bra på marknaden som de en 
gång varit? Att det kommer att drabba hela verksamheten och företaget. För de kan arbeta med ny 
kunskap men all kunskap och erfarenhet som företaget besitter behövs förr eller senare och hur gör 
företagen då när den kunskap som behövs, inte längre finns kvar. För sanningen är att kunskap gradvis 
försvinner varje dag hos företagen.  
Det träd som Prahalad och Hamel(1990) har som liknelse visar på hur viktig kärnkompetensen är för 
verksamheten och alla dess grenar. Kärnkompetensen är trädets stam och det visar på hur de vinner och 
måste ta lärdom av varandra. Jag har även genom analysen fått fram att outsourcing kan ses som ett 
näringstillskott som strös över marken vid trädet som sedan sjunker ner till trädets stam, det ger extra 
näring och hjälp när trädet kan upplevas lite visset och torrt. 
Problemet med outsourcing är att vissa leverantörer jobbar på andra sätt för att få arbetet gjort än 
moderföretaget vilket leder till att moderföretaget förlorar sitt arbetssätt. Var i detta finns 
kärnkompetensen och kan företaget fortfarande kalla arbetet för ”vårt mål och vår strategi” och kan de 
säga ”vi jobbar så inom hela organisationen”? 
Vid analys om att företag O valde att outsourca kan jag se att outsourcingleverantören gav dem den 
kunskap som företag O inte hade internt i företaget i det läget, vilket gav mig ett nytt perspektiv på hur 
outsourcing kan hjälpa till med kunskap och inte bara ta kunskap från företagen. 
 
Syftet med denna rapport var att försöka bringa klarhet i om företag begrundar den mänskliga faktorn och 
den kunskap de besitter vid outsourcing. Jag ville se hur företag hanterar den kunskap som frigörs i syfte att 
förflyttas, samt medarbetarnas inställning gentemot outsourcing. Jag kan dra många nya lärdomar av detta 
arbete och jag kan även se att företag är medvetna om att det är människor och dess känslor de har att 
göra med vid outsourcing. Dock får jag känslan av att de inte riktigt lägger al fokus på detta utan tanken på 
pengar lockar mer. Jag har genom hela uppsatsen sett att pengar och sparande legat som en grund till 
varför företag väljer att outsourca. Detta är en stor del av anledningen med det får absolut inte vara hela. 
Det är viktigt att inte glömma vikten av kunskap. Jag har fått känslan av att företag kan gömma sig bakom 
orden ”detta är bäst för företaget”. Men hur påverkas ”vad som är bäst för företaget” om medarbetarna 
som är kvar blir sura och känner sig åsidosatta och oinformerade om ämnet? 
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