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Sammanfattning 

Outsourcing blir allt vanligare och idag outsourcas många processer och funktioner som 
genererar väldigt goda resultat för organisationer. Tidigare har outsourcing baserats på 
taktiska beslut, i hopp om att organisationer ska kunna göra kostnadsbesparingar genom att 
lägga ut en del av sin verksamhet på en extern leverantör. På senare år har outsourcing 
blivit av mer strategisk karaktär, eftersom organisationer numera strävar efter att ha en 
långsiktig relation med sin leverantör och välja rätt från början, vilket minskar kostnaderna 
i samarbetet.  
 
I litteraturen framkommer fördelar/möjligheter med outsourcing som är de faktorer som 
besluten ofta fattas på, men ofta värderas inte det nackdelar/risker som kan uppstå med 
outsourcing och därför blir inte besluten att outsourca så strategiska som organisationerna 
till en början trott och hoppats på. Det finns därmed ett behov av ytterligare forskning för 
att få bättre förståelse för beslutet om outsourcing. I studien kommer detta att vara en 
central punkt då syftet med studien är att undersöka varför organisationer väljer 
outsourcing, samt vilka utav dessa påverkande faktorer som organisationerna måste förhålla 
sig till för att beslutet att outsourca ska vara strategiskt och generera så mycket värde som 
möjligt ur ett långsiktigt perspektiv. I den tidigare forskningen uppkommer det att 
intervjuer med befattningshavare inom området outsourcing är begränsat, så den här 
studien består utav tre expertintervjuer med tre organisationer inom trafikbranshen som alla 
outsourcar en del utav sin verksamhet och där samtliga respondenter är 
nyckelpersoner/beslutsfattare. 
 
I den undersökningsmodell som skapats utifrån den teoretiska referensramen framkommer 
det att teorierna stämmer överens med resultatet/empirin i att fokus på kärnverksamhet, 
kostnadsbesparingar, och tillgång till expertis är fördelar/möjligheter med outsourcing och 
att svaga kontrakt/avtal, beroendet av leverantören, kulturella skillnader, minskad 
organisatorisk inlärning, även kommunikation- och organisationsproblem är det 
nackdelar/risker som organisationerna upplever. Det som framkommit i resultat/empiri som 
teorin inte direkt nämner är det kunskapsförluster som organisationerna gör genom att inte 
arbeta med kunskapsöverföring eftersom ansvarstagandet för den outsourcade delen avtar 
eller i värsta fall försvinner. Dock nämns det även som en positiv aspekt i att kunna lämna 
över ansvaret på en extern part, för att som organisation bara kunna vara kravställare. 
 
Slutsatserna i studien besvarar frågeställningarna och det framgår bland annat att 
organisationerna i första hand väljer outsourcing för att kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet och det som de är bäst på, samt även för att kunna göra 
kostnadsbesparingar, och att samtliga respondenter anser de gjort ett strategiskt beslut.   
 
Dock synliggörs en svårighet i att kunna göra strategiska beslut vid just outsourcing, dels 
för att avtalsperioderna ofta är väldigt långa och organisatoriska förändringar kan ske 
drastiskt, att organisationerna i vissa fall behöver ta hänsyn till den externa leverantörens 
intressen och ambitioner gällande dennes egen verksamhet, men även de stora 
kunskapsförluster som organisationerna gör efter det överlämnat delar/funktioner av sin 
verksamhet, och i värsta fall delar av sin kärnverksamhet.  



   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

Outsourcing is becoming more and more common and many functions and 
processes are outsourced today with very good results. In the past, outsourcing was 
based on tactical decisions hoping that organizations should be able to make cost 
savings by outsourcing some of their activities to an external provider. In recent 
years, outsourcing has become based on more strategic decisions, since 
organizations now are striving to have a long term realtions with their suppliers and 
choose the right supplier from the start, which reduces costs of the cooperation. 
 
In the previous research it appears that interviews with managers/keypeople about 
outsourcing is limited, so this study consists three expert interviews with three 
different organizations within the Swedish traffic business that all outsources a part 
out of their business. The study model created by the theoretical framework, it 
appears that the theories consistent with the results that focus on the core business, 
cost savings, and access to expertise are the benefits/opportunities of outsourcing 
and that weak contracts/agreement, the dependence of the supplier, cultural 
differences, reduced organizational learning, and communication and organizational 
problems are the disadvantages /risks that organizations are experiencing. It also 
appears in the results, that theory does not directly mention is the risk when 
organizations loose knowledge by outsourcing and another benefit of being able to 
hand over the responsibility to an external part supplier. 
 
The conclusions of the study, answer the questions and it shows that the 
organization chooses outsourcing in order to focus on their core business, and also 
to be able to make cost savings, and that all respondents thought that they have 
made a strategic outsourcing decision. 
 
However, this study shows a difficulty in being able to make strategic outsourcing 
decision, mostly because the contract periods are typically very long and 
organizational changes can be drastic. Organizations in certain cases need to take 
account into external provider's interests and aspirations regarding their own 
activities, but also the knowledge losses that organizations do after outsourcing 
parts/functions of their business, and at worst parts of their core business. 
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1.  Introduktion 
I det första kapitlet introduceras läsaren till det valda ämnet, som sedan 
mynnar ut i en problemdiskussion där ämnet behandlas. Vidare presenteras 
sedan syfte och forskningsfrågor som avslutas med avgränsningarna och 
målgruppen i studien.  
 
 
Outsourcing är en trend som är här för att stanna, och idag outsourcas många 
processer och funktioner hos organisationer med mycket bra resultat (Edgell 
et al., 2008). Idén är enkel, antingen kan organisationen utföra arbetet själva 
eller anlita en annan organisation som redan investerat tid, pengar och fått 
erfarenhet i att utveckla en fungerade och konkurrenskraftig verksamhet 
(Karlöf, 2009). I och med det tar man inte bara del av leverantörens 
stordriftsfördelar, utan kan även få ta del av ett helt nytt kontaktnät, tar del av 
kunskap och lämnar över det operativa arbetet åt leverantören.  
 
Heywood (2001) menar att den ökade globaliseringen tillsammans med de 
förbättrade kommunikationsmöjligheterna, samt de ökade kundkraven 
innebär en allt hårdare konkurrens för de flesta organisationer. Längre bak i 
tiden var situationen annorlunda, då kunde organisationer helt och hållet 
fokusera på sina interna nyckelfunktioner och till viss del ignorera externa 
förhållanden som påverkar deras marknadsposition. När organisationer blev 
tvungna att vara mer flexibla, innebar det att allt fler organisationer under de 
senaste 10 åren började med outsourcing. Fenomenet outsourcing har under 
de senaste åren ansetts som en utav de viktigaste faktorerna i den globala 
utvecklingen av organisationer inom tillverkning, tjänsteproduktion och även 
inom den offentliga sektorn. Utvecklingen har skapat en miljö där man 
tillsammans med nya tekniker skapat en annan sorts kund- och 
leverantörsrelation (Kakouris, 2006). 

 

1.1 Inledning/bakgrund 
Outsourcing har till en början ofta baserats på beslut gällande 
kostnadsreduktion, snarare än strategiska beslut (Frost, 2000). Enligt Sparrow 
(2003) blir det troligtvis en mindre lyckad outsourcing om organisationer har  
kostnadsbesparingar som enda eller största orsak till outsourcing. En utav de   
finansiella fördelarna med outsourcing är att organisationer inte 
Behöver investera i egna resurser, utan har istället möjlighet att lägga pengar 
på mer lönsamma delar i företaget (Rushton, 2010).  
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Men outsourcing handlar inte längre bara om att pressa priser och förhandla,  
utan att kunna addera värde till sina produkter eller tjänster genom att låta en  
extern part sköta verksamheten på ett korrekt och tillfredställande sätt.  
Dock har man kunnat se att beslutet om outsourcing har blivit av mer 
strategisk vikt, de senaste åren (Willcock, 2010). Sedan outsourcingen har  
blivit av mer strategisk karaktär, strävar organisationer mer efter att ha en 
långsiktig relation med sin leverantör och välja rätt från början, vilket  
minskar kostnaderna i samarbetet.  
 
Innan beslut om outsourcing utförs, är det viktigt att man som organisation  
vet vad som är organisationens kärnkompetenser (Enarsson 2008; Van Weele  
2009). Genom att vara medveten om det, kan organisationen i sin tur då dra  
enklare slutsatser om vad ett annat företag bör erhålla och vad som bör skötas 
internt (McIvor er al 2000). I bästa fall fungerar leverantören som en förlängd  
arm av organisationen, men det finns också en risk att leverantören drar ner 
företagets värde och det är något som alltid måste beaktas innan beslutet om 
outsourcing tas (Kannan et al., 2009).  
 
 

1.2 Problemformulering 
Även fast det finns en del förmåner som förknippas med outsourcing måste 
man även beakta de risker och nackdelar som kan uppkomma bland annat 
förlorad kontroll, brist på säkerhet, minskad kvalitet och ökade kostnader 
(Van Weele, 2009). Andra problem som kan uppstå är ett misslyckat val av 
leverantör, brister i utformningen av avtal eller att leverantören har en 
oförmåga att besvara förändrade krav (Razzaque et al., 1998).  
 
I den tidigare forskningen har problem med outsourcing och beslutfattandet 
kring detta diskuterats. Det som framförallt framförts är svårigheterna 
gällande överföringen av allmänna beslutsramar till praktiska beslutsåtgärder 
och att outsourcingen blivit allt mer komplex (Der Boer et al., 2006). Det 
finns därmed ett behov av ytterligare forskning för att få bättre förståelse för 
beslutet om outsourcing.  
 
I samma litteratur uppkommer det även att intervjuer med befattningshavare 
inom området är begränsat. Det råder även oklarhet i litteraturen om att 
generella faktorer gällande outsourcingsbeslut måste beaktas som kunder, 
risker, påverkan av leverantörer och strategiska perspektiv (McIvor et al 
2000). Ytterligare forskning visar att genom de summor som organisationer 
spenderar på outsourcing och genom de engagemang det får för flera 
funktioner i organisationen, så blir outsourcingsbeslutet av mer strategisk vikt 
än någonsin tidigare (Willcocks, 2010).  
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Med det här problemområdet i åtanke formulerades mitt forskningsproblem, 
huruvida svenska organisationer inom trafikbranschen har resonerat i sitt 
beslut att outsourca en funktion till en extern leverantör, för att ge en 
förståelse för vilka bakomliggande faktorer som återspeglar de beslutet. Min 
roll har varit en del utav ett utredningsprojekt, huruvida en organisation inom 
trafikbranschen ska besluta att göra efter att pågående avtalsperiod med deras 
nuvarande leverantör gått ut, om de ska fortsätta att lägga ut verksamhet eller 
börja bedriva eget. Genom intervjuer med befattningshavare, har det gett mig 
en djupare förståelse för beslutet att outsourca och för att vidare kunna 
analysera beslutet och fenomenet outsourcing.   
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka outsourcingsbeslut hos svenska 
organisationer inom trafikbranschen, för att få en bättre förståelse för beslutet 
att lägga ut en del av sin verksamhet på en extern leverantör. 
 
 
Huvudfråga 

• Varför väljer en organisation outsourcing? 
 
Underfråga 
 

• Utifrån vilka förutsättningar är det ett strategiskt beslut att outsourca 
en del av sin verksamhet, och vilka påverkande faktorer måste man 
förhålla sig till för att beslutet ska bli strategiskt för organisationen? 

 

1.4 Avgränsning 
På grund av den branschen som studien är applicerad på och även utifrån den 
tidigare forskningen, finns inget resonemang om val av leverantör med i 
studien. Detta för att den tidigare forskningen endast efterfrågar mer 
förståelse för beslutet att outsourca, men även för att inom den kommunala 
verksamheten träder Lag (2007:1091) om offentlig upphandling i kraft, vilket 
innebär att organisationerna ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 
icke-diskriminerande sätt, samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt.  
För att inte rama in studien inom trafikbranschen har intervjuerna i studien 
inte baserats på vilken typ av funktion/del av organisationen som är 
outsourcad, utan bara nämnts som en del eller funktion av verksamheten för 
att ge läsaren en grundläggande förståelse i vad arbetet har appliceras på. 
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1.5 Målgrupp 
Den vetenskapliga målgruppen för studien är befintliga och kommande 
studenter och forskare inom verksamhetsutveckling och global utveckling.  
Den utomvetenskapliga målgruppen för studien är organisationer inom 
trafikbranschen, men även för organisationer i allmänhet som står inför beslut 
att outsourca delar utav sin befintliga verksamhet. Även för organisationer 
som för ett resonemang kring om vad som är mest strategiskt för sin 
organisation: att outsourca eller behålla funktioner in-house. Studien belyser 
fördelarna/möjligheter med att outsourca, samt även de svårigheter/risker 
som organisationer måste handskas med i beslutet att en extern part blir en 
del av organisationen. Studien kan bidra med värdefulla erfarenheter från 
organisationers upplevelser gällande outsourcing, och på så vis vara 
värdeskapande för alla olika organisationer som står inför ett 
outsourcingsbeslut att förstå vikten av hur flera olika påverkande faktorer kan 
vara avgörande i strategiska beslut. 
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2. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet sker en framställning av den teori som ligger till grund för 
studien. Jag har valt att presentera tre olika sorter av beslut, och vad dessa 
innebär samt även fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med 
outsourcing som förekommer. Slutligen för att förtydliga teoriernas relevans 
och relation till varandra, avslutas kapitlet med en sammanfattning av den 
teoretiska referensramen. 
 
 

2.1 Beslutsfattande 
Ett beslut ska fastställas genom en diskussion som involverar en rad olika 
medarbetare och funktioner inom en organisation. I dag är ett utav de 
vanligaste arbetssätten att arbeta i grupp (Schwarber, 2005). Ska man som 
ledare enväldigt fatta beslut kan det uppstå problem när det sedan ska 
implementeras i gruppen, eftersom detta inte diskuterats internt. Dock kan det 
vara svårt att få ett beslut att leda till handling om flera beslutsfattare är 
involverade. Hur beslutsfattaren agerar i olika situationer beror på hierarki 
och regler inom en organisation. Det beror även på vilka beslut de rör sig om, 
exempelvis vid viktiga beslut som kan stora konsekvenser renderar 
beslutsfattare att vara mer benägna at följa en handlingsplan än att tänka 
rationellt (Sutcliffe et al., 2001). 
 
I en organisation delas vanligtvis beslutsfattande in i olika i hierarkiska 
nivåer: operativ, taktisk och strategisk. Outsourcing har gått från taktiska 
beslut som innebär att reducera kontroll- och operativa kostnader, frigöra 
interna resurser, förbättra prestanda och hantera funktioner som är utom 
kontroll, till mer strategiska beslut (Van Weele, 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strategisk
t Taktisk

t  Operativt 
Figur 1. Olika typer av beslutsfattande 
uppdelad i hierarkiska nivåer. 
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2.1.1 Operativa beslut 
Operativa beslut är beslut som tas i organisationers dagliga verksamhet och 
innefattar den löpande verksamhetens närmaste framtid, vanligtvis de 
närmaste veckorna och månaderna. Det kan handla om planering, bemanning 
eller om enskilda order (Ax et al. 2009). De som fattar beslut av den här 
karaktären är ofta lägre chefer och anställda. Vid operativa beslut finns det 
sällan utrymme för personliga värderingar och reflektioner, utan de grundas 
mer på fakta, besluten kan också ofta ses som förutsägbara (Hatch, 2002).  
 
2.1.2  Taktiska beslut 
Taktiska beslut är oftast kostnadsdrivna, besluten stödjer de strategiska men 
har en kortare tidshorisont, vanligtvis mellan ett och tre år (Ax et al., 2009). 
Besluten fattas normalt av mellanchefer och kan ses som en blandning av de 
operativa och strategiska besluten. Outsourcingsbeslut har generellt tidigare 
setts fattats på taktiska grunder eftersom den största drivande faktorn har varit 
kostnadsminskningar, men man har sett att besluten går mot att bli av mer 
strategisk karaktär. Genom att besluten tas på en relativt kort sikt ges 
möjlighet att lättare åtgärda fel som uppstår eller enklare möta kunders behov 
(Schmidt et al., 2000).  
 
2.1.3 Strategiska beslut 
Strategiska beslut är viktiga för organisationer eftersom de får långsiktiga 
konsekvenser. Det kan vara beslut om investeringar, nya produkter eller 
andra beslut som innefattar verksamhetens inriktning eller omfattning 
(Axelsson et al., 1984). Som grund är det en vision som man strävar emot, 
och strategierna används då för att nå visionen. Tidshorisonten anses ofta 
vara tre år eller längre och beslut tas både periodiskt och vid behov (Ax et al. 
2009). 
 
Strategin anger hur resurser ska samarbeta för att tillsammans uppnå mål och 
prestandakrav. När man i ett övervägande om ett beslut på den strategiska 
nivån formulerar exempelvis nödvändiga processer och de orderflödena för 
leverans av varor och tjänster till kunden (Dekkers, 2000). Man kan säga att 
de strategiska besluten handlar om företagsklimatet, kostnader, 
leverantörsrelationer och förmåga (Jennings, 1997). Eftersom organisationers 
strategiska beslut beror på externa och interna faktorer har de en komplexitet 
som i många fall kräver att man använder sig av en formaliserad gång i 
organisationens beslutsprocess (Fredrickson et al. 1984) Detta minskar risken 
att besluten färgas av beslutsfattarens individuella åsikter. Dessutom minskar 
det osäkerheten när man genom dessa processer reducerar riskfaktorer 
(Sutcliffe et al., 2001). De strategiska besluten ska senare ge underlag för hur 
den taktiska planeringen ska genomföras (Ax et al. 2009).  
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Outsourcing är av strategisk betydelse, men ett outsourcingsbeslut är sällan 
helt utvärderat ur ett strategiskt perspektiv, utan många organisationer har ett 
kortsiktigt perspektiv baserat på sina beslut om kortsiktiga 
kostnadsminskningar (Lonsdale et al., 1997) Det vill säga att beslut oftast 
fattas genom standarder med en liten hänsyn till de långsiktiga 
konkurrensfördelarna. 
 

2.2 Outsourcing 
Outsourcing har sedan länge haft många definitioner och det är inte helt lätt 
att fastställa vad begreppet betyder (Van Weele 2010). Lei et al., (1995) 
fastställer en bred definition där outsourcing betyder att man använder sig av 
externa organisationer för att tillverka eller på andra sätt addera värde till 
organisationen. Även tolkningen som Augustson & Bergstedt Sten, (1999) 
gör utav outsourcing är en del utav definition i studien: 

 
2.3     Fördelar/möjligheter med outsourcing 
När outsourcing av exempelvis IT var nytt handlade det om drift av 
stordatorer, men idag gäller det så mycket mer. Motivationen till att 
organisationer väljer att outsourca har nu mera blivit mer inriktat på 
långsiktiga mål (Augustson & Bergstedt Sten, 1999) Nedan följer 
fördelar/möjligheter som en organisation kan få med outsourcing. 
 
 
2.3.1      Kostnadsbesparingar 
En utav de största anledningarna till outsourcing som Hirschheim och Lacity 
(2000) fick fram i sin undersökning grundades i organisationers ambition om 
att minska sina kostnader. En fördel med outsourcing är att organisationer 
kan kostnadsbespara (Gupta & Gupta, 1992; Huber, 1993; Augustson & 
Bergstedt Sten, 1999; Sparrow, 2003; Harland et al., 2005; Power et al., 
(2006). Framförallt är det Gupta & Gupta (1992), Huber (1993) och Power et 
al. (2006) som betonar att organisationer kan tjäna pengar för att de längre 
inte har sina fasta kostnader, utan att det i och med outsourcingen övergår till 
rörliga kostnader. Författarna menar också att organisationerna med hjälp 
utav outsourcing kan sänka sina kostnader genom att inte behöva betala ut 
lika höga löner som de möjligtvis hade blivit tvungna att göra om de hade 
tjänsten/funktionen in-house. 
  

”Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en 
extern leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den 

aktuella aktiviteten under en avtalad tid” 
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2.3.2      Lägga tid på kärnverksamheten 
En anledning till att organisationer väljer outsourcing är för att de vill ägna 
sin tid åt kärnverksamhet och det här kan ses som en fördel för 
organisationerna som låter en leverantör ta hand om någon del eller 
exempelvis hela företagets IT-verksamhet, så att företaget i sin tur kan 
fokusera på vad de kan bäst. (Van Weele, 1994); Augustson & Bergstedt 
Sten, 1999; Greaver, 1999; Hirschheim & Lacity, 2000; Sparrow, 2003: 
Harland et al., 2005; Weidenbaum, 2005; Bragg, 2006; Power et al., 2006). 
Power et al., (2006) betonar även att när en organisation får möjligheten att 
lägga fokus och koncentrera sig på sina kärnkompetenser kan det leda till att 
de får tillfälle att utveckla organisationsstrukturen.  
 
 
2.3.3       Teknisk utveckling 
När en organisation vill få tillgång till den senaste tekniken, men vill undvika 
den långa tiden det tar att införskaffa den, bygga system från början eller att 
utbilda personal är outsourcing ett bra alternativ (Gupta & Gupta, 1992; 
Huber, 1993; Prashant, 1995). Augustson och Bergstedt Sten, (1999) skriver 
att en organisation kan få tillgång till ny teknik genom att outsourca och låta 
leverantörerna göra investeringarna inom området. Sparrow (2003) anser att 
det kan vara bra att outsourca för att få tillgång till ny teknik, exempelvis om 
organisationen är i behov av att på ett snabbt sätt introducera e-business.   
 
 
 
2.3.4       Tillgång till expertis 
En organisation kan med hjälp utav outsourcing få tillgång till kunskap och 
kompetens inom olika områden, som de inte erhåller internt (Van Weele 
1994, Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Bragg 2006; Power 
et al., 2006). Om organisationer outsourcar sin IT-verksamhet till en 
leverantör som är specialiserad inom IT får de ofta expertishjälp i form av 
personal, metoder och teknik (Sparrow, 2003). Augustson och Bergstedt Sten 
(1999) menar att organisationer ofta outsourcar av den anledningen, 
exempelvis om man planerar att byta till en teknisk plattform eller om 
organisationen anser att exempelvis IT har ett högt strategiskt värde.  
 
 
 
2.3.5        Flexibilitet 
Harland et al., (2005) påvisade i sin undersökning att en utav de vanligaste 
anledningarna till att organisationer väljer outsourcing är för att de vill öka 
sin flexibilitet för att kunna möta ständigt förändrade krav på marken.  
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Anledningen till att de ökar sin flexibilitet är för att ha möjligheten att möta 
och hantera nya arbetsförhållanden, krav på produkter och service, samt 
teknologi (Van Weele, 1994; Greaver 1999). Även Augustson och Bergstedt 
Sten (1999) tar även upp ämnet flexibilitet. De anser att om en organisation 
själv investerar stora belopp i ny teknik kan de bli kostsamt då IT har en 
tendens att snabbt förändras. Genom att låta leverantören göra 
investeringarna, kan organisationen få tillgång till den teknik de vill ha och 
på så sätt få möjligheten att öka sin flexibilitet.  
 
 
2.4          Nackdelar/risker 
Det finns många olika nackdelar/risker som bör beaktas innan ett 
outsourcingbeslut avgörs. Större medvetenhet om dessa leder till att det blir 
lättare att väga nackdelar/risker mot fördelarna med outsourcing om därmed 
besluta om den rätta lösningen (Augustson & Bergstedt, 1999). 
 
 
2.4.1       Kulturella skillnader 
Power, Bonifazi & Desouza (2004) skriver att en utav de största riskerna med 
outsourcing är att organisationen som outsourcar inte förstår hur stor 
inverkan kulturella skillnader har på outsourcing-projektet. Många 
organisationer som vill outsourca en aktivitet tror att deras blivande 
leverantör har samma värderingar och etik som de själva har, trots att 
leverantören kanske finns i ett annat land. Författarna skriver även att 
skillnaderna kan vara mycket stora, vilket kan uppmärksammas när projektet 
redan dragit igång (Power et al., 2004).  
 
 
2.4.2       Svaga kontrakt/avtal 
Det är väldigt viktigt att organisationer skriver ett bra kontrakt med sin 
leverantör. Detta för att båda parter ska veta vad som krävs av varandra, 
vilket pris som ska betalas och vilka resurser som ska läggas på projektet. 
Båda parterna måste vara överens och förstå kontraktet. Det kan vara fördel 
att reda ut eventuella frågetecken så tidigt som möjligt, så att komplikationer 
och missförstånd inte uppstår senare i projektet. Organisationer som skriver 
tydliga kontrakt kan minska risken för dolda kostnader, genom att båda parter 
är medvetna om vad som förväntas av samarbetet. Ett väl utformat 
kontrakt/avtal kan leda till ett problemfritt samarbete, samtidigt som ett dåligt 
kontrakt kan leda till stora förluster för beställaren (Huber, 1993; Zhu, Hsu & 
Lillie, 2001). 
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2.4.3       Beroendet av leverantören ökar 
För organisationer som väljer att outsourca infinner och ökar beroendet utav 
en leverantör (Van Weele, 1994; Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Från 
början när outsourcing kom att bli ett alternativ för organisationer, var en 
utav de vanligaste riskerna att leverantören kunde utnyttja organisationerna 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Leverantörerna skrev sina avtal så att de 
själva tjänade stora belopp genom att utelämna aktiviteter i avtalet mellan 
parterna så att organisationer istället fick betala höga engångssummor om de 
ville att utelämnade aktiviteter skulle bli gjorda (Augustson & Bergstedt Sten, 
1999).   
 
Leverantören behövde inte heller vara rädd för att organisationerna skulle 
byta till en annan leverantör, då de skulle innebära otroligt höga kostnader 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Författarna skriver dock att dagens 
marknad ser bättre ut då majoriteten av leverantörerna är seriösa, men det är 
fortfarande väldigt dyrt att byta. Författarna menar också att i vissa fall kan 
uppstå problem när organisationer outsourcar sin kärnverksamhet eller någon 
näraliggande del utav kärnverksamheten, då organisationen förlorar kontroll.  
 
 
 
2.4.4       Minskad organisatorisk inlärning 
Vanligtvis är det så att organisationer lär sig genom att göra en uppgift, det 
vill säga ”learn by doing”. När en organisation väljer att outsourca 
exempelvis sin IT blir det väldigt svårt för nya medarbetare som inte arbetat i 
IT-projektet tidigare att veta hur de ska agera som köpare utav ny teknik 
(Earl, 1996). Harland et al., (2005) menar att den här faktorn är en av de 
största riskerna med outsourcing och det som inträffar då är att nyanställda 
ska läras upp och när kompetensen inom organisationen förloras kan det vara 
svårt att få den tillbaka. När en stor eller kanske till och med en hel del av en 
organisation outsourcas finns risken att organisationen inte vet hur arbetet 
hos leverantören går till, och när de själva inte exempelvis vet hur en 
beslutsprocess går till kan det vara svårt, nästan omöjligt, att lära någon 
annan (Harland et al., 2005).  
 
 
 
2.4.5       Kommunikation-och organisationsproblem 
Augustson & Bergstedt Sten (1999) menar att när ett nytt samarbete ska 
inledas är det viktigt att båda parterna är helt införstådda med vad som 
förväntas av dem. Det är också viktigt att kunna ha en öppen dialog om det är 
något som någon av parterna är missnöjda med, kommunikationen är därmed 
otroligt betydelsefull. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Även Van Weele 
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(1994) betonar betydelsen utav kommunikationen, organisationer som väljer 
outsourcing kan stöta på kommunikations-och organisationsproblem när 
aktiviteter flyttas mellan beställare och leverantör. 
 
 
 
2.4.6       Oro bland anställda 
Huber (1993) skriver att det finns stor risk för att anställda på organisationen 
som väljer att outsourca kan reagera negativt på konceptet. Många blir 
oroliga då rykten ofta startas, samt att arbetsmoralen kan försämras. Det här 
kan uppstå, om anställda inte blir informerade och underrättade om vad som 
kommer att hända (Huber, 1993; Greaver, 1999). Greaver (1999) är även 
överens med Huber (1993) om att ryktesspridning skapas, handlar det oftast 
om kommande nedskärningar eller om indragna förmåner. Även Augustson 
& Bergstedt Sten (1999) skriver att många anställda kan gå och oroa sig för 
att det är deras tur att bli bortplockade nästa gång organisationen väljer att 
outsourca. Förr trodde man att produktiviteten skulle öka hos de anställda för 
att de ville bevisa att de gjorde ett tillfredställande arbete, men det har visat 
sig att oron istället kan leda till minskad produktivitet och moral hos de 
anställda (Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  
 
 
 
2.4.7       Förlust av innovativ kapacitet 
Organisationer försöker alltid sträva efter att behålla och upprätthålla 
innovativ kapacitet inom exempelvis IT, eftersom det alltid kommer att 
skapas nya sätt att tillhandahålla IT (Earl, 1996). När organisationer väljer att 
outsourca och minskar sin personal inom området kan deras innovativa 
kapacitet försämras. Det är inte säkert att organisationen får kapaciteten från 
sin leverantör heller, då de kanske har fokus på annat som exempelvis 
kostnader (Earl, 1996). Augustson och Bergstedt Sten (1999) tar upp att ur 
den här synvinkeln kan det vara viktigt att organisationer inte tappar all 
kontakt med tekniken som de outsourcar till en leverantör, för det kan även 
leda till att det blir svårt att komma på nya innovativa idéer inom 
organisationen. 
 
 
 
2.4.8       Svagt ledarskap 
Earl (1996) anser att outsourcing kan vara en bra lösning vid kostnads-och 
kvalitetsproblem. Vilken än orsaken är till outsourcing är det viktigt att 
organisationen har chefer som kan handskas med de aktiviteter som 
outsourcas, då de vet vad de kan få ut av projektet som kunder. Det är även 
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viktigt att cheferna är medvetna om hur de ska gå tillväga gällande kontrakt 
och relationer mellan organisationen och leverantören. Författaren betonar 
även att om outsourcingen sker på grund av att organisationen inte klarar av 
att handskas med IT-aktiviteter, finns det en risk för att IT-cheferna inte 
heller kan handskas med en extern leverantör. 
 
Även Augustson och Bergstedt Sten (1999) argumenterar för hur viktigt 
ledarskapet är när en organisation väljer att outsourca, mycket för att en utav 
den största uppgiften som en ledare har vid outsourcing-projekt är att minska 
oron bland de anställda. Misslyckas man med detta, kan organisationen 
skadas i form av att anställda sjukskriver sig eller kanske till och med slutar 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Enligt Power et al. (2004) tror många 
chefer att organisationens problem kommer att lösas så fort de börjar med 
outsourcing. Ledningen är inte medveten om det omfattande arbete som 
outsourcing medför, vilket i sin tur kan leda till konflikter mellan 
organisationen och leverantören och att kontrakten/avtalen inte blir 
tillräckligt tydliga (Power et al., 2004).  
 
 
2.4.9       Dolda kostnader 
Ännu en nackdel som kan uppstå vid outsourcing är dolda och oförutsedda 
kostnader. Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver att med dolda 
kostnader menas oförutsedda kostnader som först syns i efterhand. Dessa kan 
förekomma i exempelvis investeringar, inom både infrastruktur och 
medarbetarnas kompetensutveckling, och det är då ofta oklart vem som ska 
betala dessa utgifter.  Författaren menar även att detta går att undvika, genom 
att kontrakt och avtal är tydliga om vad som gäller (Augustson & Bergstedt 
Sten 1999).  Hirschheim och Lacity (2000) tar också upp något som kan 
tolkas som dolda kostnader, och det gäller kostnader som ledningen förmodar 
täcks av kontraktet men inte gör det.  
 
 
2.4.10       Minskad eller förlorad kontroll 
När en organisation väljer att outsourca till en extern leverantör skriver 
Augustson och Bergstedt Sten (1999) att risken finns att en organisation får 
minskad kontroll över verksamheten. Hur mycket kontroll som går förlorad 
beror på hur outsourcing-projektet ser ut och i vilken omfattning 
organisationen väljer att outsourca. Gäller outsourcingen vanliga 
stödfunktioner som exempelvis helpdesk blir kontrollförlusten inte lika stor 
som för affärskritiska system (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 
Författarna betonar även hur riskabelt det kan vara om organisationen 
förlorar kontrollen över sina kärnkompetenser, eftersom att det är dessa som 
gör organisationen konkurrenskraftigt. Det är därför extra viktigt att tänka 
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efter innan beslutet tas att outsourca en del av organisationens kärnkompetens 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Bragg (2006) skriver om att 
leverantörens situation kan förändras under projektets gång, de kanske går i 
konkurs eller förändrar sin strategi. Gupta och Gupta (1992) nämner även en 
annan risk gällande outsourcing. Om en organisation outsourcar till en 
leverantör som har många olika projekt igång med andra klienter kan risken 
bli större att organisationen inte blir prioriterad. Därför kan det bli svårt för 
organisationen att kontrollera aktiviteternas kvalitet och lämplighet lever upp 
till kraven.  
 
 
2.4.11         Informationskänslighet 
När en organisation beslutaratt outsourca leder det ofta till att en extern part 
får tillgång till organisationens system. I värsta fall kan det resultera i att 
viktig information läcker ut eller att någon från leverantören använder 
informationen på ett sätt som kan skada organisationen (Van Weele, 1994; 
Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Bragg, 2006). Inom vissa 
organisationer kan detta vara katastrofalt. Det är därför extremt viktigt att 
göra leverantören medveten om vilken information som är konfidentiell och 
hur den ska hanteras, det är alltså en fördel att ha den delen med i avtalet 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  
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2.5         Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Utifrån den teoretiska referensramen har följande undersökningsmodell 
(Figur 2.) utformats för att tydligt visa vad studien undersöker. 

 
Fördelarna/möjligheterna som nämns i den illustrerade bilden nedanför är 
ofta de faktorer som gör att organisationer väljer outsourcing.  Även fast det 
finns en del förmåner som förknippas med outsourcing måste man även 
beakta de risker/nackdelar som kan uppkomma som bland annat förlorad 
kontroll, brist på säkerhet, minskad kvalitet och ökade kostnader (Van Weele, 
2009) Enligt McIvor et al (2000) råder det oklarhet i litteraturen bland annat 
gällande outsourcingbeslutet och strategiska perspektiv. Der Boer et al., 
(2006) menar att det finns därmed ett behov av ytterligare forskning för att få 
bättre förståelse för beslutet om outsourcing.  
 
 
 
  

Figur 2. Undersökningsmodell framtagen  
utifrån den teoretiska referensramen. 
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3. Metod 
I det här kapitlet redovisas tillvägagångssättet i studien. Utifrån den 
teoretiska referensramen har en intervjuguide formulerats som täcker de 
variabler som anses vara fördelar/möjligheter och nackdelar/risker med 
outsourcing, samt även olika typer av beslutsfattande. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Den kvalitativa metoden har sin utgångspunkt i närheten till den källa man 
hämtar informationen ifrån och fokus ligger på ”mjuk” data som kvalitativa 
intervjuer, verbala analysmetoder och tolkning (Holme et al. 1997). Jag har 
valt att använda en kvalitativ forskningsmetod, då avsikten med en kvalitativ 
undersökning är att förstå underliggande mönster samt skapa en djupare 
förståelse i mitt valda ämne (Holme et al. 1997). Även Jacobsen (2002) 
hävdar att vid utformningen av en explorativ problemställning som får fram 
nyanserade data, går på djupet och är känslig för oväntade förhållanden och 
därmed öppen för kontextuella aspekter lämpar sig ett kvalitativt metodval 
bäst.  
 
För att undersöka mitt valda problemområde valde jag att göra små N-studier, 
med hjälp av tre expertintervjuer i form av respondenter från tre olika 
organisationer inom trafikbranchen, som ofta står inför outsourcingbeslut. Jag 
anser att intervjuerna är en form av expertintervjuer, då alla respondenter har 
mycket erfarenhet i både påverkande faktorer och beslut om outsourcing, och 
väljer därför att kalla dem för experter. Bogner, Littig & Menz (2009) 
betonar att det är forskarna själva som bestämmer vilka som anses vara och 
inte vara experter i expertintervjuer. I valet av små N-studier väljs det ut ett 
fåtal enheter, ofta inte fler än 5 eller 10 stycken (Jacobsen, 2002). Då ett fåtal 
enheter väljs ut, får forskaren större möjlighet att gå mer på djupet med varje 
utvald enhet. Små N-studier lämpar sig väl i studier där forskaren vill belysa 
så många olika nyanser som möjligt, av ett fenomen (Jacobsen, 2002).  
 
Anledningen till att göra små N-studier var för att jag som forskare ville 
belysa flera olika nyanser av outsourcing, från olika håll. Mitt intresse låg i 
att ta reda på vad flera organisationer tyckte, tänkte och har erfarenhet utav, 
inte en enda persons åsikter om hela begreppet outsourcing. Därför föll en 
fallstudie bort i valet av metod för detta problemområde. Även en 
undersökning med hjälp av enkäter föll bort i metodvalet, mest för att jag inte 
vill begränsa respondenterna med ett begränsat antal svarsalternativ.  
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3.2 Datainsamling  
Eftersom jag valde att använda en kvalitativ forskningsmetod där avsikten 
med undersökningen är att förstå underliggande mönster och skapa en 
djupare förståelse kring det valda ämnet, föll valet naturligt att göra 
telefonintervjuer med låg standardiseringsgrad på frågorna (Holme et al. 
1997). Det har gett respondenterna ett fritt utrymme att svara och tolka ämnet 
utifrån sina egna erfarenheter.  
 
Individuella intervjuer är oftast kostnadskrävande, speciellt när det gäller 
intervjuer ansikte mot ansikte som ofta innebär att undersökaren måste 
förflytta sig fysiskt från en plats till en annan. Telefonintervjuer kan vara ett 
sätt att reducera dessa kostnader eftersom man undgår den fysiska 
förflyttningen (Jacobsen, 2002).  
 
 

3.3 Urval 
I urvalet utav respondenter baseras mina kriterier på uppgiftslämnare som jag 
anser kan ge riklig och god information. Enligt Jacobsen (2002) kan det vara 
personer med stora kunskaper om det man intresserar sig för, personer som är 
bra på att uttrycka sig eller personer som är villiga att lämna information. Det 
urvalskriteriet är inte alltid lätt att använda, eftersom att man först måste veta 
något om hur goda informationskällor de olika uppgiftslämnarna är. 
 
Jag valde att genomföra undersökningen med respondenter från tre olika 
organisationer inom trafikbranschen som alla outsourcar någon del av sin 
verksamhet. Outsourcing är inget nytt fenomen för företagen, utan har funnits 
i mer än 5 år. Den lämnade informationen i studien består av både primär- 
och sekundärkällor, och detta för att samla och kunna spegla både teori och 
praktik. Den teoretiska referensramen består utav information hämtad från 
sekundära källor, samtidigt som de primära källorna återfinns i resultatet och 
är därmed mina utvalda respondenter. Eftersom jag endast undersökt tre 
respondenter från tre olika företags syn på beslutet om outsourcing, är jag 
medveten om att det inte kan dras några generella slutsatser utifrån empirin 
(Bryman, 2002).  
 

3.4 Genomförande 
Innan varje intervju presenterade jag mig och samt hur intervjun skulle gå till.  
Via e-post, hade jag gjort en närmare presentation av mig, syftet med studien 
och om personerna i fråga var intresserade att ställa delta.  
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Jag har använt en semistrukturerad intervjumall och enligt Jacobsen (2002) är 
det vanligt att den öppna intervjun är till viss del strukturerad, till exempel 
med hjälp av en lista. Jacobsen (2002) menar också att förstruktureringen i en 
intervju nödvändigtvis inte behöver betyda att data insamlingen blir sluten, 
utan snarare att enskilda aspekter i intervjun sätts i ett större fokus, vilket var 
en prioritering jag hade vid framtagning utav intervjumaterialet eftersom 
Jacobsen (2002) betonar att det är möjligt att fortfarande upprätthålla en hög 
grad av öppenhet. Vid intervjutillfällena bestämde jag tid med 
respondenterna och någon utav oss ringde vid avtalad tid.  
 
Jag antecknade samtliga intervjuer och hade en öppen dialog med 
respondenterna för att både kunna förstå och hinna anteckna viktiga 
uttalanden. Det finns risker med att bara anteckna under intervjuer, 
exempelvis att inte få med precis allt som respondenten säger, det går heller 
inte att spola tillbaka tiden för att se om svaret uppfattades rätt, samt att det 
finns risk för att information kan gå förlorad (Bryman, 2002). Jacobsen 
(2002) belyser dock det finns nackdelar med att spela in sina respondenter, 
för att många reagerar negativt på att bli inspelade och att vissa kan bli helt 
stumma, och jag ville inte riskera att förlora värdefull information på grund 
utav det.  
 

3.5 Bearbetning och Analys 
För att analysera de insamlade materialet har jag haft ett tillvägagångssätt 
som Jacobsen (2000) förespråkar, vilket är en renskrivning av intervjuer eller 
observationer som första steg i processen från rådata till annoterade data. 
Nästa uppgift för undersökaren är i regel att kommentera de enskilda 
intervjuerna eller observationerna, för att garanterat skapa sig en djupare 
förståelse för ämnet. Sista fasen i processen är att annotera data, det vill säga 
att göra en sammanfattning av varje intervju och observation och detta för att 
göra om den egna datan till en översiktligare och lätttillgängligare massa. 
 
 

3.6  Tillförlitlighet 
Enligt Jacobsen (2002) ska metoden i en undersökning hjälpa författaren att 
på ett systematiskt sätt ställa kritiska frågor om de val som görs i 
undersökningen och de konsekvenser som uppstår utifrån dessa val. En 
underökning ska därmed vara en metod att samla in empiri och oavsett vilken 
empiri de rör sig om bör den uppfylla två krav, den måste vara giltig och 
relevant (valid) och den måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).  
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Validitet innebär att författaren mäter det denne faktiskt önskat att mäta, och 
att ämnet som mäts uppfattas som relevant och att de som mäts hos några få 
enheter också kan appliceras på flera. Reliabilitet betyder däremot att 
undersökningen som utförs måste gå att lita på och att den är utförd på ett 
trovärdigt sätt, ett sätt som väcker tillit (Jacobsen, 2002).  
 
För att ge studien en så hög validitet som möjligt i resultatet utformade jag 
intervjuguiden så att frågorna hade en direkt anknytning till litteraturen. 
Under intervjun hade jag en medvetenhet om informationen som litteraturen 
består av och kunde därför ställa kompletterande stödfrågor för att ytterligare 
kunna ser paralleller mellan litteratur och empiri. Med den framtagna 
intervjuguiden som stöd anser jag att mina intervjuer verkligen undersöker 
det jag hade en ambition att undersöka. Intervjuguiden består av 
fördelar/möjligheter och nackdelar/risker från flera olika källor, vilket också 
höjer validiteten på studien för att den innehåller så relevanta faktorer som 
möjligt för det valda ämnet i studien. 
 
För att öka reliabiliteten i studien har samtliga intervjuer hållits i 
diskussionsform och att dialogen har varit lättsam och avslappnad., så 
samtalen har varit öppet för kompletterade följdfrågor för att öka förståelsen.  
Jag har även varit väldigt noggrann med att anteckna de som respondenterna 
uttryckt, och upprepat min tolkning på svaret för respondenten för att på så 
vis undvika misstolkningar. Jacobsen (2002) betonar vikten av att det inte får 
finnas några uppenbara mätfel som påverkar resultatet. Efter 
sammanställning av intervjuerna har materialet skickats tillbaka till 
respondenterna för deras godkännande, för att undvika att jag gjort 
misstolkningar. 
 
 

3.7 Metodkritik 
Jacobsen (2002) menar att samla in data genom telefonintervjuer har brister i 
form utav att personer ofta tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen i 
intervjuer ansikte mot ansikte, än i telefon. Den mest sannolika anledningen 
är att det är enklare för två personer att få personlig kontakt när de fysiskt 
sitter mitt emot varandra. Det skapas lättare en förtrolig stämning, något som 
kan vara svårt i ett så opersonligt medium som telefon.  
 
På grund utav de stora geografiska skillnaderna mellan mig och mina 
respondenter, blev telefonintervjuer det bästa alternativet och enligt Jacobsen 
(2002) är det ett bra sätt för att hantera tidsbrist och undvik kostnaderna för 
fysisk förflyttning.  
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Eftersom det oftast blir mer givande och mer öppna samtal ansikte mot 
ansikte än i telefon, kan valet att göra en telefonintervju få fler konsekvenser. 
Många hävdar att telefonintervjuer är en olämplig metod om undersökningen 
innehåller många öppna frågor (Jacobsen, 2002). Min intervjuguide i studien 
består av relativt många öppna frågor, så för att reducera effekterna utav mitt 
metodval var jag väldigt noggrann med att skicka ut frågorna till 
respondenterna i förväg och uppmanade dem till att ha läst igenom 
dokumentet innan telefonintervjun. Detta för att underlätta samtalet, genom 
att även intervjuobjektet var påläst om vad intervjun skulle komma att handla 
om och att samtalet skulle falla sig mer naturligt utifrån det. Jacobsen (2002) 
beskriver detta som ett informerat samtycke, att respondenterna i studien 
stället upp frivilligt, får full information och de förstår vad som kommer 
göras.  
 
I en undersökning utav Frey och Aishi (1995) visade också att det kan vara 
lättare för respondenter att ljuga eller ”dra en vals” i en telefonintervju. 
Outsourcing kan ses som ett känsligt ämne, när frågor uppkommer rörande 
hur det har gått för organisationer i och med beslutet, vad de vunnit och samt 
vad de har förlorat. För att reducera risken att respondenten lämnar 
information som inte stämmer överens med verkligheten, har respondenterna 
i studien varit anonyma och detta främst för att inte hänga ut någon 
respondent som inte offentligt vill bli kopplad till den insamlade 
informationen i studien. Många som inte vill ställa upp i intervjuer gör det för 
deras rädsla för att deras svar ska kunna kopplas till dem personligen, och det 
gäller alla undersökningar där man kan förmoda att uppgiftslämnarna inte vill 
att deras synpunkter ska bli allmänt kända (Jacobsen, 2002). Genom att låta 
respondenterna vara anonyma genererade de mer djupgående och lättsamma 
intervjuer, som troligtvis blev mer sanningsenliga än om företagens namn 
skulle vart namngivna i studien.  
 
 
3.8 Etiska aspekter 
Ingen av respondenterna i studien ville bli kopplad till den här upp uppsatsen, 
därför valde jag att anonymisera dem genom att döpa om organisationerna till 
Organisation A, Organisation B och Organisation C. Genom att garantera 
konfidentialitet sprids inga personuppgifter och vissa åtgärder är utförda för 
att minimera risken att informationen kunde kopplas till en specifik 
organisation. Jacobsen (2002) nämner det som ett alternativ, att viss 
information doldes och därmed inte längre kan tydas.  
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4.  Resultat/Empiri 
Nedan följer en sammanställning av det relevanta som uppdagats under 
intervjuerna. Organisationerna som har intervjuats är etablerade inom 
trafikbranschen och outsourcar en funktion/del av sin verksamhet. I studien 
är både organisationen och respondenterna anonyma, och därför är 
organisationerna benämnda med A, B och C.   
 

 

4.1  Organisation A 
Respondenten är en beslutsfattare och nyckelperson inom organisationen som 
har goda kunskaper och erfarenhet inom outsourcing.  
 
4.1.1         Beslut om outsourcing 
I beslutet om outsourcing anser respondenten att organisationen tänkte och 
värderade strategiskt, eftersom att det är långsiktigt beslut som handlar om en 
tidsperiod som är längre än tre år och det är företagsledningen som tar den 
här typen av beslut inom organisationen. Respondenten beskriver outsourcing 
på följande sätt: 
 
”Outsourcing i min värld, när man tittar inom den här branschen är det att 

man gör en upphandling och låter en annan part driva verksamheten” 
 
 
4.1.2        Fördelar/möjligheter med outsourcing 
Fördelarna med outsourcing är att organisationen kan fokusera och 
koncentrera sig på sina kärnkompetenser, samt att man kan ställa krav på sin 
leverantör vid exempelvis ökade och minskade volymer i efterfrågan och 
behov, dvs. att det är lättare att ta upp svängar i produktionsvolym genom att 
ha anlitat leverantören. Det skulle vara mycket svårare och mer kostsamt om 
man bedriver den här sortens verksamhet in-house. Det kan vara ett sådant 
enkelt exempel som vid influensatider, då kan organisationen kräva att 
leverantören ska ordna en sådan situation vilket man inte fullt lika enkelt 
hade kunnat lösa på egen hand. 
 
En annan fördel med outsourcing, är när man anlitar en duktig leverantör som 
har erfarenhet genom att ha flera andra stora kunder. Då kan både 
leverantören och organisationen få inspiration från andra liknade 
organisationer som står inför samma situationer och ibland även samma 
problem. 
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4.1.3  Nackdelar/risker med outsourcing 
En nackdel som kan vara riskabelt för en organisation vid outsourcing är om 
man anlitar fel leverantör, och det återspeglas mycket i hur organisationen 
har arbetat med att specificerat sina krav.  
 
”Det kan komma en leverantör som lovar guld och gröna skogar till ett bra 
pris som blir anlitad, och överensstämmer inte det då med verkligheten blir 

det en stor nackdel för verksamheten” 
 
Ställer man tydliga krav i en upphandling och är noggrann med att göra bra 
implementeringar, så anser respondenten att man hanterar riskerna med fel 
leverantör på bästa sätt. Ytterligare en risk som ligger inom samma 
problemområde är i bytet från en leverantör till en annan, främst kan det bli 
kritiskt i början av bytesprocessen innan man fått verksamheten på fötter. 
 
En annan nackdel är när en del utav kärnverksamheten outsourcas, och att 
organisationen tappar mer och mer kompetens genom outsourcingen, vilket 
kan komma skapa problem när avtalet med den befintliga leverantören gått 
ut. Enligt respondenten jobbar organisationen så pass nära ihop med 
leverantören, så respondenten upplever inte att man lider av det problemet än. 
Kompetensförlusten reduceras också genom att organisationen har anställda 
som är erfarna inom samma sorts verksamhet som leverantören.  
 
 
 
4.1.4  Styrning och kontroll 
Respondenten trycker på att det viktigaste vid ett beslut att outsourca är att 
man på detaljnivå specificerar vad det är man vill ha, och förväntar sig av 
leverantören.  

 
”Vi detalj-specificerar vad vi vill ha för någonting” 

 
Det är verkligen nödvändigt att ha kunskap inom organisationen inför 
eventuellt leverantörsbyte, eftersom det kan vara svårt att rådgöra med en 
befintlig leverantör. Respondenten anser att det är väldigt viktigt att veta hur 
tekniken fungerar som leverantören arbetar i, för att kunna ställa riktiga och 
ordentliga krav på det arbetet som leverantören sedan ska leverera. Men 
riktiga och ordentliga krav menar respondenten att kraven är realistiska, de 
ska vara väldigt tydligt vad som krävs. Dock får kraven inte vara överdrivna 
på nått sätt. Respondenten menar att de därför har en ambition att kraven 
hamnar på så rätt nivå som möjligt, för att kunna få det man som 
organisationen förväntar sig utav leverantören. 
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”Man ska varken köpa eller sälja, på dåliga underlag” 

 
Organisationen vinner både kunskap och behåller kontroll genom att ha en 
bra och kontinuerlig dialog med den outsourcade verksamheten, och 
organisationen har tillsammans med leverantören tagit fram olika rutiner för 
hur det dagliga arbetet ska hanteras. Det finns en risk när en funktion/del som 
tidigare varit en del utav verksamheten istället outsourcas, att organisationer 
många gånger tappar kompetens eftersom att organisationen inte kan behålla 
den befintliga personalen. 
 
Som organisation måste man veta hur man vill att verksamheten ska fungera i 
några år framöver. Det går att bygga in en viss form av flexibilitet i 
avtalet/kontraktet, men man får värdera de bitarna väldigt noga. För är ett 
avtal/kontrakt flexibelt kan det bidra till att leverantören inte vet vad den ska 
utgå ifrån, och respondenten är noga med att betona att flexibilitet i avtal kan 
bli kostsamt för organisationer i form av oförutsedda kostnader. 
  
Det är en fara om man låter en extern leverantör äga tekniken, för den dagen 
då en annan leverantör anlitas har organisationen och den nya leverantören 
ingenting att utgå ifrån, och kommer behöva börja från start. Respondenten 
menar att det skulle vara svårt att både införskaffa ett nytt system och starta 
upp ett samarbete tillsammans med en ny leverantör. Det är därför av stor 
viktig att äga tekniken, både i form av systemet och informationen i systemet. 
Det är en fördel om organisationen har anställda med erfarenhet utav 
överlämningar från en leverantör till en annan, för annars finns risken att man 
går enligt ”teori boken”. Det är ett stort problem när man outsourcar en del 
utav sin kärnverksamhet, men respondenten anser att de har lyckats samla 
nyckelpersoner med värdefull kunskap inom organisationen för att kunna 
hantera framtida situationer med nya utmaningar för verksamheten. 
 
När de gäller tekniken har organisationen lyssnat och tagit till sig av vad 
leverantören har får önskemål gällande behovet i ett IT-stöd, och gjort vissa 
anpassningar. Genom att äga tekniken och att leverantören jobbar så pass 
mycket med statistik utifrån rådata i systemet har organisationen bra kontroll 
på verksamheten, vilket gynnar båda parter för att hitta 
förbättringsmöjligheter.  
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4.1.5  Företag och anställda 
Till en början fanns en oro hos organisationen när man gick in i samarbetet 
med leverantören. Men det har inte varit några anmärkningsvärda problem 
eller synpunkter hos organisationen eller hos deras kunder, vilket 
organisationen har varit noggranna med att följa upp.  När man handlar upp 
en funktion, och handlar från en privat aktör är leverantörens ambition att 
tjäna så mycket pengar som möjligt. Arbetar man däremot inom 
trafikbranschen arbetar man för samhällsnyttan, och på så vis finns det olika 
kulturer i sådana här samarbeten. Ser man till leverantören som är anlitad 
idag, är dem väldigt måna om att göra ett bra jobb vilket minskar missnöjda 
kunder och att de samtidigt får bra referenser, och får därmed chanser till fler 
affärer med andra organisationer vilket slutligen kan generera större 
inkomster. Dock menar respondenten att de inte märker av några stora 
kulturella skillnader i det dagliga arbetet, vilket underlättar de väsentliga i 
samarbetet.  
 
Respondenten anser att de har en väldigt bra relation med sin leverantör, och 
att de är överens om hur arbetet ska utföras. Respondenten menar att man 
aldrig tidigare arbetat så mycket med etableringen utav de avtal/kontrakt som 
man har tillsammans med den leverantören som är anlitad idag. De har gått 
igenom avtalet tillsammans, för att säkerhetsställa att båda parter tolkat 
avtalet på samma sätt. Det har varit mycket jobb menar respondenten, men 
arbetet har genererat en bra dialog eftersom organisationen och leverantören 
är så pass öppna och tydliga med vilka förväntningar som de har på varandra. 
Sedan är de medvetna om att de har olika uppfattningar och ståndpunkter i 
vissa frågor, men organisationen har än så länge aldrig hamnat i en situation 
där det blivit problem. 
 
 
4.1.6  Kostnader 
Organisationen ersätter leverantören med rörliga kostnader, men har lagt till 
ytterligare variabler som motiverar leverantören att göra ett korrekt jobb. 
Respondenten betonar att om man slutit ett noggrant avtal vid ett beslut om 
outsourcing har organisationen fått en prislapp på det arbetet. Har man 
däremot inte gjort det, får man ofta köpa till tjänster efteråt och sådana typer 
av tilläggskostnader brukar leverantörer i allmänhet ta bra betalt för. Alla 
osäkra faktorer är det viktigt att organisationen räknar in i priset för 
outsourcingen, för att undvika otrevliga överraskningar. När de gäller viten är 
de viktigt att ha en rimlig nivå på prissummorna, det får inte vara så att det är 
billigare för en leverantör att strunta i delar av arbetet eller liknande och ta ett 
vite för att det är billigare.  
 

”Gör leverantören samma fel flera gånger, ska de ersätta oss” 

24 



 

   
 

 
Respondenten anser att det meningslöst att ställa ett krav i ett avtal/kontrakt 
om det ändå inte blir några konsekvenser vid uppenbara fel eller misstag. I 
tidigare avtal har organisationen stött på dolda kostnader, vilket återspeglas 
utifrån otydligheter i avtalet/kontraktet som sedan fått köpas till. 
Därför är organisationen numera väldigt noga med att gå igenom tolkningen 
utav avtalet, för att undvika dolda kostnader som kan uppkomma genom att 
avtalet tolkas på olika sätt. 

 
”Flexibilitet i avtal kan kosta pengar” 

 
 

4.1.7  Övrigt 
Respondenten anser att man bör ha respekt för den förlorade kompetensen via 
outsourcing. Det är av avgörande vikt att själva ha kunskap inom 
organisationen inför eventuellt leverantörsbyte i framtiden, för att i sin tur 
kunna stötta den nya leverantören i sitt arbete. 
 

”Att behålla kompetensen inom organisationen är något som vi funderar 
mycket över, men har ännu inte hittat lösningen” 

 
Det som respondenten menar att organisationen faktiskt jobbar aktivt med för 
att lyckas behålla så mycket kunskap och kompetens som möjligt är att vara 
väldigt noga i kravställningen i sina kontrakt/avtal, vilket senare kommer 
underlätta samarbetet med leverantören. Genom en noggrann kravställning 
säkerhetsställer organisationen vad man vill ha för någonting utav 
leverantören och på så vis vinner man erfarenhet inom organisationen genom 
att arbeta i de processerna. Respondenten anser att det är en självklarhet att 
man blir påverkad utav leverantören på flera områden, när man arbetar så 
pass nära varandra. Det är en avvägning som organisationen måste göra hela 
tiden, hur mycket man ska involvera leverantören. Respondenten anser att 
man ska trivas med sin leverantör på affärsmässiga grunder, och att de har 
lyckats relativt väl med de bitarna.  
 

 
”Vi har jättetrevligt när vi träffas men vet vad vi pratar om och vad vi inte 

pratar om, och det är ömsesidigt”  
 

Leverantören är även väldigt duktig på att driva sin personal framåt, och det 
tror respondenten inte att dem som organisationen hade kunnat göra på 
samma sätt. Respondenten tror dock att de hade kunnat driva den outsourcade 
verksamheten till samma kostnad som de ersätter leverantören för, men att de 
skulle kunna innebära att de var tvungna ha överflödig personal emellanåt 
eftersom det finns svängningar i behovet. De hade inte kunnat ha samma 
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utnyttjade grad på personalen som leverantören kan ha, eftersom de arbetar 
mot flera olika organisationer samtidigt. Respondenten avslutar med att det är 
en viktig avvägning gällande vilken kompetens man vill ha inom 
organisationen, och att det är av strategisk karaktär för en organisation. 
 
 

4.2             Organisation B 
Respondenten är en nyckelperson inom organisationen med väldigt mycket 
erfarenhet och kunskap inom området, samt även en avgörande roll i beslut 
om outsourcing. 

 
 
4.2.1  Beslut om outsourcing 
Respondenten anser att det strategiska beslutet passar bäst in på det beslutet 
man tog på 1990-talet, dels för att kunna samla alla tjänster i en och samma 
funktion, men även för att kunna samordna och göra kostnadsbesparingar. 
Men respondenten menar också att det ibland saknas ett systematiskt 
tillvägagångssätt inom organisationen för att komma fram till rätt beslut, 
vilket riskerar att besluten kan bli baserade på individernas egna värderingar 
och synpunkter om exempelvis outsourcing.  
 
 
4.2.2  Fördelar/möjligheter med outsourcing 
Fördelarna med outsourcing är att organisationen undgår hela 
verksamhetskostnaden för den delen/funktionen som är utlagd på en extern 
leverantör, och där tillkommer även ansvaret och utvecklingen av funktionen. 
Tack vare outsourcing kan företaget fokusera på sina befintliga 
arbetsuppgifter och överlåta en del/funktion till en leverantör som är expert 
på området, och kan även kräva en hög kvalité av leverantören utan att 
behöva lägga ner tid på den delen av verksamheten. Leverantören tar även 
fram statisk, utifrån de rådata som finns systemet och levererar till 
organisationen vilket spar mycket tid och resurser.  Utifrån en teknisk 
synvinkel har organisationen vunnit kunskap med hjälp av leverantören, 
eftersom leverantören har varit med och drivit den tekniska utvecklingen 
framåt. 
 
 
4.2.3  Nackdelar/risker med outsourcing 
Nackdelarna med outsourcing till en extern leverantör anser respondenten 
bland annat handlar om att få ut information till leverantören för att kunna 
göra förändringar, bland annat för att leverantörens verksamhet är så pass 
stor. Respondenten upplever det som att det tar lång tid innan man märker 
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någon skillnad från att problemet har uppdagats, till att det sker någon åtgärd. 
Respondenten upplever också ett problem kring att leverantören ofta vill 
avgöra själva vad som är rätt och fel att förändra, och att det på så vis brister i 
kommunikationen.  
Enligt respondenten har leverantören inte levt upp till alla förväntningar som 
organisationen hade från början vid beslutet om outsourcing, men det 
återspeglas i det svaga avtalet/kontraktet som respondenten anser att 
samarbetet utgår från idag.  Respondenten betonar att ett utav de största 
problemen med leverantören handlar om avtalsutformningen och kontrollen 
mot leverantören, i form av kvalitén.  

 
 
”Eftersom avtalet/kontraktet är så svagt utformat,  

kan det uppstå en arbetsbelastning för oss när leverantören gör fel” 
 
 

Problematiken handlar även om att leverantören ibland mäter, fokuserar och 
utgår ifrån variabler inom arbetsområden som är viktiga för deras 
verksamhet, men som inte är av samma vikt för organisationen. När 
samarbetet består av två olika organisationen, finns det självklart ett 
gemensamt arbetsområde men det finns även olika intresseområden som 
uppdagas i vissa fokusområden gällande mätningar och om vad som är 
kvalitet för den gemensamma kunden. 

 
 

4.2.4  Styrning och kontroll 
I utformning utav avtal/kontrakt tog organisationen fram en kravspecifikation 
på det behov man hade, vilket då mynnade ut i ett underlag för ett kommande 
avtal, på den del/funktion som skulle outsourcas. Sedan gick man ut med en 
anbudsförfrågan, och leverantören svarade med att man kunde uppfylla 
ställda krav och utifrån det kom man fram till ett gemensamt avtal/kontrakt 
som gäller än idag. Respondenten anser att organisationen fått mer tid att 
lägga på planering och kvalitet, genom att outsourca en del verksamheten till 
en leverantör. Det har gett tid att lägga mer fokus på det administrativa och 
grundläggande arbetet, för att verksamheten i övrigt ska fungera som den ska.  
 
Respondenten anser att organisationen kan styra leverantören i och med ett 
tätt samarbete mellan de båda aktörerna. Respondenten har erfarenhet av 
liknande verksamhet som idag är outsourcad, som istället låg inom en 
organisation och menar att det fanns ett bättre engagemang, en annan anda 
och ett annat ansvarstagande genom att bedriva all verksamhet själva. Det 
fanns en stolthet över att bedriva hela verksamheten själv, och därmed fanns 
möjligheten att direkt påverka och styra verksamheten.  
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Respondenten anser att det idag inte finns tillräckligt tydliga mål och visioner 
om vart man som organisation vill och vad man vill åstadkomma i framtiden, 
och att det är nödvändigt i beslutet om outsourcing och även för att kunna 
hantera organisatoriska förändringar.  
 
 
4.2.5  Företag och anställda 
Respondenter säger att i det här samarbetet, handlar det om två helt vild 
skilda organisationer. Leverantören är den drivande parten, för att ständigt 
kunna vara i framkant och leverera kvalitet mot sina kunder. En annan aspekt 
gällande det täta samarbetet är att leverantören tilldelats plats inom 
organisationen och därmed fått möjlighet att etablera sin kultur inom 
organisationen, vilket kan försvåra situationen att få utrymme vid 
spekulationer om att byta leverantör när den nuvarande leverantören ”finns 
innanför väggarna” hos organisationen. Det märks även en oro bland de 
anställda gällande utredningar om hur vida outsourcing kommer att påverka 
de befintliga funktionerna inom organisationen. Det händer att det går rykten 
om att anställda kommer flyttas till andra funktioner, och misstankar om att 
ännu fler befintliga delar/funktioner kommer bli outsourcade. Respondenten 
menar att det går att motverka den oro som råder bland anställda kring 
outsourcing, genom att gå ut med information och uppdatera de anställda hur 
resonemanget går för att utesluta onödig oro och ryktesspridning som endast 
förvärrar situationen. 
 
 
4.2.6 Kostnader 
Organisationen ersätter leverantören med rörliga kostnader, enligt en 
överenskommelse i avtalet/kontraktet. Respondenten berättar att det inte finns 
någon möjlighet i dagsläget att organisationen själva kan konkurrera med det 
verksamhetskostnader som leverantören har via sina stordriftsfördelar, men 
anser däremot att organisationen borde arbeta med mer en helhetssyn på hela 
verksamheten för att hitta möjligheter och kunna värdera alternativ fram och 
tillbaka. 
 
Leverantören har sin verksamhet i flera olika länder och kan därmed fördela 
och styra arbetsbelastningen utifrån det varierande behovet på ett effektivt 
sätt. Organisationen har ännu inte stött på några dolda kostnader i och med 
samarbetet med leverantören, även om organisationen och leverantören har 
haft förhandlingar om ytterligare ersättning för det arbete som leverantören 
utför. I det fallet har avtalet/kontraktet varit behjälplig för organisationen 
gentemot leverantören, och inga nya eller dolda kostnader har uppkommit 
eller varit tvunget att betalats ut.  
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4.2.7 Övrigt 
Respondenten anser att makten och kontrollen över den outsourcade 
delen/funktionen redan är tappad längs vägen i samarbetet, sedan 
leverantören vart anlitad. Det kommer även vara mycket svårt att ”göra sig 
fri” och börja bedriva funktionen in-house igen eller att byta leverantör. 
Ambitionen har funnits, att ta tillbaka den outsourcade funktionen in-house, 
men respondenten betonar att den möjligheten att kunna genomföra en sådan 
avveckling och övergång har minskat med åren som gått.  
 
För att behålla kunskapen inom organisationen främst när de gäller de 
tekniska aspekterna försöker respondenten hålla en kontinuerlig kontakt med 
andra organisationen i samma situation. Men respondenten anser samtidigt att 
man inte arbetar tillräckligt mycket för att sprida kunskap inom 
organisationen, utan att man skjutit det problemet framför sig och att man 
tagit förgivet att de nyckelpersoner som har kunskap alltid kommer stanna 
inom organisationen. Respondenten upplever det även som att det är en del 
utav leverantörens verksamhetsidé, att göra sig oersättlig och ha full kontroll 
genom att organisationen förlorar kompetens genom att inte längre vara 
delaktig på samma sätt i den outsourcade delen/funktionen. 
 
 
 
4.3  Organisation C 
Respondenten är en nyckelperson inom organisationen, med en 
ansvarstagande roll och samt mycket goda kunskaper om outsourcing och 
verksamheten i övrigt.  
 
4.3.1  Beslut om outsourcing 
Respondenten anser att organisationen gjorde ett strategiskt beslut vid 
utläggningen på den externa leverantören, för att de gjorde en strategisk 
värdering att lägga ut verksamhet men beslutade att själva äga tekniken och 
all data som leverantören använder i det operativa arbetet. Anledningen till 
det, är att vid kommande leverantörsbyten utbyts eller uppgraderas ofta den 
befintliga tekniken samtidigt.  
 
 
Det fanns även ytterligare en anledning till beslutet om att äga all teknik inom 
organisationen, vilket var en långsiktig ambition om att kunna koppla ihop 
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den outsourcade verksamheten tillsammans med den övriga verksamheten för 
optimering. Respondenten beskriver outsourcing enligt följande: 

 
 

”Antingen kan vi välja att bedriva verksamheten själva, eller så lägger vi ut 
verksamheten på en extern part” 

 
 

 
4.3.2  Fördelar/möjligheter med outsourcing 
En möjlighet med outsourcing är när organisationen lyckats hitta och anlita 
en leverantör som är duktig i sina leveranser och levererar enligt 
överenskommelse. En fördel med outsourcing är att organisationen endast 
kan vara kravställare och fokusera på det som leverantören levererar med 
hjälp av kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Ytterligare en fördel med 
att lägga ut verksamhet enligt respondenten är att man inte behöver ”fixa och 
trixa” med separata kundärenden, utan att det är leverantören som får följa ett 
utdelat regelverk. 
 
 
 
 
4.3.3  Nackdelar/risker med outsourcing 
Enligt respondenten är det en stor risk vid outsourcing om man som 
organisation råkar ut för leverantörer som inte levererar det som varit 
överenskommet från första början. En leverantör kan uppfylla alla kriterier 
som en organisation kräver hos en leverantör inför en affär, men som sedan 
väljer att avsluta sin verksamhet eller byta inriktning. Respondenten menar 
att det i sådana situationer är viktigt att agera på ett sådant sätt som minst 
drabbar kunden. Ytterligare en nackdel med outsourcingen är när företaget 
måste stå till svars för hur leverantören har valt att bygga upp sin 
organisation, för att de berör eller påverkar slutkunden. 
 
Det kan även uppstå nackdelar utifrån konflikter om en leverantör vill ta över 
och styra flera delar/funktioner utav verksamheten. Då gäller det att värdera 
vilka funktioner/delar som organisationen vill ha fortsatt egen kontroll över, 
exempelvis tekniken. Det är en klar risk med outsourcing, om man låter 
leverantören äga tekniken innehållande all relevant data för organisationen. 
Då tappar organisationen insyn i den utlagda verksamheten, och har inga 
möjligheter att kontrollera leverantören och kvalitén. 
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4.3.4 Styrning och kontroll 
Organisationen har haft som strategi att behålla de funktioner/delar som 
ligger närmast kärnverksamheten inom organisationen, och överlåtit de 
funktioner/delar som man inte är i behov av full kontroll över till en extern 
leverantör. Hur leverantören lägger upp sitt arbete rent operativt, lägger sig 
organisationen inte i. Leverantören ska leverera en tjänst som innehåller ett 
visst antal faktorer. Respondenten nämner även att när de gäller instruktioner 
och utbildning inom tekniken står organisationen för det, och i sin tur sprider 
leverantören kunskapen vidare inom sin organisation. 
 

 
”De finns en ambition hos oss att kunna ha givande dialoger med våra 

leverantörer i utvecklingsfrågor, men den dialogen kan vara svår att få till” 
 
 
 
Organisationen har ett antal nyckelpersoner som är väldigt viktiga att vårda 
anser respondenten, utan dem förlorar de all kontroll till leverantören och kan 
hamna i situationer i framtiden där de blir överkörda på grund av 
kunskapsbrist. Avtalet med leverantören är utformat på ett sådant sätt att 
organisationen ska kunna ha en möjlighet att koppla samman hela 
verksamheten, så att inte leverantörsavtalet ska kunna begränsa optimering 
genom att involvera olika delar av verksamheten. All utveckling, även 
utvecklingen för den outsourcade funktionen/delen ligger inom 
organisationens ansvarsområde. Det är ett strategiskt beslut för att undvika 
diverse konflikter som kan uppkomma med inblandade leverantörer. 
 
 
 
4.3.5 Företag och anställda 
Respondenten anser att de har lyckas behålla värdefull kunskap inom 
organisationen, som har kunskap i de processer som leverantören står för 
idag. Organisationen står för all utbildning, och utbildar leverantören som i 
sin tur utbildar sina anställda vidare. Tidigare låg all utbildning på 
leverantörens ansvar, men genom att ta tillbaka det inom organisationen 
lyckas man på så vis behålla och fånga upp kunskapen som leverantören 
använder i sitt operativa arbete. Det är då även lättare att följa upp 
leverantörens arbete, när företaget har både insikt och kunskap. 
 
Kulturella skillnaderna blir tydliga om organisation och leverantören har 
olika uppfattningar om hur verksamheten ska drivas. Respondenten menar att 
det kan bli ett kulturellt problem, om företaget har ambitioner och krav på 
leverantören som leverantören sedan inte uppfyller av olika anledningar. Det 
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kan exempelvis vara att de olika parterna har olika uppfattningar och 
tolkningar om hur arbetet ska bedrivas utifrån avtalet, vilket ofta kan leda till 
onödiga diskussioner och konflikter. 
 
Respondenten betonar att organisationen inte vill ha strikta och krav som 
begränsar leverantören att vara delaktig i att utveckla verksamheten, men 
risken finns alltid att en leverantör missbrukar en sådan flexibilitet. Vid 
utredningar angående vad som ska outsourcas menar respondenten att det 
märks oro bland de anställda inom företaget. I värsta fall tappar personalen 
kapacitet och blir inte fokuserade på sitt arbete. Respondenten anser dock att 
den typen av oro går att motverka genom att vara väldigt ärlig mot sin 
personal, och berätta i klartext exakt om vad de är som händer och varför. 
 

 
”Så fort det nämns något om förändring, sätter de igång en jättekarusell hos 

anställda” 
 
 
4.3.6 Kostnader 
Organisationen ersätter sin leverantör med rörliga kostnader istället för ett 
fast pris. De har även stött på dolda kostnader, och detta på grund av 
oklarheter i avtalet/kontraktet som medfört att organisationen fått köpa till 
eller ta på sig kostnaden för olika tjänster som uppstått i samarbetet. 
 
 
 
4.3.7 Övrigt 
Respondenten avslutar med att berätta samarbetet försvåras om man har en 
för stor distans mellan organisationen och leverantören. Då infinner sig inte 
den naturliga dialogen, som många gånger underlättar i diverse samarbeten. 
På grund av distans vill var och en göra sitt, på sitt sätt då. Då är det svårt att 
kompromissa, allt blir oftast bara svart eller vitt. Respondenten tror att 
leverantörer kan förbättra sina affärsmöjligheter, genom att vara mer 
tillmötesgående och inte snärja in sig i tuffa avtalsbeslut på grund av 
frustration i arbetssituationen. 
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5. Analys 
I detta avsnitt presenteras en slutgiltig analys utifrån litteraturen och den 
insamlade empiri. Jag har valt att dela upp analysen i samma 
uppbyggnadsform som empirin, vilket syftar till att underlätta och förbättra 
studiens överskådlighet.  
 
 
5.1  Beslut om outsourcing 
Strategiska beslut är viktiga för företag eftersom de får långsiktiga 
konsekvenser. Det kan vara beslut om investeringar, nya produkter eller om 
andra beslut som innefattar verksamhetens inriktning eller omfattning 
(Axelsson et al. 1984). Som grund är det en vision som man strävar emot, och 
strategierna används då för att nå visionen (Ax et al. 2009). Samtliga 
respondenter i intervjumaterialet anser att beslutet att lägga ut 
delar/funktioner av sin verksamhet på en extern leverantör var strategiskt, och 
strategiskt av olika anledningar.  
 
Enligt Lonsdale et al., (1997) är outsourcing är av strategisk betydelse, men 
ett outsourcingsbeslut är sällan helt utvärderat ur ett strategiskt perspektiv, 
utan många företag har ett kortsiktigt perspektiv baserat på sina beslut om 
kortsiktiga kostnadsminskningar. De orsaker som nämns i intervjumaterialet 
till att organisationerna gjorde strategiska beslut är att de det var ett 
långsiktigt beslut som företagsledningen tagit, samordning av olika tjänster, 
kostnadsbesparingar och även för att organisationen begränsat sin leverantör 
genom att äga och ha full kontroll över utvalda delar, vilket enligt Jennings 
(1997) och Ax et al., (2009) kan uppfattas som en kombination mellan 
taktiska och strategiska beslut. Enligt Schmidt et al. (2000) är 
outsourcingbeslut påväg mot en mer strategisk karaktär, vilket går i linje med 
organisationernas mer strategiska värderingar i studien. Utifrån litteraturen 
skulle outsourcingbesluten som gjorts i studien kunna vara av ännu mer 
strategiskt karaktär om de utvärderats utifrån fler påverkande perspektiv, men 
i majoriteten av situationerna i studien har samarbetet med leverantören blivit 
av strategisk karaktär längs med tiden. 
 
I en utav intervjuerna framkommer det även att en organisation saknar ett 
systematiskt tillvägagångssätt för att komma fram till rätt beslut gällande 
outsourcingen, och att besluten istället kan bli baserade på individernas egna 
värderingar och åsikter. Fredrickson et al. (1984) menar att eftersom 
organisationers strategiska beslut beror på externa och interna faktorer har de 
en komplexitet som i många fall kräver att man använder sig av en 
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formaliserad gång i företagets beslutsprocess, vilket minskar risken att 
besluten färgas av beslutsfattarens individuella åsikter. Enligt Hatch (2002) 
finns det sällan utrymme för personliga värderingar och reflektioner vid 
operativa beslut, vilket troligtvis skulle göra de strategiska besluten mer 
korrekta i det långa loppet. 
 
5.2  Fördelar/möjligheter med outsourcing 
Det framgår i intervjuerna att det är en klar fördel med outsourcing är att 
organisationerna kan fokusera och koncentrera sig på sina kärnkompetenser 
och endast ägna tid åt sina befintliga arbetsuppgifter, samt även kunna ställa 
krav på att leverantören levererar en utmätt och förväntad kvalitet på tjänsten 
och enligt Power et al., (2006) kan det leda till att organisationen får tillfälle 
att utveckla organisationsstrukturen Enligt Augustson & Bergstedt Sten 
(1999) finns motivationen till outsourcing nu mera i långsiktiga mål, vilket 
skulle kunna vara att utveckla organisationsstrukturen genom att lägga mer 
tid på kärnverksamheten och att det även skulle vara strategiskt genom att 
styra organisationen i rätt riktning.  
 
Ytterligare en fördel som framkommer med outsourcing, är när 
organisationer lyckas anlita en leverantör som levererar bra kvalitet, och 
speciellt om leverantören har kunskap som organisationen inte har internt 
(Van Weele 1994, Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Greaver, 1999; Bragg 
2006; Power et al., 2006). I intervjumaterialet belyser en utav respondenterna 
att en stor leverantör med flera kunder kan generera värde genom att ha 
erfarenhet av liknande organisationer och arbetsområden och på så sätt kunna 
ge inspiration och verklighetsbaserade idéer till andra organisationer, vilket 
genererar strategiskt värde för båda parter och enligt Sparrow (2009) kan 
outsourcing ge expertishjälp i form av personal, metoder och teknik.  
 
Gupta & Gupta (1992) menar istället att det är en risk om en leverantör har 
många olika projekt igång med andra klienter, för att vissa kunder kan bli 
bortprioriterade men det är inget som respondenterna i intervjumaterialet 
bekräftar. Att en leverantör levererar bra kvalitet återspeglas även i det avtal 
som organisationen skriver med sin leverantör, för ett väl utformat avtal kan 
leda till ett problemfritt samarbete, och i det här fallet inte göra det möjligt 
för en leverantör att prioritera bort en organisation (Huber, 1993; Zhy, Hsu & 
Lillie, 2001). 
 
En utav de största anledningarna till outsourcing som Hirschheim och Lacity 
(2000) fick fram i sin undersökning var för organisationers ambition om att 
minska sina kostnader. Informationen bekräftas i intervjumaterialet, att det är 
en fördel med outsourcing när organisationen undgår hela 
verksamhetskostnaden för den funktionen/delen som är utlagd på en extern 
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leverantör, och där tillkommer det totala ansvaret för den outsourcade 
verksamheten samt om organisationen beslutat att låta leverantören vara med 
och utveckla den outsourcade verksamheten. 
 
Ur en teknisk synvinkel framkommer det i materialet att en utav 
organisationerna vunnit kunskap genom att de anlitade en leverantör, för att 
leverantören erhåller stor kunskap inom området och har varit med och drivit 
den tekniska utvecklingen framåt vilket är en klar fördel när en organisation 
vill få tillgång till den senaste tekniken (Gupta & Gupta, 1992; Huber, 1993; 
Prashant, 1995).  
 
 
5.3  Nackdelar/risker med outsourcing 
 
Det finns risker om organisationer förlorar kontrollen över sina 
kärnkompetenser, eftersom att det är dessa som gör företaget 
konkurrenskraftigt (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Intervjumaterialet 
belyser ytterligare en negativ aspekt vid outsourcing utav kärnverksamheten 
och det är att organisationerna tappar kompetens och kunskap, vilket kan 
komma att bli en risk för att organisationer ska kunna vara fortsatt 
konkurrenskraftiga om samarbetet med leverantören upphör och det är därför 
extra viktigt att tänka efter innan beslutet tas att outsourca en del av 
företagets kärnverksamhet. (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). En 
leverantörs situation kan förändras under projektets gång, de kanske går i 
konkurs eller förändrar sin strategi (Bragg, 2006). Risken att anlita fel 
leverantör bekräftas i intervjumaterialet som en fara för organisationerna, 
vilket både kan återspeglas i att organisationen har ställt dåliga krav i sin 
upphandling eller att en leverantör bestämmer sig för att avsluta sin 
verksamhet eller byta riktning. En utav respondenterna betonar att det bästa 
sättet för att minimera riskerna att få in fel leverantör är att ställa tydliga krav. 
Detta för att båda parter ska veta vad som krävs av varandra, vilket pris som 
ska betalas och vilka resurser som ska läggas på projektet. Båda parterna 
måste vara överens och förstår avtalet/kontraktet (Huber, 1993; Zhu, Hsu & 
Lillie, 2001). 
 
När en extern leverantör blir en del utav verksamheten kan det vara svårt att 
göra förändringar. En utav respondenterna i intervjumaterialet har upplevt att 
det tar lång tid innan man märker någon skillnad från att ett problem har 
uppmärksammas, till att det sker någon åtgärd. När ett nytt samarbete ska 
inledas är det viktigt att båda parterna är helt införstådda med vad som 
förväntas av dem. Det är också viktigt att kunna ha en öppen dialog om det är 
något som någon av parterna är missnöjda med, kommunikationen är därmed 
otroligt betydelsefull Augustson & Bergstedt Sten (1999), men inte alltid helt 
enkel att skapa och upprätthålla enligt intervjumaterialet. 
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De organisationer som bedriver hela sin verksamhet själva, kan ta ett beslut 
vid en tidpunkt som sedan kan komma att börja gälla kort därefter. Däremot 
när organisationerna outsourcar och specificerar avtalen/kontrakten i detalj 
hur samarbetet organiseras begränsar det inte bara leverantören utan ibland 
även sig själva i utvecklingsfrågor. En effektiv kommunicering kan därför 
hindra låsningar och begränsningar i att tillsammans driva verksamheten 
framåt (Van Weele, 1994) Van Weele (1994) betonar betydelsen utav 
kommunikationen, organisationer som väljer outsourcing kan stöta på 
kommunikations-och organisationsproblem när aktiviteter flyttas mellan 
beställare och leverantör. 
 
Power, Bonifazi och Desouza (2004) skriver att en utav de största riskerna 
med outsourcing är att företaget som outsourcar inte förstår hur stor inverkan 
kulturella skillnader har på outsourcing-projektet. Enligt intervjumaterialet 
framkommer det att det finns svårigheter kring förändringar i samarbeten 
med leverantörer, men även att leverantörers egna intresseområden gällande 
verksamhet och utveckling kan bli en negativ aspekt när organisationerna 
måste ta hänsyn till dessa. Ytterligare en aspekt som framgår i 
intervjumaterialet är att när organisation begränsar en leverantör genom ett 
strikt avtal/kontrakt, kan det även uppstå en viss frustration hos leverantören 
som inte får lika mycket makt eller spelrum som de önskar. Enligt Power et al 
(2004) är det vanligt förekommande att företag som vill outsourca en aktivitet 
tror att deras blivande leverantör har samma värderingar och etik som de 
själva har, trots att leverantören kanske finns i ett annat land. Författarna 
skriver även att skillnaderna kan vara mycket stora, vilket kan 
uppmärksammas när projektet redan dragit igång. 
 
Enligt Augustson och Bergstedt Sten (1999) är det en fördel att låta 
leverantören investera i ny teknik för att undvika kostnader i och med att IT 
har en tendens att snabbt förändras, det gör så att företaget får tillgång till den 
teknik de vill ha och att det på så sätt får möjligheten att öka sin flexibilitet. 
Det som framgår i intervjumaterialet är att respondenternas inställning skiljer 
sig från litteraturen, de anser att det är inte är strategiskt och till och med 
finns en fara med att låta en leverantör investera och stå för all utveckling 
utav tekniken. Organisationer som väljer att outsourca ökar beroendet utav 
leverantören (Van Weele, 1994; Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Genom 
att inte låta leverantören äga tekniken reducerar organisationerna deras 
beroendeställning till leverantören, dock för att leverantören ska kunna utföra 
det operativa arbetet behöver de tillgång till all information och data. Det är 
därför extremt viktigt att göra leverantören medveten om vilken information 
som är konfidentiell och hur den ska hanteras, det är alltså en fördel att ha 
den delen med i avtalet/kontraktet (Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  
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5.4  Styrning och kontroll 
Det kan uppstå problem när företag outsourcar sin kärnverksamhet eller 
någon näraliggande del utav kärnverksamheten, då företaget förlorar kontroll 
(Augustson och Bergstedt Sten, 1999). Enligt intervjumaterialet är det bra att 
göra en värdering av vad organisationen vill ha full kontroll över, för då 
framgår de vilka funktioner eller delar som det är strategiskt att kontrollera 
och styra inom organisationen och inte lägga ut på en extern leverantör. 
Augustson & Bergstedt Sten, (1999) betonar att det är extra viktigt att tänka 
efter innan beslutet tas att outsourca en del av företagets kärnkompetens.  
 
Enligt intervjumaterialet är bland de viktigaste vid ett beslut att outsourca att 
organisationen på detaljnivå specificerar vad det är man vill ha och förväntar 
sig av leverantören. Riktiga och ordentliga krav som ska vara realistiska, 
vilket innebär att det ska vara väldigt tydligt vad som krävs. Kraven får dock 
vara överdrivna på nått sätt utan ligga på en rimlig nivå, som undviker 
begränsningar för båda parter i den utsträckning det går. När en ledning inte 
är medveten om det omfattande arbete som outsourcing medför, kan det i sin 
tur kan leda till konflikter mellan företaget och leverantören och att 
avtalen/kontrakten inte blir tillräckligt tydliga (Power et al, 2004) så en 
medvetenhet hos ledningen och ett ordentligt förarbete som mynnar ut i ett 
bra avtal/kontrakt blir en stabil grund att påbörja en outsourcingsrelation. 
 
Det framgår i intervjumaterialet att det funnits ambitioner att inte låta 
avtalet/kontraktet med en leverantör begränsa möjligheten att involvera andra 
delar av organisationen för att skapa optimeringar och för att fortfarande 
kunna ha en helhetsbild över verksamheten. Genom att ha en kontinuerlig 
dialog med leverantören behåller organisationen styrning och kontroll, men 
samlar även erfarenheter och kunskap. Enligt Earl (1996) är det väldigt 
viktigt chefer är medvetna om hur de ska gå tillväga gällande kontrakt och 
relationer mellan organisation och leverantören. Författaren betonar även att 
om outsourcingen sker på grund av att en organisation exempelvis inte klarar 
av att handskas med IT-aktiviteter, finns det en risk för att IT-cheferna inte 
heller kan handskas med en extern leverantör. Genom att ha en kontinuerlig 
dialog med den externa leverantören minskar därmed riskerna att påbörja en 
uppbyggnad av en ohållbar relation som sedan blir svår att styra och 
kontrollera. 
 
För att undvika begränsningar går det att bygga in en viss form av flexibilitet 
i avtalet/kontraktet, det är dock av stor vikt att värdera de väldigt noga. En 
nackdel som kan uppstå vid outsourcing är dolda och oförutsedda kostnader. 
Augustson och Bergstedt Sten (1999) skriver att med dolda kostnader menas 
oförutsedda kostnader som först syns i efterhand. Dessa kan förekomma i 
exempelvis investeringar, inom både infrastruktur och medarbetarnas 
kompetensutveckling, och det är då ofta oklart vem som ska betala dessa 
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utgifter. Enligt intervjumaterialet kan dels ett flexibelt avtal/kontrakt medföra 
att leverantören inte vet vad den ska utgå ifrån, men framför allt kan 
flexibilitet och utrymme i avtal/kontrakt bli kostsamt väldigt kostsamma för 
en organisation, vilket blir en oförutsedd och dold kostnad. Enligt 
litteraturanknytningen detta går att undvika, genom att kontrakt och avtal är 
tydliga om vad som gäller (Augustson & Bergstedt Sten 1999).  
 
Det är viktigt att vårda nyckelpersoner i organisationen, för att behålla 
kunskap och inte stå i beroendeställning till leverantör och på så sätt kunna 
styra och kontrollera verksamheten. Det är nödvändigt att ha kunskapen och 
kompetensen inom organisationen inför eventuellt kommande 
leverantörsbyte, för det kan vara svårt vid en övergång till en ny leverantör 
att rådgöra med sin befintliga leverantör.  Angående tekniken finns det behov 
i vissa lägen att göra anpassning efter en leverantörs önskemål. Det är en fara 
för styrningen och kontrollen om organisationen låter leverantören äga 
tekniken, för eventuell avveckling av samarbetet eller vid övergången till en 
annan leverantör. Augustson och Bergstedt Sten (1999) tar även upp att kan 
det vara viktigt att organisationer inte tappar all kontakt med systemet som de 
outsourcar till en leverantör, för det kan leda till att det blir svårt att komma 
på nya innovativa idéer inom organisationen. 
 
5.5  Företag och anställda 
 
Utifrån en strategisk ambition har en utav organisationerna i 
intervjumaterialet anställt personal som har erfarenhet av den sorts 
verksamhet som outsourcad idag. Genom att ha en öppen dialog med 
leverantören angående anställda, och är det någon som vill byta jobb och 
söka sig till det andra stället accepteras detta eftersom att de genererar värde 
för båda parter kunskapsmässigt. Harland et al. (2005) menar att minskad 
organisatorisk inlärning är en av de största riskerna med outsourcing, och det 
som inträffar då är att nyanställda ska läras upp och när kompetensen inom 
organisationen är förlorad kan det vara svårt att få den tillbaka.  
 
Genom att stå för all utbildning i utveckling och arbetsprocesserna, menar en 
utav respondenterna att de lyckas behålla värdefull kunskap inom 
organisationen och för att kunna följa upp leverantörens arbete genom att 
båda ha insikt och kunskap. Relationen och arbetet fungerar bra på alla nivåer 
genom att ha en öppen dialog om vad de förväntar av varandra. Augustson & 
Bergstedt Sten (1999) menar att när ett nytt samarbete ska inledas är det 
viktigt att båda parterna är helt införstådda med vad som förväntas av dem. 
Det är också viktigt att kunna ha en öppen dialog om det är något som någon 
av parterna är missnöjda med, kommunikationen är därmed otroligt 
betydelsefull för att kunna ha ett effektivt samarbete. 
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Kulturella skillnader mellan organisationerna och en leverantör märks 
tydligast vid olika uppfattningar och tolkningar om hur verksamheten ska 
bedrivas, samt även i utvecklingsfrågor där leverantören vill vara med att 
styra verksamheten i den riktning som gynnar leverantörens egen 
verksamhet. I bästa fall fungerar leverantören som en förlängd arm av 
företaget, men det finns också en risk att leverantören drar ner företagets  
värde och det är något som alltid måste beaktas innan beslutet om 
outsourcing tas (Kannan et al. 2009).  En annan aspekt gällande det täta  
samarbetet är att leverantören tilldelats plats inom organisationen och därmed  
fått möjlighet att etablera sin kultur inom organisationen, vilket kan försvåra  
situationen att få utrymme vid spekulationer om att byta leverantör när 
leverantören ”finns innanför väggarna” hos organisationen för en utav de 
största riskerna med outsourcing är att företaget som outsourcar inte förstår 
hur stor inverkan kulturella skillnader har på outsourcing-projektet (Power, 
Bonifazi och Desouza, 2004). 
 
Förr trodde man att produktiviteten skulle öka hos de anställda för att de ville 
bevisa att de gjorde ett tillfredställande arbete, men det har visat sig att oron 
istället kan leda till minskad produktivitet och moral hos de anställda 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  Intervjumaterialet bekräftar att 
utredningar om outsourcing märks det oro bland anställda, personalen tappar 
kapacitet och blir ofokuserade vilket inte är strategiskt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det händer att det går rykten om att anställda kommer flyttas till 
andra funktioner, och misstankar om att ännu fler befintliga funktioner 
kommer bli outsourcade. Det är dock en oro som går att motverka genom att 
ansvariga beslutsfattare är ärliga och klartext över vad som händer och 
varför. Augustson och Bergstedt Sten (1999) argumenterar för hur viktigt 
ledarskapet är när företag väljer att outsourca, mycket för att en utav den 
största uppgiften som en ledare har vid outsourcing-projekt är att minska oron 
bland de anställda. Misslyckas man med detta, kan organisationen skadas i 
form av att anställda sjukskriver sig eller kanske till och med slutar 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 
 
 
5.6  Kostnader 
I en undersökning som Hirschheim och Lacity (2000) gjort om outsourcing, 
framkom det att de största anledningarna var organisationers ambition om att 
minska sina kostnader. När en leverantör är en stor aktör och har sin 
verksamhet lagd utomlands är det inte helt enkelt enligt intervjumaterialet för 
organisationerna att konkurrera med leverantörernas priser för verksamheten, 
dels på grund av andra lönenivåer och även leverantörens stordriftsfördelar 
vilket går i linje med det som Power et al. (2006) betonar, att outsourcing kan 
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sänka organisationers kostnader genom att inte behöva betala ut lika höga 
löner. 
 
Det är viktigt att räkna in osäkra faktorer i priset för outsourcingen, för att på 
så sätt vara medveten att helt oförutsedda saker kan hända och ha utrymme i 
budgeten. Hirschheim och Lacity (2000) menar att det kan uppkomma 
kostnader som tolkas som dolda kostnader, och det gäller kostnader som 
ledningen förmodar täcks av avtalet/kontraktet, men inte gör det. Det 
tydliggörs ytterligare en viktig aspekt när det gäller kostnader och specifikt 
viten, att organisationerna måste ha prissummorna på en rimlig nivå. Det får 
inte vara så att det är billigare för en leverantör att strunta i ett uppdrag eller 
liknande och ta ett vite för att det är billigare vilket visar hur viktigt det är att 
avtal/kontrakt är väl genomtänkta inför situationer som kan uppstå, för ett 
dåligt avtal/kontrakt kan leda till stora förluster för beställaren (Huber, 1993; 
Zhu, Hsu & Lillie, 2001). 
 
Power et al. (2006) som betonar att företag kan tjäna pengar för att de längre 
inte har sina fasta kostnader, utan att det i och med outsourcingen övergår till 
rörliga kostnader. Samtliga organisationer ersätter sina leverantörer med 
rörliga kostnader, två av tre organisationer har även stött på dolda kostnader i 
outsourcingsammanhang vilket återspeglas ifrån otydligheter i 
avtalet/kontraktet och det dolda kostnaderna har då tagit form genom att 
organisationerna har fått köpa till tjänster efteråt och sådana typer av 
tilläggskostnader brukar leverantörer ta bra betalt för. Enligt Augustson och 
Bergstedt Sten (1999) är dolda kostnader oförutsedda kostnader som först 
syns i efterhand. 
 
Augustson & Bergstedt Sten (1999) menar att dolda kostnader går att 
undvika, genom att kontrakt och avtal är tydliga om vad som gäller 
(Augustson & Bergstedt Sten 1999).  För den organisationen som inte stött på 
dolda kostnader har avtalet/kontraktet varit behjälplig så att inga nya eller 
dolda kostnader har uppkommit eller varit tvunget att betalats ut.  
Intervjumaterialet förespråkar även en tolkning utav avtalet tillsammans med 
leverantören, för att undvika dolda kostnader som kan uppkomma genom att 
avtalet tolkas på olika sätt, eftersom att flexibilitet i avtal kan kosta pengar. 
Augustson & Bergstedt Sten (1999) menar att när ett nytt samarbete ska 
inledas är det viktigt att båda parterna är helt införstådda med vad som 
förväntas av dem, så en genomgång att avtalet/kontraktet tolkats och 
uppfattats på samma sätt är en väg att gå för att undvika missförstånd som i 
sin tur kan leda till dolda kostnader. 
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5.7  Övrigt 
Från början när outsourcing kom att bli ett alternativ för företag, var en utav 
de vanligaste riskerna att leverantören kunde utnyttja företagen. 
Leverantörerna skrev sina avtal så att de själva tjänade stora belopp genom 
att utelämna aktiviteter i avtalet mellan parterna så att företagen istället fick 
betala höga engångssummor om de ville att utelämnade aktiviteter skulle bli 
gjorda (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). En utav respondenterna upplever 
det att det är en del utav leverantörens affärsidé, att minska kunskapen inom 
organisationen för att göra sig oersättlig och därmed ha full kontroll. Förr 
behövde inte leverantörerna heller vara rädda för att företagen skulle byta till 
 en annan leverantör då de skulle innebära otroligt höga kostnader. 
Författarna skriver dock att dagens marknad ser bättre ut då majoriteten av 
leverantörerna är seriösa, men det är fortfarande väldigt dyrt att byta 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Eftersom leverantörer numera är 
utbytbara, kan det vara ett strategiskt drag att leverantörer gör sig behövda 
och så oersättliga som möjligt hos sina kunder genom att vinna kunskap 
själva och medvetet se till att den minskas hos organisationerna.   
 
Enligt intervjumaterialet så kan samarbetet med en leverantör försvåras om 
man har en för stor distans mellan företaget och leverantören. Då infinner sig 
inte den naturliga dialogen, som många gånger underlättar i diverse 
samarbeten. Dock finns det även problematik att ha en för nära relation med 
sin leverantör, då det kommer vara mycket svårt att ”göra sig fri” och börja 
bedriva in-house igen eller att byta leverantör. I intervjumaterialet 
framkommer det även att det är en självklarhet att man blir påverkad utav sin 
leverantör på flera områden, när man jobbar så pass nära varandra på olika 
nivåer, men hur mycket kontroll som går förlorad beror på hur outsourcing-
projektet ser ut och i vilken omfattning organisationerna väljer att outsourca, 
om det handlar om stödfunktioner eller affärskritiska system(Augustson & 
Bergstedt Sten, 1999). Det är därför en viktig avvägning som 
organisationerna måste göra i beslutet att outsourca, hur mycket man ska 
involvera leverantören.  
 
En utav respondenterna anser att man bör ha respekt för den förlorade 
kompetensen/kunskapen via outsourcing. Det är av avgörande vikt om man 
kommer byta leverantör i framtiden och för att kunna stötta den nya 
leverantören i sitt arbete, så det är viktigt att värdera i beslutet vad som ska 
outsourcas (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Det kan komma att bli 
problematiskt om organisationer outsourcar och inte arbetar tillräckligt 
mycket för att kunskapsöverföring inom organisationen, utan att de skjuter 
det problemet framför sig och att man tar för förgivet att de få nyckelpersoner 
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som har avgörande kunskap alltid kommer stanna inom organisationen. Just 
att behålla kompetensen och är något som organisationerna funderar över, 
men har ännu inte kommit på ett säkert och bra sätt att hantera det på. 
Harland et al., (2005) menar att när en stor eller kanske till och med en hel 
del av en organisation outsourcas finns risken att företaget inte vet hur arbetet 
hos leverantören går till, och när de själva inte vet hur exempelvis en 
beslutsprocess går till kan det vara svårt, nästan omöjligt, att lära någon 
annan. Det är därför av strategisk karaktär att underhålla kunskapen inom 
organisationen, fast att ansvaret har förflyttas till en extern part. 
 
Respondenten anser att man ska trivas med leverantören på affärsmässiga 
grunder och att det finns klara fördelar med exempelvis om leverantören är 
även väldigt duktiga på att driva sin personal framåt, vilket är ett sätt för att 
kunna öka flexibiliteten och för att kunna möta ständigt förändrade krav på 
marken (Harland et al. 2005). Enligt intervjumaterialet är samarbetet med 
leverantören bra för att organisationen själva inte behöver ha överflödig 
personal utifrån svängningar i behovet på verksamheten. De hade inte kunnat 
ha samma utnyttjade grad på personalen som leverantören kan ha, eftersom 
de arbetar mot flera olika företag samtidigt, vilket är ett effektivt sätt att 
flexibelt kunna hantera nya arbetsförhållanden (Van Weele, 1994; Greaver 
1999). 
 
5.8  Analys av undersökningsmodell 
I alla intervjuer har respondenterna angett snarlika svar om vilka påverkande 
faktorer de upplevt i form av fördelar/möjligheter och nackdelar/risker i 
beslutet om outsourcing, dock i olika grad. Ytterligare två påverkande 
faktorer i beslutet har tillkommit, som inte nämns i den tidigare forskningen. 
Figur 3. visar hur den teoretiska referensramens fördelar/möjligheter samt 
nackdelar/risker överensstämmer med empirins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Utfallet på  
undersökningsmodellen 



 

   
 

6.       Avslutning 
I det här kapitlet för jag ett resonemang om vilket kunskapsbidrag som 
studien genererat, skriver egna tankar och reflektioner, besvarar mina 
frågeställningar och avslutningsvis ger förslag på fortsatt forskning.   
 

 
6.1 Problemlösning/Diskussion 
Strategiska beslut syftar bland annat till att vara långsiktiga beslut som ska 
ange vilka strategier organisationer ska använda för att nå sina framtida mål 
och visioner. I mitt tycke råder det dock en problematik kring vad som är 
strategiskt för en organisation gällande outsourcing. För vad som är 
strategiskt vid ett tillfälle kan övergå till att inte vara fullt lika strategiskt efter 
några år på grund av att organisatoriska förhållanden kan förändras, vilket 
inte underlättas av att det ofta skrivs långa avtal/kontrakt vid outsourcing. Det 
kunskapsbidrag som jag förhoppningsvis levererat med den här 
undersökningen ytterligare förståelse för beslutet om outsourcing genom att 
ha intervjuat nyckelpersoner/beslutsfattare, vilket är något som Der Boer et 
al., (2006) efterfrågar. Studien genererar förhoppningsvis även värde genom i 
att organisationer i större utsträckning kommer värdera påverkande faktorer, 
sitt utgångsläge samt sina mål och visioner för att verkligen lyckas göra ett 
strategiskt beslut att outsourca.  
 
Enligt Edgell et al., (2008) är outsourcing en trend som är här för att stanna. 
Outsourcing kommer troligtvis aldrig försvinna helt och hållet, men jag tror 
att det kommer bli allt vanligare att organisationer separerar det strategiska, 
taktiska och operativa arbetet, och på så sätt enklare kunna värdera vad som 
är strategiskt att outsourca till en extern leverantör. Det kommer bli av 
strategisk vikt för organisationer att vara starka och ha kunskap inom 
organisationen, för att undvika att behöva stå i en beroendeställning till en 
leverantör och för att det även är strategiskt att undvika situationer där 
organisationer måste förhålla sig till en annan parts intressen och ambitioner 
som kan skilja sig inom områden som exempelvis utveckling.  Det finns 
uppenbara risker med att ge en leverantör för stort utrymme och spelrum, 
speciellt är det svårt att återupprätta en affärsmässig relation när distansen i 
samarbetet försvunnit eller blivit för stor. Om en organisation separerar det 
operativa arbetet från det taktiska och strategiska genererar det inte i några 
stora konsekvenser eftersom planering, styrning och utveckling ligger in-
house. Det genererar även värde genom att organisationerna bygger upp 
kunskap hos de anställda, för att i alla fall ha möjlighet att avveckla sin 
leverantör och bedriva verksamheten utan på egen hand i framtiden. 
  

43 



 

   
 

 
6.2 Slutsatser 
 
Huvudfråga: 
- Varför väljer en organisation outsourcing? 
 
Underfråga: 
- Utifrån vilka förutsättningar är det ett strategiskt beslut att outsourca en del 
av sin verksamhet, och vilka påverkande faktorer måste man förhålla sig till 
för att beslutet ska bli strategiskt för organisationen? 
 
Företag väljer att outsourca delar/funktioner utav sin verksamhet för att på ett 
smidigt sätt kunna samordna verksamhetsområden och på så sätt göra 
kostnadsbesparingar, och även för att kunna lägga större fokus på 
kärnverksamheten i organisationen. De fördelar/möjligheter med outsourcing 
är att organisationerna kan fokusera och lägga ner tid på vad de är bäst på, 
samtidigt som experter i form av de anlitade leverantörerna sköter den 
outsourcade verksamheten och bara kunna agera kravställare och utnyttja 
leverantörens förmågor att bedriva verksamhet. Den påverkande faktorn som 
tillkommit i empirin, som inte tidigare nämnts i teorin är den fördel att 
organisationerna kan lämna över ett totalt ansvar vid outsourcing och bara 
agera kravställare genom att förvänta sig en avtalad nivå och kvalitet på 
tjänsten. De nackdelar/risker som tydliggörs i intervjumaterialet är den 
förlorade makten och kontrollen speciellt av kärnverksamhet, att det kan vara 
svårt och ta lång tid att göra förändringar tillsammans med leverantören 
slutligen även hur riskabelt det är om man anlitar fel leverantör samt även 
vilka negativa aspekter som kom uppkomma genom att ha ett svagt och inte 
genomtänkt avtal/kontrakt i sådana situationer. Ytterligare en negativ aspekt 
som uppkommer i empirin som inte framkommer i teorin är de 
kunskapsförluster som organisationerna gör under tiden sedan man 
outsourcat och låtit en extern leverantör ta över delar/funktioner utav 
verksamheten. Genom att inte längre utföra vissa arbetsuppgifter går tidigare 
kunskap förlorad, eftersom det arbetet hanteras externt. 
 
Outsourcing är ett strategiskt beslut i förutsättning att organisationer som 
lägger ut verksamhetsområden på extern part kontinuerligt arbetar i 
förebyggande syfte med kunskapsöverföring inom organisationen längs 
samarbetet med leverantören. Outsourcing är strategiskt om man lyckas 
upprätthålla en affärsmässig relation med gemensamma mål, och ett starkt 
och genomtänkt avtal/kontrakt är ett sätt för att kunna styra det. Så att 
leverantörers egna ambitioner och målsättningar inte tydliggörs på ett 
negativt sätt och att det är två olika viljor återspeglar samarbetet, för i de 
bästa av världar fungerar leverantören som en förlängd arm utav företaget 
(Kannan et al. 2009).  
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Outsourcing är även strategiskt om en organisation har gjort en genomgående 
och noggrann värdering av vad man vill ha kontroll och styrning över samt 
kopplat samman detta med sina mål och framtidsvisioner, för att kunna välja 
rätt väg till vad man som organisation vill uppnå i framtiden, för det är ingen 
självklarhet att man får till en bra relation med en leverantör som kommer 
hjälpa till att genomföra det. Enligt Jennings, (1997) handlar bland annat de 
strategiska besluten om organisationernas förmågor, så för att ett 
outsourcingbeslut ska vara strategiskt är det avgörande att se till att 
outsourcingen inte begränsar organisationens förmågor genom att vara 
medveten för att kunna värdera och hantera det nackdelar/risker som 
outsourcing faktiskt kan medföra.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Hej! 
Jag heter Ida Benjaminsson och läser min sista termin år på 
Informationslogistik programmet, på CIL (www.CIL.se) i Ljungby 
tillhörande Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar. Jag skriver min 
kandidatuppsats, och gör mitt examensarbete på X.  
 
Studien handlar om outsourcing, vilka fördelar/möjligheter och 
nackdelar/risker som finns att förhålla sig till i beslutet att anlita en extern 
leverantör. 
 
Jag vill även poängtera att om ni inte vill, behöver ni inte avslöja vem ni är 
eller organisation det är som jag skriver om i uppsatsen.  
Intervjuerna kommer gå till på följande sätt: Vi bokar en telefonintervju, där 
kommer jag att ställa frågorna om er relation till outsourcing. Ni kommer få 
tillgångar till intervjuprotokollet, se nästa sida. Intervjun kommer ta ca 1-
1,5h, och jag skulle väldigt gärna vilja spela in den för att senare ha möjlighet 
att lyssna på den igen så ingen viktig information ska gå till spillo.  
 
Väljer ni att ställa upp som respondent, kommer ni att hjälpa mig väldigt 
mycket. Vill ni, få ni även en kopia av uppsatsen när den är klar, det kan vara 
intressant att läsa hur andra har resonerat i beslutet om outsourcing.  
 
Jag skulle vilja genomföra mina intervjuer från och med nu tills den 20 april 
ungefär. Jag har egentligen möjlighet att göra en intervju på vilket sätt som 
helst och när som helst, bara vi kan planera i förväg hur och när den ska ske. 
Så jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde höra av er så fort som möjligt 
om ni är intresserade eller inte. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ida Benjaminsson 
 
 
 
 
 

49 



 

   
 

Intervju 
Intervjun är uppbyggd av en beskrivande del, och den kommer bestå av ett X 
antal frågor som respondenten får möjligheten att beskriva väldigt utförligt. 
Ambitionen är att intervjun ska hållas i en ”diskussionsform”, och därmed 
kommer jag att ha en öppen dialog med respondenten där kan uppstå. Jag vill 
även tillägga att vissa frågor kan komma att ändras/läggas till eller tas bort. 
 
 
Bakgrund: 
- Berätta om dig själv, din roll, företaget 
- Vad är Er definition av outsourcing? 
 
 
Beslutsfattande: 
Det finns tre olika huvudtolkningar av beslutsfattande: Vilken av dessa 
stämmer bäst in på det beslutet ni gjorde att outsourca? Och varför? 
 
Operativa beslut 
Operativa beslut är beslut som tas i företagets dagliga verksamhet och 
innefattar den löpande verksamhetens närmaste framtid. Det kan handla om 
planering, bemanning eller om enskilda order. Vid operativa beslut finns det 
sällen utrymme för personliga värderingar och reflektioner, utan de grundas 
mer på fakta, besluten kan också ofta ses som förutsägbara. 
 
Taktiska beslut 
Taktiska beslut är oftast kostnadsdrivna, besluten stödjer de strategiska men 
har en kortare tidshorisont, vanligtvis mellan ett och tre år. Besluten fattas 
normalt av mellanchefer och kan ses som en blandning av de operativa och 
strategiska besluten. Genom att besluten tas på en relativt kort sikt ges 
möjlighet att lättare åtgärda fel som uppstår eller enklare möta kunders 
behov. 
 
Strategiska beslut 
Strategiska beslut kan vara beslut om investeringar, nya produkter eller andra 
beslut som innefattar verksamhetens inriktning eller omfattning och ofta ger 
långsiktiga konsekvenser för företaget. Som grund är det en vision som man 
strävar emot, och strategierna används då för att nå visionen. Tidshorisonten 
anses ofta vara tre år eller längre och beslut tas både periodiskt och vid 
behov. Strategin anger hur resurser ska samarbeta för att tillsammans uppnå 
mål och prestandakrav.  
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Resterande frågor: 
 
1. Har outsourcingen levt upp till de förväntningar som ni hade från början?  
2. Vilka fördelar/möjligheter och nackdelar/risker anser ni finns med 
outsourcing? 
3. Hur arbetar ni med utformningen av kontrakt/avtal med leverantören? 
4. Vilka är organisationens kärnkompetenser och anser ni att företaget har fått 
mer tid att fokusera på dessa? 
5. Outsourcas någon del av kärnverksamheten? 
Om: Ja. Hur ser Ni på den förlorade kontrollen över en del utav 
kärnverksamheten outsourcad? 
6. Märks det någon oro bland anställda, vid diskussioner om 
outsourcingsbeslut? 
7. Hur ser styrningen ut av den outsourcade delen ut idag? Har Ni förlorat 
någon innovativ kapacitet? 
8. Finns det några kulturella skillnader mellan ert företag och leverantören, i 
sådana fall vilka? Om ja: Hur hanterar man dessa? 
9. Vilket upplägg har Ni gällande era utgifter för outsourcingen, betalar ni en 
fast eller rörlig kostnad? 
10. Vilka skillnader har Ni märkt gällande era utgifter efter att företaget 
började outsourca?  
11. Anser ni att dolda kostnader är en nackdel/risk med outsourcing, och är 
det något som ni stött på? 
12. Vilken typ av kompetens som ni kanske tidigare hade internt har ni 
förlorat, och vilken typ av kompetens har ni vunnit i och med outsourcingen? 
(Kan vara människor och teknologi) 
13. Har någon i er personal börjat arbeta hos leverantören? 
14. Hur gör Ni för att behålla tillräcklig med kunskap inom företaget för att 
tex. kunna överföra verksamheten till en annan leverantör? 
 
 
Avslutning: 
15. Har man fått anpassa systemen (inklusive dokumentationen) pga. 
outsourcingen? 
16. Har ni följt upp resultaten av er outsourcing? 
17. Hur har resultatet blivit i förhållande till era målsättningar, ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt (tex, om man har outsourcing av support, har man 
tittat på kringkostnader, serviceprestation och tex. kundnöjdhet? 
18. Har outsourcing givit några positiva/negativa effekter ni inte hade räknat 
med? 
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