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Förord 

Inledningsvis vill vi visa vår tacksamhet gentemot våra fem företag: Husqvarna AB, 

Lammhults Design Group AB, Lantmännen ek. för., AB Tetra Pak samt VIDA AB för att de 

har tagit sig tiden att ställa upp på våra intervjuer. Utan deras vänlighet hade vår studie ej varit 

genomförbar.  

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Pia Nylinder för den vägledning hon har givit 

under arbetes gång. Hennes värdefulla synpunkter och kontinuerliga granskning har utgjort ett 

stort bidrag till studien. Samtidigt vill vi även tacka våra opponenter för deras åsikter och den 

konstruktiva kritik de har medfört.  

Vi vill även tacka vår examinator Elin K. Funck för hennes insiktsfulla åsikter och för den 

konstruktiva kritik som hon har framfört under arbetets gång.  

 

Växjö den 30 maj 2016 

 

                    _______________             _______________                                 

                        Henrik Bolmö                                 Joakim Bjursten                                                          
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Titel: Intervjustudie av outsourcingbeslut. Utveckling av ett effektivt beslutsverktyg 

Bakgrund: Outsourcing är ett fenomen och ett strategiskt styrinstrument som har utvecklats 

till att benämnas som en global trend. Outsourcing utgör även ett ständigt förekommande 

område inom den moderna forskningen. Förklaringen till utvecklingen är dels på grund av den 

globaliserade och konkurrenskraftiga värld som idag föreligger för företagen, dels på grund av 

de fördelar som kans uppnås med styrinstrumentet.  

Syfte: Vårt syfte med studien är att utifrån ett brett perspektiv kartlägga och tolka vilka 

faktorer som figurerar i beslutsunderlaget när ett företag fattar ett outsourcingbeslut. 

Kartläggningen vill vi sedan utveckla och översätta till ett praktiskt gångbart beslutsverktyg 

som ämnar möjliggöra ett mer effektivt och medvetet beslutsfattande hos verkliga företag. 

Vårt syfte är således att bemöta den problematik vi har identifierat i den tidigare forskningen, 

och samtidigt bidra till att framtida företag kan bemöta sina outsourcingbeslut på ett mer 

framgångsrikt sätt.  

Teoretisk referensram: Vår teoretiska referensram utgörs av de tre stora teoretiska 

inriktningarna Core vs. Peripheral, Transaction Cost Economics och Resource Based View. 

Till detta integreras vad forskningen lyfter avseende fördelar, nackdelar och risker med 

outsourcing. Tillsammans framhäver dessa teorier en uppsättning faktorer som belyser vad 

företag beaktar vid ett outsourcingbeslut. 

Metod: Vi utför en intervjustudie på fem svenska företag belägna i södra Sverige. Företagen 

är Husqvarna AB, Lammhults Design Group AB, Lantmännen ek. för., Tetra Pak AB och 

VIDA AB. I vår studie appliceras ett kvalitativt angreppssätt för att analysera och tolka det 

insamlade materialet. 

Resultat: Studien har resulterat till ett egenutvecklat beslutsverktyg vilket är förankrat i både 

forskning och företags erfarenheter. I analysen framkommer att vissa teoretiska faktorer 

visade sig ha starkt empiriskt stöd hos de studerade företagen, medan andra faktorer lös med 

sin frånvaro. Företagen kunde även tillföra sex unika faktorer vilka inte framkom ur teorierna. 

Sammantaget resulterade beslutsverktyget till 26 olika faktorer, samt en bilaga för att 

tydliggöra vad samtliga dessa faktorer innebär för ett outsourcingbeslut. Vår förhoppning är 

att vårt beslutsverktyg kommer att tillämpas av företag i framtiden, och att vi kan bidra till en 

mer effektiv verksamhetsstyrning hos företag. 
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Abstract 
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Authors: Henrik Bolmö and Joakim Bjursten 

Tutor: Pia Nylinder 

Examiner: Elin Funck 

Keyword: outsourcing, outsourcing decision, factors, decision tool, ethics 

Title: Interview study of outsourcing decision. Development of an efficient decision tool. 

Background: Outsourcing is a phenomenon and a strategic tool which have turned into a 

global trend. Outsourcing does also frequently occur as a subject of study within the modern 

research. The explanation behind the development of outsourcing are partly due to the 

globalized and competitive world which today exist for companies, and because of the 

advantages which can be achieved with the strategic tool. 

Purpose: Our purpose is to identify and interpret from a broad perspective which factors a 

company take into account while making an outsourcing decision. We then want to develop 

and translate this identification to a practical viable decision tool that intends to enable more 

efficient and conscious decision making within businesses. Our purpose is thus to address the 

problems we have identified in the previous research, while contributing to future companies 

so that they can meet their outsourcing decision in a more successful way. 

Theoretical framework: Our theoretical framework consists of the three major theories Core 

vs. Peripheral, Transaction Cost Economics and Resource Based View. In addition to this, we 

integrate what the research highlight regarding advantages, disadvantages and risks of 

outsourcing. Together these theories form a set of factors that illustrate what companies take 

into account while they make their outsourcing decisions. 

Method: We conduct an interview study of five Swedish companies located in the southern 

Sweden. The companies are Husqvarna AB, Lammhults Design Group AB, Lantmännen ek. 

för., Tetra Pak AB och VIDA AB. In our study we applied a qualitative approach to analyse 

and interpret our material. 

Findings: The study has led to a decision tool which has been developed upon both research 

and corporate experience. The analysis shows that some factors were found to have strong 

empirical support of the companies studies, while other where absent. The companies could 

also provide six unique factors which did not emerge from the theories. Overall, our decision 

tool resulted in 26 different factors, as well as an appendix to clear what all of these factors 

mean for an outsourcing decision. We hope that our decision tool will be applied by 

companies in the future, and that we can contribute to more efficient management of future 

businesses. 
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1. Inledning 

Syftet med det här inledande kapitlet är att presentera en bakgrund till outsourcing samt 

redogöra för den problematisering som har drivit studien. Kapitlet tydliggör dessutom de 

frågeställningar som vi utreder och det syfte vi ämnar uppnå. 

1.1 Bakgrund 

Outsourcing är ett fenomen och ett strategiskt styrinstrument som har vuxit sig otroligt starkt 

inom dagens företagsintensiva och globala ekonomiska värld. Redan i slutet av år 2004 

uppskattades att hela 40 % av företagen på Fortune 500:s årliga lista (en organisation som 

årligen listar USA:s 500 största företag) outsourcade någon del av sin verksamhet (Mehta, 

Armenakis, Mehta & Irani 2006, 334). Knappt 10 år senare, år 2013, rapporterades att över 90 

% av företagen på Fortune 500:s lista har övergått till någon form av outsourcing (KPMG 

2013). Outsourcing har nu utvecklats till att benämnas som en global trend, eller som Feeny, 

Lacity och WillCocks (2005) uttryckte tidigt i utvecklingen; en ”megatrend”. McIvor (2008) 

konstaterade samma sak några år efter Feeny et.al., där han menade på att outsourcing är en 

trend som har ökat dramatiskt bland de utvecklade ekonomierna i världen. Även Cigolini, 

Miragliotta och Pero (2011) instämmer i synen, där de uttrycker att över de senaste årtionden 

har outsourcing utvecklats till att bli en av de huvudsakliga frågorna för många 

forskningsdiscipliner och sektorer i företagsvärlden. Forskarna Espino-Rodríguez och Padrón-

Robaina (2006, 49) hävdade till och med att outsourcing har blivit så aktuellt att det utgör ett 

av de strategiska beslut som ådrar absolut mest uppmärksamhet bland både forskare och 

professionella aktörer.  

Vad är det då som har sporrat denna utveckling och varför är det är det så eftertraktat att 

integrera outsourcing i sina företagsstrategier? McIvor (2005, 10-18) förklarar att 

globalisering, mer krävande kunder, företagsomstruktureringar och framsteg inom 

information och kommunikation har varit viktiga pådrivningsfaktorer i utvecklingen av 

outsourcing. Han understryker också att outsourcing har blivit ett eftertraktat strategiskt 

verktyg för företagen eftersom resultatet kan innebära kostnadsreduceringseffekter samt 

möjliggöra en ökad specialisering inom en begränsad uppsättning kärnområden (McIvor 

2010, refererad i Gerbl et al. 2015, 505). Hassanain och Al-Saadi (2005, 75) ger en mer 

ingående förklaring av fördelarna med outsourcing och konstaterar att outsourcing, utöver de 

två ovannämnda fördelarna, kan resultera i effekter som ökad kvalité, förbättrad prestation, 

tillförskaffning av specialistförmåga och expertiskunskap, frigörelse av tid, bidragande med 
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kreativitet och innovation samt ökad hastighet i leveransprocesser. Dolgui och Proth (2010) 

tillför ytterligare fördelar till listan genom att belysa finansiella besparingseffekter av att sälja 

tillgångar som inte längre behövs tack vare outsourcing samt möjliggörandet av åtkomst till 

nya teknologiska lösningar. Vad som framkommer av ovanstående redogörelse är att 

förklaringen bakom outsourcingens genombrott är en kombination av de fördelar som det 

medför, och av den förändrade värld som idag utgör en verklighet för företagen. Outsourcing 

är helt enkelt ett effektivt verktyg för att bemöta den konkurrenskraftiga globaliserade 

marknaden; en marknad där ett fokus på kärnverksamheten är viktigare än någonsin. 

1.2 Problemdiskussion 

Forskning kring outsourcing är en högaktuell företeelse och utgör huvudfokus inom ett flertal 

forskningsdiscipliner (Cigolini, Miragliotta & Pero 2011; Espino-Rodríguez & Padrón-

Robaina 2006; Schmeisser 2013). Macinati (2008) utförde exempelvis en forskningsstudie om 

outsourcing inom den italienska sjukvården, då outsourcingsstrategin även blivit en 

huvudfråga inom sjukvården. Ett tidigt exempel på detta är Roberts (2001) som studerade 

outsourcingsstrategin inom den amerikanska sjukvården, där han fokuserade på 

kostnadsreduceringseffekter och kvalitetsaspekter. Exempel från andra forskningsområden är 

Graf och Mudambis (2005) studie som fokuserar kring outsourcing av IT-processer, där den 

huvudsakliga faktorn som de studerar är lokaliseringsaspekter. Även Hätonen (2009) utförde 

en studie med fokus på lokaliseringsaspekter, men hade ett mer bredare fokus där han även 

studerade hur outsourcing kan främja internationell tillväxt för företagen. Ytterligare exempel 

på forskningsområden är Jensen (2009) som fokuserade kring organisatoriska lärandeeffekter 

avseende offshore outsourcing av IT- och ingenjörstjänster. Det är även värt att nämna i 

sammanhanget Manning, Lewin och Schuerch (2011) studie som belyser relationsaspekter 

kring offshore outsourcing, där de försöker utreda vilka faktorer som kan förklara fenomenet 

att flertalet outsourcingavtal mellan två parter ofta mynnar ut till långsiktiga relationer.  

Ovanstående redogörelse är långt ifrån heltäckande, men fungerar som en exemplifiering för 

att påvisa hur utbredd forskningen kring outsourcing är. Vad som framgår är ett 

forskningsområde som täcker en bred bas av studieobjekt och miljöer, där den primära 

inriktningen med de olika studierna är att belysa hur olika specifika faktorer figurerar i en 

miljö med outsourcingstrategi. 

Dock innebär inte detta att forskningsområdet är fullständig; snarare tvärtom. Det finns 

särskilt två problem inom forskningen om outsourcing som vi anser kräver framtida studier 
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för att bemöta. Ett av problemen finner vi om vi beaktar de vanliga teoretiska referensramarna 

som figurerar inom outsourcingsstudier. Vad som framgår med all tydlighet är att Transaction 

Cost Economics (TCE) utgör en mycket frekvent tillämpad teori inom studiet av outsourcing 

(Yang, Wacker & Sheu 2012; Gerbl, McIvor, Loane & Humphreys 2015; Mwai, Kiplang’at & 

Gichoya 2014; Schermann, Dongus, Yetton & Krcmar 2016; Everaert, Sarens & Rommel 

2010; Greenberg, Greenberg & Antonucci 2008; Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006). 

McIvor (2009, 45) konstaterar detta faktum; där han uttrycker att Transaction Cost Economics 

har varit extremt inflytelserik inom forskningen av outsourcing. Även Espino-Rodríguez och 

Padrón-Robaina (2006, 49) instämmer, där de konstaterar att TCE har varit den dominerande 

teoretiska referensramen under de senaste 25 åren. Vad innebär då Transaction Cost 

Economics? I stora drag specificerar TCE under vilka förutsättningar ett företag bör utföra en 

ekonomisk transaktion internt inom sina gränser (hierarkier), samt under vilka förutsättningar 

företag bör vända sig externt utom sina gränser (marknaden) (Williamson 1975; Williamson 

1985). Teorins tankelogik bygger på att det som avgör beslutet är en uppsättning faktorer; 

faktorer som indelas i två huvudsakliga kategorier. Dessa är mänskliga faktorer som utgörs av 

rationalitet och opportunism, och omgivningsfaktorer som utgörs av tillgångsspecificitet, 

osäkerhet, komplexitet, antalet leverantörer och frekvens (Williamson 1975; Williamson 

1985). Således är det dessa mänskliga faktorer och omgivningsfaktorer som definierar de 

förutsättningar som avgör huruvida ett företag ska utföra den ekonomiska transaktionen 

internt (hierarki) eller externt (marknaden). 

TCE utgör med andra ord en dominerande och givande teoretisk referensram inom studiet av 

outsourcing; problematiken vi finner är dock att många forskare begränsar sig till att enbart 

förlita sig till en teoretisk beskrivning. McIvor (2008 25-26) uttrycker detta tydligt när han 

konstaterar att även om flertalet studier har bidragit med givande insikter inom outsourcing, 

tenderar de att enbart utgå ifrån en teoretisk ståndpunkt, vilket begränsar deras prediktiva 

kraft med studien. Vi menar på att sällan (läs aldrig) är världen så enkel att den kan beskrivas 

utifrån en uppsättning faktorer sprungen ur enbart en teoretisk framställning. Det krävs ett 

mer brett hänsynstagande för att bemöta den komplexa verklighet som föreligger för 

företagen. Vi menar på att den enda effektiva och realistiska metodiken för en studie är en 

applicering av ett brett perspektiv kombinerat med en anpassning efter situationer för att 

säkerställa att det unika i varje situation även beaktas. Genom att ta hänsyn till komplexiteten 

i verkligheten, istället för att blunda för den, menar vi på att vi kan uppnå praktiskt gångbara 
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resultat, samtidigt som vi bemöter den problematik vi har funnit i den nuvarande forskningen 

kring outsourcing. 

Forskarna Espino-Rodríguez och Padrón-Robaina (2006) studie anspelar på ett något mer 

bredare angreppssätt som vi förespråkar, men valde att enbart kombinera två teorier. I deras 

studie fokuserar de primärt på ”Resource based view” (RBV), men integrerar även 

Transaction Cost Economics (TCE). RBV utgör i likhet med TCE en dominerande och 

frekvent tillämpad referensram inom studiet av outsourcing (Karthikeyan, Bhagat, Kannan 

2011; Brewer, Wallin, Ashenbaum 2014; Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2005; Gerbl, 

McIvor, Loane & Humphreys 2015; Weigelt 2013; Tebboune & Urquhart 2016). McIvor 

(2009, 45) tydliggör teorins genomslagskraft när han konstaterar att RBV utgör en extremt 

inflytelserik teoretisk referensram inom studiet av outsourcing. RBV innebär kortfattat att 

man betraktar företag som en uppsättning av tillgångar och resurser som kan skapa 

konkurrensfördelar ifall de tillämpas på ett utmärkande sätt (Barney 1991). Logiken med 

teorin avseende outsourcing blir då naturligt att kvarhålla aktiviteter internt inom företaget 

ifall de är förknippade med konkurrensfördelar; resterande är kandidater för outsourcing 

(McIvor 2009, 46). Sammantaget innebär Espino-Rodríguez och Padrón-Robaina (2006) 

studie, som kombinerar TCE och RBV, en givande studie som angränsar till ett försök att 

applicera ett bredare angreppssätt. Dock anser vi att deras kombination av två teorier inte 

fullständigt uppfyller ett bredare perspektiv som vi tidigare konstaterade lyser med sin 

frånvaro i forskningen kring outsourcing. Det krävs mer än att bara förlita sig på två teoretiska 

ståndpunkter; och en addition av ett bredare perspektiv måste dessutom uppfylla en hög 

relevans för studien. Vad som dock går konstatera är att TCE och RBV utgör två teoretiska 

inriktningar som fördelaktigt bidrar i en studie av outsourcing; vilket flertalet tidigare forskare 

tydligt uppvisat. 

Vad som framgår ovan är att vi vill bredda perspektivet ytterligare; men att varje breddning 

fortfarande måste ha en hög relevans. Ifall vi fortsätter att genomsöka forskningen kring 

outsourcing framgår det att det finns ytterligare en stor teoretisk inriktning som förekommer 

inom området. Core vs. Peripheral (CvP) (kärn kontra icke-kärn) utgör en starkt 

förekommande teoretisk inriktning inom studiet av outsourcing. McIvor (2008) bekräftar detta 

genom att konstatera att kärnkonceptet har varit extremt inflytelserikt inom 

outsourcingpraktiken. Flertalet forskare har applicerat detta koncept, där några exempel 

utgörs av Quinn och Hilmer (1995), Reilley och Tamkin (1996), Manzin och Kodric (2008), 
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Wu (2013) och Holweg och Pil (2012). ”Kärn vs. icke-kärn” konceptet innebär 

sammanfattningsvis att ett företag gör en uppdelning och identifierar de aktiviteter som utgör 

en del av kärnverksamheteten. Logiken innebär sedan att de aktiviteter som inte är en del eller 

nära förknippad med företagets kärnverksamhet kan med fördel outsourcas (Atkinson & 

Meager 1986, refererad i Reilly & Tamkin 1996). Sammanfattningsvis innebär denna 

teoretiska referensram en givande, och definitivt en relevant, addition för vår studie. 

Ytterligare en fördel med teorin är att den har vunnit stor slagkraft bland företagen, vilket än 

mer förespråkar en tillämpning utav den (McIvor 2009, 46). 

Vad som framgår av ovanstående redogörelse är att vi nu har lyckats ringa in tre stora och 

dominerande teoretiska inriktningar inom outsourcing. Samtliga teorier har en hög relevans 

för outsourcing, vilket säkerställer att ett bredare perspektiv inte blir till en nackdel. Ett 

naturligt följsteg blir då frågeställningen - kan vi breda perspektivet ytterligare där vi 

samtidigt håller hög relevans? Svaret på denna fråga utgörs av två olika konstateranden. 

Första konstaterandet är att de tre teorier vi fann utgör de klart dominerande, och att 

ytterligare teorier inte framstod som lika relevanta och självklara. Additionen av ytterligare 

teorier hade riskerat relevansen för studien, eftersom utbredningen i flera avseenden hade 

kunnat betraktas som onödig utfyllnad och irrelevant. Således utgör detta vårt första 

konstaterande avseende ovanstående fråga, och förklaringen till varför just TCE, RBV och 

CvP appliceras i vår studie. Det andra konstaterandet är att trots det första konstaterandet, så 

kan vi utbreda perspektivet ytterligare. Vad vi menar med detta är att det finns fler 

dimensioner inom forskningen kring outsourcing än bara de stora teoretiska inriktningarna. 

Faktorer som fördelar och positiva utfall med outsourcing utgör ett exempel på detta, som 

skänker ett ytterligare bredare hänsynstagande. Risker och nackdelar utgör ett annat exempel, 

som belyser flertalet viktiga faktorer som företag bör beakta vid outsourcingbeslut. Utöver 

detta har vi ytterligare ett stort och viktigt bidrag vi kan utnyttja; nämligen erfarenheter av 

verkliga företag. Företag som har varit aktiva under en lång period och tagit outsourcingbeslut 

har viktiga insikter och erfarenheter som har hög relevans för studien. Det sistnämnda är 

särskilt viktigt att integrera enligt oss eftersom outsourcing är en företeelse som existerar hos 

praktiken och företagen; att då inte beakta deras erfarenheter vore högst ifrågasättbart. 

Sammantaget bidrar dessa ovannämnda additioner ytterligare utbredning av vårt perspektiv, 

där samtliga inte motverkar eller riskerar relevansen. Kombinerat med de tre ovannämnda 

stora teoretiska inriktningarna (TCE, RBV, CvP) formar detta ett bredare och mer heltäckande 

hänsynstagande än vad som framkommit i den tidigare forskningen. På så vis kan vi bemöta 
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den första problematik som vi identifierade, vilket i sin tur innebär att vi bemöter den 

komplexa verklighet som föreligger för verkliga företag. 

Den andra problematiken vi har funnit i tidigare forskning är att den praktiska relevansen är 

bristande. Vad vi menar med detta är att vi anser att för lite studier försöker utveckla och 

översätta sin forskning så att den blir praktiskt gångbar hos verkliga företag. Det har utförts 

viss forskning med det syftet, där ett exempel utgörs av McIvor (2009) som utformade ett 

beslutsverktyg. Dock utgör vår samlade bild att detta ofta undgås, och att praktiska verktyg 

lyser med sin frånvaro. Även om flertalet studier konstaterar slutsatser om outsourcingbeslut 

vilket har en stark relevans för verkliga företag, anser vi att resultaten har föga kraft för 

företagen om de inte översätts till praktiskt fungerande verktyg. Outsourcingbeslut utgör en 

del av företagens verklighet; det bör då vara en självklarhet att fästa stor vikt vid att formulera 

och utveckla sin forskning så att den blir tillämpbar i samma verklighet. Vi vill därför bemöta 

även denna problematik med vår studie, vilket innebär att det krävs att vi utvecklar och 

översätter vår studie till effektivt och praktiskt gångbart beslutsverktyg. 

Vad som framkommer av ovanstående diskussion är att vi har identifierat två problem med 

den tidigare forskningen; problem som vi ämnar bemöta med vår studie. Det första problemet 

kräver att vi inte förlitar oss på enbart en ståndpunkt, utan att vi bemöter komplexiteten och 

applicerar ett mer brett och heltäckande perspektiv i studien. Det andra problemet kräver att vi 

inte enbart formar slutsatser som ämnar hjälpa verkliga företag, utan att vi också översätter 

resultaten och utvecklar ett beslutsverktyg som faktiskt kan hjälpa verkliga företag. Lösningen 

är att utveckla ett beslutsverktyg utifrån en bred grund förankrat i tidigare forskning och 

empiriska erfarenheter. Resultatet blir en studie som bemöter problematiken med den tidigare 

forskningen, samtidigt som den lämnar ett praktiskt och tillämpbart bidrag till verkliga 

företag. 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående problemdiskussion ställer vi följande frågeställningar. 

Huvudfråga - Vilka faktorer beaktas när ett företag fattar beslut avseende att outsourca 

aktiviteter?  

Underfråga - Hur pass väl överensstämmer vår teoretiska referensram med de erfarenheter 

som företagen har av outsourcingbeslut? 
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1.4 Syfte 

Vårt syfte med studien är att utifrån ett brett perspektiv kartlägga och tolka vilka faktorer som 

figurerar i beslutsunderlaget när ett företag fattar ett outsourcingbeslut. Kartläggningen vill vi 

sedan utveckla och översätta till ett praktiskt gångbart beslutsverktyg som ämnar möjliggöra 

ett mer effektivt och medvetet beslutsfattande hos verkliga företag. Vårt syfte är således att 

bemöta den problematik vi har identifierat i den tidigare forskningen, och samtidigt bidra till 

att framtida företag kan bemöta sina outsourcingbeslut på ett mer framgångsrikt sätt.  

1.5 Disposition 

Figur 1.1 sammanställer och presenterar studiens fortsatta disposition.

 

Figur 1.1 (egen illustration) – Studiens fortsatta disposition  
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2. Metod 

Syftet med det här metodkapitlet är att presentera och beskriva tillvägagångsättet för vår 

studie. Inom detta avsnitt redogör vi ingående för alla de metodologiska vägval vi har utfört 

samt för de argumentationer som ligger bakom.  

2.1 Val av forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör en viktig del eftersom detta specificerar ramen för insamling och 

analys av data (Bryman & Bell 2013, 62). Vi har valt att applicera en design av karaktären 

intervjustudie på grund av följande aspekter. Vad som är viktigt att understryka är att vi vill 

utveckla ett effektivt beslutsverktyg som ämnar underlätta för företag att fatta välgrundade 

outsourcingbeslut. Det är då av essentiell vikt att vi grundar vårt arbete på en empirisk grund 

som är representativ och bred, där hänsyn tagits till flera olika företag och inte enbart en 

specifik bransch. Med ovanstående i beaktning framstod intervjustudie som den mest givande 

och passande designen, särskilt i jämförelse mot andra tänkbara alternativ. Problematiken med 

exempelvis en komparativ design är att den innehar för mycket fokus på jämförelse, vilket 

inte är vårt huvudsakliga fokus (även om det utgör en stor del). Likaså med exempelvis 

flerfallstudie så är fokus mer på detaljnivå av varje specifikt fall, vilket inte överensstämmer 

med fokus eftersom vi ämnar täcka företagen på en mer generell nivå. Eftersom vi även 

tillämpar en kvalitativ metodik i studien (vilket framgår av nedanstående avsnitt) passar en 

intervjustudie mer in i den analytiska och tolkande metodiken vi intar i studien. Med andra 

ord utgör intervjustudie det som både överensstämmer och gynnar vårt fokus och syfte med 

studien, vilket utgör argumentationen till vårt val. 

2.2 Val av forskningsmetod 

Vårt val av forskningsmetod blir tämligen givet av designvalet; nämligen att vi utför 

intervjuer för att insamla empirisk data. Innan vi redogör för argumentationen bakom vårt 

metodologiska val vill vi först definiera och precisera mer exakt vad för typ av intervjuer vi 

har utfört. Denscombe (2014, 265-266) samt Bryman och Bell (2013, 474-476) definierar tre 

typer av intervjuer; strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju går inom ramen för vad som definieras som kvalitativ intervju där 

intervjuerna ska kännetecknas av en viss struktur samtidigt som det finns möjlighet för 

sonderingsfrågor och mer öppna frågor (Denscombe 2014, 266; Bryman & Bell 2013, 475-

476). Denscombe (2014, 266) trycker på att vid semistrukturerade intervjuer måste 

intervjuaren vara mycket flexibel och ge intervjupersonen möjligheten att ta upp ämnen som 
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inte täcks inom den ställda frågan. För att precisera skillnaden mot de två övriga formerna 

innebär en strukturerad intervju en helt fast ram av frågor utan möjligheter till öppna frågor 

och sonderingsfrågor/uppföljningsfrågor medan ostrukturerade intervjuer efterliknar vanliga 

samtal där det föreligger en ytterst vag ram för frågorna där fokus kretsar kring utvalda teman 

(Denscombe 2014, 266; Bryman & Bell 2013, 474-475).   

Med hänsyn till att vi har velat ha haft möjlighet att ställa eventuella följdfrågor 

(sonderingsfrågor) samtidigt som vi vill hålla oss till en utgångsram för frågeställningarna har 

vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta är först och 

främst att vi med hjälp av en ram för frågeställningarna kan säkerställa att vi har en tydlig 

koppling till de frågeställningarna och den inriktning vi har med uppsatsen. Eftersom vi vill 

utreda vilka faktorer företagen beaktar vid ett outsourcingbeslut, samtidigt som vi vill 

sammanfläta detta med den teoretiska referensram som vi applicerar i studien, är det viktigt 

att vi håller oss till en viss uppställd ram för våra intervjufrågor. Parallellt vill vi också ha 

utrymme för vissa öppna frågor och sonderingsfrågor för att säkerställa att vi fångar 

respektive företags erfarenhet av outsourcing; där de får möjlighet att beskriva sin unika 

verklighet. På så vis utgör en semistrukturerad intervju en optimal metodik för oss att 

tillämpa; metodiken uppfyller samtliga krav vi ställer. 

Enligt Denscombe (2014, 264-265) finns det flera uppenbara fördelar med intervjuer. För det 

första är intervjuer fördelaktigt att tillämpa när man försöker få en förståelse kring hur vissa 

företeelser fungerar samt hur olika system är sammanflätade. För det andra är intervju en 

fördelaktig metod att tillämpa när man försöker uppfånga erfarenhet av en insatt och kunnig 

person (Denscombe 2014, 267). Speciellt personliga intervjuer, jämfört mot gruppintervjuer, 

är gynnsamt med tanke på att informationen kommer utifrån en källa samt att det blir enklare 

att transkribera intervjuerna än om vi hade intervjuat flera personer och därigenom behövt 

urskilja de olika personernas röster (Denscombe 2014, 267). Dock ska man som Denscombe 

(2014, 385) understryker vara väl medveten om att transkribera en intervju kan ta mycket tid 

om man ska få med alla detaljer. Trots detta har det varit en självklarhet för oss att genomföra 

en intervjustudie med specifikt personliga intervjuer, eftersom vi ha eftersträvat att erhålla en 

ingående uppfattning av respektive företags erfarenheter om outsourcingbeslut och vilka 

faktorer de beaktar. På så vis möjliggör denna metodik mer ingående svar om företagens 

upplevelser och erfarenheter, vilket vi inte på samma sätt hade kunnat uppnå med annan 

metodik (Denscombe 2014, 287). Utöver detta kan vi belysa ytterligare en fördel med 
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intervjuer, särskilt jämfört mot enkäter, om vi beaktar aspekter avseende vårt urval av företag. 

Vi ville studera och analysera fem företag (återkommer i nedanstående avsnitt 2.4), vilket 

satte krav på att vi behövde ”100%” svarsfrekvens, det vill säga fem företag. Att då skicka ut 

enkäter och hoppas på att samtliga besvaras vore högst riskabelt; intervjuer och bokning av 

möte var en säkrare och mer fördelaktig metod för oss. Avslutningsvis är det av vikt att 

understryka att vi genom att utföra intervjuer kan erhålla valid data (Denscombe 2014, 288). 

Dock bör man beakta att det föreligger vissa nackdelar med intervjuer vilka exempelvis är 

intervjuareffekt samt att det kan vara tids- och resurskrävande. Avseende intervjuareffekten 

har vi bemött detta genom flertalet vägval och argumentationer vid utformningen av 

intervjuschemat, vilket nästa avsnitt redogör för. Resursuppoffringen har vi som författare 

ansett som nödvändigt för att uppnå de resultat som vi har eftersträvat.  

2.3 Intervjuschema 

Efter att ha klargjort att vi vill utföra semistrukturerade intervjuer (personliga), är det viktigt 

att även presentera hur dessa har utförts. Inom detta avsnitt ska vi presentera det 

intervjuschema som vi har tillämpat för intervjuerna, redogöra för argumentationerna bakom 

samt beskriva information runtomkring intervjuutförandet. 

Det fullständiga intervjuschemat återfinns i Bilaga 1. Utformningen och upplägget har 

flertalet tankegångar och argumentationer i grunden, vilka vi kommer att redogöra för. De 

första två frågorna har för avsikt att skapa en allmän överblick av den person vi har intervjuat. 

Dessa två frågor berör således information avseende personens erfarenhet av outsourcing och 

persons erfarenheter inom företaget. De nästkommande fem frågor (fråga 3-7 med tillhörande 

underfrågor) är ställda med en öppen karaktär för att uppfånga information dels om vad 

företaget outsourcar och hur dessa beslut fattas, dels om vilka faktorer och svårigheter som 

beaktas vid outsourcingbeslut. Varför dessa har en öppen karaktär är att vi vill låta personen 

utgå ifrån sina egna tankeramar och framhäva den information som de har. Denna metodik 

säkerställer särskilt att vi lyckas uppfånga situationsspecifika faktorer som är unikt för deras 

företag; vilket inte hade varit möjligt med strikt ställda frågor (då vi på förväg uppenbarligen 

inte kan förutspå samtliga situationsspecifika faktorer). Efter att ha ställt de öppna frågor har 

vi velat övergå till specifika frågor; dels för att kunna säkerställa att vår teoretiska referensram 

och dess innehåll var kopplat till intervjuerna, dels för att öka sannolikheten att fånga upp 

faktorer som eventuellt personen glömmer att tillägga. På så vis möjliggör och säkerställer de 

specifika frågorna att vi kan utföra vår analys på ett representativt och fullständigt sätt, då 

avsaknaden av empirisk bekräftelse inte beror på att företagen glömde att nämna faktorerna, 
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utan att de faktiskt saknade relevans hos företagen. Efter att de specifika frågorna hade ställts 

avslutade vi intervjuerna med en kontrollfråga avseende ifall de ville tillägga något som vi 

hade missat att nämna med våra frågeställningar. Precis enligt vår förväntan möjliggjorde 

denna fråga att fler aspekter framkom, då den ställdes i slutet av intervjun efter att vi ingående 

samtalat om företagens outsourcing.  

Samtliga intervjuer har utförts muntligen hos respektive företag. Således har vi besökt 

samtliga företag för att ställa våra intervjufrågor. Företagen har även fått möjlighet att ta del 

av vårt intervjuschema med god marginal innan intervjuerna utfördes. Vissa av företagen har 

varit tydliga med att de inte har velat att vi ska nämna namn på leverantörer och dylikt med 

hänsyn till konfidentitaltet, vilket vi naturligtvis har tagit hänsyn till. Vi har dessutom efter att 

vi har sammanställt intervjuerna skickat materialet till företagen, för att de ska få möjlighet till 

att granska informationen och bekräfta att de vi framhävt både är sant och inte innehåller 

konfidentiell information. Vi har även informerat våra intervjupersoner att uppsatsen kommer 

att publiceras i databasen DiVA (http://lnu.diva-portal.org/), vilket alla har samtyckt till att vi 

får göra. Utöver detta har vi kontrollerat och frågat ifall vi får spela in intervjuerna, vilket 

samtliga har godkänt. Anledningen till att vi inspelade samtalen var på grund av enklare och 

mer reliabel dokumentation. 

Utfallet av intervjuerna blev lyckat och uppfyllde våra högt ställda förväntningar. Företagen 

kunde besvara samtliga frågor utan problem, och vi lyckades fånga upp både en bred och djup 

empirisk information som krävdes för vår analys och vårt utvecklade beslutsverktyg. Vad som 

särskilt framstod som tydligt vid analysutförandet var att vår blandning av öppna och 

specifika frågor säkerställde att vi kunde analysera samtliga teoretiska faktorer och dessutom 

finna unika empiriska faktorer; vilket var vår argumentation bakom valet. 

2.4 Urval av företag 

I denna studie har vi valt att studera fem svenska företag, vilka återkommer nedan. Valet av 

att studera just fem stycken företag är gjort utifrån en balansgång mellan att dels uppnå en 

bred och representativ grund, dels att inte studera för många företag då det hade medfört att 

analysen och tolkningen hade blivit mindre djupgående av respektive företag. Vi anser att fem 

företag utgör den perfekta mellanvägen; vi uppnår en bred och representativ bas samtidigt 

som vi har utrymme för att djupgående analysera företagen och vilka faktorer som de beaktar 

vid ett outsourcingbeslut.  

http://lnu.diva-portal.org/
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Urvalen av företag är utförda efter ett antal kriterium där logiken bygger på att vi vill kontakta 

företag som väl passar in samt gynnar det syfte och fokus vi har för vår uppsats. I likhet med 

vad vi argumenterade för tidigare ämnar vi utgå ifrån en bred och differentierad grund av 

företag; det är därför viktigt att vi vid vårt urval av företag uppfyller dessa krav för att 

säkerställa att vårt arbete resulterar i ett effektivt och representativt beslutsverktyg.  

För det första, har vi valt att studera företag som inte tillhör samma bransch. Mot bakgrund av 

att vi vill uppnå en representativ och bred empirisk grund utgör ”ej samma bransch” ett 

fördelaktigt vägval. Ytterligare en fördel med detta är att vi ökar sannolikheten att fånga upp 

situationsspecifika faktorer, eftersom varje bransch möter sin egna unika verklighet. För att 

kunna definiera och urskilja företag i olika branscher har vi valt att tillämpa SNI. Statistiska 

centralbyrån (2016) beskriver att SNI, som är en förkortning för standard för svensk 

näringsgrensindelning, är en statistisk standard som används för att klassificera företag efter 

deras ekonomiska aktiviteter. Denna klassificering skänker oss således ett verktyg för att 

definiera företagens olika branscher, vilket möjliggör en effektiv metodik för att styra vårt 

urval efter.  

För det andra har vi beaktat företagsstorlek vid vårt urval. Vi har valt att rikta oss in på stora 

företag eftersom vi antar att en utbredd outsourcingsverksamhet, samt utökad erfarenhet inom 

outsourcing, mer sannolikt förekommer hos större företag. Bolagsverket (2016) definierar ett 

företag eller en koncern som stort ifall två av tre följande aspekter uppfylls:  

 ”Fler än 50 anställda i medeltal” (Bolagsverket, 2016) 

 ”Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning” (Bolagsverket, 2016) 

 ”Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning” (Bolagsverket, 2016) 

Vi väljer att applicera bolagsverkets definition för att kunna få ett verktyg och en referensram 

för hur vi uppfattar företagsstorlek.  

Ytterligare ett viktigt kriterium som har styrt vårt urval är företagens erfarenhet av 

outsourcing. Vi har därför valt att studera företag som både genomför och har erfarenhet av 

outsourcing, för att säkerställa att vår insamlade empiriska data är trovärdig och representativ. 

Detta är av särskild vikt i och med att vi i slutändan ämnar utveckla ett praktiskt gångbart 

beslutsverktyg.  
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Utöver tre ovanstående kriterierna har vi valt att intervjua företag som är belägna i södra 

Sverige. Anledningen till detta är dels att det är mer förenligt med våra begränsade resurser, 

dels att vi som författare har mer intresse av företag i södra Sverige. Vårt intresse av södra 

Sverige har sitt ursprung från såväl vår härkomst som att vi i framtiden har för avsikt att 

arbeta inom detta område. 

Avslutningsvis är det viktigt att understryka att valet av intervjuperson inom företagen har 

utgjort en avgörande del. Vi har här eftersträvat att tala med personer som sitter som högt 

ansvariga och som har stor erfarenhet av outsourcing inom företaget. Vi återkommer till hur 

personerna vi har valt uppfyller våra krav under nedanstående tabell 2.1. 

Med beaktning av ovanstående argumentation och kriterier har vi valt att kontakta de fem 

företag som tabell 2.1 redogör för. Under tabellen kommer vi redogöra för hur företagen 

uppfyller våra riktlinjer.  

Tabell 2.1 (egen illustration) – Sammanställande tabell som framhäver vilka företag och 

personer vi har intervjuat, samt tillhörande information. 

Företag SNI 
Omsättning 

koncern 
Anställda 
medeltal 

Kontaktperson 

Husqvarna 
AB 

28.300 – Tillverkning av 
jord- & skogsbruksmaskiner 
28.240 – Tillverkning av 
motordrivna handverktyg 

36,2 mdkr 13 572 
Jesper Laurin  

IT Supply Manager 

Lammhults 
Design 
Group AB 

31.310 - Tillverkning av 
möbler  
25.25 – Tillverkning av 
metallvaror utom maskiner 
och apparater 

0,8 mdkr 353 
Stefan Liljedahl 

CFO 

Lantmännen 
ek. för. 

10.611 – Mjöltillverkning  
10.612 - Tillverkning av 
frukostflingor, mixer och 
andra 
livsmedelsberedningar av 
kvarnprodukter  
46.210 - Partihandel med 
spannmål, råtobak, utsäde 
och djurfoder 

37 mdkr 8311 

Lena Jonasson-
Mejstad 

Dir. för Shared Service 
Center 

Tetra Pak 
AB 

17.211 – Tillverkning av 
wellpapp och 
wellpappförpackningar  
17.219 – Övrig tillverkning 
av pappers- och 
pappförpackningar 

15,9 mdkr 
(11,9 mdr €) 

3 986 
(23600) 

Sophia Palebo 
Accounting & Control 

Manager 
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VIDA AB 

16.101 – Sågning av trä 
16.102 – Hyvling av trä 
16.103 – Träimpregnering 
46.731 – Partihandel med 
virke och andra 
byggmaterial 
46.732 – Partihandel med 
sanitetsgods 

3,9 mdkr 886 
Bernt Svensson 

Ekonomichef 

Data hämtad från Largest Companies 2016; SCB 2007; Tetra Pak 2016; Husqvarna1; Tetra 

Pak2; VIDA3; LDG4; Lantmännen5. 

Innan vi redogör för hur företagen uppfyller våra kriterier, kan vi redan i tabell 2.1 göra ett 

konstaterande. I tabellen framgår det att samtliga fem företag har olika SNI-branschkoder, 

vilket därmed uppfyller ett av våra kriterier. Företagen är även belägna i södra Sverige, vilket 

uppfyller ytterligare ett kriterium. 

Nedan följer en argumentation varför de valda företagen är lämpliga att ha med i vår 

intervjustudie. Inom avsnitten belyses även avseende vårt val av personer inom företagen. 

2.4.1 Husqvarna AB 

Till en början uppfyller Husqvarna Bolagsverkets krav på vad som definieras som ett stort 

företag med tanke på att företaget har 36,2 miljarder kronor i omsättning samt 13 572 

anställda i medeltal, vilket ligger i linje med de uppställda kriterier som vi redogjorde för 

ovanför figur 2.1. Vidare kunde vi via Internet ta del om information att Husqvarna nyligen 

hade utfört ett outsourcingprojekt med HCL Technologies (avseende IT-avdelningen), vilket 

även bekräftades under intervjun6. Således uppfylls även kriteriet om att företagen genomför 

och har erfarenhet av outsourcing. Avslutningsvis har vår intervjuperson en gedigen 

erfarenhet av outsourcing med hänsyn till att han tidigare har arbetet med outsourcing utifrån 

                                                           
1 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 

2 Sophia Palebo, Accounting & Control Manager på AB Tetra Pak AB. Intervju om outsourcing. Tetra Pak i 

Lund den 25 april 2016.  

3 Bernt Svensson, Ekonomichef på VIDA AB. Intervju om outsourcing. VIDA i Alvesta den 3 maj 2016.  

4 Stefan Liljedahl, CFO på Lammhults Design Group AB. Intervju om outsourcing. Lammhults i Lammhults den 

3 maj 2016. 

 
5 Lena Jonasson-Mejstad, Direktör för SSC på Lantmännen ekonomisk förening. Intervju om outsourcing. 

Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 

6 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 
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leverantörsperspektivet utöver att han idag är verksam som IT Supply Manager på Husqvarna. 

Således uppfylls även kriteriet avseende personvalet inom företaget. 

2.4.2 Lammhults Design Group AB 

Lammhults Design Group (LDG) är det minsta företaget i vår intervjustudie om man ser till 

omsättning och antalet anställda. Omsättning passerar dock med goda marginaler den gräns 

för vad vi definierar som stort företag, och en variation på omsättning mellan våra företag 

bidrar dessutom till att vi får möjlighet till att fånga upp eventuellt mer faktorer. Vissa 

företagsstorlekar kan beakta något som andra inte behöver, vilket innebär att en variation har 

en möjlighet till att uppfånga sådana eventualiteter. LDG uppfyller även kriteriet att 

genomföra och ha erfarenhet av outsourcing, då verksamheten idag outsourcar all IT-drift, HR 

och ekonomi inklusive löneskörningen inom deras affärsområde ”Public Interiors”, samt delar 

av produktionen7.  

Motivet till att vi gärna ville träffa Stefan beror på att han dels är CFO för LDG idag, dels att 

han har erfarenhet från tidigare arbetsgivare (exempelvis Husqvarna) där han varit delaktig i 

att implementera outsourcing av IT.  

2.4.3 Lantmännen ek. för. 

Lantmännen utgör bland det största företag vi har valt och uppfyller samtliga krav vi ställer.  

Lantmännen uppfyller vårt krav avseende företagsstorlek, vilket framgår av tabell 2.1. Vidare 

outsourcar Lantmännen idag flera delar av sin verksamhet, såsom kundreskontran, 

leverantörsreskontran, redovisning och delar av rapporteringen i Lantmännen SSC (Shared 

Service Center)8. Dock har man tagit ett aktivt beslut att inte outsourca ägarreskontra mot 

bakgrund av att den ”ligger för nära kärnverksamheten”. Oavsett uppfylls detta vårt ställda 

kriterium. 

Avslutningsvis var motivet till att vi gärna ville ha ett möte med Lena är att hon är högsta chef 

för Lantmännens SSC och därigenom har en god kännedom om deras verksamhet, samt att 

hon har varit delaktig i att genomföra outsourcing till Indien. 

                                                           
7 Stefan Liljedahl, CFO på Lammhults Design Group AB. Intervju om outsourcing. Lammhults i Lammhults den 

3 maj 2016. 

 
8 Lena Jonasson-Mejstad, Direktör för SSC på Lantmännen ekonomisk förening. Intervju om outsourcing. 

Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 
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2.4.4 Tetra Pak AB 

Tetra Pak är det största företaget i vår intervjustudie om man ser till hela koncernens 

omsättning och antalet anställda. Vi ser Tetra Pak som en intressant koncern med tanke på 

dess storlek och i och med att koncernen finns i flera länder. Eftersom koncernen finns i 

många länder belyses mångfaldsbegreppet ur ett annat perspektiv än om man endast ser till 

mångfald utifrån att de valda företagen har olika SNI-koder (underförstått olika branscher). 

Vidare uppfyller företaget kravet på att genomföra och ha erfarenhet av outsourcing, i och 

med att Tetra Pak i dagsläget bland annat outsourcar delar av sin redovisning (finansiella 

kostnader). Sophia Palebo anser vi uppfylla vårt krav på intervjuperson på grund av att hon är 

delaktig i outsourcingen av redovisningen, samt att hon är chef i Norden för Tetra Paks 

Accounting & Control Manager-center. 

En ytterligare intressant aspekt med Tetra Pak är att trots koncernens storlek är det fortfarande 

familjeägt av grundarfamiljen Rausing9. Detta medför att vi har möjlighet att fånga upp 

eventuellt unika faktorer, då deras ägarsituation måste anses som tämligen unik. 

Avslutningsvis vill vi understryka att siffrorna inom parentes i tabell 2.1  avser hela Tetra Pak 

koncernens omsättning och antalet anställda globalt i världen medan sifforna som är utanför 

parentesen avser Tetra Paks siffor för Sverige.  

2.4.5 VIDA AB 

Den femte koncernen som vi intresserade oss för var VIDA-koncernen som har sitt 

huvudkontor i Alvesta. Företaget utgör det näst minsta företaget i vår studie, men uppnår 

fortfarande vår definition på stort företag med goda marginaler. VIDA outsourcar delar av sin 

IT och sina transporter i dagsläget, vilket innebär att företaget uppfyller de krav vi ställer. 

Varför vi ville ha möte med Bernt beror på dels, hans gedigna erfarenhet från VIDA (arbetat 

på VIDA sedan 2003), dels på att han har varit delaktig i outsourcingprojekt.  

2.5 Litteraturstudie 

För att kunna få en klar inblick av den forskning som har utförts inom outsourcing har en 

utförlig teoretisk research genomförts. Denna har legat till grund för vår inriktning av 

uppsatsen och möjliggjort identifiering av de två problemen som vi fann i den tidigare 

forskningen. Vi har studerat såväl vetenskapliga artiklar som böcker för att säkerställa att vi 

har en bred och heltäckande grund. Med tanke på att outsourcingämnet har blivit allt mer 

aktuellt bland företag har vi eftersträvat att tillämpa modern information i den utsträckning 

                                                           
9 Sophia Palebo, Accounting & Control Manager på AB Tetra Pak AB. Intervju om outsourcing. Tetra Pak i 

Lund den 25 april 2016. 
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som har varit möjligt. Vi har också valt att studera både internationell och nationell forskning 

eftersom outsourcing utgör ett globalt ämne som är relevant världen över.   

Metodiken för att finna lämpliga vetenskapliga artiklar som avser den forskning som är utförd 

inom outsourcing har primärt varit genom att utnyttja Linnéuniversitets UB-sökmotor. Utöver 

detta har vi tillämpat alternativa metoder så som sökning av information i böcker, sökning via 

generella sökmotorer på internet samt studier av tidigare akademiska arbeten (exempelvis 

avhandlingar).  

2.6 Analytiskt tillvägagångssätt 

Inom detta avsnitt ämnar vi presentera den inriktning vi har applicerat i studien, samt 

redogöra för hur vårt analytiska arbete har utförts.   

Först och främst har vi valt att tillämpa en kvalitativ inriktning på studien eftersom detta är 

förenligt med det analytiska tillgångsätt vi anser mest fördelaktigt och lämpligt för vår studie. 

Vi anser att ett kvalitativt synsätt med tolkning utgör en grundförutsättning för att vi ska 

kunna utveckla ett praktiskt gångbart verktyg. Vad vi menar med detta är att den teoretiska 

referensramen och vår empiriska data kommer att behöva tolkas för att kunna omformas till 

faktorer. Vi kommer sedan behöva utveckla dessa faktorer för att de slutligen kan formas till 

ett effektivt beslutsverktyg. Av dessa skäl föreligger kvalitativt angreppssätt som det mest 

fördelaktiga och förenliga med vår inriktning. 

Ifall vi dessutom studerar intervjumetodiken för att insamla empirisk data, så utgör detta en 

typisk kvalitativ metodik. Denscombe (2014, 383) bekräftar detta genom att beskriva att om 

intervjuer och en mindre mängd företag har studerats är det tal om en kvalitativ inriktning. 

Även Fejes och Thornberg (2009, 18-19) instämmer i denna syn. Berglund och Paulin 

(refererad i Svensson, 2015) framhäver dessutom att inom kvalitativ forskning ligger fokus på 

fylliga intervjusvar, snarare än kodade och strikta svar. Sammantaget skänker detta ytterligare 

stöd för vår applicerade kvalitativa inriktning.   

För att avslutnings beskriva metodiken med analysen och hur detta har utvecklats till ett 

beslutsverktyg, kan följande summering ges. Vi har utifrån den teoretiska referensramen 

identifierat och sammanfattat de faktorer som framkommer av den, vilka vi har presenterat i 

aggregerade tabeller. Likaså har vi ur empirin identifierat och tolkat vilka faktorer vi kan 

urskilja i materialet, vilka vi har presenterat i aggregerade tabeller. Dessa faktorer har sedan i 

analysen granskats ingående, både isolerat för respektive för företag, men också integrerat där 
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vi analyserar samtliga företag tillsammans. Vi har sedan utifrån detta utvecklat materialet för 

att slutligen forma vårt beslutsverktyg. Under denna process har vi kommit fram till flera 

slutsatser och tankegångar, vilka vi redogör för i analyskapitlet och slutsatskapitlet. 

2.7 Kvalitetsmått 

Validitet och reliabilitet är två viktiga kvalitetsmått enligt Bryman och Bell (2013, 400-401). 

Utöver dessa mått finns det alternativa kriterier som är sammankopplade till en kvalitativ 

studie, vilka är trovärdighet och äkthet. Måttet trovärdighet delas enligt Guba och Lincoln 

(1989, 233) upp i följande underkategorier: tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

konfirmering/bekräftelse. Eftersom uppsatsen har granskats av såväl handledare, examinator 

och opponenter ger det en bild av att tillförligheten och pålitligheten ökar i arbetet med tanke 

på tekniken ”peer debriefing”, vilket anspelar på att en utomstående part kritiskt granskar 

(Guba & Lincoln 1989, 237). Ytterligare en aspekt att tillföra avseende detta är att vi är 

noggranna med att applicera forskning som har bekräftats av mer än enbart en part, för att 

säkerställa att informationen är tillförlitligt. Med överförbarhet avses enligt Gube och Lincoln 

(1989, 241) i vilken grad en studie kan överföras till andra kontext. Å ena sidan kan 

överbarheten diskuteras avseende att vi applicerat enbart fem företag, men å andra sidan är 

beslutsverktyget utformat utifrån ett brett teoretiskt perspektiv som i grunden är förankrat av 

ett starkt empiriskt stöd. Eftersom vi har ett sådant brett perspektiv anser vi att överbarheten 

är god, eftersom eventuella faktorer som vi missar förmodligen kommer vara väldigt 

situationsspecifika och därmed inte avgörande i ett större syfte. 

Konfirmeringskriteriet anspelar enligt Gube och Lincoln (1989, 243) på att i den mån det har 

varit möjligt ska studien har genomförts med god tro och att inga personliga värderingar ska 

påverka studien. Detta har utgjort en viktig aspekt och något vi har eftersträvar genomgående 

i vår studie.  

I likhet med trovärdighet delas även kriteriet äkthet (autencitet) upp i ett antal 

underkategorier, vilka är: rättvis bild, ontologisk autencitet; pedagogisk autencitet, katalytisk 

autencitet och taktisk autencitet (Guba & Lincoln 1989, 248-250; Bryman & Bell 2013, 405). 

Med kriteriet rättvis bild vill Guba och Lincoln (1989, 245) framhäva vikten av att uppsatsen 

ska ge en ”tillräcklig rättvis bild”.  Detta utgör något vi har eftersträvat att uppnå, vilket vi 

särskilt beskrev avseende vår behandling av empirin. Kriteriet ontologisk autencitet anspelar 

på om forskningen har hjälpt deltagarna för att få en bättre förståelse i den sociala kontexten. 

Med pedagogisk autencitet syftar Guba och Lincoln (1989, 248) på om undersökningen har 
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föranlett att deltagarna har fått en bättre förståelse avseende hur en viss företeelse upplevs av 

andra. Katalytisk autencitet syftar till om deltagarna har ändrat sitt beteende baserat på 

forskningen. Avseende dessa är vår förhoppning att vårt beslutsverktyg både kan bidra en 

bättre förståelse av outsourcingbeslut men också att besluten kan utföras mer effektivt. Det 

avslutande kriteriet taktisk autencitet belyser om deltagarna har fått ökade möjligheter efter 

undersökningen att vidta de aktioner som behövs. Detta kvalitetsmått är någorlunda svårt att 

applicera, men anspelar till viss del på vårt beslutsverktyg och möjligheten att lösa framtida 

beslut och problem bättre.  

Syftet med äkthetskriteriet i stort är likt Guba och Lincoln (1989, 245) belyser att uppsatsen 

ska ge en sanningsenlig bild av verkligheten. Att försöka vara neutral vid behandlingen av det 

empiriska underlaget är något som vi har försökt eftersträva för att uppnå äkthetskriteriet. Likt 

vi nämnde ovan har vi för att säkerställa att informationen i empirin  gett våra fem företag 

som ingår i studien möjligheten att läsa och kontrollera att det som har skrivits om respektive 

är korrekt. Detta ligger även i linje med forskningsetiska överväganden som utgör nästa 

avsnitts innehåll. 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt ämnar vi presentera forskningsetiska överväganden, vilket är av stor vikt att 

beakta vid forskningsprojekt. Enligt Bryman och Bell (2013, 137) finns det fem etiska 

principer som är applicerbara, vilka är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellts- 

och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Med informationskravet 

menas att det med tydlighet ska framgå syftet med en intervju eller en undersökning (Bryman 

& Bell 2013, 137). Det ska även framgå om det avser en eller flera intervjuer (Bryman & Bell 

2013, 137). Vi återkommer nedan hur vi uppfyllt detta krav. Samtyckeskravet anspelar på att 

intervjupersonen ska vara medveten om att möjligheten finns att avbryta 

undersökningen/intervjun med tanke på deltagande är på fri vilja (Bryman & Bell 2013, 137). 

Denna möjlighet har vi framfört med tydlighet, för att säkerställa att vi respekterar vår 

motpart. Den tredje principen som Bryman och Bell (2013, 137) lyfter fram är konfidentiellts- 

och anonymitetskravet, vilket innebär att den information som vi har tagit del av som måste 

hållas konfidentiellt kommer hemlighållas så att inte obehöriga ska få ta del av det. På så vis 

undviks risken att företagens konkurrenter får tag i konfidentiell information. Återigen 

återkommer detta i nedanstående stycken. Med nyttjandekravet menas att det ska framgå att 

informationen som har samlats in endast är avsedd att användas i forsknings- och 

uppsatsändamål (Bryman & Bell 2013, 137).. Den avslutande principen, nämligen, falska 
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förespeglingar återspeglar på att intervjuaren/-arna varken ska ge falsk information eller 

vilseleda intervjupersonen med falsk information om intervjuns/undersökningens syfte 

(Bryman & Bell 2013, 137). Även dessa två återkommer nedan. Ovanstående fem etiska 

principer utgör enligt Bryman och Bell (2013, 137) en central och viktig del i svensk 

forskning vid intervjuer/undersökningar.  

I jämförelse med Bryman och Bell listar Jacobsen (2002, 382-389) tre grundkrav som man 

bör uppfylla, vilka är: Informerat samtycke, krav på privatliv och krav att bli korrekt 

återgiven. Informerat samtycke anspelar på Bryman och Bells kriterium samtyckeskrav samt 

till viss del på nyttjandekravet medan grundkravet krav på privatliv anspelar på Bryman och 

Bells konfidentiellts- och anonymitetskrav. Det föreligger dock en skillnad på Jacobsens 

definition jämfört med Bryman och Bell:s definition. Jacobsens definition riktar in sig på 

enskilda personer i jämförelse med Bryman och Bell som belyser att information som är 

hemlig bör hemlighållas så att inte obehöriga ska få ta del av det. Det avslutande grundkravet 

som Jacobsen lyfter fram nämligen krav på att bli återgiven åsyftar på att informationen som 

har samlats in ska framställas korrekt (Jacobsen 2002, 382-389).  

Det som också bör belysas är att Codex (en hemsida om humanistisk och samhälls-

vetenskaplig forskning), har sammanställt etiska riktlinjer och lagar som reglerar och som 

ställer etiska krav på forskningsprocessen (Codex 2016; Codex 2011). Codex har 

sammanställt i en publikation från 2002 fyra etiska principer som man bör beakta, vilka är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och anonymitetskravet (Codex 2002). 

Således finns här en överenstämmelse med ovanstående forskare, vilket stärker bilden av de 

forskningsetiska krav som bör eftersträvas i studier. Det som även framhålls i Codex 

publikation från 2002 är följande; att de ovannämnda etiska principerna utgör riktlinjer för 

etikkommitténs granskning av forskningsprojekt. Principerna ska också ha som syfte att 

vägleda enskilda forskare vid planering av ett arbete. Utöver ovanstående poängterar Codex 

vikten av att de ovannämnda principerna mer är tänkt som vägvisare snarare än föreskrifter 

som forskare måste följa i minsta detalj (Codex, 2002). Syftet är mer att indikera på att 

forskare måste ta eget ansvar för sin forskning inklusive visa hänsyn för andra genom att 

beakta de ovannämnda fyra principerna (Codex, 2002).   

Denzin och Lincoln (2013, 134-136) är ytterligare två författare som i boken ”The Landscape 

Qualitative Reserach” belyser att ”Codes of ethics” som man som forskare bör ta hänsyn till 
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vilka är; samtyckeskravet, bedrägeri, sekretess och integritet samt noggrannhet. Eftersom vi 

redan har redogjort för samtyckeskravet ovan kommer endast de övriga tre principerna 

redogöras kortfattat. Bedrägeri anspelar på Bryman och Bells kriterium ”Falska 

förespeglingar”. Skillnaden är att Denzin och Lincoln (2013, 135) använder sig av en annan 

terminologi. Sekretess och integritet anspelar på Codex samt Bryman och Bells kriterium 

konfidentialitet. Noggrannhet anspelar på att data ska skildras korrekt utan att man justerar 

insamlade data.  

Sammantaget framhålls en enad bild över de forskningsetiska krav forskare bör eftersträva, 

vilket ovanstående redogörelse ämnade belysa. Nedanstående stycke ska beröra hur vi 

uppfyllt dessa. En del av kraven har framgått med tydlighet i ovanstående avsnitt, vilket gör 

att vi inte upprepar oss inom detta avsnitt. 

Vid samtliga intervjuer har vi frågat om företagen samtycker att vi spela in intervjuerna. Alla 

fem företag ställde sig positiva till att spela in intervjuerna. Detta är något vi har velat fråga 

för att säkerställa att det empiriska materialet stämmer överens med vad företagen har sagt vid 

de muntliga intervjuerna, vilket också möjliggör att vi i den mån det är möjligt uppnår Denzin 

och Lincoln:s (1989) kriterium ”noggrannhet”. Att fråga om företagen samtyckte till att spela 

in intervjuerna ligger i ligger i linje med vad American Psychological Association (APA) 

lyfter fram i sin sammanfattning om ”Ethical Principles of Psychologists and Code of 

Conduct”, där man påpekar vikten att uppgifterna är av sekretesskaraktär (APA, 2002). I 

APA:s sammanställning återfinns samtliga av de etiska principerna för forskningsetik som 

Bryman och Bells (2013) lyfter fram.    

Efter att de muntliga intervjuerna hade utförts framkom det att fyra av fem intervjupersoner 

vill läsa igenom det empiriska material som är skrivit om respektive företag i vårt 

empiriavsnitt. Detta har vi givetvis samtyckt till och på så sätt har vi minskat risken för att 

materialet som publiceras inte innehåller konfidentiell information samt att svaren vid 

intervjuerna inte är framställda felaktigt eller falskt. Att låta intervjupersonen få ta del av det 

material som har skrivits om respektive företag ligger i linje med vad som Codex publikation 

från 2002 lyfter fram. Enligt Codex från 2002 bör man utöver att ovannämnda principer även 

inkludera följande två rekommendationer:    
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 Forskare bör ge uppgiftslämnare, deltagare i undersökningar eller andra involverade 

personer möjlighet att ta del av information som kan vara etisk känslig innan 

materialet publiceras.    

 Forskare bör också fråga uppgiftslämnare, deltagare i undersökningar eller andra 

involverade om det finns intresse av att få ta del av den slutgiltiga rapporten eller 

åtminstone en sammanfattning.    

Med ovanstående två punkter i beaktning som Codex lyfter fram i sin publikation är det 

viktigt att tilläga att vi har erbjudit företagen att ta del av vår slutgiltiga rapport.   

Avslutningsvis har vi varit oerhört måna om att vara tydliga mot företagen med syftet med 

intervjuerna för att uppfylla informationskravet. Vi har också belyst ändamålet med våra 

intervjuer gentemot företagen: information som vi har fått ut av intervjuarna ska utgöra 

grunden för vårt empiriavsnitt i den här studien och en del i vårt utvecklande av ett 

beslutsverktyg. Sammantaget har samtliga de forskningsetiska överväganden som har 

redogjorts inom detta avsnitt utgjort en grundförutsättning för vår studie.  

2.9 Källkritik 

Thurén (2013, 4) beskriver att källkritik utgör en uppsättning metodologiska regler som ämnar 

granska sanningshalten och tillförlitligheten i källor. Sammanfattningsvis kan källskriftens 

innehåll och syfte förklaras utifrån fyra principer (Thurén, 2013, 4). 

Äkthet innebär enligt Thurén (2013, 7) att ”källan ska vara det den utger sig för att vara”. 

Detta kriterium utgör en viktig beslutsgrund för de källor vi har använt i vår uppsats. Eftersom 

vi primärt tillämpar teorier och forskning utifrån vetenskapliga artiklar som är ”peer 

reviewed” anser vi att äktheten med all säkerhet uppnår en hög nivå. Vi har dessutom för den 

litteratur vi applicerat i uppsatsen varit genomgående noggranna med att finna erfarna och 

vedertagna namn inom respektive forskningsområde. Avseende Internetkällor har vi varit 

kritiska i vår granskning då vi här anser att det finns en större risk för bristande äkthet. 

Sammantaget anser vi att samtliga av de källor vi har applicerat för uppsatsen uppfyller 

äkthetskriteriet.  

Tidssamband innebär i grunden en tonvikt på aktualitet, där bedömningen innefattas av att 

studera hur lång tid det har passerat sedan uppgifter presenteras (Thurén, 2013, 7). 

Aktualiteten har varit en viktig utgångspunkt för vår uppgift vid urval av källor. Vid 

exempelvis vetenskapliga artiklar har vi haft som grundinställning att använda oss av 
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nypublicerad och modern forskning, och vi försöker till grundteorier som är av äldre karaktär 

väva in moderna forskningstillämpningar för att säkerställa en hög aktualitet och relevans.  

Oberoende anspelar på att en källa ej ska vara påverkad eller beroende av en påverkansfaktor 

utan ska ”stå för sig själv” som Thurén (2013, 8) uttrycker det. I vår uppsats säkerställer vi 

detta kriterium genom primärt två tillvägagångssätt. För det första har vi genomgående använt 

oss utav originalkällor mot bakgrund av vi vill uppnå en så korrekt bild som möjligt. Risken 

vid användandet av icke grundkällor är att feltolkningar, syftningsfel och dylikt kan påverka 

framställandet av exempelvis en teori. För det andra har vi dessutom eftersträvat att verifiera 

publikationer eller framställningar av teorier genom att ta hänsyn till fler författare eller källor 

än enbart en. Vi får på så vis ytterligare en ökad nivå på oberoendet, vilket utgör en vital 

aspekt för vår uppsats. 

Tendensfrihet innebär att källans verklighetsbeskrivning inte ska förvrängas av författares 

personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen (Thurén, 2013, 8). Vi anser att detta 

kriterium ligger nära oberoendekriteriet och att de förebyggande åtgärderna vi har applicerat 

där även säkerställer detta kriterium. Internetkällor menar vi på utgör den mest kritiska källan 

avseende tendensfriheten och vi har därför med försiktighet och med ett kritiskt synsätt 

tillämpat dessa.  
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2.10 Övergripande metodik 

Efter att ha redogjort ingående för dels de metodologiska val vi har utfört, dels för de 

argumentationer som ligger bakom, ämnar vi i detta avsnitt summera hela metodiken med 

studien i en aggregerad figur. Detta möjliggör en tydlig och summerande bild av hur de olika 

delarna av studierna hänger samman samt hur dessa i slutändan resulterar till ett 

beslutsverktyg. Figur 2.1 nedan visar denna figur. 

 

Figur 2.1 (egen illustration) – Övergripande metodikbild  

Figur 2.1 visar övergripande hur vår studie utvecklas från de första frågeställningarna till det 

slutliga beslutsverktyget. Frågeställningarna utgör en form av ”lins” som appliceras i arbetet 

för att studera både teorin och empirin, samt för att utforma analysen och beslutsverktyget. 

Pilen som har två riktningar emellan teori och empiri rektanglarna symboliserar att både teori 

och empiri integreras i studien för att i slutändan skapa ett beslutsverktyg. Analystriangeln 

symboliserar en trattliknande form för att belysa hur det teoretiska och empiriska materialet 

tolkas och mynnar ut till en uppsättning faktorer som sedan utvecklas till ett beslutsverktyg. 

Vi kommer att återanvända och utveckla figur 2.1 genomgående i vår studie för att tydliggöra 

hur respektive avsnitt som vi går igenom hänger samman till den övergripande 

metodikfiguren.  
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3. Teoretisk referensram 

Syftet med det här teorikapitlet är att beskriva och redogöra för den teoretiska referensram 

som ligger till grund för vår uppsats och vårt utvecklade beslutsverktyg. Vår teoretiska 

referensram motsvarar den forskning vi har tillämpat och utgör ”linsen” vilken vi analyserar 

det empiriska materialet med. Faktorerna som framkommer ur detta avsnitt kommer att 

vidareutvecklas i det analytiska kapitlet. 

3.1 Inledning 

Låt oss inleda vårt teorikapitel med att återkoppla till den övergripande metodfiguren som 

avsnitt 2.10 beskrev. Figur 3.1 tydliggör och illustrerar detta kapitlets fokus. 

 

Figur 3.1 (egen illustration) – Övergripande metodikbild med fokus på teori 

Den gröna boxen i figur 3.1 kommer i detta avsnitt ingående att definieras och utvecklas. För 

att skapa en förförståelse för läsaren kommer detta kapitel först definiera och tydliggöra den 

terminologi som avser studier av outsourcing. Vi kommer sedan att redogöra för de fördelar, 

nackdelar och risker som kan förknippas med ett outsourcingbeslut. Efter att denna viktiga 

grund är presenterad kommer vi att fortgå med att redogöra för Core vs Peripheral, 

Transaction Cost Economics och Resource Based View. Tillsammans formar samtliga dessa 

teorier den teoretiska rektangeln som figur 3.1 illustrerar. Vi kommer i slutet av detta kapitel 

att utveckla figur 3.1 för att summera vad som har framkommit i detta kapitel. 

3.2 Definition av terminologi 

Inom detta avsnitt ska vi ge en fullständig definition av begreppet outsourcing samt två 

närliggande termer som förekommer inom området. Det är viktigt att tydliggöra terminologin 

eftersom det inom forskningen finns en tendens av förvirring bland begreppen (Gilley & 

Rasheed 2000, 764). 
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3.2.1 Definition av outsourcing 

Outsourcing definieras som handlingen att tillförskaffa sig produkter (halvfabrikat, 

färdigtillverkade, tjänster) av en utomstående part, förutsatt att aktiviteterna först utfördes 

internt (Dolgui & Proth 2013, 6770). Det är viktigt att notera det sista tillägget i nyss nämnde 

definition; nämligen att aktiviteterna ska ha utförts internt först innan de är överförda hos en 

utomstående part. Ifall detta kriterium inte föreligger i ett aktuellt fall - är det ej tal om 

outsourcing. Forskningen är tydlig att påpeka just detta faktum, vilket av allt att döma är ett 

resultat av den förvirring som existerar kring begreppen. Borodako, Barbeka och Rudnicki 

(2015, 96-97) instämmer i denna diskussion genom att konstatera att distinktionen mellan 

begreppen outsourcing kontra att enbart inhandla en produkt eller tjänst från en utomstående 

part ligger i faktorn ”att aktiviteten har utförts internt först”. Även forskarna Elfling och 

Baven, Doomberger, Kliem och Finlay och King (refererad i Kakabadse & Kakabadse 2000, 

670) trycker på samma definition och understryker vikten av att aktiviteten måste ha först 

utförts internt för att det ska vara på tal om outsourcing. McIvor (2005, 7) utgör ytterligare ett 

exempel på att betona samma distinktion. 

Vad som framkommer av ovanstående stycke är att definitionen kring begreppet är relativt 

klart där forskarna har en enad ståndpunkt, men att tillämpningen ibland kan vara någorlunda 

”slarvig och diffus” vilket leder till en förvirring av terminologin. 

3.2.2 Definition av insourcing 

Begreppet insourcing utgör ett motsatsord till outsourcing; likt den bokstavliga engelska 

termen indikerar. McIvor (2005, 112) tydliggör att när ett företag beslutar sig för att fortsätta 

utföra en aktivitet internt, kallas det för insourcing. Staarup (2013, 49) tydliggör definition 

ytterligare genom att framhäva att insourcing föreligger i två fall. För det första är det på tal 

om insourcing ifall ett företag låter bli att outsourca en process som är uppe för ett beslut, och 

därmed väljer att ha kvar processen inom sin egen verksamhet (Staarup 2013, 49). För det 

andra föreligger insourcing i de fall där företag väljer att flytta tillbaka delar av sin 

verksamhet som tidigare har varit outsourcade (Staarup 2013, 49). 

Av ovanstående redogörelse framgår det mer ingående hur termen insourcing utgör en motsatt 

betydelse till outsourcing. Vad som är viktigt att notera ur dessa förtydliganden är 

distinktionen att ett outsourcingbeslut måste ha figurerat först innan det är på tal om 

insourcing. Även om företaget inte genomgått med outsourcing, så måste fortfarande ett 

outsourcingbeslut ha begrundats för att det ska vara på tal om insourcing. Genom denna 
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distinktion går det att särskilja insourcing mot samtliga aktiviteter och processer som redan 

utförs internt.  

Återigen är det värt att kommentera, likt vid begreppet outsourcing, att den praktiska 

tillämpningen av begreppet insourcing är något ”diffus och slarvig”, vilket betonar vikten av 

att framföra den korrekta definitionen med full tydlighet. 

3.2.3 Definition av offshore outsourcing 

Det är viktigt att definiera och särskilja begreppet ”offshore outsourcing” mot övrig form av 

outsourcing. Detta begrepp florerar ständigt i forskningen, och innebär mer eller mindre en 

term för att precisera när det är på tal om en viss specifik form av outsourcing. Dolgui och 

Proth (2013, 6770) förtydligar detta genom att definiera offshore outsourcing som de fall av 

outsourcingkontrakt där leverantören är lokaliserad i ett annat land relativt det köpande 

företaget. Med andra ord utgör lokaliseringsaspekten det som särskiljer begreppet offshore 

outsourcing mot annan form av outsourcing, vilket även den bokstavliga betydelsen av den 

engelska termen skänker indikationer kring. 

Detta är oerhört viktigt att beakta när vi talar om outsourcing, då olika former av outsourcing 

kan medföra olika konsekvenser; något som nedanstående avsnitt 3.4 även tydliggör. Ifall vi 

exempelvis tar en utgångspunkt i Sverige och talar om outsourcing lokalt innebär det en helt 

annan verklighet enligt oss jämfört mot att tala om offshore outsourcing. När vi talar om 

offshore outsourcing som tillämpas mot länder där mänskliga rättigheter kränks, övriga länder 

där problem föreligger samt utvecklingsländer bör man enligt oss ta extremt stor hänsyn till 

etiska aspekter, och företag bör enligt oss aldrig genomföra offshore outsourcing ifall detta på 

något sätt medför negativa konsekvenser för människor och länder. Vi anser att företag i 

högre utsträckning än idag bör ta hänsyn till människors levnadsstandarder, lågavlönad 

personal, markutnyttjande av korrupta länder och övriga aspekter som utgör en verklighet för 

många människor. Det är därför av stor vikt enligt oss att särskilja offshore outsourcing mot 

övrig form av outsourcing, eftersom detta uppenbarligen innebär olika verkligheter.  

3.3 Fördelar med outsourcing 

Efter att ha tydliggjort vad outsourcing och terminologin innebär, är det av stor vikt att även 

tydliggöra vad företagen kan uppnå med outsourcing. Detta är av särskild vikt i vårt arbete då 

vi utvecklar ett beslutsverktyg som ska kunna användas av verkliga företag. För att ett företag 

ska kunna fatta ett välgrundat beslut avseende att outsourca aktiviteter i sin verksamhet krävs 

det att företaget dessutom är väl införstådd med de möjliga effekter man kan uppnå med 
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outsourcing. Utan beaktning av konsekvenserna av ett beslut får beslutet i sig, och därmed 

beslutsverktyget, en föga stor relevans i sammanhanget.  

Dolgui och Proth (2013, 6771) framhäver ett flertal fördelar med outsourcing, vilka de påstår 

utgöra vanliga argument i den nuvarande forskningen. Dessa är följande: 

 Kostnadsreduceringseffekter – för att uppnå detta krävs det att ett företag outsourcar 

aktiviteten till en leverantör som kan utföra aktiviteten mer effektivt  

 Reducera personal, eller minska fluktueringarna i rekryteringen på grund av skiftande 

efterfråga 

 Frigöra personal från att utföra tidskrävande uppgifter, vilket möjliggör dem att 

fokusera på kärnaktiviteter 

 Skaffa sig fördelar genom att utnyttja extern expertis  

 Uppnå en ökad flexibilitet kring likviditeten/kassaflödet, genom att sälja av tillgångar 

som tidigare utnyttjades av aktiviteter som nu outsourcats 

 Få tillgång till extern kunskap och teknologi, förutsatt leverantören kan erbjuda 

innovativa lösningar och teknologi 

 Leverantörer antags erbjuda kvalitativa aktiviteter; genom att betala för en tjänst 

skapar det en förväntning på prestation (avseende kostnad, kvalitét, flexibilitet etc.) 

Det är viktigt att notera att ovanstående fördelar innebär något som ett företag kan uppnå med 

outsourcing; inte nödvändigtvis något de faktiskt uppnår. Likt Dolgui och Proth (2013, 6771) 

uttrycker det - fördelarna (ovannämnda) kan faktiskt innebära nackdelar i vissa situationer. 

Detta är något vi återkommer till mer ingående i nedanstående avsnitt 3.4, där vi berör risker 

och nackdelar med outsourcing. 

Hassanain och Al-Saadi (2005, 75) instämmer med de flesta fördelarna som Dolgui och Proth 

(2013, 6771) framhäver, men de adderar ytterligare två aspekter. Fördelarna som Hassanain 

och Al-Saadi (2005, 75) uppger är hämtade från deras genomgång av tidigare forskning. Först 

och främst understryker Hassanain och Al-Saadi (2005, 75) att outsourcing kan bidra till ökad 

kreativitet och innovation, vilket i sin tur kan bidra med en förbättrad process. För det andra 

lyfter de fram att outsourcing kan bidra med en ökad hastighet i leveransprocesser (Hassanain 

och Al-Saadi 2005, 75).  

Även McIvor (2005, 21-23) lyfter fram fördelarna som ovanstående lista påvisar, men 

specificerar flexibilitetsmöjligheterna ytterligare. McIvor (2005, 22) understryker att 
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outsourcing kan medföra flexibilitet i hela organisationen, vilket möjliggör snabb anpassning 

till nya teknologier som kommer inom korta tidsintervaller, skifta produktionen till tillfälliga 

hett eftertraktade produkter (”modeprodukter”) och att skifta produktionen till leverantörer 

som plötsligt erbjuder nya produktionsmöjligheter till lägre kostnader.  

Vad som framgår av ovanstående redogörelse och den genomgång vi har gjort av forskningen 

på området är att det är en enad uppfattning kring fördelarna med outsourcing. Vissa forskare 

är något mer specifika inom vissa områden (exempelvis McIvor (2005, 22) avseende 

flexibiliteten), men ser man till det huvudsakliga innehållet är det en överensstämmande bild 

som presenteras. Återigen är det av vikt att erinra oss om att dessa fördelar är något som 

företagen kan uppnå med outsourcing; inte något som de nödvändigtvis uppnår. 

3.3.1 Aggregerad tabell - fördelar 

I tabell 3.1 har vi skapat en summering av de fördelar som har framkommit av ovanstående 

redogörelse. Denna tabell utgör ett försteg i vårt analytiska arbete i form av att vi har 

identifierat och listat de faktorer som framkommer ur de teoretiska fördelarna. Dessa faktorer 

kommer, tillsammans med övriga, att analyseras och vidareutvecklas för vårt beslutsverktyg i 

analyskapitlet. Vi har valt att presentera denna del av analysen redan i anslutning till den 

teoretiska presentationen för att läsaren ska få en tydligare överblick av hur vårt arbete med 

beslutsverktyget har utförts. 

Tabell 3.1 (egen illustration) – Faktorer och tillhörande förklaringar identifierade ur den 

teoretiska framställningen av fördelar med outsourcing 

Fördelar Förklaring 

Kostnadsreducering Utomstående kan utföra aktiviteten effektivare 

Flexibilitet Finansiell, rekrytering, teknologi och produktion  

Expertis Tillgång till kunskap och teknologi 

Specificering Genom ökat fokus, mer resurser på kärnverksamhet 

Innovation Genom tidsfrigörelse och ökade resurser 

Hastighet Leveransprocesser 

Prestation Samlingsbegrepp, resultat av ovanstående fördelar samt 

aspekter som effektivisering, kvalitetsökning etc. 
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3.4 Nackdelar och risker med outsourcing 

Sällan finns det enbart en sida av myntet; inte heller med outsourcing. Med fördelar följer 

risker och nackdelar, vilket vi i detta avsnitt ska belysa. Det är viktigt att presentera en 

fullständig bild av outsourcingbeslutet; det vill säga att belysa både för- respektive nackdelar 

och risker. Genom att ta hänsyn till samtliga konsekvenser som kan följa av ett 

outsourcingbeslut, bidrar vi med en mer medveten och utvecklad beslutsgrund för företag att 

förhålla sig till. 

Låt oss inleda avsnittet med att återkoppla till ovanstående stycke i avsnitt 3.3, där vi 

underströk att Dolgui och Proth (2013, 6771) menar att flertalet av de fördelar som finns 

avseende outsourcing mycket väl kan innebära nackdelar i vissa situationer. För att belysa 

dessa eventuella nackdelar och risker återkopplar Dolgui och Proth (2013, 6772) till sina 

presenterade fördelar. De framhäver sedan hur respektive önskad effekt i vissa situationer kan 

utvecklas till att bli ogynnsamma konsekvenser, vilket tabell 3.2 tydliggör.  

Tabell 3.2 (illustration omarbetad från Dolgui och Proth (2013, 6772)) – Dolgui och Proths 

sammanställning över hur önskade effekter kan utvecklas till nackdelar 

Önskade effekter Eventuella ogynnsamma konsekvenser 

Kostnadsreducering  Arbetslöshet i egna landet 

 Varaktig låg social status i egna landet 

 Kvalitetsbrister (ifall leverantören nyligen 

tagit sig an en ny typ av produkt) 

Reducera personal Arbetslöshet i egna landet 

Frigöra personal från tidskrävande 

uppgifter 

Arbetslöshet i egna landet 

Extern expertis Medföra höga kostnader  

Finansiell flexibilitet Avyttrande av tillgångar begränsar eventuella 

utbredningar av verksamheten, skapar dessutom ett 

beroende förhållande mot leverantören  

Tillgång till extern teknologi Enbart fördelaktigt ifall teknologen används sällan, 

ifall behovet av teknologin är permanent kan det vara 

leverantören som blir den vinnande parten 

Leverantörer erbjuder kvalitativa 

aktiviteter 

Ifrågasättbart påstående 

Ovanstående argument som Dolgui och Proth (2013, 6772) framhäver trycker med andra ord 

mycket på risker; risker att fördelaktiga effekter som företag eftersträvar istället utvecklas till 

att bli ogynnsamma och i vissa avseenden skadliga för verksamheten. 

Utöver ovanstående risker och nackdelar, lyfter Dolgui och Proth (2013, 6774) även fram fyra 

andra potentiella problem som kan uppstå vid outsourcing. För det första lyfter Dolgui och 
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Proth (2013, 6774) fram att outsourcing kan medföra konkurrens dilemma, särskilt om 

leverantören som företaget outsourcar till befinner sig inom samma geografiska område. 

Utbytet av information och samarbetet med leverantören riskerar att utvecklas till ett icke-

gynnsamt förhållande, där i slutändan företaget eventuellt riskerar att gynna en konkurrent 

(Dolgui & Proth 2013, 6774). För det andra belyser Dolgui och Proth (2013, 6774) att 

outsourcing kan medföra begränsningar på friheten i sin egen verksamhet, där allt från 

investeringar och val av nya leverantörer till kontroll försvåras. För det tredje understryker de 

att offshore outsourcing kan medföra problem då produktion och service flyttas utomlands, 

där exempel som de lyfter är att egna hemlandets industri kan skadas (Dolgui och Proth 2013 

6775). Avslutningsvis framför Dolgui och Proth (2013, 6775-6776) ytterligare aspekter kring 

potentiella risker med offshore outsourcing, där de betonar problem som att det kan skada 

världsekonomin, utvecklingsländer och hemländerna, avseende aspekter såsom arbetslöshet, 

löner och levnadsstandard.  

McIvor (2005, 23-26) instämmer med Dolgui och Proth (2013, 6772-6774) avseende aspekter 

såsom risker med kvalitetsbrister och ökade kostnader, men tillägger ytterligare dimensioner 

kring problematiken. McIvor (2005, 23-24) tydliggör exempelvis att 

kostnadsreduceringseffekter faktiskt kan utvecklas till det exakt motsatta. Han argumenterar 

för att företag tenderar till att glömma bort kostnader för att bevaka leverantören, tidsresurser 

för att administrera samarbetet, upplärningskostnader i början av samarbetet osv. Vidare 

poängterar McIvor (2005, 24-25) att outsourcing kan innebära att det egna företaget förlorar 

avgörande kompetens och möjlighet för nya innovationer. Avslutningsvis understryker 

McIvor (2005, 25-26) att outsourcing kan medföra negativa sociala konsekvenser för 

företaget. 

Hassanain och Al-Saadi (2005, 75) presentation av nackdelar ligger i linje med ovanstående 

punkter, där de betonar kostnads-, innovation- och kontrollaspekter likt McIvor (2005, 23-26) 

och Dolgui och Proth (2013, 6772-6774). Vad som Hassanain och Al-Saadi (2005, 75) tillför 

till listan är eventuella nackdelar med att storleken på företagen kan minska, vilket kan 

medföra tillväxtproblem, samt att outsourcingkontrakt kan bli föråldrade.  

Vad som framkommer av ovanstående redogörelse är en sammantaget enad bild av de risker 

och nackdelar som kan uppstå till följd av outsourcing. Det är intressant att notera att det i 

flera avseenden framgår att nackdelarna utgör detsamma som fördelarna; där det som skiljer 

dem åt att fördelarna är resultatet av positiva och önskvärda utfall, medan nackdelarna utgör 
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det motsatta. Således utgör flera nackdelar en risk att önskade fördelar inte uppfylls, vilket 

utgör en viktig faktor för företag att ta hänsyn till. 

3.4.1 Aggregerad tabell – nackdelar och risker 

I likhet med fördelarna har vi summerat de ovanstående nackdelarna i den aggregerade 

tabellen 3.3. Detta utgör, i likhet med den aggregerade tabellen vid de teoretiska fördelarna, 

ett försteg i vårt analytiska arbete som i analyskapitlet kommer att vidareutvecklas. 

Tabell 3.3 (egen illustration) – Faktorer och tillhörande förklaringar identifierade ur den 

teoretiska framställningen av nackdelar och risker med outsourcing 

Nackdelar/risker Förklaring 

Kostnadsökning P.g.a. expertis, bevakning, administration, kontroll, 

inlärningseffekter 

Kvalitetsbrister Särskilt vid fall när en leverantör tar sig an ny produkt 

Arbetslöshet I företagets egna land (vid offshore outsourcing) 

Låg social status Både makro- (egna landet) och mikroperspektiv (företaget) 

Minskad frihet Investerings-, utbrednings-, tillväxtmöjligheter, val av 

leverantör 

Beroende Teknologi, föråldrade outsourcingkontrakt 

Konkurrens dilemma Samarbete utvecklas till att gynna konkurrent 

Kompetensförlust Minska långsiktig kompetens och innovation 

Globala problem (etik) Hänsyn måste tas till arbetslöshet, låga levnadsstandarder, 

låga löner  
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3.5 Core vs. Peripheral 

Inom detta avsnitt ska vi fokusera på vår första ”teoretiska pelare”; nämligen Core vs. 

Peripheral (CvP). Figur 3.2 illustrerar och tydliggör våra tre teoretiska pelare, samt detta 

avsnittets fokus. 

 

Figur 3.2 (egen illustration) – Tre teoretiska pelare med fokus på Core vs. Peripheral 

Core vs. Peripheral  (CvP), vilket kan översättas till ”kärn kontra icke-kärn”, är en starkt 

förekommande teoretisk inriktning inom forskningen som har utförts kring outsourcing. 

Forskningen fokuserar primärt avseende två terminologier; kärnaktiviteter och 

kärnkompetenser. Nedanstående redogörelse kommer ingående att förklara dessa två begrepp 

och hur de skiljer sig åt. Innan vi fortgår till detta vill vi kort presentera en summering för att 

tydliggöra vår metodik. Kärnaktiviteter och kärnkompetenser skiljer till viss del åt när det 

kommer till innebörd, men det går se tydliga samband emellan hur de appliceras inom 

rekommendationerna för outsourcing. Båda två begreppen inom outsourcingforskningen 

fokuserar kring ett företags kärnverksamhet, där man konstaterar att de aktiviteter och 

processer som är förknippade med kärnverksamheten ej bör outsourcas. Eftersom det finns så 

stora likheter emellan det fokus och de slutsatser som forskare gör inom studier kring 

”kärnaktiviteter” och ”kärnkompetenser”, har vi valt att dela in dessa under kategorin Core vs. 

Peripheral. Detta möjliggör att vi kan presentera ett mer strukturerat och heltäckande avsnitt 

för hur forskningen berör kärnverksamhet kopplat till outsourcing.  

Låt oss då påbörja att redogöra för vad ”kärn kontra icke-kärn” inriktningen innebär. För att få 

en förståelse för vad denna teoretiska inriktning innebär kan vi först iaktta forskarna Atkinson 
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J. och Meager N. ”flexible firm” modell (Atkinson & Meager, 1986). Denna modell föreslår 

att företag bör uppdela sina aktiviteter i vilka som utgör kärn respektive icke-kärn aktiviteter 

(Atkinson & Meager 1986, refererad i Reilly & Tamkin 1996, 11). Kärnaktiviteter definieras 

som aktiviteter som uppfyller vissa karaktäristiska drag. Atkinson och Meager (refererad i 

Reilly & Tamkin 1996, 11) uppger fem karaktäristiska drag för icke-kärnaktiviteter: 

 Lågt eller generella krav på kunskapsnivån 

 Internt fokuserade ansvar 

 Väldefinierade uppgifter 

 Uppgifter som enkelt kan särskiljas från andra uppgifter 

 Det föreligger inga utbudsbegränsningar 

Atkinson och Meager (refererad i Reilly & Tamkin 1996, 11) konstaterar sedan att aktiviteter 

som har drag av dessa attribut kan utgöra kandidater för outsourcing. Viktigt att notera är att 

dessa inte utgör delkriterium där alla måste vara uppfyllda, utan utgör en exemplifiering på 

delfaktorer som kan vara till hjälp att definiera kärnaktiviteter. 

Hamel och Prahalad (1990) intar en liknande inriktning, men väljer att fokusera kring termen 

”core competence”; det vill säga kärnkompetens. De uttrycker ett tillvägagångssätt för 

företagen som innefattar att de behöver skapa en djupgående förståelse för vad deras 

kärnkompetenser är samt identifiera vilka aktiviteter som kan hänföras till dessa (Hamel & 

Prahalad 1990). Hamel och Prahalad (1990) förklarar att ett företags konkurrensfördelar 

bottnar i dess kärnkompetens, där de hävdar att framgångsrika företag måste ha en strategi 

som är förenad med en medvetenhet kring vilken kärnkompetens de har. De definierar 

kärnkompetens primärt som något som bidrar med potentiell tillgång till en bred varierad 

marknad och något som utgör en betydande del i kundens upplevda nöjdhet med en 

slutprodukt/tjänst (Hamel & Prahalad 1990). Sammanfattningsvis innebär deras forskning och 

den koppling som görs mot outsourcing att företag, efter att ha byggt upp en djup förståelse 

kring vilka aktiviteter som kan hänföras till sin kärnkompetens, kan outsourca aktiviteter som 

inte utgör en källa eller grund till kärnkompetenserna (Hamel & Prahalad 1990). Vi kan här 

skåda det vi inledningsvis underströk; terminologin och innebörden kring den skiljer i en viss 

mån, men slutsatserna och rekommendationerna som görs avseende outsourcing är väldigt 

lika varandra. 
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Quinn och Hilmer (1995) går i samma terminologiska fotspår som Hamel och Prahalad, det 

vill säga de fokuserar på kärnkompetenser i sin forskning. Quinn och Hilmer (1995) menar på 

att företag bör fokusera kring en uppsättning av kärnkompetenser och att aktiviteter som ej är 

starkt förknippade med sådana kompetenser kan outsourcas strategiskt. På så vis innebär detta 

en spegling av vad Hamel och Prahalads (1990) forskning konstaterar. Vad som skiljer sig åt 

något är dock hur forskarna definierar kärnkompetenser. Quinn och Hilmer (1995) för sig 

med en mer ingående lista av delkriterium kärnkompetenser, och för att återge en summering 

kan följande tabell vara till hjälp. 

1. Intellektuell kunskap och förmåga – ej produkter eller funktioner 

2. Långsiktig flexibilitet – anpassningsförmåga för utveckling  

3. Begränsat antal 

4. Täcker ett unikt gap på marknaden; erbjuder ett unikt värde för kunder som inte 

marknaden gör och som är förenat med en hög lönsamhet  

5. Marknadsområden där företag är dominanta; där de erhåller starka konkurrensfördelar 

6. Innehar element som är långsiktigt viktiga för kunder 

7. Förenat och integrerat med företagets kultur, system och ”själ” 

Notera att kärnkompetenser, enligt Quinn och Hilmer (1995), ska uppfylla samtliga dessa 

delkriterier. 

Quinn och Hilmer (1995, 56) ställer sin teoretiska framställning på sin spets genom att 

konstatera att om leverantörsmarknaden hade varit fullständigt effektiv och pålitlig så skulle 

rationella företag outsourca allt förutom de aktiviteter där de kan uppnå konkurrensfördelar – 

det vill säga de aktiviteter som är starkt sammankopplade med deras kärnkompetenser. Vid de 

situationer som marknaden inte är perfekt, menar Quinn och Hilmer (1995, 56) på att företag 

måste väva in övriga aspekter i beslutet, såsom risker, tid, kvalitet, bevakningskostnader, 

kontrolleringskostnader etc. På så vis kan vi beskriva Quinn och Hilmers (1995) forskning 

som att de fokuserar starkt kring kärnkompetenser och konkurrensfördelar; där de dessutom 

inför en situations anpassade tänk genom att belysa marknadssituationer. För att summera vad 

Quinn och Hilmer (1995, 69) kommer fram till med deras artikel föreslår de att företag bör 

utveckla och investera inom ett fåtal noga valda kärnkompetenser som bidrar med ett stort 

kundvärde och där företagen kan vara bäst i världen. Aktiviteter som sedan företagen inte är 

bäst inom eller behöver vara bäst inom i världen bör istället outsourcas strategiskt (Quinn & 

Hilmer 1995, 69).  
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Slutligen så ska vi nämna J. A. Tompkins, Simonson, S. W. Tompkins och Upchurch (2005, 

41) forskning, som väljer att fokusera kring termerna kärn- och icke-kärnaktiviteter likt 

Atkinson och Meager (refererad i Reilly & Tamkin 1996). Till skillnad från de tidigare 

författarnas beskrivning om kärn- och icke-kärnaktiviteter har Tompkins et al. (2005, 41) valt 

att göra en mer ingående uppdelning av kärn- och icke-kärnaktiviteter. Uppdelningen innebär 

att särskilja aktiviteter i kategorierna primära respektive sekundära kärn- och icke-

kärnaktiviteter. Uppdelningen har utförts av Tompkins et al. (2005) för att möjliggöra en 

tydligare definition av kärn- och icke-kärnaktiviteter och dess underliggande komponenter.  

I tabellen 3.4 nedan presenteras en summering av Tomkpins et al. (2005) teoretiska 

framläggning, det vill säga vilka aspekter som går inom ramen för primärt och sekundärt 

fokus för både kärn och icke-kärnaktiviteter. Tompkins et al. (2005, 41) definierar 

kärnaktiviteter som de aktiviteter som ska belysa vad ett företagets verksamhet fokuserar 

kring, medan man med begreppet icke-kärnaktivitet belyser de aktiviteter i ett företag som 

inte genererar något betydelsefullt värde till företags verksamhet. 

 

Tabell 3.4 (illustration omarbetad från Tompkins et al.) – Tompkins et al. sammanställning 

över primärt och sekundärt fokus avseende kärn- och icke-kärnaktiviteter 

 Primärt fokus Sekundärt fokus 

Kärnaktiviteter 

Saker som differentierar ett 

företag på marknaden - motivet 

till att man specifikt väljer det här 

företaget. 

Saker som behöver bli utförda bra 

men som inte är synliga för 

konsumenterna 

Icke-kärnaktiviteter 

Saker som kan ha en negativ 

inverkan på företags relation med 

kunder om det inte utförs väl. 

Saker som måste bli utförda men 

som inte har någon signifikant 

betydelse för hur framgångsrikt ett 

företag är. 

 

Utöver den uppdelning som visas i tabell 3.4, har Tompkins et al. (2005, 41) föreslagit en 

ännu mer specifik indelning avseende hur tillverkande företag bör indela sina kärn- och icke-

kärnaktiviteter som primärt respektive sekundärt fokus. Tabell 3.5 nedan exemplifierar detta, 

där områden inom företaget används som kategoriseringsbegrepp. 

Tabell 3.5 – (illustration omarbetad från Tompkins et al.) - Tompkins et al. sammanställning 

över hur tillverkande företag bör uppdela sina aktiviteter 
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 Primärt fokus Sekundärt fokus 

Kärnaktiviteter 

Produktion  

Produktdesign 

Produktionsplanering och 

produktionsschema 

Inköp  

Logistik   

HR  

Underhåll 

Icke-kärnaktiviteter 

IT  

Finans och redovisning    

Försäljning och marknadsföring 

Fastighet   

Restaurang/matservering  

Landscaping 

 

Avslutningsvis har Tompkins et al. (2005, 51) kopplat sina förslag till outsourcing genom att 

med en matris tydliggöra när outsourcing respektive insourcing är lämpligt. Tabell 3.6 belyser 

den matris som Tompkins et al. (2005, 51) har formulerat.  

Tabell 3.6 (illustration omarbetad från Tompkins et al.) – Tompkins et al. förslag på när out- 

respektive insourcing är lämpligt 

 Primärt fokus Sekundärt fokus 

Kärnaktiviteter 
Insource 

 

Insource 

Outsource 

Icke-kärnaktiviteter 

Insource 

Outsource 

Contract 

Outsource 

Contract 

 

Av figur 3.6 går det att konstatera att Tompkins et al (2005, 51) anser att företag inte ska 

outsourca kärnaktiviteter som går inom ramen av primärt fokus. Dock framgår det tydligt av 

tabellen att outsourcing kan vara en lämplig strategi i de tre resterande fallen.  

Sammanfattningsvis innebär Tompkins et. al (2005, 51) en liknande inriktning som de 

ovanstående forskarna lyfter fram i sina forskningsstudier (Atkinson & Meager 1986, 

refererad i Reilly & Tamkin 1996; Hamel och Prahalad 1990; Quinn & Hilmer 1995). 

Terminologin fokuserar på termologi som Atkinson och Meager (refererad i Reilly & Tamkin 

1996) tillämpar, men slutsatserna och de som studien framhäver innebär huvudsakligen 

detsamma som de övriga forskarna trycker på. Vad som särskiljer Tompkins et. al studie mot 

de andra är som nämnts tidigare att de väljer att mer ingående definiera och uppdela kärn och 

icke-kärnaktiviteter, samt bidra med ett praktiskt hanteringssätt för att fatta outsourcingbeslut.  
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För att summera hela avsnittet kan vi konstatera att den teoretiska inriktningen CvP utgör en 

frekvent förekommande bild inom studier av outsourcing. Atkinson och Meager (refererad i 

Reilly & Tamkin 1996) och Tompkins et. al (2005) väljer att tala om begreppet 

kärnaktiviteter, där de sistnämnda för en mer ingående diskussion avseende vad dessa 

innebär. Hamel och Prahalad (1990) och Quinn och Hilmer (1995) väljer istället att fokusera 

kring begreppet kärnkompetens, där återigen de sistnämna för en mer ingående diskussion vad 

som definierar detta. Även om terminologin och detaljeringsnivån på definitionerna kring 

termerna skiljer sig åt, utgör slutsatserna och fokus i studierna avseende outsourcing 

huvudsakligen detsamma. Forskarna är eniga om att outsourcingbeslutet bör ske efter ifall 

aktiviteterna som beslut berör utgör en del av företagets kärnverksamhet. Ifall aktiviteterna 

inte utgör en avgörande del av företagets kärnverksamhet - är aktiviteterna möjliga kandidater 

för outsourcing.  

3.5.1 Aggregerad tabell – Core vs. Peripheral 

Inom detta avsnitt ska vi summera de faktorer som har framkommit av den teoretiska 

inriktningen Core vs Peripheral. Återigen utgör detta ett analytiskt försteg som kommer att 

vidareutvecklas i analyskapitlet.  

Tabell 3.7 redogör för begreppet kärnaktivitet och vilka faktorer som är relaterat till detta. 

Notera att samtliga delfaktorer inte behöver vara uppfyllda för att en aktivitet ska definieras 

som en kärnaktivitet. Dessa delfaktorer fungerar istället som olika typer av aspekter som kan 

hjälpa till att identifiera ifall en aktivitet är en kärn- eller icke-kärnaktivitet. Summerat 

innebär, likt den teoretiska framställningen belyste, att aktiviteter som utgör en grund i 

kärnverksamheten kan definieras som kärnaktiviteter. 

Tabell 3.7 (egen illustration) – Huvudfaktor (Kärnaktivitet), delfaktorer och tillhörande 

förklaringar identifierade ur den teoretiska framställningen av Core vs. Peripheral 

Huvudfaktor Delfaktorer Innebörd för outsourcingbeslut 

Kärnaktivitet 

Kunskap Höga krav talar för kärnaktivitet – mindre fördelaktigt 

för outsourcing 

Ansvar Aktiviteter förenat med ett brett och organisatoriskt 

ansvar talar för kärnaktivitet – mindre fördelaktigt för 

outsourcing  

Komplexitet Högre komplexitet talar för kärnaktivitet – mindre 
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fördelaktigt för outsourcing 

Integration Aktiviteter vilka är svåra att särskiljas mot övriga 

aktiviteter talar för kärnaktivitet – mindre fördelaktigt för 

outsourcing 

Utbud Få erbjuder att utföra aktivitet talar för kärnaktivitet – 

mindre fördelaktigt för outsourcing 

Differentiering  Aktiviteter som är förenat med det som differentierar 

företaget på marknaden talar för kärnaktivitet – mindre 

fördelaktigt för outsourcing 

Tabell 3.8 redogör för begreppet kärnkompetens. Nedanstående delkriterier är tillämpade 

ifrån Quinn och Hilmer (1995) definition. Den definition som Hamel och Prahalad (1990) 

framhäver belyses mer ingående av Quinn och Hilmers (1995) definition; vilket är 

anledningen till att vi har tillämpat den sistnämnda. Notera att samtliga delkriterier måste vara 

uppfyllda för att det ska definieras som en kärnkompetens, till skillnad från delfaktorerna 

ovan. 

Tabell 3.8 (egen illustration) – Huvudfaktor (Kärnkompetens), delkriterier och tillhörande 

förklaring identifierade ur den teoretiska framställningen av Core vs. Peripheral 

Huvudfaktor Delkriterier Innebörd för outsourcingbeslut 

Kärnkompetens 

1. Intellektuell kunskap/förmåga 

Aktiviteter som är förenade med 

kärnkompetens bör ej outsourcas 

2. Långsiktig flexibilitet 

3. Begränsat antal 

4. Lönsamt marknadsgap 

5. Dominant marknadsområde 

6. Långsiktigt kundvärde 

7. Integrerat med företagskultur 

3.5.2 Fördelar med outsourcing av icke-kärnaktiviteter 

Avsnitt 3.4 tydliggör hur företagen, enligt den teoretiska inriktningen, bör hantera sina 

outsourcingbeslut. Det framgår även i flertalet studier specifikt varför företag bör agera inom 

CvP tankesättet, något vi redogör för inom detta avsnitt. Viktigt att notera är att detta avsnitt 

tydliggör vad forskare inom inriktning CvP framhåller som fördelar av att outsourca icke-

kärnaktiviteter. Det skiljer sig något mot avsnitt 3.3, vilket redogjorde för vilka fördelar som 
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forskare förknippar med outsourcing (således fler dimensioner än enbart outsourcing av icke-

kärnaktiviteter). Vi kommer i slutet av detta avsnitt att sammanställa dessa specifika fördelar 

som upptas här, för att sedan matcha dessa mot fördelarna som togs upp i avsnitt 3.3 – 

fördelar med outsourcing. Det är även av vikt att notera att dessa specifika argument inte 

lyfter upp eventuella nackdelar; vilket i sig är föga förvånande eftersom forskarna försöker 

förespråka sin egen teoretiska inriktning. 

Flertalet forskare framhäver att genom att skala av icke-kärnaktiviteter ifrån sin verksamhet 

och skifta om produktionen till en fokuserad specialistorganisation, kan företag uppnå ökad 

prestation (Bettis et al. 1992; D’Aveni & Ravenscraft 1994; Kotabe 1989; Lei & Hitt 1995; 

Quinn 1992, refererad i Giley & Rasheed 2000, 769).  

Dess, Rasheed, Mclaughlin, Priem och Robinson (1995, 8) är mer specifika och preciserar 

flertalet fördelar som företag kan uppnå genom att outsourca icke-kärnaktiviteter. För det 

första kan detta innebära minskade totalkostnader för företagen samt bidra med snabbare 

produktutveckling (Dess et al. 1995, 8). Anledningarna till detta enligt Dess et al. (1995, 8) är 

följande: inhyrning av leverantörer vars förmåga överstiger in-house personalen, undvikande 

av ledig kapacitet, realisera besparingar avseende höga lagerkostnader på grund av cyklisk 

produktefterfrågan samt undvikande av att bli fastlåst i en teknologi som förvandlas till 

obsolet. För det andra kan företaget, genom att outsourca icke-kärnaktiviteter, möjliggöra ett 

ökat fokus på de områden där de innehar konkurrensfördelar (Dess et al. 1995, 8). Detta kan i 

sin tur enligt Dess et al. (1995, 8) leda till ytterligare upptäckter inom företagets forskning och 

utveckling, möjliggöra inhyrning av de bästa ingenjörerna samt bidra med kontinuerlig 

utbildning av försäljnings- och servicepersonalen. Avslutningsvis framhöll de i sin studie att 

kvaliteten på icke-kärnaktiviteter kan höjas avsevärt ifall de outsourcas Dess et al. (1995). 

Quinn (1992) fokuserar mycket på att belysa att specialistföretag som fokuserar på sina 

kärnaktiviteter/kompetenser kan utföra dessa mycket mer framgångsrikt än firmor som 

innehar dessa aktiviteter enbart som icke-kärnaktiviteter. Quinn (1992) menar därför att 

företag kan uppnå stora fördelar med att outsourca icke-kärnaktiviteter, då företaget dels får 

mer resurser för sina egna kärnaktiviteter, samtidigt som deras icke-kärnaktiviteter som 

outsourcas flyttas till ett företag som är specialister på just dessa aktiviteter. På så vis blir det 

en dubbel effekt av outsourcingen. 
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Avslutningsvis är det av vikt att lyfta in Bettis, Bradley & Hamels (1992, 19) kraftfulla 

påstående, där de uttrycker att en avgörande nyckel för att bibehålla konkurrensfördelar i 

dagens värld, är att utveckla och förbättra sina kärnkompetenser mer effektivt än sina 

konkurrenter. Detta innebär vidare att alla besparingar som kan uppnås genom outsourcing av 

icke-kärnaktiviteter bör återinvesteras i att vidareutveckla kärnverksamheten. 

Sammantaget innebär ovanstående redogörelse en förklaring till varför företag bör agera 

enligt den teoretiska inriktning CvP. Låt oss nu, likt vi inledningsvis underströk, matcha dessa 

fördelar mot avsnitt 3.3. 

Vi kan konstatera att de flesta av fördelarna som specifikt nämns som en följd av att outsourca 

icke-kärnaktiviteter både bekräftar och stämmer överens med de fördelar som vi 

sammanställde i ovanstående tabell 3.1. Ifall vi granskar samtliga de specifika fördelar som 

har uppkommit inom detta avsnitt, och håller oss till den terminologi som vi utvecklade i vår 

tabell 3.1, bekräftar detta avsnitt samtliga fördelar i tabell 3.1. Det vill säga: 

”kostnadsreducering”, ”flexibilitet” (avseende produktion och teknologi), ”expertis”, 

”specificering”, ”innovation”, ”hastighet” och ”prestanda”. Således fungerar detta avsnitt som 

en ytterligare teoretisk bekräftelse på att de möjliga fördelar som upptogs i tabell 3.1 stämmer. 

Ifall vi istället talar utifrån ett analytiskt perspektiv för denna studie och vad detta innebär för 

vårt beslutsverktyg, kan följande kommenteras. Eftersom dessa utgör en upprepning av 

fördelarna i tabell 3.1 finns det ingen anledning att återigen lista dem i en tabell. Vad vi 

eftersträvar med att skapa dessa aggregerade tabeller är att det utgör ett försteg i vårt 

analytiska arbete, vilket sedan ska utvecklas och integreras i vårt beslutsverktyg. Med 

hänvisning till denna argumentation finns det ingen poäng i ett analytiskt perspektiv att lista 

fördelar två gånger om, då de enbart bekräftar varandra. Vad som däremot är intressant att 

notera med de fördelar som framkommer inom detta avsnitt är att de faktiskt tillför ytterligare 

en viktig dimension som inte avsnitt 3.3 helt ingående belyser. Denna dimension är den 

dubbel effekt som primärt Quinn (1992) fokuserar kring; det är inte bara aktiviteterna som 

bibehålls internt som medför fördelar; även de icke-kärnaktiviteter som outsourcas kan 

medföra fördelar ifall de outsourcas till specialistfirmor. Till följd av detta har vi skapat tabell 

3.9 nedan, vilken tydliggör just denna tillförda dimension.  

Tabell 3.9 (egen illustration) – Faktor och tillhörande förklaring identifierade ur den teoretiska 

framställningen av fördelar med outsourcing av icke-kärnaktiviteter 
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Fördelar  Förklaring 

Prestanda (avseende 

outsourcade icke-

kärnaktiviteter) 

Specialistfirmor kan utföra icke-kärnaktiviteter mer 

framgångsrikt än företaget själva 

3.6 Transaction Cost Economics 

Inom detta avsnitt ska vi fortgå den teoretiska genomgången genom att fokusera på vår andra 

”teoretiska pelare”; nämligen Transaction Cost Economics (TCE). Figur 3.3 illustrerar och 

tydliggör avsnittets fokus. 

 

Figur 3.3 (egen illustration) – Tre teoretiska pelare med fokus på Transaction Cost Economics 

Transaction Cost Economics (TCE), utvecklad av Oliver E. Williamson, utgör en teori som 

både är dominerande och extremt inflytelserik inom studier av outsourcing (McIvor 2009, 45; 

Espino-Rodríguez & Padrón-Robaina 2006, 49). TCE är en vidareutveckling av Laureates R. 

Coase (1937) tidigare verk (Neves, Hamacher & Scavarda 2014). TCE handlar i stora drag 

om att precisera under vilka förutsättningar som ett företag bör utföra en ekonomisk 

transaktion internt inom sin organisation (benämns som hierarkier) samt under vilka 

förutsättningar de bör utföra transaktionen externt utom sitt företag (benämns som marknader) 

(Williamson 1975). Williamson (1975, 8) ser således marknaden och det interna företaget 

som två ”alternativa instrument för att utföra en uppsättning transaktioner”. Vad som sedan 

avgör beslutet är en uppsättning av faktorer, vilket uppdelas till två huvudsakliga kategorier; 

mänskliga faktorer och omgivningsfaktorer (Williamson 1975, 8-9). Med andra ord är det 
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dessa mänskliga faktorer och omgivningsfaktorer som definierar de förutsättningar som avgör 

huruvida ett företag ska utföra den ekonomiska transaktionen internt (hierarki) eller externt 

(marknaden).  

Utifrån ovanstående beskrivelse är det lätt att förstå hur TCE har kommit till att bli en av de 

mest dominanta teoretiska referensramarna för studiet av outsourcing. Eftersom TCE 

fokuserar på en beslutsprocess som avser frågan huruvida ett företag bör utföra en 

aktivitet/process internet kontra externt - fokuserar TCE på just frågan om outsourcing kontra 

insourcing. 

Vilka är då dessa mänskliga faktorer och omgivningsfaktorer som utgör en central del i TCE. 

Låt oss börja med att redogöra för de mänskliga faktorerna. Williamson (1975, 21-24) lyfter 

först och främst fram begreppet ”bounded rationality”, med andra ord begränsad rationalitet 

på svenska. Begränsad rationalitet utgör ett antagande om det mänskliga beteendet, och 

anspelar kortfattat på kognitiva begränsningar hos människan; människan antas agera 

rationellt men är begränsad att agera så fullt ut (Williamson 1975, 21-24). Begränsad 

rationalitet utgör ett grundantagande inom TCE, men det utgör inte för sig själv en faktor för 

ett outsourcingbeslut. Det är snarare ett grundantagande som kombineras med två övriga 

marknadsfaktorer, där kombinationen bildar två huvudsakliga faktorer att ta hänsyn till vid ett 

beslut. Den första faktorn är komplexitet (omgivningsfaktor), där betydelsen är likt vad 

termen anspelar på – beslutets komplexitet (Williamson 1975, 23-24). Den andra faktorn är 

osäkerhet (omgivningsfaktor), vilket även här innebär vad ordet anspelar på; nämligen hur 

osäkert beslutet är - hur mycket risker är involverade (Williamson 1975, 23-24). Logiken med 

hur dessa två faktorer kombineras med grundantagandet begränsad rationalitet är tämligen 

självklart; begränsad rationalitet utgör inget problem vid säkra och enkla beslut (människan 

når ej begränsningen), medan begränsad rationalitet kan innebära stora problem vid osäkra 

och komplexa beslut (människan når begräsningen) (Williamson 1975, 22-23). 

Opportunism utgör ytterligare en mänsklig faktor som utgör en central del inom TCE 

(Williamson 1975, 26-30). Opportunism anspelar på ett mänskligt beteende, vilket innefattar 

när en människa agerar utifrån egenintresse kombinerat med lömskhet och brist på 

ärlighet/uppriktighet (Williamson 1975, 26). Detta utgör en faktor som blir relevant att ta 

hänsyn till ifall man ämnar utföra en transaktion externt (outsourcing), då risk för 

opportunism kan tala för att utföra transaktionen internt (insourcing) (Williamsson 1975, 29-

30; Williamson 1985). 
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Låt oss övergå till de omgivningsfaktorer som TCE fokuserar kring. Ovanstående stycke har 

redan lyft två av dessa; nämligen komplexitet och osäkerhet. För återigen understryka vad 

dessa innebär för ett outsourcingbeslut så kan vi konstatera följande. Ju högre komplexitet och 

osäkerhet som föreligger i omgivningen avseende ett beslut, desto mindre fördelaktigt är det 

att utföra transaktionen externt (outsourcing) (Williamson 1975, 21-26). Utöver dessa två 

utgör antalet leverantörer ytterligare en faktor (Williamson 1975, 26-30). Antalet leverantörer 

kan enkelt beskrivas som att ju fler leverantörer det finns, desto säkrare blir det att utföra en 

transaktion externt (outsourcing). Ifall vi återkopplar till risken för opportunism, så kan risken 

minskas ifall det finns ett stort antal leverantörer på marknaden; konkurrenter säkerställer att 

opportunistiskt beteende motverkas eftersom ett köpande företag enkelt kan byta leverantör 

(Williamson 1975, 26-30).  

Ytterligare en omgivningsfaktor som utgör en central del inom TCE är transaktionens 

frekvens (Williamson 1985). Vad denna faktor lyfter anspelar mycket på ekonomiska 

skalfördelar, där logiken innebär att ju mer frekvent transaktionen utförs, desto mer 

ekonomiska skalfördelar kan företaget uppnå ifall de utför det internt. Likaså gäller för icke 

frekventa transaktioner; ifall något utförs väldigt sällan talar det med för att man utför 

transaktionen externt (Williamson 1985). 

Till sist har vi faktorn ”asset specificity”, vilket inom TCE utgör den absolut viktigaste 

faktorn (Williamson 1981). Asset specificity, vilket på svenska kan översättas till 

tillgångsspecificitet, anspelar på graden av specificitet som är associerad med en transaktion 

(Williamson 1985). Tillgångsspecificitet uppdelas inom tre olika kategorier, vilka är fysisk 

tillgångsspecificitet (graden av specifika produkter och verktyg), mänsklig 

tillgångsspecificitet (graden av specifik kunskap) och platsspecificitet (lokalisering). 

Summerat innebär logiken att när ett beslut avseende att utföra en transaktion externt kontra 

internet (out- kontra insourcing) kan associeras med en hög grad av tillgångsspecificitet, så 

bör företag utföra transaktionen internt (insourcing) (Williamson 1985). När hög grad av 

tillgångsspecificitet föreligger finns det bland annat stora risker för opportunism och det är en 

hög kostnad att flytta specifika tillgångar till ett alternativt utnyttjande, vilket således talar för 

att utföra transaktionen internt (Williamon 1985). Att företag bör hålla sig till insourcing när 

det föreligger en hög grad av tillgångsspecificitet är något som även bekräftas av forskarna 

Clark Jr, Zmud och McCray (1996), samt Rindfleisch och Heide (1997).  
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Sammanfattningsvis innebär TCE en teoretisk beskrivelse som preciserar när företag bör 

hantera en transaktion internt inom sina egna gränser (insourcing), samt när företag bör gå 

utom sina gränser och utnyttja marknaden (outsourcing). Beslutet innebär att med andra ord 

att man uppväger kostnaderna för att hantera en transaktion externt kontra internt (Williamson 

1985). Vad som påverkar kostnaderna och beslutet är de faktorer som ovanstående 

redogörelse har belyst; det vill säga mänskliga faktorer och omgivningsfaktorer. Tillsammans 

bildar dessa en beslutsgrund som TCE menar på att företag bör beakta när de fattar sina beslut 

avseende att hantera en transaktion externt kontra internt.  

3.6.1 Aggregerad tabell – TCE 

Inom detta avsnitt ska vi återigen summera de faktorer som framkom av den teoretiska 

redogörelsen. Tabell 3.10 belyser de faktorer som figurerar inom TCE, och tabellen utgör ett 

analytiskt försteg för beslutsverktyget. 

Tabell 3.10 (egen illustration) – Faktorer och tillhörande förklaringar identifierade ur den 

teoretiska framställningen av Transaction Cost Economics 

Faktorer Innebörd för outsourcingbeslut 

Fysisk tillgångsspecificitet Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Mänsklig tillgångsspecificitet Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Platsspecificitet Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Frekvens Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Osäkerhet Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Opportunism Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Komplexitet Högre nivå = mindre fördelaktigt för outsourcing 

Antalet leverantörer Lägre antal = mindre fördelaktigt för outsourcing 

 

3.6.2 Fördelar med outsourcing enligt TCE 

Efter redogörelsen av den teoretiska inriktningen CvP framhöll vi vilka specifika fördelar som 

forskare inom CvP menade på kunde följa av att outsourca icke-kärnaktiviteter. Anledningen 

till att vi gjorde detta var givetvis att det framstod så starkt inom de studier vi tog del av (ifall 

vi hade utelämnat dessa hade inte den teoretiska redogörelsen varit fullständig), samt att det 

tillförde ytterligare en dimension till vårt beslutsverktyg. När vi istället iakttar TCE och de 

studier vi har tagit del av avseende detta framgår det inte några specifika fördelar just 

förknippat till TCE föreslagna hanteringssätt, utan istället är fördelarna som framhålls 
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relaterade till outsourcing i sin helhet. Således kan fördelarna till följd av TCE översättas till 

fördelar av outsourcing, vilket därmed innebär de fördelar som ovanstående avsnitt 3.3 

redogör för. Det är av vikt att framhålla denna skillnad, så att vår teoretiska redogörelse blir 

fullständig för samtliga teorier.  

3.7 Resource Based View 

Inom detta avsnitt ska vi fortsätta den teoretiska genomgången genom att fokusera på vår 

tredje och sista ”teoretiska pelare”; nämligen ”Resource Based View”. Figur 3.4 illustrerar 

och tydliggör avsnittets fokus. 

 

Figur 3.4 (egen illustration) – Tre teoretiska pelare med fokus på Resource Based View 

Resource Based View (RBV) är en vanligt förekommande teori som har varit extremt 

inflytelserik inom studier av outsourcing (McIvor 2009, 45). RBV är en teori som har 

utvecklats under en lång tidsperiod, där ursprunget till den teoretiska utvecklingen hänvisas 

till Penrose (1959) tidiga bidrag. Forskare som instämmer till denna hänvisning är exempelvis 

Barney och Clark (2007), Peteraf (1993, 179), Ifandoudas och Chapman (2009, 694-695), 

Foss (1997, 3-8), Jacobides och Winter (2005, 395-396) och Williamson (1999, 1092-1094). 

Den moderna RBV teorin är enligt Barney (1999, 145), Peteraf (1993,179) och Foss (1997) 

formad utav två forskare; Birger Wernerfelt och Richard Rumelt. De två studier som man 

hänvisar till är Wernerfelt (1984) studie avseende strategier och konkurrensfördelar, och 

Rumelt (1984) studie avseende strategier, teoretisk modell samt mänskliga beteendeaspekter i 

ett företag. 
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Resource Based View är en teoretisk inriktning som ser företag som en uppsättning av 

tillgångar och resurser som kan skapa konkurrensfördelar ifall de tillämpas och hanteras på ett 

utmärkande sätt (Barney 1991; Peteraf 1993). RBV vilar på två viktiga teoretiska 

grundantaganden; resursheterogenitet och resursorörlighet (Barney 1991; Peteraf 1993). 

Resursheterogenitet anspelar på att företag inom en industri är heterogena avseende de 

resurser och förmågor de kontrollerar/innehar (Barney 1991, 101; Peteraf 1993, 180; Barrar & 

Gervais 2006, 19-20).  Resursorörlighet anspelar på att dessa resurser inte är fullt rörliga 

mellan företag, vilket möjliggör att resursheterogenitet kan vara under en lång tid (Barney 

1991, 101; Peteraf 1993; Barrar & Gervais 2006, 19-20). Med hjälp av dessa två 

grundantaganden, förklarar RBV ett företags konkurrensfördelar genom att länka dessa till 

företagets resurser (Barney 1991; Peteraf 1993; Barrar & Gervais 2006). Logiken innebär att 

resursheterogenitet och resursorörlighet förklarar varför vissa företag inom en bransch kan 

prestera olika och varför vissa företag har konkurrensfördelar (Barney 1991; Peteraf 1993; 

McIvor 2008, 25). Ett företags konkurrensfördelar bottnar i de överlägsna resurser och 

förmågor som de kontrollerar/innehar; det vill säga de resurser och förmågor som de 

innehar/utför bättre än sina konkurrenter (Barney 1991; Peteraf, 1993; McIvor 2008, 25). 

Kopplingen till outsourcing blir då naturlig eftersom RBV förklarar att sådana 

aktiviteter/processer som företaget väljer att utföra internt (insourcing) beror på att dessa 

utgör en kärna till företagets konkurrensfördelar (överlägsna resurser) (McIvor 2008, 25; 

Gerbl, McIvor, Loane, & Humphreys 2015, 507-508). Således innebär RBV:s modell att 

företag bör investera och utveckla de delar av verksamheten där de innehar eller kan uppnå 

konkurrensfördelar. De delar av verksamheten som företaget saknar behövliga överlägsna 

resurser och förmågor inom kan outsourcas; det finns ingen fördel att insourca dem då 

företaget saknar resurserna och förmågorna som krävs för att uppnå konkurrensfördelar 

(Barney 1999; McIvor 2008, 25). 

Ovanstående redogör ingående för RBV:s innebörd och den logik som ligger bakom teorin. 

Det är viktigt att även ingående tydliggöra vad RBV menar med resurs begreppet och 

konkurrensfördelar begreppet, samt mer ingående avseende hur resurser kan länkas till ett 

företags konkurrensfördelar. Eftersom terminologin och innebörden inte nödvändigtvis 

innebär detsamma för samtliga forskare, är det viktigt att förklara hur tillämpningarna i RBV 

fungerar. Barney (1991, 101-102) förklarar att med företagsresurser menas samtliga 

tillgångar, förmågor, organisatoriska processer, företagsattribut, information, kunskap etc. 

som ett företag kontrollerar vilka möjliggör att företaget kan uttänka och implementera 
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strategier som förbättrar företagets effektivitet och slagkraft. Barney (1991, 101-102) väljer 

att uppdela dessa resurser i tre huvudsakliga kategorier; vilka är fysiska kapitalresurser, 

humankapitalresurser och organisatoriska kapitalresurser. Fysiska kapitalresurser utgörs av 

bland annat fysisk teknologi som används inom företaget, företagets anläggning och fysiska 

utrustning, geografiska plats och företags tillgång till råmaterial. Humankapitalresurser 

inkluderar träning, erfarenhet, bedömning, intelligens, relation och insikt av individuella 

managers och personal hos företaget. Organisatoriska kapitalresurser inkluderar ett företags 

formella rapporteringsstruktur, dess formella och informella planering, kontroll, 

koordineringssystem och dess informella relation bland grupper inom och utom företaget 

(Barney 1991, 101-102). Barney (1991, 102) tydliggör att inte alla aspekter av ett företags 

fysiska kapitalresurser, humankapitalresurser och organisatoriska kapitalresurser är strategiskt 

relevanta resurser. Barney (1991, 102) förklarar att vissa resurser förhindrar företag från att 

uttänka och implementera strategier som förbättrar företagets effektivitet och slagkraft. Andra 

resurser kanske inte har någon påverkan överhuvudtaget, medan vissa rentutav skapar 

motsatta effekt. Dock, konstaterar Barney (1991, 102), de attribut av ett företags fysiska 

kapitalresurser, humankapitalresurser och organisatoriska som möjliggör ett företag att 

uttänka och implementera strategier som förbättrar företagets effektivitet och slagkraft – de är 

dessa som defileras som företagsresurser. 

Barney (1991, 102) särskiljer på två olika typer av konkurrensfördelarbegrepp; ”competitive 

advantage”, på svenska ”konkurrensfördel”, och ”sustained competitive advantage”, där vi 

benämner detta efter egen översättning ”varaktig konkurrensfördel”. Ett företag har 

konkurrensfördel (competitive advantage) när de implementerar en värdeskapande strategi 

som ingen nuvarande eller potentiell konkurrent implementerar. Ett företag har varaktig 

konkurrensfördel (sustained competitive advantage) när de implementerar en värdeskapande 

strategi som ingen nuvarande eller potentiell konkurrent implementerar, och när de dessa 

konkurrenter inte heller har möjlighet att duplicera fördelarna av strategin (Barney 1991, 

102). På så vis möjliggör särskiljningen av terminologin att man kan diskutera dels sådana 

konkurrensfördelar som företag för närvarande har men som de riskerar att förlora på grund 

av konkurrenter som har möjlighet att duplicera strategin, dels sådana konkurrensfördelar som 

företaget för närvarande har/kan uppnå som dessutom är varaktiga eftersom konkurrenter inte 

har möjlighet att duplicera dem. Vi väljer i denna studie att benämna den förstnämnda 

konkurrensfördelen som ”tillfällig konkurrensfördel” för att ytterligare tydliggöra dess 

innebörd och dess skillnad mot ”varaktiga” konkurrensfördelar. 
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Med ovanstående definition tydliggjord, är det viktigt att även belysa länken mellan 

företagsresurser och konkurrensfördelar; det som är centralt inom RBV. För att en 

företagsresurs ska ha potential till att utgöra en källa till en varaktig konkurrensfördel, krävs 

det att fyra mål är uppfyllda (Barney 1991, 105-112). För det första (1) måste företagsresursen 

vara värdefull, med innebörden att den utnyttjar möjligheter och/eller neutraliserar hot i 

omgivningen. För det andra (2) måste företagsresursen vara sällsynt bland både företagets 

nuvarande och potentiella konkurrenter. För det tredje (3) måste företagsresursen ej vara 

möjlig för konkurrenter att imitera/efterlikna. Till sist (4) får det inte finnas strategiskt 

liknande substitut för företagsresursen som är värdefulla men som är vanliga och 

imiteringsbara (Barney 1991, 105-112). Förklaringen avseende det sista kravet är att en 

värdefull strategiskt liknande substitut är en resurs som kan implementeras separat och uppnå 

samma strategi. För att en företagsresurs ska kunna utgöra en källa till varaktig 

konkurrensfördel, får inte ett sådant substitut finnas. Således måste samtliga fyra ovanstående 

krav uppfyllas ifall för att en företagsresurs ska anses som en källa till varaktig 

konkurrensfördel (Barney 1991, 105-112).  

Det är viktigt att notera att ovanstående fyra ställda krav avser varaktiga konkurrensfördelar; 

men inte tillfälliga konkurrensfördelar. Som ovanstående stycke tydliggjorde väljer RBV att 

definiera två olika stadium av konkurrensfördelar; en form av konkurrensfördelar som företag 

innehar men som de kan förlora beroende på hur enkel den är att kopiera (tillfälliga 

konkurrensfördelar), en form av konkurrensfördelar som är ett slags ultimatum där övriga 

konkurrenter inte har möjlighet att kopiera dem (varaktiga konkurrensfördelar). De fyra högt 

ställda kraven anspelar på just varaktiga konkurrensfördelar, vilket enkelt går att se i 

ovanstående formulering som ”omöjligt att imitera – krav 3”. Däremot kan man mycket väl 

tänka sig lösare former av exempelvis krav 3, det vill säga att det är ”svårt att imitera, men 

fullt möjligt”. Det uppfyller då inte en företagsresurs som utgör en källa till varaktig 

konkurrensfördel, men kan utgöra en källa till tillfällig konkurrensfördel. Just en sådan 

tillämpning går att finna i Collis och Montgomery (2008) studie, där de först och främst 

använder sig av termen ”strategiskt värdefulla resurser” (likt företagsresurser), för att sedan 

med dessa påstå att företag bör utveckla och investera dessa för att uppnå konkurrensfördelar, 

medan andra kan outsourcas. Kraven på strategiskt värdefulla resurser är exempelvis ”svåra 

att kopiera” och ”inte enkelt substituerbara” (Collis & Montgomery 2008, 143-146). Vad som 

framgår här är med andra ord är något lättare krav på resurser länkat till konkurrensfördelar; 
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en resurs behöver exempelvis inte vara omöjlig att kopiera (krav 3 för varaktiga 

konkurrensfördelar) utan behöver enbart vara svår att kopiera.  

Utöver att Collis och Montgomery (2008, 143-146) tillämpar sin studie mot tillfälliga 

konkurrensfördelar, så tillför de ytterligare tre krav på resurser. Dessa tre krav framgår av 

Barney (1991) artikel mellan raderna, skillnaden är att Collis och Montgomery (2008, 143-

146) har tydliggjort dem genom att litsa dem. Således är det av vikt att lyfta dessa krav, 

särskilt då de anspelar på mer tillfälliga konkurrensfördelar, snarare än varaktiga 

konkurrensfördelar. Genom att lyfta dessa krav kan vi presentera en mer heltäckande bild av 

vad som definierar konkurrensfördelar, alltifrån tillfälliga konkurrensfördelar till varaktiga 

konkurrensfördelar. Vi menar på att det vore högst ofördelaktigt för företag att enbart 

fokusera på varaktiga konkurrensfördelar, även om dessa är ultimata, eftersom tillfälliga 

konkurrensfördelar givetvis temporärt kan utnyttjas med stor fördel. Av denna anledning vill 

vi dessutom redogöra för Collis och Montgomerys (2008) uppställda krav, vilka är fem 

stycken totalt. De två första kraven redogjorde ovan exemplifiering för; nämligen (1) svårt att 

kopiera och (2) inte enkelt substituerbara. Utöver dessa två innebär tredje (3) kravet att 

resursen måste minska i värde långsamt (exempelvis Disneys varumärke som har överlevt två 

årtionden). För det fjärde (4) måste värdet av resursen vara kontrollerat av företaget; inte av 

personalen, leverantörer eller kunder – ifall det är fallet kan företaget förlora en kritisk resurs 

om exempelvis en i personalen lämnar. För de femte (5) måste resursen vara bättre än 

konkurrents liknande resurser. Detta sista krav utgör således en lösare form av Barneys krav 

4, men framhäver också innebörden av överlägsna resurser, vilket gör att kravet fångar två 

olika innebörder. Sammanfattningsvis bildar Barneys och Collis och Montgomerys krav en 

tydlig bild av vilka resurser som kan anses utgöra en källa till olika former av 

konkurrensfördelar, vilket är det RBV teorin cirkulerar kring.  

För att summera RBV teoretiska innebörd är en kortfattad förklaring att teorin ser företaget 

som en uppsättning av resurser och förmågor som kan skapa konkurrensfördelar ifall de 

tillämpas och hanteras på ett utmärkande och överlägset sätt. Inom teorin cirkulerar det olika 

terminologier på både resurser och konkurrensfördelar, där den viktigaste skillnaden att notera 

är vilken form av konkurrensfördelar som diskuteras. Oavsett tillämpning innebär dock det 

huvudsakliga budskapet med RBV att företag bör investera och utveckla de resurser som har 

möjlighet att medföra konkurrensfördelar. Övriga resurser utgör potentiella kandidater för 

outsourcing. 
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3.6.1 Aggregerad tabell – RBV 

Inom detta avsnitt summerar vi, likt ovanstående avsnitt, de faktorer som framkom av den 

teoretiska redogörelsen av RBV. Återigen är det viktigt att notera att detta utgör ett försteg i 

vårt analytiska arbete, vilket sedan kommer att vidareutvecklas för beslutsverktyget. 

Notera att tabell 3.11 särskiljer på de olika två formerna av konkurrensfördelarna, samt de 

delkriterier som är förknippade med dessa. I likhet med den terminologi som vi applicerat 

tidigare innebär delkriterier i vår studie att samtliga måste vara uppfyllda; till skillnad från 

delfaktorer som ovanstående avsnitt framhöll.  

Tabell 3.11 (egen illustration) – Faktorer och tillhörande förklaringar identifierade ur den 

teoretiska framställningen av Resource Based View 

Faktorer Delkriterier Innebörd för outsourcingbeslut 

Varaktig 

Konkurrensfördel 

1. Värdefull 

2. Sällsynt 

3. Ej imiteringsbar 

4. Inga substitut 

Ifall aktivitet/process utgör en 

grund i varaktig konkurrensfördel 

= outsourca ej 

Tillfällig 

Konkurrensfördel 

1. Svårt att imitera 

2. Svårt att substituera 

3. Långsam värdeminskning 

4. Företagskontrollerad 

5. Överlägsen   

Ifall aktivitet/process utgör en 

grund i tillfällig konkurrensfördel 

= outsourca ej 

3.6.2 Fördelar med outsourcing enligt RBV 

I likhet med vad vi lyfte fram inom TCE så finns det inga specifika fördelar som forskare 

menar på följer av RBV:s förslagna hanteringssätt; utan fördelarna är relaterade till de som 

outsourcing i sin helhet kan bidra med (vilket avsnitt 3.3 täcker). Återigen anser vi dock det 

av stor vikt att inkludera detta avsnitt, då avsaknaden av detta innebär dels en ologisk struktur, 

dels en förvirrad bild av vad RBV forskningen framhåller. Även om dessa TCE och RBV 

teorierna inte definierar specifika fördelar, innebär det inte på något sätt att de inte belyser 

fördelar. TCE och RBV trycker lika mycket på fördelar som CvP, skillnaden är dock att TCE 

och RBV diskuterar fördelar utifrån outsourcingstrategin i sin helhet (således täcks det av 

avsnitt 3.3), medan CvP fokuserar på fördelar av att just specifikt outsourca icke-

kärnaktiviteter. På grund av detta är det viktigt att belysa skillnaderna emellan teorierna, så att 

bilden och den teoretiska redogörelsen blir fullständig och representativ.  
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3.7 Återkoppling och utveckling av metodfigur 

Detta avsnitt ämnar avsluta det teoretiska kapitlet genom att återkoppla och utveckla den 

metodfigur som genomgående figurerar i vår studie. Låt oss först erinra oss om var vi 

befinner oss i figuren, vilket figur 3.5 visar. 

 

Figur 3.5 (egen illustration) – Övergripande metodikbild med fokus på teori 

I likhet med vad vi inledningsvis beskrev i det teoretiska kapitlet har vi nu definierat och 

tydliggjort vad den gröna rektangeln ”Teori” innebär i vår studie. För att skapa en tydlig bild 

av vad detta teoretiska kapitel har redogjort för, har vi skapat en summerad figur som täcker 

samtliga teoretiska aspekter.  

 

Figur 3.6 (egen illustration) – Teoretisk referensram som appliceras inom vår studie 

Figur 3.6 framhåller summerat hela vår teoretiska referensram. Denna referensram utgör den 

teoretiska grund som vi har använt för att utveckla vårt beslutsverktyg.  
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4. Empiri 

Syftet med detta empirikapitel är att redogöra för vår insamlade empiriska data. De fem 

företag (Husqvarna, Lammhults Design Group, Lantmännen, Tetra Pak och VIDA) vi har 

studerat kommer att presenteras enskilt där information om företaget och deras erfarenheter 

av outsourcing kommer att belysas. Ett huvudsakligt fokus inom detta kapitel är att identifiera 

vilka faktorer företagen tar hänsyn till vid ett outsourcingbeslut.  

4.1 Inledning 

Vi inleder empirikapitlet genom att återkoppla till den övergripande metodfiguren som 

återfinns i avsnitt 2.10. Figur 4.1 tydliggör och illustrerar detta kapitlets fokus.

 

Figur 4.1 (egen illustration) – Övergripande metodikbild med fokus på empiri 

Den gröna boxen i figur 4.1 kommer i detta avsnitt ingående att definieras och utvecklas. 

Upplägget för empiriavsnittet är att respektive företag kommer presenteras enskilt. I detta 

avsnitt kommer de fem företag som är en del av vår intervjustudie presenteras och i likhet 

med den beskrivning som återfinns i metodkapitlet kommer respektive företag presenteras i 

bokstavsordning (d.v.s. Husqvarna presenteras först). Vid behov kommer vi att använda de 

fem olika företagens hemsidor för att komplettera beskrivningarna om företagen och deras 

verksamheter. Till en början kommer en företagspresentation återges för att sedan övergå till 

intervjuerna och de faktorer våra företag tar hänsyn till vid ett outsourcingbeslut. 

Avslutningsvis kommer en sammanfattande matris att presenteras. 

Tillsammans formar samtliga dessa delar den teoretiska rektangeln som figur 4.1 illustrerar. 

För kännedom kommer respektives fullständiga namn skrivas ut i början i varje beskrivning, 

såsom ”Husqvarna AB”, därefter kommer vi endast skriva förkortningar, såsom ”Husqvarna”. 
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Tabell 4.1 nedan tydliggör de företag vi har intervjuat, den person vi har intervjuat och var 

och när intervjuerna har ägt rum.  

Tabell 4.1 (egen illustration) - Sammanställande tabell som framhäver vilka personer vi har 

intervjuat och tillhörande information 

Företag   Intervjuperson  Titel  Intervjutid   Plats   

Husqvarna AB  Jesper Laurin   IT Supply Manager   15-16 den 

25/4-16  

Huskvarna   

Lammhults Design 
Group AB  

Stefan Liljedahl   CFO  15-16 den  

3/5-16  

Lammhult  

Lantmännen ek. för. Lena Jonasson-

Mejstad  

Dir. för Shared Service 

Center  

14-15 den  

4/5-16  

Malmö  

AB Tetra Pak   Sophia Palebo  Accounting & Control 

Manager  

13-14 den 

28/4-16  

Lund  

VIDA AB  Bernt Svensson   Ekonomichef   11-12 den  

3/5-16  

Alvesta   

Data hämtad ifrån Husqvarna10; Tetra Pak11; VIDA12; LDG13; Lantmännen14. 

4.2 Husqvarna AB 

 4.2.1 Företagsbeskrivning 

1689 var året när Husqvarna AB grundades och de har tidigare tillverkat alltifrån symaskiner, 

cyklar, motorcyklar till köksutrustning (Husqvarna 2016). Enligt Jesper Laurin15 på 

Husqvarna och bolagets hemsida är företaget ledande på att tillverka produkter för skogs-, 

park- och trädgårdsskötsel (Husqvarna 2016). Exempel på produkter som Husqvarna 

tillverkar är motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare.  

                                                           
10 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 

11 Sophia Palebo, Accounting & Control Manager på AB Tetra Pak AB. Intervju om outsourcing. Tetra Pak i 

Lund den 25 april 2016.  

12 Bernt Svensson, Ekonomichef på VIDA AB. Intervju om outsourcing. VIDA i Alvesta den 3 maj 2016.  

13 Stefan Liljedahl, CFO på Lammhults Design Group AB. Intervju om outsourcing. Lammhults i Lammhults 

den 3 maj 2016. 

 
14 Lena Jonasson-Mejstad, Direktör för SSC på Lantmännen ekonomisk förening. Intervju om outsourcing. 

Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 

15 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 
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Det var först under 1980-talet som Husqvarna började få en ökad verksamhet inom 

utomhusprodukter. Detta skedde efter att Electrolux hade förvärvat Husqvarna (Husqvarna 

2016). Idag har Husqvarna uppnått en ledande position avseende utomhusprodukter runt om i 

världen och man är representerade i mer än 100 länder (Husqvarna 2016). I dagsläget 

använder sig Husqvarna av följande varumärken som ingår i koncernen: Husqvarna, Gardena, 

McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart (Husqvarna 2016). 

Under 2015 uppgick Husqvarnas omsättning till 36 miljarder kronor och totalt har Husqvarna 

13 000 anställda inom koncernen i ca 40 länder (Husqvarna 2016).   

 4.2.2 Faktorer  

I intervjun framhävde Jesper Laurin16 att det finns flera viktiga aspekter som Husqvarna som 

koncern tar hänsyn till vid ett outsourcingsbeslut. Vid intervjun påpekades att det är viktigt att 

skilja på kärn- och icke-kärnverksamheter. Detta eftersom Husqvarna i första hand primärt 

endast kan tänka sig outsourca aktiviteter som inte ingår i kärnverksamheten. En annan faktor 

som lyftes fram vid intervjun är att Husqvarna tar i beaktning vid ett outsourcingsbeslut är att 

Husqvarna vill minska sina kostnader. Husqvarna kan välja att outsourca en del av sin 

verksamhet beroende på att det är en del av strategin att spara pengar. För att säkerställa att 

kvaliteten inte sjunker vid outsourcing hävdar Jesper17 att genom att ha flera leverantörer som 

man jämför vid upphandlingen så ökar möjligheterna att man kan hitta en outsourcingspartner 

som kan generera önskad specialist-kompetens. Således kan man åstadkomma en 

kvalitetsökning vid outsourcing jämfört med att utföra aktiviteterna in-house. Ytterligare en 

aspekt som vår intervjuperson tryckte på vid mötet var att Husqvarna vid utvärdering av 

outsourcing alltid tar hänsyn till faktorn ”konfidentialitet”. Vid intervjun framkom det att det 

ibland kan föreligga ”en risk att andra företag gör en kopia” av produkten. Mot bakgrund av 

detta väljer Husqvarna inte att outsourca aktiviteter i sin verksamhet som kan leda till att 

andra företag kan få konkurrensfördelar om känslig information sprids. Jesper18 poängterade 

även att Husqvarna vill kunna äga de olika processerna. Detta föranleder att Husqvarna 

”aldrig kommer outsourca hela kärnprocessen (d v s från ax till limpa)”. Vid intervjun lyftes 

det fram att HR och lönefunktioner skulle kunna vara två undantag som skulle vara möjligt att 

outsourca fullt ut. Ett motiv till varför Husqvarna inte vill outsourca exempelvis stora delar av 

                                                           
16 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 

 
17 ibid 

 
18 ibid 
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konstruktionsprocessen beror på komplexiteteten. Enligt Jesper19 finns det fler nackdelar att 

outsourca konstruktionsprocesser än att ha dem in-house. Husqvarna har valt att outsourca 

delar av sin produktion.  

Vid intervjun framförde att i regel är det ett koncernledningsbeslut för Husqvarna AB som 

bestämmer om man ska outsourca del av sin verksamhet eller inte. Dock poängterades vid 

intervjun att i vissa fall när det avser mindre avtal (underförstått mindre belopp) så kan 

finansdirektören eller annan person i ledningsgruppen ta beslutet. Innan anställda inom 

Husqvarnas kan utvärdera möjligheten att outsourca del av verksamheten måste 

finansdirektören eller VD:n godkänna detta. Det är också i regel finansdirektören eller VD 

som skriver under större outsourcingsavtal.  

Vid intervjun framkom det att Husqvarna emellanåt väljer att outsourca vissa delar av sin 

verksamhet (vissa aktiviteter) när man inte har kompetensen själv. Man kan sedan längre fram 

insourca, d.v.s. ta tillbaka verksamheten, när man tillförskaffat sig kompetens. Detta är en del 

av Husqvarnas sourcingstrategi. Husqvarna kan ibland välja som en strategi att företaget vill 

ha kvar en viss verksamhet in-house trots att det inte är en kärnverksamhet. Det hela beror på 

bolagets sourcingstrategi. I andra fall (exempelvis vid stora volymer) framhöll Jesper20 att det 

kan finnas större leverantörer som är mer kostnadseffektiva än Husqvarna. Husqvarna väljer i 

sådana fall som en del av sin sourcingstrategi att outsourca vilket leder till att priset per enhet 

blir lägre.   

Jesper21 poängterade vid intervjun att man i ett av sina avtal man har med en leverantör 

upplever sig vara ”teknologiskt beroende” avseende ett av sina interna system som är tätt 

integrerat med distributionssystemet/flödet. Anledningen till att de är teknologiskt beroende 

beror på att en lokal leverantör har utvecklat ett specialbyggt och organiskt utvecklat system 

för Husqvarna som koncern. Detta föranleder att det kan föreligga svårigheter att låta en 

annan leverantör ta över skötseln av det specialbyggda systemet. Utvecklingen och samarbetet 

har pågått över 20 års tid, vilket har skapat en relativt fördelaktig situation för den lokala 

aktören. Vid intervjun lyfte vår intervjuperson fram att Husqvarnas anställda tenderar att 

                                                           
19 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 

 
20 ibid 

 
21 ibid 
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kontakta det lokala företaget som man har haft kontakt med under en längre period snarare än 

att kontakta HCL som på senare har tagit över detta system till en viss grad. Eftersom den 

lokala leverantören har utvecklat systemet innebär det en svårighet för HCL att sätta sig in det 

specialbyggda systemet. Dock påpekades vid intervjun vikten av att överlåta ansvaret till HCL 

trots att det till en början kan innebära att det tar längre tid att lösa problem HCL än för den 

lokala leverantören. Jesper22 menade på att ”man måste låta HCL ta hand om stora 

utvecklingsprojekt annars kommer de aldrig lära sig”. Således är Husqvarna i en sits där man 

är p.g.a. komplexiteten i det aktuella systemet är teknologiskt beroende av den lokala 

leverantören. För tillfället har HCL huvudansvaret för det här interna systemet dock har 

Husqvarna kvar konsulter från det lokala företaget.  

Att säkerställa att det som avtalas i ett outsourcingavtal blir utfört är av största betydelse. I 

avtalet inkluderas olika kontrollfunktioner som föranleder bevakningskostnader. Genom att i 

avtalen ha tydliga SLA (Service Level Agreements) kan företag enklare följa upp om det som 

har avtalats utförs av leverantören. I Husqvarnas SLA-beskrivningar finns det inbyggt enligt 

Jesper23 vilka kvalitetskrav och proaktivitetskrav som föreligger. Det ska också framgå i SLA-

beskrivningarna att Husqvarna inte ska vara drivande i processer som är outsourcade. Dock 

ska Husqvarna vara delaktigt i beslutstagande. Det poängterades vid intervjun att det kan vara 

svårt att mäta kvaliteten men att beställarorganisationen inom Husqvarna kontinuerligt jobbar 

med outsourcingföretaget för att förbättra samarbetet i stort (inklusive kvaliteten). Vidare 

underströk Jesper24 vid intervjun vikten av att SLA-avtalen inte ska vara ”begränsande”. Trots 

att man har tydliga riktlinjer har Husqvarna upplevt att vissa kostnader uppkommer som är 

oväntade jämfört med vad man har kalkylerat från början. Vid intervjun framkom att ha en 

egen beställarkompetens och en egen beställarorganisation är av största vikt om en 

outsourcing ska fungera på längre sikt. Beställarorganisationen finns inom kundföretaget 

(Husqvarna) och har till uppgift att agera och leda arbetat mot outsourcing-företaget 

(leverantören).   

                                                           
22 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 

 
23 ibid 

 
24 ibid 
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Vid intervjun lyftes fram att kunna konkurrensutsätta avtal genom att jämföra med andra 

företag är viktigt. På så vis minskas risken för opportunism, vilket Jesper25 anser är en 

riskfaktor vid outsourcing om man endast har utvärderat en leverantör. Detta eftersom det 

finns en ”uppenbar risk att vi sätter oss i knäet hos någon som sedan kan utnyttja det emot 

oss”. Mot bakgrund av detta vill Husqvarna alltid få in ”konkurrerande anbud från flera 

leverantörer – både utifrån kvalitets- och kostnadsparametrar”.  

Vid intervjun lyftes fram att det inte har någon större betydelse var Husqvarnas 

outsourcingspartners ligger geografiskt. Detta eftersom de flesta tjänster vid outsourcing kan 

utföras offshore, det vill säga att tjänsterna skapas (genomförs) utanför Sverige. Vår 

intervjuperson poängterade att Husqvarna vid outsourcing inte vill ha ”strikt offshore 

outsourcing”. Anledningen till detta är att Husqvarna vill ha kvar vissa funktioner in-house 

även efter en outsourcingsprocess. Ett exempel på att man har behållit delar av funktionerna 

gällande IT-samarbete som föreligger med HCL Technologies i Indien. Just i fallet med HCL 

Technologies antydde Jesper26 att på grund av den kultur som föreligger i Indien att anställda 

på företag tenderar att byta företag efter 3-4 år med hänsyn till personer i Indien vill ”bygga 

på sitt CV” så får företag i Indien inte samma kontinuitet som exempelvis i Sverige. 

Ovanstående är enligt Jesper27 en faktor som Husqvarna tog hänsyn till vid outsourcing av 

delar av sin IT-verksamhet.   

Det poängterades vid intervjun att det kan vara situationsbaserat vilka faktorer som 

Husqvarna främst beaktar vid ett outsourcingsbeslut. Dock är kostnadsfaktorn oftast en viktig 

faktor som Husqvarna tar hänsyn till.   

Vid intervjun framkom det att konkurrensfördelar är något som Husqvarna tar hänsyn till och 

att det är en del av Husqvarnas riskanalys. Husqvarna vill försäkra sig om att de produkter 

som produceras har önskad kvalitet oavsett vilket av koncernens varumärken som de sedan 

säljs under. Vid intervjun framhölls det att konkurrensfördelar kan uppnås genom att ”frigöra 

resurser till att satsa på produktutveckling”. Detta föranleder till Husqvarna kan fokusera på 

sina kärn-aktiviteter snarare än på delar inom koncernen som är inte kärnaktiviteter.  

                                                           
25 Jesper Laurin, IT Supply Manager på Husqvarna AB. Intervju om outsourcing. Husqvarna i Huskvarna den 25 

april 2016. 

 
26 ibid 

 
27 ibid 
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 4.2.3 Aggregerad tabell – Husqvarna AB 

Inom detta avsnitt ska vi summera de faktorer vi har identifierat och kunnat urskilja ifrån 

intervjun. Faktorerna vi har identifierat utgörs av både sådana faktorer som teorin framhåller, 

men också unika faktorer som framkommit av intervjun. Detta utgör, i likhet med de övriga 

aggregerade tabellerna, ett försteg i vårt analytiska arbete som sedan kommer att 

vidareutvecklas i analysen. Vi väljer att utföra detta redan i anslutning till empirin för att för 

att läsaren ska få en tydligare överblick av hur vårt arbete med beslutsverktyget har utförts. 

Tabell 4.2 visar detta. 

Tabell 4.2 (egen illustration) - Faktorer identifierade ur intervjun med Husqvarna samt 

tillhörande förklaringar 

Faktor  Förklaring  

Kärnaktivitet  Är det en icke-kärnaktivitet föreligger det som föremål att ev. 

outsourcas  

Kostnadsreducering Outsourcing kan medföra minskade kostnader; del av strategin 

Teknologiskt Beroende Långt outsourcingsamarbete avseende specialanpassad 

teknologisk lösning har medfört komplexitet och nackdelar 

Kompetens   Outsourcingen ska medföra ökad kompetens   

Prestation Outsourcing påverkar prestationen 

Antalet leverantörer Företaget försöker förlita sig på flera istället för på ett fåtal 

SLA (Service Level 

Agreement)  

Vid outsourcing måste tydliga riktlinjer finnas om vilka krav (bl.a. 

kvalité, ansvar) som ställs på leverantören  

Konfidentialitet  Ifall aktivitet innefattar känslig information som måste 

hemlighållas – outsourca ej 

Osäkerhet Osäkerhetsgraden påverkar outsourcingbeslutet 

Frekvens Volymmässiga skalfördelar 

Konkurrens dilemma 20 årigt samarbete har utvecklats till att gynna leverantören mer 

Komplexitet   Högre komplexitet talar mindre för outsourcing 

Opportunism Risken att opportunism kan uppkomma om för få leverantörer 

undersöks  

Frekvens Hur ofta utförs aktiviteten; ifall aktiviteter utförs sällan kan 

leverantörer uppnå volymmässiga skalfördelar relativt internt?  

Kvalitet Outsourcing måste minst innebära samma kvalité, dock 

eftersträvas högre kvalité   

Kulturella aspekter   Kan föreligga kulturella aspekter som man måste beakta 

Konkurrensfördelar Outsourcing sker inte av kärnaktiviteter som är förknippade med 

konkurrensfördelarna; samt innebär outsourcing frigörande av 

resurser som kan bidra till gynnande av konkurrensfördelar 

Innovation Genom tidsfrigörelse & ökade resurser 
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4.3 Lammhults Design Group AB 

 4.3.1 Företagsbeskrivning 

1945 var året som Lammhults Design Group AB (LDG) grundades av Edvin Ståhl. Vid den 

tidpunkten hette Lammhults Design Group istället Lammhults Mekaniska Verkstad 

(Möbelriket, 2016). Under 1960-talet började LDG profilera sig som ett designföretag och 

började satsa på produktutveckling och samarbeta med erkänt duktiga formgivare 

(Möbelriket, 2016). Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken 

är grundbultar i LDG verksamhet idag och för närvarande utövar koncernen verksamhet på 

följande områden: design, utveckling och försäljning av produkter för inredning av offentliga 

miljöer, hem och kontor. LDG har delat upp sin verksamhet i två affärsområden:   

 Office & Home Interiors (LDG möbel, Abstracta, Voice, Ire möbel och Fora) 

 Public Interiors (Bci, Eurobib och Schulz Speyer)  

I dagsläget har LDG en omsättning på ca 0,8 miljarder kronor och totalt har företaget 353 

anställda (Largest Company, 2016). Stefan Liljedahl28, personen vi intervjuade, uppger att av 

den totala försäljning är det endast 5 % som säljs till privatkunder från LDG – resterande säljs 

till återförsäljare och kontor. 

 4.3.2 Faktorer 

Vid intervjun med Stefan29 lyfte han fram att det finns flera faktorer som LDG tar hänsyn till 

vid ett outsourcingsbeslut. Först och främst lyftes att kostnadsbesparingar ofta utgör viktig del 

av outsourcingbeslutet; man ämnar uppnå besparingar till följd av outsourcing. Till detta lyfte 

Stefan30 att i vissa fall kan det vara svårt att säkerställa att det externa företaget som man 

outsourcar till håller samma kvalitet som LDG gör in-house. En annan aspekt som LDG tar i 

beaktning är att det är svårt att outsourca aktiviteter som är väl integrerade med varandra. Ett 

exempel på detta är utvecklingen av möbler. Hur hög frekvens en aktivitet utförs är också en 

faktor som LDG tar hänsyn till, med andra ord volymaspekter. Ytterligare en faktor som 

beaktas är komplexiteten med aktiviteter; exempelvis enkla komponenter är något som LDG 

                                                           
28 Stefan Liljedahl, CFO på Lammhults Design Group AB. Intervju om outsourcing. LDG i Lammhults den 3 

maj 2016. 
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anser att man med fördel kan outsourca. Däremot outsourcas inte aktiviteter som är 

komplexa.   

Antalet leverantörer på marknaden är en annan aspekt som LDG tar i beaktning; de vill inte 

bli beroende av ett fåtal leverantörer. Nära angränsande faktor till detta är opportunism, något 

som LDG konstaterar är något som de beaktar vid outsourcingbeslut. Vidare beaktar LDG 

kompetensaspekter hos potentiella leverantörer för att säkerställa att kvalitén inte sjunker efter 

outsourcing. Utöver detta poängterades det vid intervjun att LDG att plats och lokalisering är 

en aspekt som man tar hänsyn till när man lägger ut vissa aktiviteter. Stefan31 menade att det 

skulle vara ”häpnadsväckande om man outsourcade monteringen” till följd att den är så 

förknippad med LDG och att det är en del av deras kärnkompetens. Vid intervjun lyftes det 

fram att LDG har som outsourcingstrategi att inte outsourca aktiviteter som bör hemlighållas 

(konfidentiella); de vill inte vill ge sina konkurrenter konkurrensfördelar.   

LDG massproducerar inte möbler utan istället ”sitter vi och syr för hand” och ”vi gör 

slutmonteringen själva”. För tillfället outsourcas delar av produktionen till Polen. Vid 

intervjun framkom det att LDG i dagsläget funderar på om företaget ska outsourca mer av sin 

produktion – dock inte själva monteringen. LDG outsourcar varken ekonomi eller IT-

funktioner gällande affärsområdet Office & Home Interiors medan inom affärsområdet Public 

Interiors så är all IT-drift, HR, Lön och Ekonomi outsourcat för samtliga bolag som ingår i 

affärsområdet. Designen av alla möblerna är för närvarande outsourcad på båda 

affärsområdena (där bolagens som designar erhåller royalty av Lammhult). 

Produktutvecklingen har LDG valt att inte outsourca med hänvisning att man anser att den är 

för komplex.  

Sammantaget poängterade Stefan32 att LDG är ”försiktiga med kärnverksamheten” - 

utgångspunkten är att inte outsourca kärnverksamheten. Däremot ”kringtjänster är rimligt att 

outsourca” enligt Stefan. Oavsett vad som ska outsourcas är det ett styrelsebeslut.   

Avslutningsvis lyfte Stefan fram risker vid outsourcing: Undermålig kvalitet, att det som 

avtalats inte levereras och att outsourcingen inte genererar i lika mycket besparingar som man 

                                                           
31 Stefan Liljedahl, CFO på Lammhults Design Group AB. Intervju om outsourcing. LDG i Lammhults den 3 

maj 2016. 
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hade hoppats på samt att det kan föreligga kulturkrockar hur man ser på den outsourcade 

aktiviteten. För att undvika att ovanstående problem görs alltid riskanalyser inför outsourcing.  

4.3.3 Aggregerad tabell – Lammhults Design Group AB 

Återigen ska vi presentera en aggregerad tabell, tabell 4.3, som summerar de faktorer vi har 

identifierat utifrån intervjun. 

Tabell 4.3 (egen illustration) - Faktorer identifierade ur intervjun med LDG samt tillhörande 

förklaringar 

Faktor  Förklaring  

Kvalitet Kommer företaget uppnå samma kvalitet efter outsourcingen?   

Integration Stark integration mellan aktiviteter försvårar outsourcing   

Frekvens Hur ofta utförs aktiviteten; ifall aktiviteter utförs sällan kan 

leverantörer uppnå volymmässiga skalfördelar relativt internt?  

Komplexitet Högre komplexitet talar mindre för outsourcing 

Antalet 

leverantörer 

Outsourcing sker ej ifall det är för få leverantörer 

Opportunism  Risken för opportunism påverkar outsourcingbeslutet  

Kompetens   Har leverantören tillräckligt med kompetens?  

Prestation Outsourcing påverkar prestationen 

Lokalisering Geografisk plats påverkar outsourcingbeslut    

Osäkerhet Osäkerhetsgraden påverkar outsourcingbeslutet 

Konfidentialitet  Ifall aktivitet innefattar känslig information som måste hemlighållas – 

outsourca ej 

Konkurrensfördelar Aspekter avseende konkurrensfördelar beaktas vid outsourcingbeslut 

Kärnaktivitet   Är det en icke-kärnaktivitet föreligger det som föremål att ev. 

outsourcas  

Kostnadsreducering Faktor som utgör en del av beslutsunderlaget för outsourcing 

Kulturella aspekter Kan föreligga kulturella aspekter som man måste beakta 

4.4 Lantmännen ek. för. 

 4.4.1 Företagsbeskrivning 

1905 var året som Lantmännen startade när ”Svenska Landtmännens Riksförbund” bildades. 

”Svenska Landtmännens Riksförbund” var starten för Sveriges lantbrukare som en kooperativ 

samverkan (Lantmännen 2016). Huvudsyftet med den ekonomiska föreningen var att ge 

lantbrukarna en möjlighet till att ”förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och 

transportkostnader samt skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan”. 

Med utgångspunkt i spannmål ”förädlar vi åkermarkers resurser för ett livskraftigt lantbruk”. 

(Lantmännen 2016).   
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I dagsläget ägs Lantmännen av ca 28000 lantbrukare. Ägarskapet baseras på en insats som 

beräknas utifrån volymer m.m. Totalt sett är Lantmännen verksamt i 20 länder där den största 

delen är i norra Europa. Under 2015 uppgick Lantmännens omsättning till 37 miljarder kronor 

och totalt hade man 10 000 anställda. Det som framgick vid mötet med Lena Jonasson-

Mejstad33 var att ägarna ”är grunden och nyckeln till vårt varumärke”. Målet med 

Lantmännens verksamhet är att optimera avkastningen på lantbrukarnas insatser samt att bidra 

till att öka lönsamheten ute bland gårdarna (Lantmännen 2016). Med tanke på att 

Lantmännens verksamhet spänner över; forskning, utveckling, spannmålshantering och 

produktion med mera kan Lantmännen ”ta ansvar från jord till bord”. Några exempel på 

kända varumärken som ingår i Lantmännen är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, 

Finn Crisp och Bonjour (Lantmännen 2016). Sedan slutet av 1800-talet har Lantmännen 

utvecklats till den internationella koncern som man är inom lantbruk, maskin, bioenergi och 

livsmedel (Lantmännen 2016).   

 4.4.2 Faktorer 

Det finns flera olika faktorer som Lantmännen tar hänsyn till vid ett outsourcingsbeslut. 

Inledningsvis är det viktigt att säkerställa att Lantmännen har välutvecklade och tydliga 

SLA:s (Service Level Agreement) som belyser vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla från 

outsourcingföretagets sida. Som Lena Jonasson-Mejstad34 uttryckte det vid intervjun ”sitter 

man i händerna på någon annan måste man lita på leverantören att kvaliteten som är avtalad 

uppnås”. I ett SLA måste det vara reglerat alltifrån hur många brister i leveransen som får 

förekomma under en given tidsperiod till hur detta skall följas upp. I ett SLA finns det enligt 

Lena35 ”vissa kritiska mätetal” som leverantören måste leva upp till. Vid intervjun framkom 

det vikten av att man har en dialog med sin leverantör eftersom det i vissa fall är olika syn på 

om man har uppnått de krav som ställs upp i SLA. För att undvika konflikter framkom det vid 

intervjun att man behöver eftersträva att uppnå en ”VI-anda” mellan företaget som outsourcar 

och leverantören. Vid intervjun poängterade också vikten av att ”vara duktig på att 

förhandla” för att säkerställa att de krav som Lantmännen har finns med i avtalen. Kvalitet 

                                                           
33 Lena Jonasson-Mejstad, Direktör för SSC på Lantmännen ekonomisk förening. Intervju om outsourcing. 

Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 
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var en faktor som Lena36 ansåg vara svår att mäta trots att Lantmännen använder sig av olika 

KPI:er (Key Performance Indicators).  

Vid intervjun poängterades att det är främst möjligheten att kunna minska kostnaderna och 

strävan att vilja effektivisera arbetet som medför att Lantmännen överväger att outsourca en 

viss aktivitet. Komplexitet är en annan aspekt som Lantmännen tar hänsyn till. Det kan vara 

mindre fördelaktigt att outsourca en aktivitet som är svår att utföra (lära sig). Däremot 

aktiviteter som är repetitiva och som inte är en del av kärnverksamheten kan med fördel 

outsourcas. Utöver detta tar företaget hänsyn till volymaspekter avseende aktiviteter, ifall 

volymmässiga skalfördelar kan uppnås enklare av exempelvis leverantörer.  

Enligt Lena37 är Lantmännen inte beroende av ett fåtal leverantörsalternativ med hänsyn att 

det enligt henne finns en uppsjö av alternativa aktörer som vill ha Lantmännen som 

outsourcingkund. Således utgör inte antalet leverantörer en direkt faktor som Lantmännen tar 

hänsyn till (eftersom det inte behövs). 

Ytterligare en aspekt som Lantmännen tar hänsyn till är att kvalitetsnivån inte bör sjunka bara 

för att man utför en outsourcing. Den bör ge samma kvalitet till lägre kostnader så att man kan 

erhålla konkurrensfördelar. Lena38 påpekade att Lantmännen till viss del tar hänsyn till i vilket 

land som verksamheten outsourcas till. Exempelvis måste man ha högre beredskap i 

exempelvis Indien (som Lantmännen har outsourcat vissa aktiviteter till) eftersom Indien inte 

har samma stabilitet som Sverige avseende exempelvis elektricitet, IT-drift, sjukfrånvaro och 

personalomsättning hos anställda, naturkatastrofer m.m. Även arbetsvillkor för de anställda är 

en viktig parameter. 

Alltför verksamhetsnära arbetsuppgifter är inte lämpliga att outsourca mot bakgrund av det 

kräver en stor kännedom om verksamheten man skall serva. Flexibilitet är en annan faktor 

som Lantmännen ansåg att man kan uppnå genom outsourcing. ”Man behöver då inte se till 

att man har egen personal på plats hela tiden”. Dock framkom det vid intervjun att 

personalomsättningen historiskt har varit för hög för att få en bra kontinuitet hos de 

leverantörer som Lantmännen har outsourcat till. Detta är ett problem att beakta vid framtida 

                                                           
36 Lena Jonasson-Mejstad, Direktör för SSC på Lantmännen ekonomisk förening. Intervju om outsourcing. 

Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 
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outsourcing, d v s hur man ska kunna uppnå kontinuitet bland medarbetarna hos 

outsourcingföretaget.   

Vid intervjun poängterades att kulturella skillnader är något man måste ta hänsyn till, detta 

medför att man måste vara nästintill övertydliga i vissa länder avseende kommunikationen. En 

annan aspekt som poängterades vid intervjun var att var att de anställda i Sverige inte förstod 

varför Lantmännen valde att outsourca vissa aktiviteter till Indien. Det bidrog till en negativ 

stämning. Just kulturella aspekter menar Lena39 var något som inte Lantmännen hade tänkt på 

innan outsourcingen. Däremot är det en faktor idag som man tar hänsyn till. Slutligen är det 

viktigt att ha en bra dialog med de fackliga representanterna för att få till ett bra 

förändringsarbete i Sverige. - detta beroende på moraliska aspekter med tanke på svenska 

anställda blev av med sina jobb – istället fick Indier göra deras jobb.  

Lena40 uppgav vid intervjun att outsourcingbeslut är strategiska och därför så ska det upp till 

koncernledningen om det avser större belopp innan ett definitivt beslut kan tas om en 

outsourcing. Däremot om det är mindre belopp kan beslut tas av CFO:n. Således är det 

avhängigt hur omfattande outsourcing det handlar och hur stor inverkan den har strategiskt på 

Lantmännen.   

Vid intervjun lyftes det fram att Lantmännen inte anser att det vore rimligt att outsourca de 

arbetsuppgifter som vi utför i relation till våra ägare. För SSC:s del är det ägarreskontran som 

Lantmännen aldrig kommer att outsourca med tanke på att den ”ligger för nära 

kärnverksamheten”. Enligt Lena41 skulle däremot kundreskontran, leverantörsreskontran, 

redovisningen och rapporteringen kunna outsourcas med hänsyn till att dessa aktiviteter inte 

är lika integrerad med kärnverksamheten. Dock måste man säkerställa att som Lena42 påtalade 

att outsourcingen i ”inte kostar mer än det smakar”, vilket anspelar på att det ska vara 

ekonomiskt försvarbart att genomföra outsourcingen. För tillfället är leveransreskontra 

outsourcad till Indien medan indirekta inköp är outsourcat till Prag. Motivet till varför 

Lantmännen outsourcar indirekta inköp till Prag beror på att personerna i Prag är 

                                                           
39 Lena Jonasson-Mejstad, Direktör för SSC på Lantmännen ekonomisk förening. Intervju om outsourcing. 

Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 
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svensktalande. Avslutningsvis poängterade Lena43 vikten av att leverantören besöker 

Lantmännen men också att Lantmännen besöker leverantören i Indien för att få till ett bättre 

samarbete genom att skapa en VI-anda.  

4.4.3 Aggregerad tabell – Lantmännen ek. för. 

Detta avsnitt innebär samma procedur som tidigare; en aggregerad tabell som uppvisar 

faktorerna vi har identifierat. Tabell 4.4 nedan visar detta. 

Tabell 4.4 (egen illustration) - Faktorer identifierade ur intervjun med Lantmännen samt 

tillhörande förklaringar 

Faktor  Förklaring  

SLA (Service Level 

Agreement)  

Vid outsourcing måste tydliga riktlinjer finnas om vilka krav 

(bl.a. kvalité, ansvar) som ställs på leverantören  

Opportunism Risken för opportunism motverkas genom SLA-avtal 

Kvalitet Både avseende aktiviteter och relaterat till SLA-avtal   

Kostnadsreducering   Huvudsakliga faktorn för outsourcing enligt företaget 

Effektivisering   Målet med outsourcing är att aktiviteten ska effektiviseras   

Komplexitet Högre komplexitet talar mindre för outsourcing   

Frekvens Volymmässiga skalfördelar 

Prestation Outsourcing påverkar prestationen 

Kompetens  Outsourcingen ska helst bidra till ökad kompetens   

Mänsklig 

tillgångsspecificitet 

Specifik kunskap krävs för ägarrelationer 

Lokalisering Olika ställen kräver olika beredskap enligt företaget   

Konkurrensfördelar Aspekter avseende konkurrensfördelar beaktas vid 

outsourcingbeslut 

Osäkerhet Osäkerhetsgraden påverkar outsourcingbeslutet 

Flexibilitet Outsourcing bidrar med ökat flexibilitet (primärt avseende 

personalomsättning) 

Kontinuitet Kan tillräckligt hög nivå av kontinuitet uppnås bland 

medarbetarna hos leverantören? 

Kulturella aspekter   Kulturella skillnaden måste beaktas vid outsourcingbeslut 

Social status (internt) Offshore outsourcing till vissa länder bidrar med negativ 

stämning inom företaget 

Fackliga aspekter Fackavtal och fackliga diskussioner utgör en faktor i vissa 

outsourcingbeslut 

Kärnaktivitet Kärnaktiviteter förknippat med kärnverksamheten outsourcas 

ej; icke-kärnaktiviteter kan outsourcas 

Integration Ifall en aktivitet är nära integrerad med en viktig kärnaktivitet 

outsourcas ej detta 
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Lantmännen ek. för. i Malmö den 4 maj 2016. 
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4.5 AB Tetra Pak 

 4.5.1 Företagsbeskrivning 

1951 var året som AB Tetra Pak grundades i Lund (Tetra Pak 2016). Tetra Pak är ett företag 

som grundades av svensken Ruben Rausing (Tetra Pak 2016). Tetra Paks huvudsakliga 

tillverkning är ”förpackningar som bevarar innehållets näringsvärde och smak” (Tetra Pak 

2016). Tetra Pak har sedan starten utvecklat en teknik som medför att man kan förpacka och 

distribuera flytande produkter mycket smidigare jämfört med tidigare lösningar. Grundaren 

Ruben Rausings grundidé vid starten var att ”En förpackning ska spara mera än den kostar” 

(Tetra Pak 2016). Från att haft idén att tillverka en förpackning som förseglar flytande 

innehåll har Tetra Pak gått till att vara ett ledande företag inom alltifrån flytande innehåll till 

livsmedel (Tetra Pak 2016). För närvarande tillverkar Tetra Pak förpackningar för alltifrån 

glass och ost till frukt, grönsaker och djurmat”. På Tetra Paks hemsida poängteras vikten av 

att ”kontinuerligt vidareutveckla förpackningar som skonar miljön och bevarar produkten 

inuti”. Till skillnad från starten ingår Tetra Pak numera i Tetra Laval Group som är en privat 

företagsgrupp som grundades i Sverige vars huvudkontor ligger i Lausanne i Schweiz. Under 

2015 hade Tetra Pak-koncernen en omsättning på 11,9 € miljarder varav 15,9 miljarder kronor 

avser Sverige. Antalet anställda uppgick till 23600 för hela koncernen medan 3986 anställda 

avser Sverige (Tetra Pak 2016).   

 4.5.2 Faktorer 

Vid intervjun lyfte Sophia Palebo44 upp att det finns flera viktiga aspekter som Tetra Pak som 

koncern tar hänsyn till vid ett outsourcingsbeslut. En av de viktigaste till varför Tetra Pak 

överväger att outsourca är kostnadsreducering. Hon påpekade att det måste bli billigare i 

slutändan annars är inte outsourcing ett strategiskt bra val. Dock måste man vara beredd på att 

kan bli dyrare på vägen dit vid implementeringen. En annan faktor som bidrar till att Tetra 

Pak överväger att outsourca är att företaget vill ha ökad kontroll på sin verksamhet, vilket var 

fallet när man valde att outsourca delar av sin redovisning (sina finansiella transaktioner). Att 

kvaliteten ska vara lika hög oavsett om det sker in-house eller outsourcat är något som Tetra 

Pak eftersträvar. Det är viktigt att säkerställa att inte kvaliteten sjunker efter en outsourcing. 

Utöver detta kan möjligheten att standardisera aktiviteter globalt i koncernen vara en faktor 

till att överväga besluta om outsourcing eller ej enligt Sophia45. Sophia46 förklarade att ifall 
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aktiviteter i koncernen outsourcas i hela koncernen till en tredje part kan man uppnå 

standardiseringenseffekter, vilket ger fördelar. 

Ytterligare en faktor som Tetra Pak tar hänsyn till vid outsourcingsbeslut är möjligheten till 

effektivisering av verksamheter. Det poängterades vid intervjun att Tetra Pak idag inte längre 

har ”tillverkning bak i leden”, vilket beror på att Tetra Pak vill effektivisera processerna. 

Sophia47 framhöll att liksom Coca Cola vill inte Tetra Pak att någon ”ska ha det fullständiga 

receptet” för hur Tetra Pak har lyckats vilket innebär att Tetra Pak inte vill outsourca hela 

processer. Även med tanke på Tetra Paks motto ”Protect what is good” så stärker det bilden 

av att inte avslöja hela processen. En närliggande faktor som lyftes avseende detta är 

konkurrensfördelar, vilket bekräftades vid intervjun som något man beaktar vid 

outsourcingsbeslut. Komplexitet är ytterligare en faktor som Tetra Pak tar i beaktning vid ett 

outsourcingsbeslut detta eftersom man inte väljer att outsourca aktiviteter som är oerhört 

komplexa. Vid intervjun framkom ett exempel när Tetra Pak har fått uppleva konsekvenserna 

av när man har outsourcat något som är så komplext att det blir en nackdel. Vi väljer att inte 

beskriva exemplet för att respektera Tetra Pak och deras önskemål om konfidentialitet. 

Volym är en annan aspekt som Tetra Pak tar hänsyn till om man kan generera skalfördelar 

genom att outsourca – antingen om det är hög eller låg volym; exempelvis om någon 

aktivitets frekvens är låg kan det innebära att det är mer fördelaktigt att outsourca än att 

behålla det in-house enligt Sophia48. Mot bakgrund av att Tetra Pak dels verkar på en global 

marknad, dels att man måste enligt policy oftast kontakta uppemot tio aktörer vid en 

upphandling är risken att drabbas av opportunism liten. Detta leder till att det ”finns 

tillräckligt många aktörer att spela ut mot varandra” – därigenom kan Tetra Pak minimera 

risken för opportunism. Vidare ska det vara inskrivit i SLA-kontrakt (SLA -Service Level 

Agreement) hur outsourcingspartnern ska uppfylla de krav som är uppställda. I kontraktet ska 

det vara reglerat hur högt skadestånd som Tetra Pak ska få om den externa partnern inte 

uppfyller vad som är förutbestämt när avtalet skrevs (SLA – Service Level Agreement). 

Utöver ovanstående faktorer är kompetens en faktor som Tetra Pak tar i beaktning vid ett 

outsourcingsbeslut.  

                                                                                                                                                                                     
 
46 Sophia Palebo, Accounting & Control Manager på AB Tetra Pak AB. Intervju om outsourcing. Tetra Pak i 

Lund den 25 april 2016. 

 
47 ibid 

 
48 ibid 
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I Tetra Paks fall är man något mer flexibla jämfört andra företag i vår intervjustudie över 

vilka aktiviteter av företaget som kan outsourcas. Exempelvis skulle även viss kärn-

verksamhet kunna outsourcas så länge risken vid ett fallissemang för företaget i form av 

negativa konsekvenser för olika intressenter inte skulle vara alltför stor. Kundnära kontakter 

lyftes fram vid intervjun som något som Tetra Pak inte kommer att outsourca.  

Vid intervjun påpekades att besluta om man ska outsourca alltid är strategiskt för den 

funktionen den avser - dock är det inte lika säkert att det är strategiskt för företaget. Dock 

poängterades vid intervjun att det är enklast att outsourca aktiviteter/avdelningar som avser 

”back office” funktioner såsom fastighetsskötsel, städning, restaurang eller löpande 

redovisning. Vid intervjun framkom det enligt Sophia49 att ”Jag tror inte det är något som 

absolut inte kan outsourcas om man gör det på rätt sätt”. För Tetra Pak är av stor vikt att det 

finns en så kallad ”contingency plan”, vilket anspelar att man ska ha en beredskap för 

uppkomna händelser som är oväntade. 

Vår intervjuperson menade på att Tetra Pak utmärker sig positivt på så sätt att företaget är 

duktigt på att förklara varför man outsourcar. Exempelvis vad det gäller Tetra Paks finansiella 

transaktioner som har outsourcats har man haft som mål att vilja uppnå en högre kompetens 

inom bolaget och få bättre kontroll på alla finansiella transaktioner. Helt enkelt ”outputen ska 

vid outsourcing bli bättre än om man skulle ha gjort det själv”.  

Avslutningsvis lyftes fram vid intervjun att man inte outsourcar för att lösa ett problem utan 

snarare för att man vill fokusera mer på sin kärnverksamhet. Det finns också en tendens att 

fler följer ”efter strömmen” och outsourcar därför att andra företag outsourcar. Detta medför 

att många företag har outsourcat ungefär samma funktioner (främst olika stödfunktioner som 

redovisning, IT, internservice, fastighetsservice m m). Vid intervjun framkom att det viktigt 

att man för en dialog med leverantörer under hela avtalstiden.  

  

                                                           
49 Sophia Palebo, Accounting & Control Manager på AB Tetra Pak AB. Intervju om outsourcing. Tetra Pak i 

Lund den 25 april 2016. 
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4.5.3 Aggregerad tabell – AB Tetra Pak 

I likhet med övriga företag presenterar detta avsnitt en aggregerad tabell (tabell 4.5) avseende 

faktorerna vi identifierade hos Tetra Pak.  

Tabell 4.5 (egen illustration) - Faktorer identifierade ur intervjun med Tetra Pak samt 

tillhörande förklaringar 

Faktor  Förklaring  

Kostnadsreducering   Utgör en av de viktigaste faktorerna avseende outsourcing 

Kontroll   Outsourcingen ska leda till en ökad kontroll på verksamheten 

Kvalitet Kvalitén måste minst vara densamma efter outsourcing   

Standardisering   Outsourcing av en del av verksamheten i hela koncernen 

(globalt) leder till en standardisering som bidrar med ökad 

prestanda   

Effektivisering   Målet efter att ha outsourcat är att uppnå ökad effektivitet   

Konfidentialitet  Företaget outsourcas inte hela processer då ingen ska få ta del 

av ”hela receptet” 

Komplexitet   Högre komplexitet talar mindre för outsourcing   

Frekvens Volymskalmässiga fördelar, om en aktivitet utförs sällan talar 

det med för outsourcing  

Prestation Outsourcing påverkar prestationen 

Osäkerhet Osäkerhetsgraden påverkar outsourcingbeslutet 

Antal leverantörer Har infört en policy att minst 10 måste kontaktas 

SLA (Service Level 

Agreement)  

Vid outsourcing måste tydliga riktlinjer finnas om vilka krav 

(bl.a. kvalité, ansvar) som ställs på leverantören  

Opportunism Motverkas av policy och SLA-avtal 

Kärnaktivitet Kärnaktiviteter outsourcas enbart undantagsvis, men generellt är 

det icke kärn-aktiviteter 

Konkurrensfördelar Aspekter avseende konkurrensfördelar beaktas vid 

outsourcingbeslut 

Kompetens   Outsourcingen ska generera en högre kompetens   
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4.6 VIDA AB 

 4.6.1 Företagsbeskrivning 

1954 var året som VIDA började sin historia. Göte Johansson, ägare och grundare till bolaget, 

förvärvade då Ångsågen (VIDA 2016). Sedan 1973 har VIDA haft sitt befintliga namn 

(VIDA 2016). Bolaget har sedan 1954 expanderat sin verksamhet. Ett bevis på detta är att 

man i slutet av 1970-talet producerade 5000 m3 på ett år jämfört med att man idag producerar 

den volymen dagligen. På senare har VIDA-koncernen förvärvat såväl VIDA HN AB och 

Villafabriken (VIDA 2016). På så vis har VIDA-koncernen fått mer kompetens gällande 

trädprodukter i husbranschen. Än idag är VIDA en privatägd sågverskoncern bestående av 

886 anställda med en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. För närvarande har VIDA totalt 

17 produktionsanläggningar varav 8 av dessa är sågverk (VIDA 2016). I dagsläget är 75 % av 

VIDA-koncernens omsättning relaterat till sågverk. Utöver sågverken finns följande områden 

i koncernen: Hustillverkning, emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning och 

biobränslehandel (VIDA 2016). 

 4.6.2 Faktorer 

Enligt Bernt50 Svensson på VIDA är flexibilitet något som bolaget tar hänsyn till när man 

undersöker förutsättningarna för en outsourcing. VIDA vill således genom outsourcing uppnå 

en bättre flexibilitet jämfört med om man hade haft funktionen/-erna inhouse. En annan faktor 

som VIDA i vissa fall tar hänsyn till vid outsourcing är fackliga aspekter. Detta eftersom 

facket p.g.a. vissa kollektivavtal kan vilja sätta stopp för en outsourcing. Just den fackliga 

aspekten har VIDA blivit påverkad av när man ville outsourca en aktivitet som facket ansåg 

inte borde outsourcas. Facket ansåg att aktiviteterna (arbetsuppgifterna) skulle vara en del av 

de anställdas ordinarie arbetsbeskrivning.  

Det framgick vid intervjun att VIDA normalt försöker identifiera vilka aktiviteter som är 

mindre komplexa. Dessa blir tänkbara att outsourca. Exempel på detta är outsourcingen av 

städningen och växeln. Däremot aktiviteter som är komplexa anser inte VIDA att man bör 

outsourca. Exempelvis tycker VIDA att produktionen ej kan outsourcas. Detta med tanke på 

att man behöver vara noggrann för att kunna optimera sågningen för att på sätt få så hög 

lönsamhet/marginal som möjligt.  

                                                           
50 Bernt Svensson, Ekonomichef på VIDA AB. Intervju om outsourcing. VIDA i Alvesta den 3 maj 2016. 
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Bernt51 framhävde också att sågverket i sig är så nära förankrat med deras kärnverksamhet, 

vilket innebär att de ej vill outsourca aktiviteter som har med detta att göra. Han framförde 

också att sågverket är förknippat med en oerhört specifik kunskap som företaget har byggt 

upp, vilket innebär att det av bara kunskapsskäl skulle vara svårt att outsourca. Bernt52 

menade på att det som utgör en grund i deras konkurrensfördel är deras kunskap hur sågverket 

kan optimeras, vilket än mer belyser varför aktiviteter inom detta ej anses rimliga att 

outsourcas. 

Utöver detta lyfte även Bernt53 fram vikten av att ”köpa rätt saker”, d.v.s. att man är 

noggrann vid outsourcingen. Detta mot bakgrund av att VIDA inom de flesta områden har så 

låg marginal. Ytterligare en aspekt som VIDA beaktar vid outsourcing är volymaspekten. Vid 

intervjun lyftes fram att aktiviteter som har en låg frekvens är föremål för att utvärdering om 

dessa ska outsourcas. Ska VIDA outsourca sina aktiviteter ska det utöver ovanstående faktorer 

generera i att man får ökad kunskap och kompetens. Att helst ha flera leverantörer att jämföra 

med när man överväger att outsourca är något som VIDA eftersträvar. Annars riskerar det att 

bli leverantörer som drar nytta av sin makt (sitt monopol) och därigenom blir det ingen 

fördelaktig affär för VIDA. Målet ska vara två nöjda intressenter, det vill säga en ”win-win” 

situation för båda parter.  

Bevakningskostnader är en annan dimension som VIDA tar hänsyn till vid outsourcing. Detta 

eftersom Bernt54 menade på att det krävs mycket bevakning att säkerställa att det som avtalats 

också utförs av leverantören som man har outsourcat till. Dock påpekade Bernt55 svårigheten 

att mäta prestationer, dels på grund av avsaknad av kunskap om vilka krav man ska ställa och 

dels för att det kan vara diffust trots att man har kunskap. En annan faktor som VIDA tar 

hänsyn vid outsourcing av transporter är vem som sköter om dessa. VIDA använder sig hellre 

av företag från närområdet i Kronoberg än utländska transportföretag så länge det utländska 

alternativet inte är avsevärt billigare än det ”lokala” alternativet. VIDA menar på att det ligger 

lite i deras företagskultur att använda småländska transportföretag; en närhet och kontakt till 

lokala aktörer, det vill säga VIDA eftersträvar att ha en lokal förankring. 

                                                           
51 Bernt Svensson, Ekonomichef på VIDA AB. Intervju om outsourcing. VIDA i Alvesta den 3 maj 2016. 

 
52 ibid 

 
53 ibid 

 
54 ibid 

 
55 ibid 
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Att säkerställa att kvaliteten ligger på minst samma nivå efter en outsourcing är något som 

VIDA försöker eftersträva genom att ha controllerfunktioner i företaget som kontrollerar att 

det som är outsourcat håller den kvaliteten som är avtalad. Slutligen är viktigt att 

outsourcingen ska kunna minska VIDA:s kostnader. Vid intervjun framkom det att 

målsättningen vid all outsourcing är att kunna få bättre kvalitet till en lägre kostnad än om 

man fortsatt att göra aktiviteten in-house.  

Vid intervjun poängterades det att VIDA-koncernen inte kan tänka sig outsourca sin ekonomi-

funktion. Däremot har man valt att outsourca delar av IT/IS och troligen kommer ännu fler 

delar av IT/IS enligt Bernt att outsourcas på sikt. Vid intervjun framkom det att 

lönefunktionen skulle kunna vara möjlig att outsourca.  

Andra funktioner inom VIDA som Bernt56 lyfte fram som tveksamma att outsourca var: 

försäljning, inköp av timmer och produktion av timmer. Detta beroende på att dessa 

funktioner är strategiskt viktiga för VIDA. Motivet till varför VIDA inte vill outsourca 

försäljning, inköp eller produktionen beror också på att de är så väl integrerade med varandra. 

Det enda tillfället när VIDA kan tänka sig att outsourca delar av produktionen är om det 

föreligger kapacitetsbrist. Bernt57 framhöll vid intervjun att respektive VD på dotterbolag kan 

ta beslut om outsourcing. Dock blir det vid större belopp ett koncernledingsbeslut. 

Koncernledningen tar alltid beslutet om eventuell outsourcing eller ej när det rör sig om 

strategiska funktioner av verksamheten.  

  

                                                           
56 Bernt Svensson, Ekonomichef på VIDA AB. Intervju om outsourcing. VIDA i Alvesta den 3 maj 2016. 
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4.6.3 Aggregerad tabell – VIDA AB 

De faktorer vi har identifierat från intervjun med VIDA AB presenteras i nedanstående 

aggregerade tabell 4.6. 

Tabell 4.6 (egen illustration) - Faktorer identifierade ur intervjun med VIDA samt tillhörande 

förklaringar 

Faktor  Förklaring  

Flexibilitet  Outsourcingen ska generera en ökad flexibilitet   

Fackliga aspekter   Kollektivavtal kan påverka möjligheten att outsourca   

Komplexitet  Högre komplexitet talar mindre för outsourcing   

Prestation Outsourcing påverkar prestationen 

Integration Hur väl integrerad är aktiviteten med kärnverksamheten?  

Frekvens Volymskalmässiga fördelar, om en aktivitet utförs sällan talar 

det med för outsourcing 

Kompetens   Outsourcingen ska generera en ökad kompetens 

Antalet leverantörer Företaget vill kontakta flera istället för att förlita sig på ett fåtal 

Opportunism Risken för opportunism; motverkas genom att företaget 

eftersträvar att kontakta flera leverantörer 

Osäkerhet Osäkerhetsgraden påverkar outsourcingbeslutet 

Mänsklig 

tillgångsspecificitet 

Aktiviteter förknippat med sågverket kräver specifik kunskap 

Lokalisering Var man outsourcar påverkar, företaget föredrar lokala 

alternativ  

Kvalitet Kvalitén måste vara minst lika hög efter outsourcing  

Kostnadsreducering Outsourcing ska generera minskade kostnader 

Kärnaktivitet Strategiskt viktiga kärnaktiviteter (ex. sågverk) outsourcas inte 

Konkurrensfördelar Aspekter avseende konkurrensfördelar beaktas vid 

outsourcingbeslut 

Integration Högre integration emellan aktiviteter talar mindre för 

outsourcing 

Kulturella aspekter  Avseende företagskulturen med lokala transportaktörer  
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4.7 Matris över samtliga faktorer 

I nedanstående tabell 4.7 listas samtliga faktorer som företagen som ingår i vår studie tar 

hänsyn till. Det går att notera i matrisen att vissa faktorer beaktas av samtliga företag vid 

outsourcingbeslut, medan vissa faktorer enbart beaktas av ett fåtal företag. 

Tabell 4.7 (egen illustration) – Aggregerad tabell som summerar de faktorer som framkom av 

det empiriska kapitlet  

Faktor/Företag  Husqvarna   LDG Lantmännen  Tetra 

Pak   

VIDA 

Antalet leverantörer X X   X 

Effektivisering   
  

X X 
 

Fackliga aspekter   
  

X 
 

X 

Flexibilitet   
  

X 
 

X 

Frekvens X X X X X 

Innovation X     

Integration  
 

X X 
 

X 

Kompetens   X X X X X 

Komplexitet   X X X X X 

Konfidentialitet   X X 
 

X 
 

Konkurrens dilemma X     

Konkurrensfördelar X X X X X 

Kontinuitet   X   

Kontroll   X 
  

X 
 

Kostnadsreducering X X X X X 

Kulturella aspekter   X X X 
 

X 

Kvalitet X X X X X 

Kärnaktivitet X X X X X 

Lokalisering  
 

X X 
 

X 

Mänsklig 

tillgångsspecificitet 
  X  X 

Opportunism   X X X X X 

Osäkerhet X X X X X 

Prestation X X X X X 

SLA (Service Level 

Agreement)  
X 

 
X X 

 

Social status   X   

Standardisering      X  

Teknologiskt Beroende X     
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5. Analys 

Syftet med det här analysavsnittet är att först analysera varje företag enskilt utifrån den teori 

och empiri vi har för att sedan sammanfatta vilka samband som föreligger mellan våra 

studerade företag. I analysen framgår eventuella skillnader som föreligger mellan den 

insamlade empirin och den teoretiska referensramen. Detta kommer sedan vidareutvecklas 

för att slutligen mynna ut till vårt beslutsverktyg. Under och efter analysprocesser har vi 

kommit fram till flera slutsatser och tankegångar, vilka kommer utgöra en grund för 

slutsatskapitlet.  

5.1 Inledning 

Inledningsvis ska vi återkoppla till den övergripande metodfiguren som avsnitt 2.10 beskrev. 

Figur 5.1 tydliggör och illustrerar detta kapitels fokus. 

 

Figur 5.1 (egen illustration) – Övergripande metodikbild med fokus analys 

Likt figur 5.1 belyser ska vi i detta kapitel analysera det som har framkommit av den 

teoretiska och empiriska framställningen, för att sedan utveckla detta till vårt beslutsverktyg. 

Vad som är viktigt att återigen understryka är att vi i både teori- och empirikapitlet redan har 

utfört en del av vårt analytiska arbete genom att tolka och sammanställa den information som 

har framkommit till aggregerade tabeller. I likhet med vad vi skrev över samtliga dessa 

tabeller utgjorde detta ett analytiskt försteg, vilket sedan skulle vidareutvecklas ut till ett 

beslutsverktyg. Som vi ovan konstaterade valde vi att utföra detta i anslutning till respektive 

kapitel för att underlätta för läsaren och för att skapa en mer tydlig struktur.  

I detta kapitel ska vi således fortsätta med det analytiska arbetet. Med andra ord ska vi här 

integrera och analysera hela teori- och empirikapitlet, vilket slutligen kommer att 

vidareutvecklas till ett beslutsverktyg. 
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Strukturen på nedanstående avsnitt följer logiken att vi först analyserar varje företag isolerat 

för att skapa en ingående inblick i hur respektive företags verklighet stämmer överens med 

den teoretiska bild som forskningen framställer. När vi sedan analyserat samtliga företag 

isolerat kommer vi att lyfta på ridån och analysera samtliga företag emot varandra. Detta 

möjliggör att vi kan urskilja mönster och unika hanteringssätt hos företagen vilket utgör en 

viktig del av vårt analytiska arbete. Vi kommer även i detta steg att integrera den teoretiska 

framställningen för att kunna konstatera slutsatser och tankegångar. När sedan detta 

analytiska arbete är utfört kan vi utveckla det som har framkommit till ett slutgiltigt 

beslutsverktyg. Strukturen på avsnitten följer således den analytiska arbetsmetodik vi har 

tillämpat; med andra ord först genomgå den fullständiga analys vi har utfört vilket har legat 

till grund för beslutsverktyget, för att sedan avslutas med att presentera det färdiga 

beslutsverktyget.  

 5.2 Husqvarna AB 

Husqvarna AB utgör ett spännande företag för vår studie; det är gammalt och klassiskt 

svenskt företag som nyligen genomgick ett stort outsourcingprojekt med den indiska 

leverantören HCL Technologies. Summerat går det konstatera att Husqvarna AB bidrar på två 

olika sätt till vår studie; dels empiriskt bekräfta dimensioner ur flertalet teoretiska 

infallsvinklar, dels bidra genom att belysa aspekter som inte helt framkom ur teorin. I detta 

avsnitt ska vi i detalj analysera och integrera Husqvarnas hanteringssätt av outsourcingbeslut 

med den teoretiska framställningen som forskningen bidrog med. 

Låt oss inleda analysen av Husqvarna genom att fokusera på den faktorn som de framhöll 

utgöra en av de viktigaste för ett outsourcingbeslut; nämligen kostnadsreducering. De 

framhävde att spara pengar utgör en del av strategin, samt att outsourcing utgör ett verktyg för 

att verkställa samma strategi. Iakttar vi vad som framkom av den teoretiska framställningen 

framhäver vår aggregerade tabell 3.1 (fördelar) och tabell 3.3 (nackdelar/risker) att 

kostnadsaspekten har två sidor; där kostnadsreducering definierades som en önskan av 

företagen, risken och nackdelarna som ett negativt utfall av önskan. Således bekräftar empirin 

faktorn som teorin lyfter avseende fördelarna, vilket i sig är föga förvånande då 

kostnadsreduceringens aspekt enligt oss nästintill bör anses som given för samtliga företag. 

Vad som dock är intressant att notera är att Husqvarna framhöll att det utgör bland den 

viktigaste faktorn. Företaget framhöll å ena sidan ett ”situationsbaserat tänk” avseende vilka 

faktorer man tar hänsyn till samt vilken vikt respektive faktor får vid ett outsourcingbeslut, 
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men å andra sidan framhävs att trots detta utgör kostnadsreduceringen bland den viktigaste 

faktorn. 

För att fortgå i spåren av fördelar/risker och nackdelar med outsourcing kan vi först och 

främst fokusera på vad Husqvarna uttryckte som en följd av outsourcing: genom att outsourca 

icke-kärnaktiviteter kan de ”frigöra resurser vilka sedan kan satsas på produktutveckling”. 

Ifall vi blickar åt tabell 3.1 och erinrar oss om vad teorin lyfte så innebar en fördel av 

outsourcing ”innovation – genom tidsfrigörelse & ökade resurser”. Sambandet med vad 

Husqvarna trycker på avseende produktutveckling och vad teorin trycker på avseende 

innovation är liknande. Således tolkar vi det här som att det finns ett empiriskt stöd i vår 

studie för vad teorin lyfter. Utöver ”innovation” så bekräftar Husqvarna ytterligare två 

aspekter i tabell 3.1 (fördelar); nämligen ”expertis” och ”prestation”. Ifall vi börjar med 

expertis som tabell 3.1 lyfter kan vi konstatera utifrån Husqvarna och tabell 4.2 att bilden är 

överensstämmande; outsourcing för Husqvarna ämnar bidra till ökad kompetens(expertis), 

både avseende kunskap i allmänhet men också avseende teknologi. Överenstämmelsen är 

särskild tydlig i Husqvarnas fall avseende expertis och tillgång till teknologi som tabell 3.1 

lyfter, eftersom de har outsourcat delar av sin IT-verksamhet till HCL Technologies på grund 

av att de delvis vill ha en ökad kompetens inom området. En ytterligare noterbar och 

intressant detalj som inte teorin specificerar, men som Husqvarna understryker, är att de i 

vissa fall outsourcar temporärt på grund av en ”inlärningseffekt”. Husqvarna framhävde, likt 

det empiriska avsnittet 4.2.2. beskrev, att en del av Husqvarnas ”sourcingstrategi” var att 

ibland outsourca delar av verksamheten som man saknade kompetens inom, för att sedan efter 

en tid kunna ta tillbaka den delen, eftersom man under tiden har byggt upp kompetensen tack 

vare outsourcingsamarabetet. Detta utgör således en intressant version av en 

outsourcingstrategi; att temporärt utnyttja verktyget för att bilda långsiktig kompetens. Den 

andra faktorn som Husqvarna bekräftade i tabell 3.1, likt ovan konstaterande är ”prestation”. 

För att återupprepa vad som framkom avseende detta begrepp så var innebörden ett 

samlingsuttryck; prestation i helhet avseende aspekter såsom kostnadsreducering, 

effektivisering, kvalitet etc. Eftersom begreppet är någorlunda aggregerat och 

sammanfattande så går det konstatera att Husqvarna bekräftar synen att outsourcing ämnas 

leda till ökad företagsprestation; vilket i sig var något som vi förväntade oss. 

Det som är intressant är dock de aspekter som lyser med sin frånvaro. Ifall vi börjar med 

tabell 3.1 ser vi att ”flexibilitet” och ”hastighet” inte direkt bekräftas. Flexibilitet avseende 
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den finansiella aspekten som tabell 3.1 framhäver (outsourcing medför resursfrigörelse, vilket 

innebär ökad likviditet/kassaflöde) skulle man till vis mån kunna argumentera för att 

Husqvarna anspelar på med sin argumentation ”frigöra resurser till följd av outsourcing”, men 

eftersom deras argumentation mer antydde på ett resursbyte, det vill säga att besparingen 

återinvesteras i produktutveckling, anser vi att det inte har direkt samma innebörd som den 

finansiella flexibilitetsfaktorn trycker på. Med andra ord, effekten av besparingen är inte ökad 

flexibilitet i kassaflödet eftersom besparingen investeras i en annan del av verksamheten. 

Avseende nackdelarna och riskerna somt tabell 3.3 lyfter kan vi konstatera att Husqvarna 

bekräftar primärt två aspekter; ”beroende (teknologiskt)” och ”konkurrens dilemma”. Vad 

som framkom av vår intervju av med Husqvarna var en oväntad problematik de hade bemött 

efter ett långsiktigt 20-årigt samarbete; en specialutförd teknologisk lösning utförd av en lokal 

aktör har utvecklats till ett samarbete med stora nackdelar. Den teknologiska lösningen har 

utvecklats organiskt över 20 års tid, vilket gör att den lokala aktören har fått ett slags 

maktförhållande eftersom deras produkt är så pass komplex och svårutbytt. Detta gör att det 

lokala företaget har flertalet konsulter (enligt Husqvarna alltför många) eftersom det krävs för 

den komplexa lösningen. Detta utgör en unik och intressant aspekt för vår studie; nackdelen 

med en specialtillverkad teknologisk produkt och ett långsiktigt samarbete är att det kan 

utvecklas till en nackdel och stor problematik. Detta anspelar enligt oss oerhört starkt på vad 

teorin lyfter avseende ”teknologiskt beroende” och ”konkurrens dilemma”; det vill säga 

Husqvarna har blivit beroende av den lokala aktörens teknologiska lösning, och samarbetet 

har utvecklats till att gynna den lokala aktören mer än vad som var tanken från början. Det går 

även att tillägga avseende konkurrens dilemmat, och till viss mån avseende ”minskad frihet” 

som tabell 3.3 lyfter, att Husqvarnas ”kontroll” faktor (tabell 4.2) berör dessa problem. Som 

lyftes i empirin vill Husqvarna aldrig outsourca hela processer, utan enbart aktiviteter, vilket 

vi kan tolka som ett sätt att motverka problem med beroende och minskad frihet. 

Innan vi fortgår till våra ”tre teoretiska pelare” kan vi konstatera att flertalet risker och 

nackdelar som teorin lyfte, vilket tabell 3.3 summerar, ej bekräftas av företaget. För att hålla 

oss till terminologin i tabell 3.3 saknas följande faktorer. Makroperspektiv såsom 

”arbetslöshet”, ”globala problem (etik)” (särskilt avseende offshore outsourcing till länder 

med problem) och ”social status” berördes ej. Mikroaspekter avseende ”social status” (internt 

i företaget), eventuell ”kompetensförlust” och ”minskad frihet” avseende eventuella 

tillväxtmöjligheter lyste också med sin frånvaro.  
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Låt oss fortgå med våra tre teoretiska pelare: Core vs. Peripheral (CvP), Transaction Cost 

Economics (TCE) och Resource Based View (RBV). Vi kan först och främst fastslå att 

samtliga tre har stark överensstämmelse med Husqvarna. CvP som huvudsakligen handlar om 

ett tänk att inte outsourca aktiviteter förknippat med kärnverksamheten stämde väl överens 

med Husqvarnas hantering av outsourcingbeslut. Husqvarna framförde flertalet gånger en 

metodik som innebar att man utgick ifrån att outsourca sådana delar som inte utgjorde 

kärnaktiviteter. Vi kan även notera att vissa av de delfaktorer som tabell 3.7 listar har en stark 

överenstämmelse med Husqvarna. Företaget gav sken av att aktiviteter som var starkt 

integrerade och komplexa var svårare att outsourca (därav i enlighet med teorin i tabell 3.7). 

De anspelade dessutom på utbudsproblematiken genom att de kräver konkurrerande anbud 

från flera leverantörer och inte enbart ett fåtal. Det är även värt att notera att Husqvarna, 

avseende CvP, bekräftade den unika fördelen som ”CvP” forskningen var tydliga med att 

belysa (tabell 3.9); nämligen att prestandan på icke-kärnaktiviteter som outsourcas kan utföra 

mer framgångsrikt av leverantörer. Detta går att tolka ur flertalet tillfällen i intervjun: när 

Husqvarna anspelar på ökad expertis förmåga avseende att utföra aktiviteter, 

kostnadsreduceringar, effektivitetsaspekter, och särskilt avseende deras SLA-krav – avtalen 

säkerställer och poängterar att leverantörer måste kunna utföra enligt Husqvarnas höga krav, 

annars bryts avtalet. För att övergå till CvP avseende begreppet kärnkompetens, anspelar 

Husqvarna även på detta, vilket i sig är tämligen självklart i och med vi redan bekräftat den 

starka kopplingen till ”kärnverksamhetstänket”. Anledningen till detta är det vi uppgav i det 

teoretiska avsnittet 3.5, nämligen att begreppen kärnkompetens och kärnaktivitet avseende 

outsourcing anspelar på samma innebörd; bara att begreppen i sig skiljer något i betydelsen. 

Eftersom Husqvarna uppenbarligen fokuserar kring ”kärnverksamhettänket”, där man 

undviker att outsourca aktiviteter nära förknippat med sin kärnverksamhet, bekräftas både 

teorin avseende kärnaktivitet och kärnkompetens, då dessa anspelar på precis detta. 

För att övergå till vilka faktorer Transaction Cost Economics (TCE) lyfter, i tabell 3.10, 

bekräftas samtliga faktorer förutom de tre former av specificitet. För att genomgå de som 

bekräftas har vi först ”frekvens” vilket Husqvarna uppenbarligen tar hänsyn, vilket går 

urskilja i deras svar avseende att outsourca aktiviteter där leverantören kan utföra det till en 

lägre styckkostnad (volymmässiga skalfördelar). Vidare har vi ”opportunism” vilket framgick 

i flera tillfällen från vår intervju med Husqvarna. SLA-avtalen och deras krav om 

konkurrerande anbud från flera leverantörer var ett verktyg för att motverka opportunism 

enligt företaget, vilket innebär att överenstämmelsen med teorin är självklar angående denna 
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faktor. På så vis bekräftas givetvis antalet leverantörer, vilken är en faktor som Husqvarna 

med all tydlighet tar hänsyn till vid ett outsourcingbeslut. Slutligen har vi komplexitet och 

osäkerhet som TCE och tabell 3.10 lyfter. Komplexitet är något som CvP också lyfter (som ett 

karaktäristiskt drag för kärnaktiviteter), och eftersom vi bekräftade ovan att Husqvarna tar 

hänsyn till detta vid sitt outsourcingbeslut har vi redan bekräftat denna faktor. Osäkerhet 

enligt TCE tolkar vi synonymt med risken, i form av att ökad osäkerhet i situationen innebär 

ökad risk. Husqvarna antyder mycket på risk och osäkerhetstänkande vid sitt 

outsourcingbeslutsfattande, vilket vi på förhand antog som en tämligen självklar faktor 

eftersom vi menar på att risktänk bör vara en naturlig del av företagen. 

Avslutnings har vi Resource Based View (RBV) som fäster vikt vid konkurrensfördelar. Det 

framgår med all tydlighet att Husqvarna beaktar konkurrensfördelar, vilket särskilt går att 

notera i följande svar av företaget. När de talar om olika aspekter om konfidentialitet och 

deras resonemang avseende konkurrenternas risk att få del av kritisk information anspelar de 

mycket på ett ”konkurrensfördelstänk”. Det går också antyda detta på deras svar att ej 

outsourca hela processer; de vill inte delge en kritisk del av sin verksamhet och riskera sina 

konkurrensfördelar. Även avseende deras fokus på kärnverksamhet anspelar mycket på ett 

tänk avseende konkurrensfördelar; man vill bevara vad som definierar Husqvarna. Ytterligare 

en aspekt att notera är teorins fokus på att särskilja tillfälliga och varaktiga 

konkurrensfördelar, samt de delkriterier som krävs för dessa vilket tabell 3.11 lyfter. Vad som 

framgår av Husqvarnas intervjusvar är en medvetenhet kring sina konkurrensfördelar och en 

strategi att bevara dessa, men hur de själva definierar dessa och en strategidifferens avseende 

ifall de eftersträvar varaktiga eller tillfälliga framgår ej. Vi kan därför sammantaget konstatera 

att RBV har empirisk bekräftelse när det kommer till att ta hänsyn till konkurrensfördelar vid 

ett outsourcingbeslut, men att den ingående definition och särskiljning som teorin belyser inte 

kan bekräftas. Dock utgör definitionen och delkriterierna inte direkt det kritiska i teorin, utan 

det viktiga är ett medvetet tänk i företaget kring sina konkurrensfördelar och att man inte 

skadar detta vid outsourcing. Husqvarna påvisar uppenbarligen denna medvetenhet, vilket 

således bekräftar RBV.  

Ett sista steg i den isolerade analysen av Husqvarna är givetvis att fokusera på de unika 

faktorer som framkom av tabell 4.2; det vill säga faktorer som inte tydligt framgår i teorin. 

Vad vi menar med detta är att utifrån den teoretiska research och den teoretiska referensram 

som vi har tillämpat i denna studie, har vi inte funnit att följande faktorer har framgått med 
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tydlighet. Även om en faktor kan framgå indirekt med kreativt tänkande, utgör det fortfarande 

inte enligt oss en tydlig faktor som teorin understryker att ”detta utgör med säkerhet en faktor 

för outsourcingbeslut”. Med hänsyn till denna argumentation anser vi följande tre faktorer 

som ett empiriskt bidrag för vår studie och vårt beslutsverktyg. Första faktorn är 

konfidentialitet – hemlig information. Detta utgör en intressant och viktig aspekt för 

Husqvarnas outsourcingbeslut; ifall det finns för hög risk att hemlig information kan detta 

enskilt motverka ett helt outsourcingbeslut för Husqvarna. Denna faktor anser vi vara av vikt 

att särskilja för vårt beslutsverktyg, då faktorn i sig skänker indikationer som de andra 

faktorerna ovan inte belyser. På så vis kan vi konstatera att vår empiriska undersökning har 

givit ett bidrag, utöver att bekräfta teoretiska faktorer. En andra faktor som framkommer ur 

vår intervju med Husqvarna är SLA-avtal. Det framgick starkt ur intervjun att när outsourcing 

diskuteras är SLA-avtal ett måste för att säkerställa ett framgångsrikt utförande. Det är 

tämligen lätt att förstå varför SLA-avtal är ett måste för ett outsourcingsamarbete; det utgör 

ett instrument för att säkerställa ett framgångsrikt utförande. Eftersom aspekten SLA-avtal 

inte framgår som en faktor för outsourcingbeslut ur den teoretiska framställningen utgör detta 

ytterligare ett empiriskt bidrag. Slutligen har vi kulturella aspekter. Husqvarna nämnde 

intressanta aspekter avseende exempelvis Indiens kultur med arbetskarriär vilket kan påverka 

hur företaget tänker kring outsourcingbeslut. Kulturella aspekter är ytterligare en faktor som 

teorin inte direkt pekar på, även om den indirekt går att tolka ur vissa diskussioner utgör den 

inte i närheten en enskild faktor som teorin tydligt lyfter som en beslutsfaktor vid 

outsourcingbeslut. Det är även intressant att utvidga kulturella aspekter ytterligare, och 

betänka att det även kan existera internt inom företag vilket eventuellt kan påverka 

outsourcingbeslut. Oavsett anser vi faktorn utgöra en självklarhet sak att beakta vid ett 

outsourcingbeslut, vilket därmed innebär att Husqvarna empiriskt bidrag med ytterligare en 

faktor för vårt beslutsverktyg.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Husqvarna utgör ett givande bidrag för vår studie; 

de bekräftar stora delar av den teoretiska referensram vi applicerar, samtidigt som de bidrar 

med ytterligare tre aspekter som inte riktigt tydligt framgår av teorin.  

5.3 Lammhults Design Group AB 

Lammhults Design Group AB (LDG) utgör ett unikt och intressant företag för vår studie; 

LDG är det minsta företaget vi studerar i studien och de är verksamma inom möbel och 

design branschen. Företaget har delar av sin verksamhet outsourcad, och vi märkte i intervjun 

med företagen hade mycket funderingar på att ytterligare outsourcingprojekt. Således får vi ett 
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ytterligare ett företag som både har erfarenhet av outsourcing, men som också arbetar med det 

i samma stund som vi besöker dem. 

Vi inleder analysen med att konstatera att kostnadsreduceringsfaktorn som teorin lyfte (både 

som för- och nackdel i tabell 3.1 och 3.3) utgör en faktor som LDG tar hänsyn till; och precis 

som vid Husqvarna utgjorde detta bland den viktigaste faktorn. LDG gav även sken av oro att 

outsourcing kan innebära kostnadsökningar, vilket därmed bekräftar risken som teorin lyfte. 

Dessutom tillade Stefan Liljedahl, personen vi intervjuade, att en nära angränsande tanke 

avseende kostnadsreduceringsfaktorn är oron att det kan gå ut över kvaliteten. Detta 

framhävde även Husqvarna som ett tillägg, i form av att ”säkerställa att kvaliteten inte 

sjunker”. Utifrån detta kan vi tolka en differentierad prioritet bland faktorerna; 

kostnadsfaktorn utgör en högre prioritet, där kvaliteten kommer efter i ledet och får anta en 

”minimumgräns” som måste uppnås men där företaget helst ämnar uppnå ökad kvalitet. 

Således bekräftar detta ”kvalitetsbristfaktorn” i teorin - LDG befarar att det kan bli en följd av 

outsourcing.  

Det är dessutom intressant att notera kopplingen till ”expertis” faktorn i tabell 3.1; fast med en 

intressant tolkning. LDG framhöll precis som teorin att beakta leverantörens kunskapsnivå; 

men företaget anspelar på ifall leverantören har tillräcklig kompetens för att säkerställa en 

kvalitetsnivå. Således innebär det inte direkt matchning av vad teorin framhåller avseende 

”expertis” (tillgång till specialistkunskap) utan anspelar mer på ”kvalitétsbrist” faktorn, där 

kompetens kopplas till detta. Det framgår med all tydlighet att kvalitet utgör en särskild viktig 

faktor för LDG:s outsourcingbeslut, och vi antar att detta beror på den bransch de agerar inom 

samt det varumärke som de sitter bakom. LDG profilerar sig som ett högkvalitativt möbel- 

och designföretag, vilket därmed skänker en logisk förklaring till deras agerande. 

Utöver det vi nämnt ovan, är det ”prestation” i tabell 3.1 som delvis bekräftas av LDG. 

Eftersom detta utgör ett samlingsbegrepp, och LDG anspelar på delar av vad som ingår i 

begreppet, kan vi finna ett visst stöd. Däremot saknas stöd av de resterande faktorerna i tabell 

3.1, det vill säga ”flexibilitet”, ”specificering”, ”innovation” och ”hastighet”. Specificering 

skulle vi kunna med kreativt tänkande kunna koppla till deras fokus på sin kärnverksamhet, 

men eftersom de inte argumenterar effekterna utifrån specificeringstermer eller belyser 

aspekter som ligger nära denna innebörd anser vi att de ej bekräftar faktorn.  
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Vidare kan vi konstatera att de risker och nackdelar som teorin lyfter inte berörs i någon 

vidare utsträckning av LDG. Utöver ”kostnadsökning” och ”kvalitetsbrister” nämns inget 

avseende vad teorin lyfter inom faktorerna ”arbetslöshet”, ”låg social status”, ”minskad 

frihet”, ”beroende”, ”konkurrens dilemma”, ”kompetensförlust”, ”globala problem (etik”).  

Låt oss övergå till våra ”tre teoretiska pelare”; CvP, TCE och RBV. Återigen kan vi 

konstatera att vårt studerade företag bekräftar samtliga tre teorier. Först och främst kan vi 

notera att Liljedahl uttrycker att de är ”försiktiga med kärnverksamheten” och att 

”kringtjänster är rimliga att outsourca”. Således finner vi stöd i CvP teorin som fokuserar 

kring just detta; outsourca icke-kärnaktiviteter (kringtjänster) och bevara kärnaktiviteter 

(aktiviteter förknippade med kärnverksamheten). Intressant att notera är att Liljedahl även 

tillämpar termen kärnkompetens i intervjun; något som Husqvarna ej gjorde. Dock så utgör 

terminologin inte det kritiska, utan det viktiga inom teorin är medvetenheten om sin 

kärnverksamhet och att man genom outsourcar beaktar detta; vilket LDG gör. För att övergå 

till de karaktäristiska drag som CvP lyfter avseende kärnaktivitet (tabell 3.7) finner vi primärt 

stöd i tre delfaktorer; ”komplexitet”, ”integration” och ”utbud”. Liljedahl lyfte samtliga dessa 

aspekter i intervjun, vilket därmed bekräftar teorin. Delkriterierna avseende kärnkompetens 

anspelar mer på en definitionsfråga avseende kärnkompetens, och eftersom Liljedahl enbart 

fokuserar kring termen kan inte dessa ingående kriterier sägas vara bekräftade. Återigen dock 

utgör en definitionsfråga inte det kritiska, utan det kritiska är termens innebörd och 

kopplingen till outsourcing, vilket LDG bekräftar. Enligt oss är detta inte så förvånande, 

eftersom vi ute i praktiken inte förväntar oss ingående definitionsdiskussioner utan snarare 

diskussioner avseende innebörden och tillämpningen mot outsourcing. 

Ifall vi övergår till TCE kan vi konstatera att vi kan finna ett starkt stöd hos företaget. Till 

skillnad från Husqvarna finner vi här stöd för primärt en av de tre specificitetsfaktorer som 

TCE lyfter. ”Platsspecificitet” (tabell 3.10), vilket anspelar på lokaliseringsaspekter går tydligt 

urskilja ifrån LDG hantering av outsourcingbeslut. Liljedahl uttryckte som att det vore 

”häpnadsväckande om man outsourcade monteringen”, då detta är så starkt förknippad med 

Lammhult som stad. Att aktiviteter är starkt förenade med platser är precis vad teorin avser 

med ”platsspecificitet”, vilket här bekräftas av LDG. Ytterligare faktorer inom TCE som 

bekräftas är ”frekvens”, ”komplexitet”, ”opportunism”. ”antalet leverantörer” och 

”osäkerhet”. Eftersom samtliga av dessa faktorer går att urskilja av intervjun kan vi konstatera 
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att dessa utgör delar av LDG:s outsourcingbeslut. Således finner vi stöd i nästan alla de 

faktorer som TCE lyfter, förutom två specificitetsfaktorer. 

Avseende RBV teorin så kan vi konstatera att även denna har stöd hos LDG. Företaget tar 

hänsyn till vilka konkurrensfördelar de har när de fattar beslut om outsourcing. Detta går 

särskilt att urskilja i diskussionerna kring konfidentialitet och deras fokusering på att bevara 

kärnverksamheten. Återigen går det inte urskilja någon ingående definition i likhet med vad 

teorin lyfter avseende ”varaktig” och ”tillfällig” konkurrensfördelar, men eftersom den 

huvudsakliga innebörden har stöd så kan vi sammantaget konstatera att RBV har stöd.  

Avslutningsvis ska vi i likhet med Husqvarna och LDG fokusera på de unika faktorer som 

företaget lyfte fram vilka inte framgår med tydlighet i teorin. Vi kan notera att konfidentialitet 

och kulturella aspekter är dessa två, vilka vi känner igen ifrån analysen av Husqvarna. Således 

har vi ytterligare stöd för att dessa två faktorer är något som bör beaktas vid ett 

outsourcingbeslut, vilket innebär att vi har ytterligare anledning för att integrera dem i vårt 

beslutsverktyg.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att LDG bekräftar flertalet teoretiska faktorer, samtidigt 

som de bekräftar två av de tre unika faktorer som framkom ur Husqvarna analysen. När det 

kommer till bekräftelsen av teoretiska dimensioner går det konstatera att CvP, TCE och RBV 

alla har starkt stöd, men att det är något svagare stöd för de faktorer som framkom av teorin 

avseende fördelar, nackdelar och risker. Sammantaget ger LDG ett givande bidrag till vår 

studie, vilket möjliggör en ytterligare styrkt grund för vårt beslutsverktyg.  

5.4 Lantmännen ek. för. 

Lantmännen är ett klassiskt företag som har en intressant spin i form av att det är ekonomisk 

förening som har mycket fokus på lantbrukare runt om i landet som utgör delägare. Företaget 

har stor erfarenhet av outsourcing vilket framgick med all tydlighet i vår intervju med Lena 

Jonasson-Mejstad. Sammantaget utgör Lantmännen ett intressant och givande bidrag till vår 

studie, vilket nedanstående text framför i detalj. 

Återigen noterar vi att kostnadsreduceringsfaktorn utgör en av de viktigaste faktorerna som 

företag tar hänsyn till vid outsourcingbeslut. Vi kan dessutom notera att Lantmännen går mer i 

linje av Husqvarna när det kommer till kvalitetsfaktorn; kvalitet är en viktig del men utgör 

mer än minimumnivå som ska uppfyllas. För att kvaliteten ska säkerställas trycker 

Lantmännen, i likhet med Husqvarna, mycket på SLA-avtalen och vilken vikt dessa har för ett 
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lyckat outsourcingprojekt. Lantmännen framhävde också att kvalitet är en problematisk 

faktor, då den kan vara svår att mäta i flera avseenden. På så vis finner vi i stöd i den 

teoretiska faktorn ”kvalitetsbrist”, vilket enligt teorin anspelar just på risken att kvaliteten kan 

bli lidande. Det är också intressant att notera att Lantmännen lägger mycket vikt vid 

effektiviseringsfaktorn, till och med så mycket att de anser vara den viktigaste faktorn 

tillsammans med kostnadsreducering. Effektiviseringsfaktorn framkommer ur begreppet 

”prestation” i tabell 3.1, vilket innebär att Lantmännen ger ett empiriskt stöd.  

Ifall vi övergår till faktorn ”flexibilitet” som framkommer ur teorin i tabell 3.1 kan vi notera 

att Lantmännen hitintills i analysen utgör det första företaget som bekräftar flexibilitet 

avseende rekrytering och personal. Som Lena framförde, outsourcing innebär at ”man 

behöver inte se till att man har egen personal på plats hela tiden”. Detta anspelar på precis 

samma innebörd som teorin lyfte avseende rekryteringsflexibilitet, vilket därmed innebär att 

vi här får ett empiriskt stöd. För att analysera utifrån de resterande teoretiska aspekterna som 

tabell 3.1 framhäver kan vi konstatera att ”expertis” får stöd från Lantmännen, vilket går att 

urskilja i intervjun när Lena framhäver att man eftersträvar att med outsourcing generera 

högre kompetens snarare än att bibehålla samma nivå. När det kommer till de två resterande 

faktorerna ”innovation” och ”specificering” i tabell 3.1 finner vi inte direkt något stöd. Vi 

skulle kunna med kreativt tänkande koppla de specificeringsaspekter som teorin lyfter till 

Lantmännens fokus kring kärnverksamheten, men eftersom Lantmännen inte argumenterar 

utifrån de kritiska aspekterna som teorin framhäver avseende detta så anser vi att det vore en 

överdrift att påstå att ”specificeringsfaktorn” är bekräftad. 

Om vi blickar mer åt de faktorer som teorin lyfter avseende nackdelar och risker med 

outsourcing (tabell 3.3) kan vi direkt notera att Lantmännen lyfter något som hitintills i 

analysen ej berörts; social status internt i företaget. Teorin framhävde mycket avseende att 

outsourcing (primärt offshore outsourcing till länder med problem) kan bidra till ett låg social 

status både utifrån ett makro- (egna landet) och mikroperspektiv (internt). Lantmännen 

framhävde att det efter ett outsourcingprojekt insåg att de inte hade tagit hänsyn till vilken 

social status det gav internt i företaget, men att det nu i framtiden ser detta som en naturlig del 

av outsourcingbeslutet. Således bekräftas mikroperspektivet ur teorin avseende den låga 

sociala statusen.  De resterande faktorerna i tabell 3.3 bekräftas inte av företaget; det vill säga 

avseende vad teorin lyfter kring faktorerna ”minskad Frihet”, ”beroende”, ”konkurrens 

dilemma”, ”kompetensförlust” och globala problem (etik)”. 
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Vi fortsätter analysen genom att studera hur våra tre teoretiska pelare (CvP, TCE, RBV) 

samverkar med vad Lantmännen framhäver. Först och främst får vi återigen stöd för vad den 

teoretiska inriktning CvP framhäver; Lantmännen vill bevara sin kärnverksamhet och vill 

därmed inte outsourca aktiviteter nära förknippat med detta. Ett exempel på detta är aktiviteter 

som är nära förknippade med relationen till de ägare som finns inom den ekonomiska 

föreningen; det vill säga lantbrukare runt om i landet. Ytterligare ett intressant exempel är 

”ägarreskontran” som Lantmännen ej vill outsourca på grund av att den ”ligger för nära 

kärnverksamheten”. Däremot andra former av reskontra och redovisningsaktiviteter kan 

outsourcas enligt Lantmännen. Här kan vi notera hur en situationsbaserad aspekt förvandlar 

en vanligen outsourcad aktivitet till en kärnaktivitet, vilket ligger nära den teoretiska bild som 

CvP framhäver. För att fortgå till delfaktorer som tabell 3.7 lyfter (karaktäristiska drag för 

kärnaktiviteter) kan vi konstatera att primärt ”integration” och ”komplexitet” stöds. 

Lantmännen framhäver i intervjun tankegångar avseende detta i enlighet med vad teorin 

lyfter. Ifall vi blickar åt begreppet kärnkompetens och de delkriterier som teorin framhäver 

kan vi konstatera följande. Eftersom vi vid flertalet gånger upprepat sambandet med 

begreppet kärnkompetens, samt aspekter avseende att praktiska företag inte diskuterar 

definitionsfrågor, ska vi här hålla oss till en sammanfattande mening. Vi kan konstatera att 

Lantmännen bekräftar vad som teorin lyfter avseende kärnkompetens, men att ingående 

definitionskriterier ej bekräftas. 

TCE utgör återigen en teori som får starkt stöd i vår empiri. Vi kan dock notera att på grund 

av den marknadssituation som föreligger för Lantmännen så tar företaget inte direkt hänsyn 

till antalet leverantörer, med argumentationen ”det finns en uppsjö av dem”. Således kan vi ur 

ett analytiskt perspektiv konstatera att faktorn indirekt bekräftas, men eftersom de inte 

framhävde att det tar hänsyn till faktorn vid ett outsourcingbeslut så väljer vi att inte inkludera 

den faktorn under Lantmännen. ”Frekvens” och ”komplexitet” är ytterligare två faktorer som 

teorin avseende TCE lyfter, vilket bekräftas av Lantmännen. Lantmännen lyfter exempelvis 

att aktiviteter som är svåra att lära sig är mindre fördelaktigt att outsourca, medan repetitiva 

och enklare aktiviteter kan outsourcas. När det kommer till faktorn ”opportunism” och dess 

innebörd går det tydligt se att Lantmännens SLA-avtal utgör ett verktyg för att motverka 

detta. Lena framhäver att dessa avtal är deras sätt att hantera eventuella konflikter samt 

säkerställa att leverantören agerar i enlighet med deras intresse. För att övergå till de tre 

specificitetsfaktorerna som TCE lyfter (tabell 3.10) anser vi att ”en och halv” kan bekräftas. 

Vad vi menar med detta är följande. Mänsklig tillgångsspecificitet som teorin lyfter anspelar 



 

 
97 

 

likt teorin beskriver på graden av specifik kunskap som krävs för att utföra en aktivitet. Ifall vi 

iakttar vad Lantmännen lyfter avseende sin ägarrelation kan vi faktiskt se vissa liknelser. 

Enligt Lantmännen kan enbart de själva utföra detta för att det utgör en sådan central del av 

företaget och något som utgör en nyckel i deras ekonomiska förening. Man kan därför påstå 

att det krävs en specifik kunskap för att kunna utföra denna aktivitet, vilket därmed ger stöd 

för vad teorin lyfter avseende detta. Man kan dock studera det utifrån ett CvP perspektiv och 

påstå att det är aktivitetens koppling till kärnverksamheten som definierar det huvudsakliga, 

inte den mänskliga kunskapsnivån. På grund av detta väljer vi i ett analytiskt perspektiv att 

beakta stödet för ”mänsklig tillgångsspecificitet” som ”halvt”. Vad utgör då det andra som 

skapar vårt ovanstående påstående avseende ”en och halv”? Svaret - Faktorn 

”platsspecificitet” i tabell 3.10. Kopplingen till detta är tämligen stark; Lantmännen uttrycker 

att olika platser kräver olika beredskap, där de exemplifierar med Indien och aspekter som 

elektricitet, naturkatastrofer, IT-drift etc. Således innebär det att Lantmännen bekräftar ”en 

och halv” specificitetsfaktorer som TCE teorin lyfter. För att beakta den sista faktorn som 

tabell 3.10 lyfter har vi osäkerhet; vilket framgår genomgående i hela intervjun (exempelvis 

vid SLA-diskussionerna).  

Ifall vi blickar åt vår sista teoretiska pelare, RBV, kan vi konstatera att även denna har stöd 

hos Lantmännen. Konkurrensfördelar, vilket utgör den centrala faktorn i RBV, är något som 

Lantmännen beaktar vid outsourcingbeslut. Detta framgår vid ett flertal tillfällen, särskilt vid 

diskussionerna avseende kärnverksamhetsfokus och kompetens. Återigen framgår det inte 

med någon tydlighet ifall företaget har en särskiljning på ”tillfällig” och ”varaktig” 

konkurrensfördel vilket teorin fokuserar kring, eller hur termen ingående definieras. Men 

eftersom det kritiska budskapet av RBV utgör en medvetenhet kring konkurrensfördelarna 

och en outsourcingstrategi som formas därefter, kan vi konstatera utifrån Lantmännens 

agerande att detta bekräftas.  

Avslutningsvis ska vi, i likhet med Husqvarna och LDG, fokusera på de unika faktorerna som 

empirin framhävde. Först och främst finner vi återigen stöd för faktorerna SLA-avtal och 

kulturella aspekter. Avseende kulturella aspekter lyfter Lantmännen mycket aspekter kring 

kommunikation, där de menar att detta kan utgöra ett problem för ett outsourcingsamarbete. 

Lena framförde att vid vissa samarbeten måste man vara övertydlig med kommunikationen 

för att det ska kunna fungera. Vi kan också notera att denna faktor utgör en viktig del av 

Lantmännens beslutsunderlag, då de valde att outsourca indirekta köp till Prag eftersom 
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”personerna är svensktalande”. Vidare kan vi notera att Lantmännen skänker ytterligare två 

bidrag för beslutsverktyget som hitintills i analysen inte har upptagits. För det första har vi 

fackliga aspekter. Lena uppgav att vid vissa outsourcingprojekt krävs det ingående fackliga 

förhandlingar, vilket gör att Lantmännen tar stor hänsyn till detta vid outsourcingbeslut. 

Denna faktor utgör ett intressant bidrag till vårt beslutsverktyg och utvidgar till viss del en 

slags avtalsfaktor; både SLA-avtal och fackliga avtal utgör faktorer som företag måste ta 

hänsyn till. Till sist ska vi iaktta vad vi kallar ”kontinuitetsfaktorn” som framkommer ur 

Lantmännens intervju. Detta avser det Lantmännen beskrev avseende deras erfarenhet om 

outsourcing. Företaget beskrev att historiskt sätt har personalomsättningen varit för hög hos 

leverantörer vilket har inneburit att det inte har blivit en tillräckligt hög kontinuitet för att 

outsourcing ska bli lyckad. Ifall vi tänker kreativt skulle vi till viss kunna koppla det här till 

vad teorin lyfter avseende kvalitetsbrister (tabell 3.3), men detta utgör en alldeles för bred 

term för att lyckas täcka vad Lantmännen försöker lyfte avseende kontinuitet. 

Kontinuitetsbristen anspelar i Lantmännens fall anspelar på personalomsättningen; att 

personalen byts för ofta för att det ska råda en hög kontinuitet, det vill säga innebär en hög 

personalomsättning problematik för att inlärningseffekter med personalen kommer hela tiden 

förloras vid ombyte vilket medför stora problem. Denna specifika koppling avseende 

kontinuitet och personalomsättning lyfter inte teorin tydligt, och faktorn i sig skänker 

definitivt en viktig aspekt att beakta vid outsourcingbeslut. Ifall vi dessutom erinrar oss om 

Husqvarnas exemplifiering med hur kulturen i Indien ser ut med att det föreligger något slags 

krav att man bör byta jobb ofta, går det se hur kontinuitetsaspekten även framgår i detta 

avseende. Således kan vi konstatera att kontinuitet utgör en aspekt som företag beaktar, vilket 

därmed innebär att vi kan integrera den i vårt beslutsverktyg. 

Sammantaget kan vi konstatera att Lantmännen bekräftar en stör mängd av de faktorer och 

dimensioner som teorin framhäver, samtidigt som de bidrar genom att belysa unika faktorer 

som teorin inte tydligt framför.  

5.5 Tetra Pak AB 

Tetra Pak är ytterligare ett klassiskt svenskt företag som utgör största företaget vi har 

intervjuat i denna studie. Företaget skänker flera bidrag till vår studie, vilket nedanstående 

text kommer att framhäva. 

Vi inleder med att konstatera att vi har ytterligare ett företag som anser att kostnadsreducering 

utgör en av de viktigaste faktorerna för ett outsourcingbeslut. Som Sophia uttryckte det ”det 
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måste vara billigare i slutändan annars utgör outsourcing inget bra alternativ”. Däremot 

tillförde Sophia en aspekt mer tydligt än vad de övriga företagen belyste; nämligen att resan 

dit ofta innebär ökade kostnader. Dessa argument uppfångar väl vad teorin lyfter avseende 

kostnadsaspekterna, vilket innebär att Tetra Pak bekräftar teorin. Ifall vi övergår till 

kvalitetsfaktorn kan vi återigen notera ett exempel där kvaliteten har en lägre prioritet kontra 

kostnadsfaktorn, och där fokus är att ”kvaliteten inte ska sjunka efter outsourcing”. Med andra 

ord utgör kvaliteten en slags minimumnivå som utgör sekundär prioritet. Detta framgår 

särskilt tydligt när Sophia talar om att Tetra Pak inte vill outsourca produktionen, på grund av 

att man ”värnar om kvaliteten och varumärket”. Ifall outsourcing enligt företaget hade 

genererat en ökad kvalitet, så skulle knappast den argumentationen ha lyfts av företaget; 

vilket därmed påvisar hur kvalitetsfaktorn uppfattas. Utöver detta lyfter Tetra Pak även 

effektiviseringsfaktorn, och menar på att outsourcing kan ske för att ha möjlighet till att öka 

effektiviteten. Således kan vi konstatera att ”prestation” och vad den termen i trycker på i 

teorin bekräftas av företaget, då både effektivisering och kvalitet understryks.  

För att fortgå i de faktorer som framkommer ur teorin i tabell 3.1 kan vi konstatera att 

”expertis” har ett starkt stöd hos företaget. Sophia uttryckte att ett mål med outsourcing är att 

uppnå en högre kompetens, så att aktiviteten kan utföras bättre tack vare specialistförmågan. 

Avseende de övriga faktorerna och dess innebörd, det vill säga ”hastighet”, ”innovation”, 

”specificering” och ”flexibilitet”, så bekräftas dessa ej fullständigt av Tetra Pak. 

Avseende de risker och nackdelar som teorin lyfter (tabell 3.3) kan vi konstatera flera 

intressanta aspekter. Ifall vi börjar med ”minskad frihet” och vad teorin lyfter avseende detta 

så kan vi i Tetra Paks fall se hur denna aspekt får en aning motsatt innebörd. Vad teorin lyfte 

avseende minskad frihet var att outsourcing kan begränsa ett företags frihet i flertalet olika 

aspekter, då delar av verksamheten lämnas ifrån företagets egen kontroll. Ifall vi blickar åt 

vad Tetra Pak lyfter avseende att outsourca redovisningsfunktioner och finansiella 

transaktioner så var detta delvis på grund av att uppnå en ökad kontroll på verksamheten. 

Således utgjorde en minskad frihet och överlämnad kontroll till en extern part något positivt i 

detta avseende, då de genom att ha en tredje part att utföra sina transaktioner får en effekt av 

ökad kontroll. Effekten blev helt enkelt en slags extra granskande effekt på Tetra Pak, 

outsourcingen och överlämnandet bidrog till att företag fick ökad kontroll på de finansiella 

transaktionerna. Detta utgör en intressant infallsvinkel hur en nackdel faktiskt i vissa 

avseenden kan innebära något positivt, vilket Tetra Pak påvisar. Precis detta var dessutom 
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något som teorin lyfte, att vissa för- och nackdelar kan innebära spegelbilder av varandra; ofta 

beror det på utfallet av en händelse eller vilken situation som råder. Tetra Pak kan därmed 

bekräfta flertalet av de argumentationer som forskningen lyfte. 

Avseende faktorn ”konkurrens dilemma”, det vill säga att ett outsourcingsamarbete utvecklas 

till att gynna en konkurrent, kan vi notera att Tetra Pak bemöter detta på ett liknande sätt som 

Husqvarna; nämligen att inte outsourca hela processer. Argumentet bakom lyfts av Sophia 

genom att dra liknelser till Coca Cola – ”ingen ska ha det fullständiga receptet”.  

De resterande faktorerna som teorin lyfter avseende risker och nackdelar (tabell 3.3), det vill 

säga ”arbetslöshet”, ”låg social status”, ”beroende”, ”kompetensförlust” och ”globala problem 

(etik)”, finner vi inget tydligt stöd för. 

Våra tre teoretiska pelare (CvP, TCE, RBV) har alla stöd hos Tetra Pak. Ifall vi börjar med 

CvP kan ni notera att ett beaktande av kärnverksamheten och ett utformande av outsourcing 

därefter definitivt existerar. Vad som dock är intressant med detta företag är att det uppvisar 

en mer liberal inställning till outsourcing avseende kärnverksamheten. Sophia uttryckte det att 

”jag tror inte det är något som absolut inte kan outsourcas om man gör det på rätt sätt”. 

Däremot poängterar hon att det är både lättare och mer rimligt att outsourca funktioner som 

”back office”, det vill säga som löpande redovisning, städning, restaurang etc. Det går även 

notera i intervjun att Tetra Pak inte vill outsourca hela produktionen, eftersom man inte vill 

förlora kontrollen över de mest väsentliga delarna i sin kärnverksamhet. Vad som framgår av 

denna redogörelse är att företaget agerar i enlighet med ”kärnverksamhetstänket” när det 

kommer till outsourcing, men att de har en mycket mer liberal inställning till vad som anses 

vara möjligt att outsourca. Ifall vi djupdyker i de delfaktorerna som teorin lyfter avseende 

kärnaktiviteterna är det främst komplexiteten som bekräftats starkt. Avseende 

”kärnkompetens” så används inte det begreppet, och vi kan inte heller bekräfta den ingående 

definition och delkriterier som teorin för sig med. Återigen så innebär dock inte dessa 

aspekter det kritiska, utan det huvudsakliga budskapet med teorin kopplat till outsourcing 

innebär ett kärnverksamhetstänk, vilket uppenbarligen Tetra Pak bekräftar. Slutligen avseende 

CvP kan vi konstatera att den unika fördel som teorin lyfter kan bekräftas av företaget (tabell 

3.7). Fördelen som lyftes av teorin var att prestationen på de icke-kärnaktiviteter som 

outsourcas förbättras, vilket vi finner stöd i när Sophia uttrycker att ”outputen ska vid 

outsourcing bli bättre än om man skulle gjort det själv”. 
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TCE framgår bekräftas i flera punkter av Tetra Pak. Ifall vi börjar med de tre 

specificitetsfaktorerna (tabell 3.10) finner vi stöd för två av dem. Först och främst bekräftas 

”mänsklig tillgångsspecificitet”. Detta går att notera tydligt dels avseende deras konstaterande 

att kundnära kontakter ej kommer att outsourcas, dels avseende när de påstår att kritiska delar 

av produktionen inte kan outsourcas på grund av där krävs det en specifik kunskap för att 

värna om Tetra Paks varumärke och den standard som företaget står för. Båda dessa 

argumentationer står i överenstämmelse med vad TCE lyfter avseende graden om specifik 

kunskap förknippat med vissa aktiviteter, vilket därmed bekräftar ”mänsklig 

tillgångsspecificitet”. Vidare har vi ”platsspecificitet” som TCE fokuserar kring. Tetra Pak 

framhäver att vissa olika platser kräver olika beredskap, vilket går notera i diskussionerna 

avseende Tetra Paks ”contingency plan”.  Således finner vi stöd för ytterligare en 

specificitetsfaktor. 

En ytterligare central faktor inom TCE är ”komplexitet”, vilket vi tidigare har nuddat vid 

avseende CvP stycket. Komplexitetsfaktorn framstår som särskild viktig i Tetra Paks 

beslutsunderlag för outsourcing, eftersom de exemplifierade med ett tidigare fall som hade 

hänt där komplexiteten utvecklades till att bli den största nackdelen med ett 

outsourcingprojekt. Vidare har vi faktorer som ”frekvens”, ”opportunism” och ”antalet 

leverantörer” (tabell 3.10). Ifall vi börjar med frekvensen på aktiviteter kan vi finna starkt stöd 

hos Tetra Pak; Sophia beskrev att aktiviteter med låg frekvens är mer rimliga att outsourca då 

volymmässiga skalfördelar kan uppnås extern. Avseende ”opportunism” kan vi konstatera att 

detta utgör en del av Tetra Paks beslutsunderlag, vilket särskilt framgår i diskussionerna 

avseende SLA-avtal och den globala marknaden. Sophia framhävde att avtalen säkerställer att 

leverantören agerar i enlighet med deras intresse, samt att marknaden de agerar på är så global 

att problematiken med ett fåtal leverantörer och maktutnyttjande inte blir aktuellt. Således kan 

vi konstatera att ”antalet leverantörer” utgör en slags indirekt faktor som företaget inte 

behöver ta hänsyn till, precis som för Lantmännen. Därav väljer vi ur ett analytiskt perspektiv 

att inte se denna faktor som fullständigt bekräftad, eftersom den uppenbarligen inte är en del 

av företagets beslutsunderlag (det behövs inte). Som en sista faktor i TCE ska vi återigen 

konstatera avseende ”osäkerhet” att denna faktor bekräftas. Eftersom begreppet och 

innebörden är så pass brett och synonymt med ett risktänkande är detta inte särskilt 

förvånande.  
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Även RBV stöds av Tetra Pak. Konkurrensfördelar är något som företaget noga beaktar vid 

outsourcingbeslut. Utöver att det uttryckligen konstateras i intervjun, framgår det särskilt 

starkt i diskussionerna avseende deras motto ”Protect what is good”, och hur de framhåller att 

bevara sitt ”fullständiga recept”. När det kommer till de teoretiska diskussionerna avseende 

”varaktig” och ”tillfälliga” konkurrensfördelar görs ingen differentieringen avseende detta, 

och inte heller definitionsdiskussioner. Däremot som vi konstaterat tidigare utgör inte detta 

något som vi förväntar oss av praktiska diskussioner, och inte heller det som är det kritiska i 

RBV teorin. Det viktiga är att Tetra Pak agerar i enlighet med det agerande som RBV teorin 

förespråkar, vilket innebär att vi konstatera ytterligare ett empiriskt stöd för teorin. 

Avslutningsvis har vi vad vi kallar ”unika faktorer”; sådana som teorin inte tydligt framhåller. 

Vad som framgår är tre unika faktorer; SLA avtal, konfidentialitet och standardisering. Ifall vi 

först fokuserar kring SLA-avtal, framhäver Tetra Pak likt Lantmännen och Husqvarna att 

dessa utgör en viktig del av outsourcingbeslutet. I kontraktet specificeras de krav som ställs på 

leverantören, vilket utgör en nödvändighet för ett lyckat outsourcingsamarabete. Vi kan nu 

konstatera att vi har tre olika företag som bekräftar hur viktig faktorn är vid ett 

outsourcingbeslut, vilket skänker tydliga indikationer för vårt beslutsverktyg. Vidare har vi 

återigen konfidentialitet och hemlig informationsfaktorn. Eftersom vi ingående analyserat och 

diskuterat dess innebörd behöver vi här inte upprepa oss. Vad som dock är värt att notera är 

att samtliga företag i analysen hitintills har bekräftat denna faktor. Till sist har vi faktorn 

standardisering, något som inte har lyfts av övriga företag. Tetra Pak framhävde att företaget 

kan välja att outsourca vissa aktiviteter i deras globala koncern för att detta leder till att 

aktiviteterna standardiseras i hela koncernen. Detta medför stora fördelar enligt företaget, 

vilket förklarar varför de beaktar denna faktor vid outsourcingbeslut. Standardiseringsfaktor 

utgör en särskilt intressant effekt som kan följa av outsourcing, och vi kan se att detta blir 

särskilt viktigt i stora koncerner som är spridda globalt.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Tetra Pak bekräftar flertalet teoretiska faktorer 

samtidigt som de lyfter två unika faktorer. Det som var särskilt intressant med Tetra Pak var 

deras liberala inställning till outsourcing, något som inte har framgått lika tydligt av de andra 

företagen. Sedan var det intressant att de lyfte standardiseringsfaktorn; något som inget av de 

övriga företagen har belyst. 
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5.6 VIDA AB 

VIDA AB är ett gammalt svenskt klassiskt ”sågverksföretag” som utgör ett unikt och 

intressant bidrag till vår studie. Företaget har stor erfarenhet av tidigare outsourcing, och de 

håller dessutom på i dagsläget att diskutera nya satsningar avseende outsourcing. 

Sammantaget bidrar VIDA på ett flertal sätt, vilket nedanstående text ingående kommer att 

förklara. 

För att börja likt vid tidigare företag ska vi fokusera på kostnadsaspekten som framgår med 

tydlighet i teorin. I enlighet med vår förväntan utgör VIDA ytterligare ett företag som anser 

att kostnadsaspekten utgör en av de viktigaste faktorerna vid ett outsourcingbeslut. VIDA 

menar på att målsättningen med all outsourcing är att det ska bidra till minskade kostnader, 

vilket påvisar faktorns vikt i beslutsunderlaget. Vi kan dessutom notera samma argumentation 

som skådades vid Husqvarna och Lantmännen avseende kvalitet, nämligen att kvaliteten ska 

vara minst lika bra efter outsourcing, men förhoppningen är en ökad kvalitet. Således utgör 

kvaliteten för VIDA vad vi kallar en minimumnivå, som utgör en viktig faktor men 

fortfarande inte lika viktig som kostnadsreduceringsfaktorn. Det går också skåda att 

”kvalitetsbrist” faktorn som teorin lyfter stöds utav VIDA; de uttrycker att kvaliteten är en 

viktig del och för att säkerställa att inte denna blir bristande har man en controllerfunktion 

som kontinuerligt se över kvaliteten. Utöver vad vi nämnt ovanstående kan vi konstatera att 

vad teorin framhäver kring ”expertis” bekräftas av VIDA. Företaget uttryckte tydligt att ett 

outsourcingprojekt ska generera ökad kompetens, vilket anspelar på vad teorin lyfte avseende 

expertis. Vidare kan vi också konstatera att ”flexibilitet” bekräftas av Vida AB; dock inte i 

någon vidare detalj. Vid intervjun framhävdes inte den direkta innebörden av uttrycket, utan 

företaget anspelade på mer flexibilitet i allmänhet. Eftersom vi inte med säkerhet kan 

konstatera att VIDA bekräftar samtliga aspekter som teorin lyfter avseende flexibilitet får vi 

försiktigt konstatera att det finns ett visst stöd, men inte fullständigt. Samma sak går 

konstatera avseende ”prestation” begreppet i tabell 3.1; det finns visst stöd avseende kvalité 

men inte fullständigt. Faktorer i tabell 3.1 som dock helt lyser med sin frånvaro är 

”specificering”, ”innovation” och hastighet. 

Ifall vi mer ingående blickar åt vad teorin lyfter avseende nackdelar och risker med 

outsourcing (tabell 3.3) har vi redan konstaterat att kostnadsaspekter och kvalitetsbrister 

föreligger. Särskilt avseende bevakningskostnader och kontrollen som lyfts av tabell 3.1 

avseende ”kostnadsökning” faktorn stöds av VIDA. Ifall vi blickar åt de andra faktorerna och 

vad teorin belyser avseende dessa finner vi inget direkt stöd i vad som VIDA framhäver. Med 
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andra ord lyser faktorerna ”social status”, ”minskad frihet”, ”beroende”, ”konkurrens 

dilemma”, ”kompetensförlust” och ”globala problem (etik)” med sin frånvaro. 

Låt oss nu övergå till våra tre teoretiska pelare; CvP, TCE och RBV. Vi kan konstatera först 

och främst att samtliga tre teorier har stöd hos VIDA. Ifall vi börjar med CvP som betonar ett 

fokus på kärnverksamheten finner vi direkt stöd från vad VIDA framhäver. För just VIDA 

utgör sågverket en uppenbar del av deras kärnverksamhet, och i enlighet med den teoretiska 

bilden som CvP understryker konstaterar Vida att på grund av att sågverket är så pass 

förankrat i deras kärnverksamhet så detta ej tänkbart att outsourca. Vi kan även notera att 

VIDA talar mycket om komplexiteten med sågverket, där aspekter till de låga 

vinstmarginalerna betonas som särskilt viktiga. Ifall vi erinrar oss om den teoretiska 

framställningen och de delfaktorer (karaktäristiska drag) som begreppet kärnaktivitet har 

framgick ”komplexitet” som en sådan. Överenstämmelsen är med andra ord tydlig. Även 

utbuds- och integrationsfaktorn framhävs med tydlighet av VIDA. Bernt förklarade att de var 

tveksamma till att outsourca inköp av timmer, produktion av timmer samt försäljningen på 

grund av att de var så pass nära integrerade med varandra. Som en sista kommentar avseende 

CvP kan vi återigen konstatera att den teoretiska innebörden av kärnkompetens kopplat till 

outsourcing bekräftas av Vida, men att den ingående definitionen inte går att bekräfta. 

TCE får ett starkt stöd av VIDA; flertalet faktorer bekräftas. Ifall vi börjar med de tre 

specificitetsfaktorerna (tabell 3.10) kan vi konstatera att två av dessa framgår väldigt tydligt – 

”mänsklig tillgångsspecificitet” och ”platsspecificitet”. Först och främst kan vi konstatera att 

Bernt framhäver att sågverket i Vidas verksamhet är otroligt kunskapskrävande och att enbart 

den faktorn i sig motverkar möjligheten till outsourcing. Detta har stark överenstämmelse med 

vad TCE lyfter avseende ”mänsklig tillgångsspecificitet”, det vill säga graden av specifik 

kunskap som en aktivitet är förknippad med. Avseende ”platsspecificitet” kan vi urskilja att 

lokala alternativ och närheten utgör en viktig faktor för VIDA. Företaget menar på att de 

föredrar lokala alternativ före utländska alternativ, vilket med andra ord innebär att 

lokaliseringsfaktor utgör en del av deras outsourcingbeslut. För att fortgå i vad TCE teorin 

lyfter har vi faktorerna ”frekvens” och ”komplexitet” som båda bekräftas av VIDA. 

Komplexitet har vi nuddat i ovanstående, och frekvens framgår tydlighet när företaget 

förklarar att en låg frekvens på aktiviteter kan tala för att outsourcing utförs (i enlighet med 

TCE). Vidare har vi faktorerna ”opportunism” och ”antalet leverantörer”, vilket framgår i 

intervjun när företaget diskuterar eventuella maktproblem som kan uppkomma. Bernt 
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framhäver att de eftersträvar att ha flertalet leverantörer att jämföra, för att motverka risken av 

maktutnyttjande. Detta ligger i linje med vad den TCE lyfter avseende dessa faktorer. Den 

sista faktorn som framgår av TCE, ”osäkerhet”, går även bekräfta genom att ta hänsyn till 

flertalet diskussioner i intervjun (exempelvis precis nämnda maktproblematiken). I likhet vad 

vi nämnde ovan anser vi det relativt självklart att företag bekräftar osäkerhetsfaktorn då denna 

faktor har en bred betydelse och ligger nära betydelsen av ”risker i omgivningen”.  

För att tala om RBV, som fokuserar kring konkurrensfördelar, kan vi konstatera att VIDA 

beaktar detta vid sina outsourcingbeslut. Det framgick tydligt att deras hantering och 

optimering av sågverket utgör en stor del av deras konkurrensfördel, och det som särskiljer 

företaget mot andra sågverk. Av den anledningen enskilt vill de inte outsourca aktiviteter 

avseende detta, eftersom det uppenbarligen hade skadat konkurrensfördelarna. Huruvida 

företaget beaktar ”tillfälliga” och ”varaktiga” konkurrensfördelar framgår ej, inte heller 

definitionsfrågor. Däremot bekräftas det som RBV primärt fokuserar kring, vilket innebär att 

ytterligare ett företag skänker empiriskt stöd till RBV teorin. 

Avslutningsvis ska vi fokusera på de unika faktorer som företaget lyfter fram avseende 

faktorer som beaktas vid outsourcingbeslut. Till och börja med har vi kulturella aspekter, som 

i VIDA:s fall har en specifik inriktning. Vad som framgick av intervjun var att företaget 

föredrog att ha lokala transportaktörer eftersom det utgjorde lite av deras företagskultur; man 

vill ha en närhet och kontakt till lokala aktörer. Det som är intressant med denna aspekt är att 

den anspelar på just den ”interna kulturen”, det vill säga företagskulturen, istället för att tala 

om mer externa kulturer och eventuella kulturkrockar. På så vis bidrar VIDA med ytterligare 

en dimension inom en faktor som tidigare framkommit, vilket sammantaget skänker 

ytterligare aspekter till vårt beslutsverktyg. Ytterligare en unik faktor som framkom är 

fackliga aspekter, något som även Lantmännen belyste. VIDA förklarade att facket tidigare 

hade stoppat ett outsourcingprojekt för företaget, vilket innebär att företaget tar noga hänsyn 

till denna faktor. Vi kan således få ytterligare stöd från ett företag att fackliga aspekter utgör 

en viktig faktor som beaktas vid outsourcing beslut. 

Sammantaget bekräftar företaget teoretiska aspekter samtidigt som de bidrar med två unika 

faktorer. Särskilt intressant är deras fokusering på den ”interna kulturen”, något som hitintills 

inte framgått med tydlighet i analysen. 
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5.7 Integrerad analys 

Inom detta avsnitt ska vi ”lyfta ridån” som vi inledningsvis konstaterade för att analysera 

samtliga företag tillsammans. Vi kommer således här att integrera samtliga ovanstående 

isolerade analyser för att fatta slutgiltiga konstaterande avseende mönster och kopplingar till 

den teoretiska referensramen. Detta avsnitt kommer även att tydliggöra de val vi har tagit för 

beslutsverktyget, då vissa faktorer har utvecklats och sammanfogats, medan andra har 

uppdelats. Detta utgör således det sista steget i den heltäckande grund som vårt beslutsverktyg 

bygger på.  

Låt oss börja med att analysera de mönster som framkom ur den empiriska analysen, och hur 

detta kan kopplas mot vår teoretiska referensram. Tabell 4.7 som vi skapade i slutet av 

empirikapitlet utgör ett försteg till denna analys, då vi redan där kunde urskilja vilka mönster 

som fanns emellan företagen. Ifall vi iakttar denna tabell och vad som framkom ur 

ovanstående isolerade analyserna kan vi först och främst fokusera på 

kostnadsreduceringsfaktorn. Det framgick ur vår ovanstående analys att denna faktor utgjorde 

bland den viktigaste faktorn som företag tar hänsyn till vid outsourcingbeslut. Samtliga 

företag bekräftade detta, vilket innebär att vi kan konstatera med stark grund att outsourcing 

ofta utförs med målet att reducera kostnader. Forskningen och teorin tryckte mycket på 

kostnadsaspekter, och vi kunde konstatera utifrån teorin att kostnad kan både utgöra en för- 

respektive nackdel. Vad forskningen menade med detta var att det berodde på utfallet, att 

risken med outsourcing är att kostnadsreducering i själva verket blir en kostnadsökning. Det 

framgick ur våra ovanstående analyser att företagen fokuserade mer på att tala om det positiva 

utfallet, medan de var relativt restriktiva att belysa eventuella risker. Vi kunde urskilja det 

risktänket hos primärt Tetra Pak och LDG, som både tryckte på aspekter avseende 

kostnadsökningar. Sammantaget kan vi konstatera att vi starkt stöd för kostnadsfaktorn, och 

mer specifikt att det positiva utfallet bekräftades. I beslutsverktyget kommer vi sammanfoga 

”kostnadsökning” och ”kostnadsreducering” till faktorn ”kostnad”, för att tydliggöra och 

förenkla verktyget. 

En ytterligare intressant aspekt som förkom närliggande med kostnadsfaktorn var kvalitet. 

Här kunde vi skåda att nackdelar och risker var mer vanligt för företag att beakta snarare än 

att se kvalitet som en fördel av outsourcing. Samtliga företag gav sken av att målet var att 

kvaliteten ”inte skulle sjunka”, vilket anspelar på att det utgör en slags sekundär prioritet och 

en minimumgräns relativt kostnadsfaktorn som måste uppfyllas. Vissa företag sa att de gärna 

önskade att outsourcing skulle generera en högre kvalitet, men det framgick enligt oss med 
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självklarhet att det realistiska fokus snarare var på att kvaliteten skulle bibehållas på en 

liknande nivå. LDG framträdde som beaktade kvaliteten särskilt mycket, vilket vi tolkar som 

ett resultat av deras bransch och företagsprofilering. Vi kan sammantaget konstatera att 

kvalitetsfaktorn får stöd i samtliga företag, och att faktorn till skillnad från konstadsfaktorn 

mer lutar åt risk och nackdelar snarare än åt fördelar. 

Expertisfaktorn som teorin lyfte, att outsourcing ger tillgång till specialistkunskap och 

teknologi, fick också stöd av samtliga företag. Däremot skiljde det något internt hur man 

tolkade kompetens och expertis bland företagen. Samtliga företag förutom LDG anspelade på 

att målet med outsourcing var att generera ökad kompetens. Husqvarna var det enda företaget 

som kopplade expertisen till teknologiska aspekter, medan LDG kopplade kompetens till ett 

slags krav för att säkerställa kvalitet. Oavsett vad dock kan vi konstatera ett tydligt mönster 

bland företagen samt att empirin skänker starkt stöd för vad teorin lyfter avseende 

expertisfaktorn. En sista kommentar som är värt att tydliggöra är att vi kommer sammanfoga 

”expertis” och ”kompetensförlust” till ”kompetens” i beslutsverktyget. Anledningen till detta 

är att båda faktorer belyser kompetensaspekter, där den förstnämnda belyser fördelar och den 

sistnämnda belyser risker. Således får vi en liknande effekt som vid ”kostnads” faktorn, 

samtidigt som beslutsverktyget blir tydligare och enklare. 

Ovanstående tre faktorer berör teoretiska aspekter avseende för- och nackdelar samt risker, 

och mönstret här är att samtliga bekräftar teorin. Däremot kunde vi dra en slutsats att detta 

inte gick att konstatera kring alla faktorer. Ifall vi börjar med att fokusera på faktorer som 

framom ur de teoretiska fördelarna (tabell 3.1) kunde vi notera att enbart Husqvarna kopplade 

outsourcing till ”innovation” faktorn; att outsourcing genom tidsfrigörelse och ökade resurser 

kan bidra innovation och produktutveckling. Här måste följande kommenterades. Även om 

Husqvarna var det enda företaget som kopplade kostnadsbesparingen av outsourcing till 

investering i innovation, behöver detta inte vara hela sanningen. Eftersom vi kunde konstatera 

att samtliga företags viktigaste faktor var en kostnadsreducering, kan vi först och främst vara 

säkra på att outsourcing innebär ökade resurser för samtliga företag. Däremot hur dessa 

frigjorda resurser sedan återinvesteras, var enbart Husqvarna tydliga med att redogöra för. 

Således är det fullt möjligt, och även troligt, att de resterande fyra företagen återinvesterar 

detta i bland annat produktutveckling, vilket innebär att vi måste vara försiktiga i våra 

slutsatser. Vi gör således konstaterandet att även om ”innovation” faktorn som teorin lyfter 
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enbart direkt bekräftas av ett företag, så anser vi att den förmodligen är relevant för samtliga 

företag, med hänvisning till vår förda argumentation. 

En liknande tankelogik skulle kunna appliceras för ”flexibilitet” faktorn kopplat till 

likviditetsaspekter som teorin lyfte. Det är möjligt att outsourcing generar detta för företagen, 

men återigen eftersom inget företag fullständigt (Husqvarna och VIDA i viss mån) redogjorde 

för detta, är vi försiktiga med att konstatera något. Vad vi däremot kan säga är att 

Lantmännen, till skillnad från övriga företag, underströk med tydlighet flexibiliteten avseende 

personalomsättning och rekrytering. Detta utgjorde en del av flexibilitet som teorin lyfte, 

vilket innebär att vi har ett empiriskt stöd för detta. Utöver detta är det värt att kommentera att 

VIDA ansåg flexibilitet som en viktig faktor i deras outsourcingbeslut, men eftersom de inte 

var tydliga exakt i vilken utsträckning är det svårt att peka på vilken del av teorin som stärks. 

Sammantaget kan vi dock få en uppfattning om att faktorn ”flexibilitet” utgör en faktor för 

outsourcingbeslut, men att tolkningen av den och i vilken mån den appliceras är varierande. 

”Hastighet” och ”specificering” saknade stöd hos samtliga företag. ”Specificering” är 

någorlunda svårapplicerad enligt oss, då den anspelar på mycket av vad kärnverksamhets 

fokus trycker på. Varför vi ansåg att denna inte riktigt bekräftades av något företag är att 

argumentationerna i teorin avseende specificering tryckte på att ett primärt fokus är att 

utveckla sin verksamhet till en specialistorganisation. Eftersom företagen inte gjorde en direkt 

koppling till att outsourcing skulle skapa detta, utan istället talade i mer generella termer som 

mer anspelar på CvP teorin, anser vi att vi inte kan konstatera att det överensstämmer med 

”specificerings” faktorn i tabell 3.1. Eftersom termen är så svårapplicerad, och uppfångas till 

stora delar av ”kärnverksamhetstänket”, så kommer vi ej att inkludera denna term i 

beslutsverktyget. När det kommer till ”hastighet” var det inget företag som lyfte aspekter 

kring detta (teorin fokuserar kring leveransprocesserna). Vi har valt att inte inkludera 

”hastighet” i vårt beslutsverktyg eftersom vi anser den vara alldeles för snäv och i viss mån 

något förvirrande. Hastighet anspelar i teorin på leveransprocesser, med förklaringen att när vi 

aktiviteter outsourcas kan detta medför ökad hastighet på leveransprocesser. Men eftersom 

detta uppenbarligen inte är fallet för de flesta aktiviteterna, samt att termen ”hastighet” kan 

skänka tolkningar till exempelvis effektivisering och övriga termer, anser vi att det finns fler 

fördelar i ett praktiskt beslutsverktyg att ta bort termen än att ha kvar den.  

”Prestation”, som utgör den sista faktorn i tabell 3.1, är också svårapplicerad. Eftersom 

faktorn är så aggregerad bekräftas den av samtliga företag, där vissa företag skänker mer stöd 
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än andra. Vi anser att faktorn i sig inte skänker någon vidare innebörd, utan att det är bättre 

för vårt beslutsverktyg att särskilja termerna inom ”prestation” och låta dessa stå för sig själv. 

Av denna anledning kommer faktorn ”prestation” att strykas ur beslutsverktyget, för att 

uppdelas till två nya faktorer: ”effektivisering” och ”kvalitet”. Eftersom prestation i teorin 

anspelar mycket på effektiviserings- och kvalitetsaspekter, möjliggör detta en mer tydlig 

förklaring av prestation. Empiriskt kunde vi också notera att termerna effektivisering och 

kvalitet förekom ofta, vilket än mer stärker vår metodik. Vi kommer även sammanfoga 

”kvalitetsbrister” faktorn med den nya faktorn ”kvalitet”, för att tydliggöra och förenkla 

beslutsverktyget. 

För att fokusera på de resterande nackdelar och risker vi ej kommenterat i tabell 3.3, finns det 

flera noterbara aspekter som vi ska beröra. Vad som sammantaget går konstatera är att vissa 

faktorer hade stöd från vissa företag, medan vissa faktorer saknade helt stöd bland samtliga 

företag. Ifall vi börjar med faktorn ”beroende” som anspelade särskilt på ett teknologiskt 

beroende är det intressant att notera att enbart Husqvarna nämnde den här faktorn. Husqvarna 

lyfte på ett tydligt sätt hur ett mångårigt samarbete med en organiskt utvecklad teknologisk 

lösning kan resultera till en problematisk situation. De övriga företagen valde att inte tillägga 

något av dessa aspekter, vilket antingen kan ligga i att de inte beaktar det, eller att det utgör 

känslig information. Vi får därför i denna studie se att faktorn är bekräftad i en viss grad, men 

inte fullständigt.  Husqvarnas diskussion avseende teknologiskt beroende kunde vi även 

koppla till faktorn ”konkurrens dilemma”; en faktor som i helhet var svagt förekommande i 

empirin. Utöver Husqvarna var det enbart Tetra Paks diskussioner avseende att aldrig 

outsourca hela processer som vi kunde koppla till faktorn. Däremot innebär det inte en direkt 

bekräftelse, utan vi kunde i deras agerande tolka det som ett verktyg att motverka konkurrens 

dilemman. Således är det ytterligare en nackdel och risk faktor som har en relativt svag 

överenstämmelse. Ytterligare en närliggande faktor är ”minskad frihet” som teorin lyfter, 

vilket lös helt med sin frånvaro i empirin. Vad som är intressant att notera är att denna faktor 

förekom enbart hos Tetra Pak, men där med en motsatt innebörd. För Tetra Pak utgjorde 

minskad frihet avseende att outsourca finansiella transaktioner en positiv aspekt; eftersom 

detta ökade kontrollen på verksamheten. Återigen var detta dock en någorlunda indirekt 

koppling, vilket gör att faktorn i sin helhet måste anses som obekräftad hos samtliga företag. 

Ifall vi övergår till faktorerna ”arbetslöshet” och ”kompetensförlust” saknade även dessa stöd 

hos samtliga företag. Innan vi fortgår med de två sista faktorerna som teorin lyfte avseende 

nackdelar och risker, vill vi delge en analytisk tolkning av den bristande överenstämmelsen. 
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Vår tolkning är att anledningen till att nackdelar och risker förekommer i mycket mindre 

utsträckning än fördelar behöver nödvändigtvis inte bero på att det är hela sanningen; utan att 

det föreligger problematik med känsligt ämne och intressen. Vad vi menar med det här är att 

enligt vår uppfattning så är det tämligen självklart att företag hellre talar om positiva aspekter 

avseende outsourcing och sin verksamhet i allmänhet, särskilt när de själva genomfört stora 

outsourcingsprojekt nyligen som exempelvis Husqvarna och Lantmännen. När det kommer 

till problem, risker och nackdelar med strategier som outsourcing är det givetvis både icke 

attraktivt och känsligt att tala om detta, vilket vi ser som en förklaring till vårt empiriska 

utfall. Därför måste vi vara försiktiga när vi betänker och analysera detta material, eftersom 

den bristande överenstämmelsen i empirin med vad forskningen lyfter avseende risker och 

nackdelar kan ha en logisk förklaring. 

För att beakta de två sista faktorerna avseende nackdelar och risker, ska vi börja med ”låg 

social status”. Teorin särskilde denna faktor dels ur ett makro- (egna landet) och 

mikroperspektiv (egna företaget). Vi kunde notera i ovanstående analyser att enbart 

Lantmännen lyfte denna faktor, och enbart avseende mikroperspektivet; det vill säga det 

interna företaget. Den bristande överenstämmelsen kan återigen ligga i den förklaring vi gav i 

ovanstående stycke. Den sista faktorn, vilket vi som författare anser som den absolut 

viktigaste, är ”globala problem (etik)”. Denna faktor berör etiska aspekter, särskilt avseende 

offshore outsourcing till bland annat utvecklingsländer, och berör problematiken med bland 

annat låga levnadsstandarder och hur outsourcing kan påverka detta. I våra analyser fann vi 

inga tydliga och direkta kopplingar till denna faktor, vilket kan bero på flera skäl. Möjliga 

förklaringar kan vara känsligt ämne, hemlig information, att företagen fokuserade kring att 

belysa vissa faktorer, osv. Oavsett vad anledningen är dock, så vill vi kommentera följande 

avseende denna faktor. När outsourcing diskuteras så anser vi att företag måste beakta etiska 

aspekter som den absolut viktigaste faktorn, eftersom det uppenbarligen föreligger stora 

problem i den värld vi lever i idag. Människolidande, korrupta länder, lågavlönade familjer, 

låga levnadsstandarder, bristande säkerhet utgör bara några exempel på den verklighet som 

föreligger för otroligt många människor. Detta måste beaktas enligt oss, och om ett 

outsourcingprojekt på något sätt bidrar till att skada eller försämra situationer för människor 

så anser vi att detta aldrig bör genomföras. Vi anser att moral och etik bör vara den viktigaste 

och drivande faktorn hos samtliga människor, i samtliga situationer. Av denna anledning 

kommer vårt bidrag till beslutsverktyget vara att forma etiska aspekter som den absolut 
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viktigaste faktorn i verktyget. Det finns ingen situation enligt oss där denna faktor har en 

mindre vikt relativt övriga faktorer; utan moral och etik är alltid en grundförutsättning. 

Låt oss övergå till att studera hur våra tre teoretiska pelare (CvP, TCE, RBV) överensstämde 

med vad som framkom ur analyserna ovan. Eftersom vi i ovanstående isolerade analyser 

ingående belyst hur varje teori och dess komponenter har överensstämt på respektive företag, 

ska vi här fokusera på de övergripande mönstren. Vad som med tydlighet går konstatera att 

samtliga företag bekräftar samtliga ”tre pelare”; där särskilt CvP och TCE framstod som 

tydliga. Detta skänker en betryggande bild i ett forskningsperspektiv, eftersom de mest 

dominanta och framträdande teorierna inom outsourcing är även starkt förekommande i 

praktiken. Ifall vi börjar med CvP kan vi konstatera att detta utgjorde en teori som väl 

överensstämde med företagens sätt att hantera outsourcingbeslut. Samtliga företag lyfte vid 

flertalet tillfällen upp vikten av att fokusera på kärnverksamheten, och att det mest rimliga att 

outsourca är just icke-kärnaktiviteter/kringtjänster. Vad dessutom tydligt framkom ur våra 

isolerade analyser var att terminologin hos företagen fokuserade kring kärnaktiviteter och 

kärnverksamhet. Vad som framkom i teorin var att även begreppet ”kärnkompetens” 

florerade, men att den huvudsakliga innebörden av teorin var densamma som för 

kärnaktivitetsforskningen. Av dessa anledningar väljer vi att sammanfoga begreppen i 

beslutsverktyget, där vi tillämpar ”kärnverksamhet”. Eftersom beslutsverktyget ämnas 

tillämpas av verkliga företag är det viktigt att hålla sig till den terminologi som är mest 

förståeligt och dominant ute i praktiken; vilket är förklaring till vårt val. Kärnverksamhet 

begreppet uppfångar dessutom den huvudsakliga innebörden av både forskningen kring 

kärnaktivitet och kärnkompetens, vilket styrker vårt val ytterligare. Ytterligare en sak vi 

kunde konstatera var att de karaktäristika dragen inte hade så mycket effekt ute i praktiken, då 

definitionsfrågor inte utgör något vidare fokus för företag. Eftersom det kritiska i CvP utgör 

ett fokus på kärnverksamheten och att outsourcing bör ske av icke-kärnaktiviteter, samt att 

företagen i vår studie starkt relaterade till dessa tankegångar, finns det ingen anledning till att 

ingående uppställa de karaktäristika dragen i beslutsverktyget. Syftet med beslutsverktyget är 

att underlätta för verkliga företags beslutsfattande; att då inkludera något som har bristande 

relevans, samt riskerar att skapa en förvirring, vore högst ofördelaktigt. 

TCE visade sig ha ett starkt stöd hos företagen. Ifall vi studerar mönstren som framkom hos 

företagen går det konstatera att sammantaget att nästan alla faktorer som TCE fokuserar kring 

har starkt stöd hos företagen. Den enda faktorn som lyste med sin frånvaro var ”fysisk 
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tillgångsspecificitet” (graden av specifika produkter och verktyg). Vår tolkning av detta är att 

faktorn förmodligen är för specifik för att helt bekräftas av företag, vilket innebär att den 

mycket möjligt kan föreligga, men att det inte framkommer självklart av företagens 

diskussioner. Ifall vi däremot blickar åt mänsklig- och platsspecificitet kan vi konstatera att 

Lantmännen, VIDA och LDG tydligt bekräftar platsspecificitet, medan enbart VIDA primärt 

bekräftar den mänskliga specificiteten. Dessa specificitetsfaktorer har således mycket mer 

tydligt stöd. Vidare kan vi konstatera att ”frekvens”, ”opportunism” och ”komplexitet” 

bekräftas av samtliga företag. Vad som är intressant att notera är att opportunism faktorn 

primärt motarbetades genom SLA-avtal och beaktning av flertalet leverantörer. TCE väljer att 

koppla opportunismen mot just antalet leverantörer, vilket innebär att empirin ytterligare 

bekräftar den teoretiska uppfattningen. När det kommer till att beakta antalet leverantörer kan 

vi konstatera att den faktorn primärt existerar hos Husqvarna, LDG och VIDA. Det som är 

intressant dock är att avsaknaden av faktorn hos Lantmännen och Tetra Pak inte beror på att 

den är irrelevant, utan snarare att beaktningen inte behövs på grund av företagen ansåg att det 

fanns så många leverantörer att de inte behöver ta hänsyn till det. Således kan vi ur ett 

analytiskt perspektiv konstatera att faktorn starkt bekräftas hos samtliga företag, eftersom den 

direkt och indirekt förekommer hos samtliga. Avslutningsvis har vi faktorn ”osäkerhet”, som 

vi anser har samma problematik som ovanstående ”prestation”. Vad vi menar är att faktorn är 

alldeles för aggregerad och intetsägande, samt att dess betydelse uppfångas av flertalet andra 

mer specifika faktorer. Av denna anledning väljer vi att stryka faktorn i vårt beslutsverktyg, 

eftersom den uppenbarligen framkommer mycket mer tydligt i övriga faktorer. 

Vår sista teoretiska pelare, RBV, hade även stöd hos samtliga företag. För att tolka stödet 

relativt måste vi konstatera att RBV framstod som den mest svaga bland våra ”tre pelare”. 

Detta innebär dock inte att stödet i sig är svagt, bara att tydligheten i kopplingen var starkare 

hos CvP och TCE. Exempelvis framförde Tetra Pak uttryckligen att de beaktar det, medan 

LDG framförde det mellan raderna i diskussionerna avseende konfidentialitet och 

kärnverksamhet. Vår tolkning av att kopplingen ibland är någorlunda indirekt är att 

konkurrensfördelar och kärnverksamhet förmodligen i många avseenden kan tolkas synonymt 

i praktiken. Även om de två termerna anspelar på samma innebörd, finns det skillnader 

emellan begreppen vilket forskningen visar i teoriavsnittet. Vår poäng är att samtliga företag 

uppenbarligen tar hänsyn till sina konkurrensfördelar, men att begreppet i sig framkommer i 

vissa fall indirekt av diskussioner kring termer som kärnverksamheten. Det är också värt att 

notera att den ingående uppdelningen av ”tillfälliga” och ”varaktiga” konkurrensfördelar, 
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samt respektive definition till dessa, helt saknade stöd i praktiken. Dock som vi konstaterade 

ovan är detta föga förvånande enligt oss, då sådana diskussioner och särskiljningar mer 

anspelar på teoretiska diskussioner än praktiska. Sammantaget kan vi dock konstatera att 

konkurrensfördelar, vilket är RBV:s huvudsakliga bidrag, är något företag beaktar vid 

outsourcingbeslutet. Återigen ska vi belysa hur detta påverkar vårt beslutsverktyg. Vi väljer 

här att hålla oss till den aggregerade termen ”konkurrensfördel”, och vi kommer inte heller att 

inkludera definitionerna. Argumentationen till detta är precis som den vi framförde avseende 

de karaktäristiska dragen för CvP; det saknar relevans och motverkar det syfte vi har med 

beslutsverktyget.  

Till sist ska vi fokusera på vad empirin bidrog med, utöver de faktorer som tydligt framgick ur 

teorin. Eftersom vi ingående diskuterar dessa i de isolerade analyserna, fokuserar vi här på de 

mönster och slutsatser vi kan dra för vårt beslutverktyg. Först och främst kan vi konstatera att 

totalt sex ”unika faktorer” framkom av vår empiriska undersökning, där dessa är: ”SLA-

avtal”, ”konfidentialitet”, ”kulturella aspekter”, ”fackliga aspekter”, ”kontinuitet”, 

”standardisering”. SLA-avtalen framkom ur de tre största företagen (Husqvarna, Lantmännen, 

Tetra Pak). Eftersom dessa avtal utgör ett formellt verktyg till att motverka problem som 

opportunism och kvalitetsbrister, finns det stora skäl till både varför företagen applicerar dem, 

och varför vi ska inkludera detta i vårt beslutsverktyg. Konfidentialitet kunde bekräftas hos 

Husqvarna, LDG och Tetra Pak. Detta utgör en särskild intressant faktor vid 

outsourcingprojekt som innefattar exempelvis utvecklingsarbeten, då hemlig information 

avseende företags framtidssatsningar riskerar att spridas ifall vissa aktiviteter outsourcas. 

Återigen finns det flera skäl till att inkludera denna faktor i vårt beslutsverktyg. Kulturella 

aspekter framgick av Husqvarna, LDG och Vida, där de två förstnämnda fokusera på externt 

perspektiv med kulturkrockar, och Vida på ett internt perspektiv med företagskultur. I en 

värld som idag är så globaliserad är det förståeligt varför denna faktor framkommer av 

företag. I stora koncerner är det tämligen lätt att förstå att denna faktor blir särskilt relevant att 

beakta. Vi kan därför konstatera att vårt beslutsverktyg kan dra fördel av ytterligare ett 

empiriskt bidrag. Fackliga aspekter lyftes av Lantmännen och Vida, där vi fick ta del av 

exemplifieringar där denna faktor enskilt stoppa outsourcingprojekt. Även om faktorn inte vid 

all outsourcing kommer att vara relevant, finns det uppenbarligen fall där den har avsevärd 

vikt. Således kommer vi inkludera denna i vårt beslutsverktyg. Till sist har vi två 

”kontinuitet” som Lantmännen framförde, och ”standardisering” som Tetra Pak bidrog med. 

Kontinuitet anspelade på problematiken med hög personalomsättning hos leverantörer, och 
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standardisering anspelade på fördelaktiga effekter av att outsourca aktiviteter i stora globala 

koncerner. Även om dessa faktorer enbart har stöd från två företag, belyser dessa faktorer 

uppenbarligen viktiga aspekter att beakta vid outsourcingbeslut. Vi anser därför att det är 

tämligen självklart för oss att inkludera dessa i vårt beslutsverktyg. Sammantaget är vår 

tolkning av de unika faktorerna att de är helt beroende på de tidigare outsourcingprojekt som 

företagen har utfört. Varför exempelvis två av företagen belyser fackliga aspekter så ingående 

var beroende på att detta tidigare hade motverkat ett outsourcingprojekt. Det är fullt tänkbart 

att de tre övriga företagen både tar eller kommer att ta hänsyn till detta i framtiden, men att de 

inte nämner det vid diskussioner då detta antingen inte har hänt ännu, eller att det inte ligger 

färskt i minnet. Oavsett vad fungerar dessa unika faktorer som exemplifieringar på situations 

specifika faktorer som kan förekomma, vilket möjliggör att beslutsverktyget blir mer 

heltäckande. Vi kan tänka oss att det finns fler av dessa situations specifika faktorer som inte 

vi har lyckats uppfånga med denna studie, men det viktiga att poängtera är att dessa faktorer 

jämfört mot faktorer som kostnadsreducering är tämligen snäva. Ifall vi blickar åt teorin 

märker vi att faktorerna som framkommer där är mycket mer stora och förmodligen självklara 

för samtliga företag i samtliga situationer, medan dessa unika faktorer är på en mer snäv nivå 

som kan förekomma i vissa fall men inte nödvändigtvis gör det i alla. Detta är förmodligen 

anledningen till att mycket av de teorierna väljer att fokusera på de mer självklara och ”stora” 

faktorerna. På så vis kan vi konstatera att en integration av de stora faktorerna från teorin med 

de mer situationsspecifika unika faktorerna från företagen bidrar med ett mer heltäckande och 

fullständigt beslutsverktyg. Vidare innebär att avsaknaden av eventuellt mer sådana unika 

faktorer i sig inte är problematiskt, eftersom dessa faktorer av all sannolikhet kommer att 

beaktas av företag i de situationer de blir aktuella. 

5.8 Beslutsverktyg 

Vi har nu nått steget där grunden för beslutsverktyget är fullständigt framfört. De isolerade 

analyserna beskrev ingående för hur varje företag behandlade sina outsourcingbeslut, samt 

hur detta överensstämde med den teoretiska framställningen. Den integrerade analysen 

sammanförde samtliga dessa, och konstaterade viktiga slutsatser för vårt beslutsverktyg. Vad 

som framkom var att flera faktorer hade starkt empiriskt stöd, där samtliga dessa kommer att 

inkluderas i vårt beslutsverktyg. Vissa faktorer valde vi att sammanföra; såsom 

kärnkompetens och kärnaktivitet blev ”kärnverksamhet”, och konkurrensfördelar bibehålls 

som ett begrepp istället för att uppdelas i ”tillfälliga” och ”varaktiga”. Vissa faktorer ströks 

helt, vilka exempelvis var de aggregerade begreppen ”prestation” och ”osäkerhet”. När det 
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kom till de faktorer som inte hade fullständigt stöd i empirin, konstaterade vi flera möjliga 

förklaringar till varför detta var fallet. Sammantaget kommer vi att bibehålla dessa teoretiska 

faktorer för vårt beslutsverktyg, där argumentation för detta framfördes ovan. Summerat 

innebär argumentationen främst att faktorerna som teorin framhåller är ett resultat av 

mångårig och betrodd forskning. Även om vissa faktorer saknade stöd, kan detta mycket väl 

bero på att vårt urval av fem företag inte var tillräckligt för att bekräfta alla, samt att vissa 

faktorer var för känsliga att bemötas (nackdelar och risker).  Eftersom dessutom faktorerna 

skänker viktiga beaktningsaspekter för outsourcingbeslut, finns det starka skäl till att 

inkludera dem i beslutsverktyget. Avslutningsvis framkom också ur avsnitten ovan ”unika 

faktorer”, vilka kommer integreras tillsammans med de övriga faktorerna.  

Vad som framgår av ovanstående stycke är att vi nu har nått vårt sista steg; den 

färdigutvecklade grunden och faktorerna ska nu sammanföras till ett enda aggregerat 

beslutsverktyg. Innan vi fortgå till att presentera det färdigutvecklade beslutsverktyget, måste 

vissa avslutande kommentarer ges. Prioriteringen emellan faktorerna är likt Husqvarna lyfte 

uppenbarligen beroende av respektive situation. I vissa fall kanske kvaliteten är avgörande, i 

andra fall är kanske avtalsaspekter mer framträdande. Av denna anledning kommer vi att 

infoga termen ”situation” som en central del i beslutsverktyget. Dock kommer vi införa ett 

viktigt undantag till den situationsanpassade prioriteringen, vilket är faktorn ”Etik”. Likt vi 

framförde i ovanstående diskussion anser vi att denna faktor alltid bör ha störst inbördes vikt, 

oavsett vilken situation som föreligger för företagen. Utöver detta ska vi understryka att 

”situation” även anspelar på innebörden av respektive faktor. Eftersom vissa faktorer kan ha 

olika innebörder för olika företag och situationer (se ovan diskussioner om exempelvis 

faktorerna ”kontroll” och ”minskad Frihet”), finns det flera fördelar att hålla detta mer öppet. 

Det viktiga med vårt beslutsverktyg är att framföra faktorer som företag bör beakta vid 

outsourcingbeslut; inte styra företagens beslut i en specifik riktning vid samtliga faktorer. 

Däremot ämnar vi hjälpa företagen ytterligare genom att införa en bilaga till beslutsverktyget, 

där vi för varje faktor summerat beskriver den innebörd som har förekommit kring begreppet. 

På så sätt möjliggör vi dels utrymme för situationsspecifika beslut och innebörder, samtidigt 

som vi bidrar med information om hur varje faktor kan och bör appliceras för 

outsourcingbeslut. 

Med ovanstående klargjort ska vi nu presentera beslutsverktyget. Till beslutsverktyget har vi 

som nyss nämnt skapat en bilaga för att möjliggöra ytterligare hjälp för företagen. Denna 
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bilaga utgörs av tabell 8.1, som återfinns finns i bilaga 2. Figur 5.2 nedan visar 

beslutsverktyget.  

 

Figur 5.2 (egen illustration) – Vårt utvecklade beslutsverktyg 

Figur 5.2 visar det beslutsverktyg som ovanstående analys har resulterat till. Situationscirkeln, 

som vi konstaterat ovan, tydliggör att prioriteringen och innebörden av faktorerna som är 

anslutna till figuren varierar beroende på situation. Etik utgör dock, vilket vi har understrukit 

vid ett flertal gånger, ett undantag till detta. Innebörden av etiska aspekter anser vi bör vara 

fullständigt given, och faktorn bör enligt oss ha högsta prioritet. Detta är anledningen till att 

faktorn ”Etik” i figur 5.2 är enskild och icke ansluten till situationscirkeln. Till figur 5.2 har vi 

som nämnt skapat tabell 8.2 som återfinns i bilaga 8.2. Denna tabell upptar samtliga faktorer 

som förekommer i figur 5.2, och ger en förklaring av respektives faktors innebörd. Tabellen 

utgör således ett komplement till beslutsverktyget, där kombinationen av de båda resulterar 

till att öppenhet och situationshänsyntagande kombineras med specifika innebörder och 



 

 
117 

 

rekommendationer. Beslutsverktyget presenterar på ett aggregerat sätt faktorer som företag 

bör interagera i sina outsourcingbeslut, vilket lämnar utrymme för situationshänsyntagande 

och öppenhet. Tabell 8.2 presenterar en ingående lista avseende innebörder och 

rekommendationer förknippat till varje faktor, vilket är förankrat i den forskning som har 

utförts i området. Sammantaget ämnar dessa två figurer bidra till ett mer effektivt och 

framgångsrikt bemötande av outsourcingbeslut, och vår förhoppning är att företagen i 

framtiden utnyttjar våra verktyg. 
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6. Slutsats 

Syftet med det här slutsatskapitlet är att redogöra för de slutsatser och tankegångar vi har 

kommit fram till. Utförandet av beslutsverktyget och den tillhörande analysen skänkte flera 

viktiga insikter, vilka vi inom detta kapitel kommer att belysa. Vidare kommer vi framföra 

kritiska aspekteravseende studien, samt lämna rekommendationer för framtida forskning. 

6.1 Resultat 

Vårt syfte med uppsatsen var att utveckla ett beslutsverktyg utifrån en bred grund uppbyggd 

av empiriska erfarenheter och teoretiska framställningar. För att utföra detta valde vi att 

applicera ett brett teoretiskt perspektiv kombinerat med en empirisk undersökning på fem 

olika företag i fem olika branscher. Vår tanke var att försöka uppfånga de viktigaste 

faktorerna som företag beaktar vid ett outsourcingbeslut, och sedan omvandla vad som 

framkommit i studien till ett enda aggregerat beslutsverktyg. Ett naturligt steg i denna 

omvandling var att belysa och analysera hur integrationen av forskningen och företagens 

erfarenheter faktiskt såg ut. Utifrån detta kunde vi dra flera slutsatser, där några av dessa var 

någorlunda självklara, medan andra krävde en mer tolkningsbaserad analys utifrån vår sida. 

Vad som framkom var först och främst att våra ”tre teoretiska pelare” (Core vs Peripheral, 

Transaction Cost Economics, Resource Based View) alla visade sig ha starka stöd, och utgöra 

en del av företagens agerande vid outsourcingbeslut. Dock kunde vi dra slutsatsen att 

ingående definitioner, karaktäristika drag och uppdelningen av en term i två olika betydelser 

var något specifikt för den teoretiska framställningen. Vi ansåg detta som ett tämligen väntat 

utfall, då vi anser att sådana diskussioner i många avseenden saknar praktisk relevans. Av 

denna anledning valde vi att ej inkludera detta i beslutsverktyget, eftersom syftet med verktyg 

är att uppfylla praktisk relevans och möjliggöra ett mer effektivt beslutsfattande hos företag.  

Ytterligare en slutsats vi kunde dra utifrån analysen var att företagen fokuserade mycket mer 

på positiva utfall och fördelar av outsourcing, snarare än att belysa eventuella risker och 

nackdelar. Vår tolkning och slutsats av detta är inte att det skänker en bild av att risker och 

nackdelar utgör mindre förekommande och relevanta faktorer för outsourcingbeslut, utan 

snarare att det föreligger problematik med känslig information och en motvilja att tala om 

problem. Av denna anledning valde vi att inkludera dessa faktorer i beslutsverktyget, trots att 

de hade mest stöd av den tidigare forskningen. Vidare kan vi ur ett större perspektiv 

konstatera att vår studie påvisar svårigheten och problematiken med att uppfånga vissa 

empiriska faktorer. Detta utgör uppenbarligen ett problem för att utföra forskning och studier, 
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och påverkar givetvis styrkan och resultatet av vad vi har kommit fram till. Till sist ska vi 

även belysa de slutsatser vi kunde dra av att empirin tillförde sex faktorer som inte tydligt 

framkom ur den teoretiska framställningen. Vår tolkning av detta var att dessa sex faktorer var 

relativt snäva och situationsspecifika, medan de faktorer som teorin fokuserade på var mer 

breda och applicerbara på de flesta fallen. Varför vissa företag valde att belysa just sådana 

faktorer var naturligt av deras tidiga erfarenhet, där fackliga aspekter exempelvis nämndes av 

de två företag som hade upplevt hur fackavtal stoppade outsourcingsamarabeten. Utifrån detta 

kan vi fatta två viktiga slutsatser för vår studie och vårt beslutsverktyg. Även om forskningen 

inte är fullt tydlig på situationsspecifika faktorer, samt att enbart ett eller två företag bekräftar 

faktorerna, behöver det inte innebära att faktorerna saknar relevans. Vad som snarare är det 

mest sanningsenliga enligt vår tolkning är att de mycket väl har relevans för vissa 

outsourcingbeslut, men att de är för specifika för att samtliga företag ska nämna dem, eller för 

att stora teoretiska inriktningar ska uppta dem. Vidare innebär detta att vi förväntar oss att det 

finns fler sådana här faktorer, vilket förmodligen hade framkommit om vi hade intervjuat fler 

företag. Vad som är viktigt att konstatera utifrån det här är att utelämnandet av eventuella 

situationsspecifika faktorer i sig inte är någon huvudsaklig brist för beslutsverktyget, då det 

viktigaste är att belysa de mest framträdande och avgörande faktorer (vilket forskningen 

bidrar med). Däremot kan medförandet av fler situationsspecifika faktorer innebära att ett 

proaktivt verktyg för företagen vilket kan motverka eventuella problematiska situationer. Vår 

tolkning är att i vissa fall där det finns unika faktorer som företagen måste ta hänsyn till 

kommer det mer eller mindre utgöra en självklarhet, som exempelvis förhandling av SLA-

avtal. Däremot i andra situationer kanske lärdomen och medvetenheten av unika faktorer 

kommer för sent, när redan skadan är skedd (som exempelvis kulturkrockar). Ifall då dessa 

situationsspecifika faktorer belyses i verktyget, fungerar de som ett proaktivt verktyg i form 

av att bilda en medvetenhet, vilket i sin tur kan motverka problematiska situationer. På så vis 

har vi kunnat dra flertalet slutsatser utifrån dessa unika faktorer, vilket har varit viktigt att 

belysa. 

Sammantaget har studien resulterat och uppfyllt det syfte vi hade med studien. Vi ämnade 

utveckla ett beslutsverktyg som var så fullständigt och heltäckande som möjligt, där vi ville 

säkerställa att samtliga faktorer hade hög relevans och förankring i både forskning och 

verkliga företags erfarenheter. Ett sådant beslutsverktyg som integrerar en mångfald av 

faktorer var ett problem vi upptäckte i forskningen, vilket var drivkraften bakom studien. 

Praktisk relevans och ett syfte att hjälpa företag att fatta mer effektiva beslut var viktiga 
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ledord i studien och något som har styrt flera av de vägval och argumentationer vi har utfört. 

Resultatet blev ett beslutsverktyg som framtar 26 faktorer, samt en bilaga som skänker 

ingående information och rekommendationer avseende hur de bör tillämpas. Vi anser att 

kombinationen av dessa två formar ett effektivt beslutsverktyg som kan hjälpa verkliga 

företag att fatta mer välgrundade och medvetna strategiska val. Vår förhoppning är att vårt 

beslutsverktyg kommer att tillämpas av företag i framtiden, och att vi kan bidra till en mer 

effektiv verksamhetsstyrning hos företag. 

6.2 Reflektioner och kritik 

Det är viktigt att belysa våra reflektioner och den kritik vi har avseende vår egen studie. Att 

granska arbetet objektivt utgör en viktig och naturlig del av arbetet, vilket vi ska göra inom 

detta avsnitt. Vad som framkommer först och främst ur detta är att vår studie skulle gynnas av 

ett ännu större urval av företag. Detta hade medfört flera positiva aspekter, och hade med all 

sannolikhet styrkt ytterligare faktorer som i vår studie hade svagt empiriskt stöd. Genom att 

utföra intervjuer på fler företag hade vi dessutom med all sannolikhet kunnat inkludera fler 

situationsspecifika och unika faktorer, vilket hade skapat ett ytterligare mer proaktivt 

beslutsverktyg som ovanstående argumentation belyste.  Ytterligare en aspekt som fler företag 

hade bidragit med hade varit en ökad förståelse kring varje intern faktor, vilket hade kunnat 

påverka både utformningen och utvecklingen av beslutsverktyget. Vidare anser vi att fler 

intervjupersoner hade skänkt en ytterligare styrka åt det empiriska materialet. Vad vi 

eftersträvade i studien var att samtala med personer som var ansvariga och högt kunniga om 

företagens outsourcingsamarbeten, för att säkerställa att vi uppfångar korrekt och ingående 

empirisk data. Ifall vi hade inkluderat fler personer från samma företag, hade vi fått mer 

styrka i det empiriska materialet och vi hade dessutom fått möjlighet till att insamla eventuellt 

mer empirisk data (då personer av flera skäl kan glömma att lyfta aspekter).  

Avslutningsvis ska vi lyfta vad vi konstaterade ovan, nämligen att vi hade svårt att få 

information om risker och nackdelar. Som vi framförde tolkar vi detta som ett resultat av att 

det är känslig information samt att det finns en motvilja av företag att prata om brister och 

problem. Det sistnämnda är särskilt avgörande enligt vår tolkning när företag nyss genomgått 

ett stort outsourcingprojekt; företagen vill då sälja in sin idé och sprida en bild av ett 

framgångsrikt projekt och ett lyckat strategiskt drag. I studien hade vi behövt möta den 

problematik med en annan metodik, eftersom vissa faktorer i studien uppenbarligen blev 

lidande på grund av detta i form av att de hade svagt empiriskt stöd. Denna problematik hade 

förmodligen delvis bemöts av att intervjua fler personer, samt att intervjua fler företag. 
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Däremot hade ytterligare åtgärder krävts utöver detta för att säkerställa ett effektivt 

bemötande. En slutkommentar som är viktig att införa är dock att respektera företagen och 

deras vilja om konfidentiell information, vilket gör att problematiken inte helt kan bemötas 

och lösas. Därav anser vi att en tolkning och argumentation är ett viktigt komplement för att 

försöka fylla de hålrum som ovanstående problematik lämnar; något som vi eftersträvade i vår 

studie. 

6.3 Framtida forskning 

Vår studie har lämnat insikter och tankegångar om hur den skulle kunna utvecklas ytterligare. 

Vi vill därför inom detta avsnitt lyfta våra tankegångar och förslag till framtida forskning. I 

likhet med vad vi nämnde under avsnittet reflektioner hade vårt beslutsverktyg kunnat 

utvecklas ytterligare genom att fler företag integreras. Särskilt intressant hade varit att försöka 

integrera ett större antal branscher, för att säkerställa ett så brett och heltäckande perspektiv 

som möjligt. Att just inkludera fler branscher hade ökat sannolikheten för mer unika och 

situationsspecifika faktorer, då varje bransch möter sin egna unika verklighet. Vi ser även 

möjligheter till att inta ett ännu bredare teoretiskt perspektiv, för att ytterligare utveckla 

beslutsverktyget.  Gränsdragningen hade exempelvis inte behövts göras vid just forskning 

avseende outsourcing, utan andra forskningsdiscipliner kanske skänker ett bidrag som inte 

tidigare har betänkts inom outsourcingforskning. Sammantaget ser vi stora möjligheter till att 

fortsätta arbetet med vårt utvecklade beslutsverktyg. Framtida studier kan både empiriskt testa 

hur praktiskt effektivt verktyget är, samtidigt som de kan integrera in ytterligare data för att 

både stärka och uppdatera verktyget. Vi hoppas att inte vårt arbete tar slut här, utan att detta 

enbart utgör en början på ett spännande forskningsprojekt.  
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8. Bilaga 

8.1 Bilaga 1 

 

Intervjuschema 

Datum:  

Tid:  

Namn:  

 

1. Fullständigt namn? 

2. Vilken titel har du och vad innebär din roll i företaget? 

2.1 Hur mycket erfarenhet har du av outsourcing? 

2.2 Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Vilka processer/aktiviteter har ni outsourcat inom ert företag? 

4. Hur fattas outsourcingbeslutet inom ert företag? 

4.1 Vad är det som resulterar till att ni överväger outsourcing, resulterar det från 

problem eller ingår outsourcingbeslut i den normala verksamhetsstyrningen? 

4.2 Vilken roll har du i ett sådant outsourcingbeslut? 

4.3 Vem eller vilka fattar det avgörande beslutet? 

5. På vilka faktorer grundade ni ert outsourcingbeslut? 

5.1. Vilka faktorer anser ni är viktigast att ta hänsyn till vid ett outsourcingbeslut? 

6. Vilka aktiviteter anser ni inte bör/går outsourca? 

6.1 Varför – d.v.s. vilka faktorer/aspekter innebär att outsourcing ej bör utföras? 

7. Vad förknippar du med framgångsrik outsourcing? 

7.1 Har ni utfört ett outsourcingprojekt som inte riktigt gick som planerat, ifall ja – 

vilka lärdomar drog ni av det? 

8. Sker en uppdelning av era aktiviteter i kärn- och icke-kärnaktiviteter? (d.v.s. 

kärnaktivitet utgör en avgörande/betydande/kärna i er verksamhet, exempelvis ett 

bageri är världskänd för sina semlor – bakandet av semlor utgör en kärnaktivitet och 

bör ej outsourcas)  

8.1. Ifall ja, utgör detta en faktor som ni tar hänsyn till vid era outsourcingbeslut? 

8.2. Ifall ja, hur går ni till väga för att uppdela aktiviteterna? 
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9. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter (ex. del av verksamhet), tar ni hänsyn 

till hur pass komplex aktiviteten är? (d.v.s. ifall aktiviteten är komplex och svår att 

definiera, exempelvis utgör bokföring en lättdefinierad aktivitet, medan ett 

utvecklingsarbete kring en lågkostnadsprodukt är mer diffus och svårare att beskriva) 

9.1. Ifall ja, på vilket sätt? 

10. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till hur pass integrerad en 

aktivitet är med den resterande verksamheten? 

10.1. Ifall ja, på vilket sätt? 

11. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till den kundefterfråga 

som föreligger kring aktiviteten? 

11.1. Ifall ja, på vilket sätt? 

12. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till hur ofta ni utför 

aktiviteten (frekvensen)? 

12.1. Ifall ja, på vilket sätt? 

13. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till antalet leverantörer på 

marknaden? 

13.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

14. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till kostnader för att 

”bevaka leverantörer” (d.v.s. kontrollera att leverantören agerar i enlighet med era 

intressen)? 

14.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

15. Tar ni hänsyn till aspekter kring eventuella svårigheter att mäta prestationen hos 

leverantörer?  

15.1Ifall ja, på vilket sätt? 

16. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till graden av 

kunskapsförmåga som krävs av personal för att utföra aktiviteten? 

16.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

17. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till aspekter kring 

plats/lokalisering?  

17.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

18. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till eventuella 

konfidentialitetsaspekter? (Exempelvis att ni på grund av hemlig/känslig information 

väljer att ej outsourca) 
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18.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

19. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till kvalitetsaspekter 

(exempelvis risk för bristande kvalité hos leverantör?) 

19.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

20. Vid era outsourcingbeslut avseende aktiviteter, tar ni hänsyn till riskfaktorer? 

20.1 Ifall ja, på vilket sätt? 

21. Uppdelar ni era aktiviteter efter ifall de utgör en grund/faktor/källa till era  

Konkurrensfördelar eller inte? (D.v.s. konkurrensfördel är den fördel ni har emot era 

konkurrenter, säg bageriet igen som är världskända för sina semlor, deras 

konkurrensfördel mot andra bagerier är att de kan baka mycket bättre semlor, alltså är 

frågan ifall det finns en medvetenhet kring vilka aktiviteter inom ert företag som utgör 

era konkurrensfördelar) 

21.1. Ifall ja, utgör detta en faktor som ni tar hänsyn till vid era outsourcingbeslut? 

22. Vill du tillägga något angående outsourcing som vi inte har tagit upp med våra 

frågeställningar? 

Avslutningsvis efter att ovanstående frågor hade ställts ställde vi följande forskningsetiska 

fråga: Vill du ta del av materialet och bekräfta det innan vi lämnar in uppsatsen? 
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8.2 Bilaga 2  

 

Tabell 8.2 (egen illustration) – Förklaring av beslutsverktygets faktorer 

Faktorer Innebörd 

Arbetslöshet Offshore outsourcing kan medföra arbetslöshet i egna landet. 

Beroende 
Outsourcing kan innebära ett problematiskt beroendeförhållande med 

leverantören, exempelvis avseende teknologiska lösningar. 

Effektivisering 
Outsourcing kan medföra att aktiviteter utförs mer effektivt på grund 

av leverantörens specialistkunskaper. 

Etik 

Människolidande, korrupta länder, lågavlönade familjer, låga 

levnadsstandarder, bristande säkerhet utgör bara några exempel som 

måste beaktas vid outsourcingbeslut. Ifall outsourcingprojekt på något 

sätt bidrar till att försämra människors situation bör det aldrig utföras. 

Fackavtal Fackliga avtal påverkar möjligheten och utförandet av outsourcing. 

Flexibilitet 

Outsourcing kan medföra ökad flexibilitet i verksamheten, där exempel 

utgörs av finansiell (kassaflöde), personal, teknologisk och 

produktionsflexibilitet. 

Frekvens 

Hur ofta aktiviteten utförs internt påverkar outsourcingbeslutet; låg 

frekvens kan innebära att leverantörer kan uppnå mer effektiv 

produktion i form av volymmässiga skalfördelar. 

Frihet 

Friheten på verksamheten kan påverkas av outsourcing, där exempel 

utgörs av begränsade investerings-, utbrednings-, tillväxtsmöjligheter 

och val av leverantör. 

Innovation 
Outsourcing kan medföra frigörelse av tid och resurser, vilket kan 

återinvesteras för att gynna innovation och produktutveckling. 

Kompetens 

Anspelar på dels att outsourcing kan medföra tillgång till expertis och 

avancerad teknologi, men också på att en följdeffekt kan innebära 

långsiktig kompetensförlust internt i företaget på grund av man 

överlåter delar av verksamheten till en extern part. 

Komplexitet 

Ifall aktiviteter har en hög komplexitet kan detta medföra svårigheter 

för outsourcing. Exempelvis kan komplexitet bidra med längre 

inlärningstider, ökade kostnader, avtalssvårigheter etc. 
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Konfidentialitet 
Aktiviteter som är förknippade med hemlig information kan vara 

riskabelt att outsourca. 

Konkurrens-

dilemma 

Outsourcingsamarabete (särskilt avseende långsiktiga) kan utvecklas 

till att gynna konkurrenten mycket mer än det egna företaget. 

Konkurrens- 

fördel 

En förståelse av företagets konkurrensfördelar bör förknippas med 

outsourcingstrategin, aktiviteter som utgör en stark del av 

konkurrensfördelar bör ej outsourcas. 

Kontinuitet 

Outsourcing hos leverantörer där det finns en hög personalomsättning 

kan medföra negativa konsekvenser, exempelvis kan inlärningseffekten 

försvinna kontinuerligt vilket påverkar effektiviteten. 

Kostnad 

Outsourcing kan medföra kostnadsreducering, men också 

kostnadsökning vid misslyckade samarbeten. Särskilt viktigt att beakta 

är kortsiktigt respektive långsiktigt perspektiv; kortsiktigt kan 

outsourcing samarabete innebära kostnadsökningar eftersom det krävs 

en tid innan samarbetet blir effektivt. 

Kultur 

Anspelar på både kultur intern inom företaget och kultur externt 

runtomkring företaget. Respekt och anpassning för kultur utgör en 

viktig del att beakta vid outsourcingbeslut. 

Kvalititet 

Outsourcingsamarbete kan innebära minskad, bibehållen eller ökad 

kvalitet. Särskilt nära förknippad faktor med kvaliteten är SLA-avtal, 

då detta utgör ett vanligt verktyg att säkerställa kvaliteten 

Kärnverksamhet 

En förståelse av vilka aktiviteter som kan förknippas med 

kärnverksamheten bör kopplas till outsourcingstrategin, där icke-

kärnaktiviteter utgör de mest fördelaktiga att outsourca. Kärnaktiviteter 

kan undantagvis outsourcas, men det kräver stor försiktighet. 

Lokalisering Var man outsourcar till utgör en viktig faktor att beakta 

Opportunism 

Risken för opportunism och maktutnyttjande påverkar 

outsourcingbeslutet, där exempel på problem kan innebära för höga 

priser och orimliga villkor. Vanliga verktyg att motverka detta är att 

inte förlita sig på för fåtal leverantörer, samt att tillämpa SLA-avtal. 

SLA-avtal 

SLA-avtal (Service Level Agreements) utgör ett formellt verktyg för att 

uppställa krav och riktlinjer för outsourcingsamarabetet. Genom att 

utforma ett välutvecklat SLA-avtal ökas chanserna för ett effektivt 
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outsourcingsamarbete. 

Social status 

Outsourcing kan medföra att företaget erhåller en låg social status. 

Anspelar på både internperspektiv i egna företaget och extern 

perspektiv utom företaget.  

Specificitet 

Anspelar på kunskap specificitet och fysiska tillgångars specificitet. 

Kunskap specificitet innebär graden av specifik kunskap som krävs för 

att utföra en aktivitet, och fysiska tillgångars specificitet innebär graden 

av specifika verktyg och produkter som är förknippade med en 

aktivitet. Högre grad innebär ökade svårigheter för outsourcing. 

Standardisering 

Outsourcing av aktiviteter (särskilt i global koncern) kan medföra en 

högre grad av standardisering, vilket i sin tur kan medföra positiva 

aspekter för företag. 

Utbud 

Antalet leverantörer påverkar outsourcingbeslutet. Enbart ett fåtal 

leverantörer innebär ofta en ökad risk för opportunism och högre 

kostnader. 

 


