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Abstract 
 
 
 
 
 

There is limited research done in the area of management 
control in the relationship between companies. This study 
investigates management control in outsourcing relationships 
and the decision to change sourcing strategy and to insource 
functions. The empirical research was conducted at an 
international company, which in this study has been 
anonymized. The research is mainly based on interviews. To 
extend and verify the conclusions drawn, another company, AB 
Ph. Nederman & Co, was included in the report. The conclusions 
drawn from the study are that a poorly adapted management 
control in outsourcing relationships could give rise to escalating 
transaction costs and to the reevaluation of the company’s core 
competences. 
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1 Inledning  
 
 
I inledningen diskuteras bakgrunden till detta arbete, hur vi har tänkt och hur 
ämnet valts. För att öka läsarvänligheten har också en disposition av arbetet 
utformats. 
 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
Informations- och kommunikationsteknikens utveckling under de senaste 
decennierna har skapat nya möjligheter men även inneburit ökad konkurrens för 
företag runt om i världen. Kostnadsbesparingar och lönsamhetsfokus har gjort att 
funktioner i företagen ifrågasätts, omstruktureras och strategiska allianser som 
exempelvis outsourcing har blivit en vanlig företeelse (Langfield-Smith & Smith, 
2003).  
 
I detta arbete identifieras outsourcing som den process då en funktion som tidigare 
utförts inom företaget istället köps från en extern leverantör. Insourcing innebär 
det omvända, det vill säga återtagning av en funktion som under en tid skötts av 
en extern leverantör (Bengtsson & Berggren, 2002). 
 
Att outsourca delar av eller hela sin verksamhet har varit en trend under stora 
delar av 90-talet (Axelsson, 1998). Detta har medfört att företag sett över sina 
resurser och specialiserat sig på färre aktiviteter i sin värdekedja (Grant, 2002). 
Vissa företag har till och med gått så långt att den enda uppgift de behållt är att 
identifiera konsumenternas behov och finna leverantörer till de produkter som 
tillfredsställer dessa behov.  
 
Trots outsourcingsstrategins popularitet så finns det många fall av misslyckande. 
En orsak till detta är den höjda risknivå som uppstår genom företagsallianser. 
Risker som bland annat uppkommer genom de relationer och ömsesidigt beroende 
mellan olika företag som allianserna innebär. Båda parter i en allians riskerar att 
den andra parten handlar opportunistiskt och det finns risk att parterna inte har 
samma mål. Med förtroendeskapande och väl utvecklade maktstrukturer för 
exempelvis management control kan det vara möjligt att reducera de risker som 
uppkommer. Trots detta finns bara begränsad forskning och begränsat antal 
modeller när det gäller skapande av förtroende och väl anpassade management 
control system i outsourcingrelationer. De flesta befintliga modeller i skapandet 
av management control systems fokuserar fortfarande på aktiviteterna inom det 
egna företaget (Langfield-Smith & Smith, 2003).  
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Management control är ett begrepp som omfattar hur en organisation medverkar 
till att dess enheter och medlemmar handlar i enighet med organisationens 
övergripande mål (Anthony, 1965). Genom att i urvalet av fallföretag välja 
företag vars erfarenheter från outsourcing lett till att företaget återtar, insourcar, 
funktioner igen hoppas vi få fram aspekter som belyser rollen av management 
control i outsourcingrelationer. Vissa hävdar exempelvis att en lyckad outsourcing 
kräver en ny typ av ledarskap. Istället för att styra och kontrollera människor ska 
företagsledare i outsourcingrelationer kunna styra och kontrollera kontrakt (Allen 
& Chandrashekar, 2000).  
 
 När det gäller allianser mellan företag har argumentation från både 
transaktionsteori och resursbaserat synsätt använts men då vanligtvis oberoende 
av varandra. Transaktionskostnadsperspektivet handlar huvudsakligen om att 
lyckas utföra transaktioner så kostnadseffektivt som möjligt medan det 
resursbaserade synsättet istället grundar sig i att samordna resurser på ett sätt som 
är värdeskapande och ger företaget konkurrensfördelar (Madhok & Tallman, 
1996). 
 
Genom att kombinera element från transaktionskostnadsteori och resursbaserat 
synsätt anser Madhok och Tallman (1998) att man får en djupare insikt i 
strategiska allianser än om bara ett av synsätten skulle användas. Madhok och 
Tallman motiverar detta med att det resursbaserade synsättet huvudsakligen 
studerar produktionsaspekter medan transaktionskostnadsteorin fokuserar på 
relationsutbytet. De menar vidare att dessa teorier är så nära sammankopplade att 
det är vanskligt att använda antingen eller och anser därför att båda teorierna ska 
användas för att komplettera varandra. Det räcker med andra ord inte med att 
organisera resurser utan detta måste göras på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. 
 
Madhok och Tallman menar att företagsledare såväl som forskare måste rikta 
större uppmärksamhet mot vad relationer innebär för företag och då med större 
vikt på just själva managementprocessen. De menar vidare att företagsledningar 
vanligtvis är mer villiga att investera i fasta tillgångar än i relationsfrämjande 
åtgärder eftersom fasta tillgångar är enklare att både redovisa och beräkna 
avkastning på.  
 
Med bland andra Madhok och Tallmans (1998) motiv som grund för att 
transaktionskostnadsteori och det resursbaserade synsättet kompletterar varandra 
kommer denna studie att grundas på dessa båda teorier och utifrån dem beskriva 
vad som gör att ett företag byter sourcingstrategi och insourcar funktioner som 
tidigare outsourcats. Därefter kommer kopplingar att göras till management 
control och dess betydelse för outsourcingrelationen och för det empiriska fallet. 
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Resursbaserat synsätt Transaktionskostnadsteori 

Figur 1. Modell som beskriver uppsatsens teoretiska struktur 

 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur ser argumentationen kring outsourcing respektive insourcing ut och vilka 
faktorer spelar in? Varför outsourcades verksamheter från början och vad driver 
egentligen beslutet att ta tillbaka en tidigare utlagd verksamhet? Vilka kunskaper 
har de olika processerna gett företaget och finns det lärdomar att ta vara på? Kan 
svårigheter i utformandet av management control i relationen mellan företag ge 
motiv att insourca verksamhet? 
 
Vi har valt att använda två kompletterande teorier för att belysa 
outsourcingfenomet i ett företag. Ur ett transaktionskostnadsperspektiv blir 
relationen till outsourcingpartnern och kostnaderna för det utbyte som sker 
viktigare. Medan relationen ur ett resursbaserat perspektiv kan tolkas som utbyte 
av kunskap mellan företagen och ökad fokus på företagets egna förmågor. 
Management control har använts för att koppla samman de två teorierna och göra 
avgränsningar. Genom att studera fenomenet utifrån ett management control 
perspektiv för det outsourcande företaget tar denna uppsats exempelvis inte upp 
leverantörsföretaget och deras synpunkter på relationen.  
 
 

1.3 Syfte 
 
Att belysa outsourcingrelationen utifrån management control med hjälp av 
transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori.  
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1.4 Disposition 
 
Kapitel 1 Inledning  

I inledningen diskuteras bakgrunden till detta arbete, hur vi har 
tänkt och hur ämnet valts. För att öka läsvänligheten har också en 
disposition av arbetet utformats. 

 
Kapitel 2 Metod  

I metodavsnittet beskrivs på vilket sätt arbetet kring uppsatsen har 
lagts upp och hur datainsamlingen har gjorts. Därefter följer en 
diskussion runt tillförlitlighet och kvalitet i arbetets olika processer 
samt i de slutsatser som dras. 

 
Kapitel 3 Teori 

Vi kommer i detta avsnitt att närmare beskriva de teorier som vi 
anser vara relevanta för att analysera fenomenet outsourcing. 
Genomgången börjar på en övergripande nivå om outsourcing för 
att sedan belysa fenomenet ur transaktionskostnadsteori och 
resursbaserad teori, därefter görs en genomgång av teorier runt 
management control.  

 
Kapitel 4 Företagspresentationer 

I detta avsnitt kommer vi kort att presentera de båda företag som 
använts för datainsamling. Fokus i detta arbete är inte att jämföra 
olika företag utan att snarare studera strategier och belysa 
problemen med management control i outsourcingrelationen. 

 
Kapitel 5 Analys av outsourcingrelationen i Reminder AB 

I detta avsnitt tillämpas den tillgängliga teorin på empirin. 
Analysen börjar med en övergripande analys av outsourcing-
situationen för att därefter djupare analysera fenomenet ur 
transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori. Med dessa båda 
perspektiv som grund går arbetet sedan över i att fokusera på 
management control och en utveckling av den modell som 
presenterades i teoriavsnittet görs. 

 
Kapitel 6 Diskussion 

För ökad förståelse för fenomenet insourcing förlängs studien med 
ytterligare ett fallföretag AB Ph. Nederman & Co. Analysen av 
outsourcingen på Reminder relateras till processen på Nederman.  

 
Kapitel 7 Slutsats 

Slutsatsen knyter samman uppsatsen syfte och problemformulering 
med analys och diskussion. Slutsatsen lyfter fram de viktiga 
aspekterna i analysen. 
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2 Metod  
 
 
I metodavsnittet beskrivs på vilket sätt arbetet kring uppsatsen har lagts upp och 
hur datainsamlingen har gjorts. Därefter följer en diskussion runt tillförlitligheten 
och kvaliteten i arbetets olika processer samt i de slutsatser som dras. 
 
 
 

2.1 Val av ämne  
 
Genom tidigare studier på kandidatnivå i de företagsekonomiska ämnena strategi 
och styrsystem samt organisation har vi tidigare endast flyktigt kommit i kontakt 
med ämnet outsourcing. Den främsta kontakten har då varit genom media där det 
vanligtvis är arbetstagarorganisationernas negativa synvinkel som lyfts fram. 
 
Vetskapen om att flera företag idag förändrar sina tidigare outsourcingstrategier 
och många gånger tar tillbaka aktiviteter som tidigare outsourcats, så kallad 
insourcing, intresserade oss och vi valde därför att ha insourcande företag som 
grund för våra empiriska studier. 
 
Detta arbete kommer att koncentrera sig på sourcingstrategin gällande en funktion 
i ett internationellt företag som nu står inför en omfattande insourcingprocess. 
Den bild som framkommer relateras sedan till ett annat företag som har genomgått 
en liknande process som också resulterat i att funktioner insourcats.  
 
Sourcingstrategin bör kunna ses som ett rationellt beslut utifrån 
marknadskontexten där man ser företaget som helt anpassningsbart gentemot 
marknaden (Nygaard & Bengtsson, 2001). Men då en del författare hävdar att 
beslut om outsourcing inte alltid rör sig om väl genomtänkta strategier, utan 
snarare beslut tagna under hög ekonomisk press (ex. Bengtsson & Berggren, 
2002) finns anledning att ifrågasätta många företags tidigare outsourcingstragegier 
och tanken om rationalitet.  
 
Det har skrivits mycket om hur företag skall grunda sitt outsourcingbeslut 
(Langfield-Smith & Smith, 2003). Med detta arbete vill vi gå steget längre och 
studera hur det går till i verkligheten när företag tar beslut om insourcing. Indirekt 
handlar det även om beslutet gällande outsourcing, eftersom beslutet om 
insourcing förmodas omfatta aspekter som borde ha uppmärksammats mer i 
outsourcingbeslutet. Att beslutet om insourcing handlar om samma balansgång 
som beslutet om outsourcing tar exempelvis Hendry (1995) upp i sin artikel om 
outsourcingens dolda kostnader, där han betonar företagens balansgång mellan 
olika formella och informella faktorer. 
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Denna studie kommer att utföras utifrån management control och interaktionen 
mellan leverantör och kund i outsourcingrelationen. Det rör sig visserligen om ett 
ömsesidigt beroende för båda inblandade parter men vi har valt att se det enbart 
ifrån det outsourcande företagets synvinkel. Vi tycker att ämnet är extra intressant 
då det inte finns särskilt mycket forskat på ämnet management control i 
outsourcingrelationer (Langfield-Smith & Smith, 2003).  
 
Ämnet kräver god insikt och förståelse och arbetet begränsas därmed till en 
djupstudie av endast ett fallföretag, Reminder AB, som nyligen tagit beslut om 
insourcing. För att få ökad relevans och kunna ge en analys från mer än ett 
sammanhang förlängs studien med ännu ett fallföretag, AB Ph. Nederman & Co. 
Denna förlängning blir mer en verifiering av tidigare analys av fenomenet.  
 
Genom besök och intervjuer i fallföretagen har denna studie tagit del av tankar 
och strategier kring tagna beslut. Då studien endast berör två företag kan självklart 
inga direkta generella slutsatser dras, men fallföretagen är förmodligen inte på 
något sätt unika utan resultatet kan tänkas vara representativt för fenomenet 
outsourcing.  
 
Studien kommer att knyta an dessa fallföretag till tidigare kunskaper och 
diskussioner kring ämnet outsourcing och främst erbjuda en inblick i hur det kan 
gå till i verkligheten och hur väl detta stämmer överens med tidigare teorier och 
resonemang. 
 
 

2.1.1 Abduktion 
 
När man talar om förklaringsmodeller brukar man skilja mellan induktion och 
deduktion. Induktion innebär att man utgår från empirin och ur samband därifrån 
drar generella slutsatser. Deduktion å andra sidan utgår från en generell teoretisk 
regel och förklarar alla enskilda empiriska fall utifrån denna (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). 
 
Abduktion innebär istället att man först tolkar ett enskilt fall utifrån ett hypotetiskt 
generellt mönster. Sedan styrks denna tolkning genom fler iakttagelser i fallet 
samtidigt som teorin justeras och utvecklas. Under processen utvecklas både det 
empiriska tillämpningsområdet och det teoretiska mönstret. 
 
Abduktion utgår både ifrån teori och empiri och har därmed gemensamma 
nämnare med de båda arbetssätten induktion och deduktion. Abduktion ligger 
dock närmre deduktion då den inte tar avstånd från den teoretiska biten som 
induktion gör. När man använder abduktion som arbetssätt kan den empiriska 
analysen föregås av, och kombineras med, studier av tidigare litteratur inom 
området. Studierna används då främst för att få inspiration till teoretiska mönster 
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snarare än att applicera de existerande teorierna på det empiriska materialet 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 
Under studiens gång alterneras mellan tidigare teori och empiri, vilket gör att de 
båda omtolkas med hjälp av varandra. Den första intervjuguiden utformades 
utifrån den förförståelse vi hade då och den tolkning som gjordes innan vi hade 
börjat läsa in oss ordentligt på de teorier som skulle användas. Efter den första 
intervjun studerades mer teori som vi ansåg passade in på företaget och utformade 
de följande intervjuguiderna efter detta. På så sätt anser vi att vår förståelse för 
fenomenet skapats dels utifrån teori och dels utifrån empiri. En bra blandning av 
de två utgångspunkterna ger oss möjligheten att få med olika delar av fenomenet. 
 
 

2.2 Undersökningsmetod 
 
Datainsamlingen i denna fallstudie utfördes genom semistrukturerade intervjuer 
med personer med god insikt i företagets outsourcingrelationer. Då djup i studien 
och förståelse för management control i outsourcingrelationen samt de faktorer 
som påverkar beslutet att insourca eftersträvades var en kvalitativ metod, i detta 
fall intervju, att föredra. Vid urvalet av respondenter ansåg vi det viktigt att få 
kontakt med de personer som på något sätt hade nyckelroller för 
outsourcingrelationen eftersom de borde vara de som är mest insatta. På Reminder 
AB valdes respondenter ut ifrån de tre hierarkiska nivåer som fanns på 
avdelningen; avdelningschef, teamleader och detaljplanör. 
 
 

2.2.1 Anonymitet 
 
Då det studerade företaget (Reminder AB) befann sig i ett tidigt stadium av en 
insourcingprocess och informationen om denna ännu inte var officiell fanns kravet 
att informationen om företaget skulle behandlas konfidentiellt. Genom denna 
sekretess gavs en unik möjlighet att vara med och verkligen ta del av det maktspel 
och relationsarbete som sker ute i företag och som många gånger är svårt för 
utomstående att få insyn i. I uppsatsen väljer vi att benämna det outsourcande för 
Reminder AB och deras leverantör för Logistics AB. 
 
AB Ph. Nederman & Co, det andra företaget som ingår i studien, gavs möjlighet 
att vara anonyma men de ansåg det inte vara nödvändigt.  
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2.3 Datainsamling 
 
En intervjuguide utvecklades inför den första intervjun. Denna gjordes genom att 
bygga runt de frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara och sedan 
grupperades dessa så att guiden fick en naturlig följd. Frågeställningar började 
brett för att sedan smalna av och fokuseras. Intervjuguiden anpassades något till 
varje intervju. 
 
För att skapa förtroende under intervjuerna inleddes dessa med övergripande 
frågor för att den intervjuade skulle känna sig säker i situationen. Intervjuerna 
gick sedan över till att fokusera djupare på företagets relationer och eventuella 
problem. Genom att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser 
kunde känslor av osäkerhet vid intervjutillfället ytterligare förhindras. För att 
undvika eventuell intersubjektivitet fanns en strävan att skapa längre 
framställningar från dem som deltog i intervjuerna. 
 
Då det fanns önskan från de intervjuade att inte använda bandspelare under 
intervjuerna fördes istället anteckningar. För att uppväga detta deltog alla tre av 
uppsatsgruppens medlemmar vid intervjuerna. Frågeställningarna sköttes växelvis 
av två medlemmar, dessa antecknade när de inte ställde frågor, medan den tredje 
medlemmen av gruppen förde anteckningar hela tiden. 
 
Det perspektiv och de teorier som denna studie analyserar outsourcingrelationen 
utifrån, management control, transaktionskostnadsperspektivet samt resursbaserad 
teori, nämndes inte för respondenten under intervjun. Detta eftersom begreppen 
kan ses som akademiska och behöva längre förklaring för att skapa förståelse. 
Vidare skulle användandet av begreppen kunna bli en felkälla i intervjuerna, dels 
för att respondenten endast är ytligt bekant med begreppen och dels för att flertalet 
viktiga faktorer kan intolkas olika av respondenten och av intervjuarna. Genom att 
inte nämna begreppen under intervjuerna är det intervjuarna som utifrån de 
teoretiska grunderna i uppsatsen har tolkningsföreträde. Detta skulle dock kunna 
uppfattas som en subjektiv snedvridning i intervjusituationen men intervjuguiden 
är uppbyggd på ett sådant sätt att frågorna som ställs utgår ifrån perspektivens 
karakteristiska egenskaper. Det är sedan upp till intervjuarna att vid tolkningen av 
intervjun komma åt den latenta innebörden som inte är explicit medveten för 
respondenten. Fördelen med detta är att intervjuerna kan hållas på en nivå som 
respondenten behärskar men ändå ge en djupare förståelse utifrån de valda 
perspektiven (Kvale, 1997). 
 
 

2.4 Databearbetning  
 
Intervjuerna renskrevs tillsammans av alla tre gruppmedlemmarna och matades in 
i ordbehandlingsprogram. Intervjuerna delades därefter upp och grupperades i 
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kategorier efter de frågeställningar som de kunde kopplas till. Intervjuerna 
analyserades därefter för att belysa studiens problem och frågeställning. Vid 
analysen av intervjuerna används relevant teori som utgångspunkt. Genom att 
koppla till tidigare teorier på området kan det vara möjligt att skapa en analytisk 
generalisering för läsaren. Kvalitativa studier kan inte generaliseras på samma sätt 
som kvantitativa, statistiska, undersökningar. Analytisk generalisering innebär en 
väl överlagd bedömning om i vilken mån resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan liknande situation. 
Intervjuerna ger ett djup och en förståelse för de faktorer som undersöks. 
 
Vid intervjuanalysen har ad hoc-metoden (Kvale, 1997) använts. Detta innebär att 
olika angreppssätt och tekniker brukats för att skapa mening i materialet. Dock 
har fokus till en början legat på kategorisering utifrån de teoretiska perspektiven. 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa outsourcingrelationen utifrån 
transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori. Den kontextuella miljön 
påverkar förståelsen av transaktionskostnadsteorin men är inte fokus i 
intervjuerna. Tolkningen av intervjuerna genomförs utifrån en perspektivisk 
subjektivitet (att skiljas från snedvriden subjektivitet). Vid tolkningen av 
materialet intas olika teoretiska perspektiv (transaktionskostnads- och 
resursbaserat). Samma text analyseras utifrån båda perspektiven och därmed kan 
olika tolkningar av samma mening göras (Kvale, 1997).  
 
Intervjuguiden bygger på dessa två teoretiska perspektiv kopplade till begreppet 
management control. En diskussion runt en fråga ställd utifrån 
transaktionskostnadsteori kan dock också tolkas utifrån resursbaserad teori. 
Skillnaden ligger i vilka delar av diskussionen som anses viktiga för förståelse av 
fenomenet.  
 
 

2.5 Reliabilitet och validitet  
 
Diskussionen som här kommer att föras om reliabilitet och validitet handlar om 
den kvalitet som finns i de använda metoderna i uppsatsen. Med reliabilitet avses 
”frånvaro av slumpmässiga mätfel” (Lundahl & Skärvad, 1999). Att en 
undersökning har god reliabilitet innebär att undersökningen inte påverkas av den 
som utför intervjun eller av omständigheter i miljön vid intervjutillfället. I de 
intervjuer som genomförts i denna undersökning har intervjuerna gjorts med en 
semistrukturerad intervjuguide där vissa delar anpassats för att bättre komma åt 
den kunskap som den aktuella respondenten har. Dock handlar det här endast om 
en fokusering på  den specifika kunskap den aktuella personen besitter och stora 
delar av de olika intervjuerna har byggt på samma frågor. Intervjuarna har också 
undvikit att ställa oavsiktligt ledande frågor som skulle kunna påverka det 
insamlade materialet negativt eftersom intervjuarens egen förförståelse kan 
komma att utgöra ett subjektivt bidrag i materialet. Under själva intervjun har 
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också mer än en person fört anteckningar som har sedan vid utskriften 
kontrollerats så att det rådde överensstämmelse mellan de olika anteckningarna. 
Vid analysen har också kategorisering genomförts av samtliga i gruppen för att på 
så sätt minska risken för subjektivitet och därmed bristande reliabilitet i det 
momentet. Resultaten i undersökningen bedöms vara reliabla eftersom det har 
funnits en konsistens i förfarandet vid intervjuer, utskrift och analys.  
 
Reliabilitet är en förutsättning för validitet. Kvale (1997) talar om validering som 
en process i sju stadier. Validering handlar inte om en granskning i processens 
slutskede utan om en kvalitetskontroll som görs i de olika stadierna i uppsatsen. 
 
 
Figur 2. Validering i undersökningens sju stadier (Kvale, 1997) 

Tematisering Undersökningens validitet är beroende på hållbarheten i de teoretiska 
förutsättningar och de härledningar som görs från teori till 
undersökningens frågeställningar. 

Planering Validiteten beror på hur adekvat planeringen är och på vilka metoder som 
har använts i undersökningen. 

Intervju Här är validiteten beroende av tillförlitligheten hos respondentens 
rapporter och kvaliteten i själva intervjuandet. Meningen i det som sägs 
bör också ifrågasättas och den information som ges bör ständigt 
kontrolleras. 

Utskrift Här påverkar översättningen från talspråk till skriftspråk och valet av 
språkform påverkar validiteten. 

Analys Är frågorna som ställs till intervjutexten valida och är tolkningens logik 
hållbar? 

Validering Vilka valideringsformer är lämpliga för denna studie? 

Rapportering Är den rapport som sammanställs en valid redogörelse för 
undersökningens huvudresultat? 

 

Tematisering 
De teoretiska förutsättningarna som denna studie bygger på är hämtade från 
välrenommerade forskare och tidskrifter. Den litteratur som har använts har till 
största delen hämtats ifrån litteratur som ingått som kurslitteratur vid 
Ekonomihögskolan i Lund eller som producerats vid något erkänt universitet. Det 
kan då tyckas att litteraturen genomgått noggrann kvalitetskontroll. 
Frågeställningarna i undersökningen har vidare byggts utifrån kunskap som 
inhämtats ifrån flera olika källor. Därmed bör validiteten i tematiseringsfasen vara 
hög. 
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Planering 
Metoderna som använts vid intervjuerna och vid analys är hämtade ifrån Kvale 
(1997) och är således välbeprövade metoder. Även i detta moment kan därför 
undersökningen sägas hålla god validitet. 
 

Intervju 
Intervjuerna har genomförts med personer med olika nyckelroller som varit 
intressanta för förståelsen av problemen i outsourcingrelationen. Informationen 
som har samlats in vid de olika intervjuerna har jämförts med varandra. Vidare 
har information som getts under intervjuerna ifrågasatts och oklarheter har retts ut. 
I de fall där svar motsagt varandra har extra stor vikt lagts på att reda ut vad 
respondenten menar även om det funnits en samstämmighet runt det aktuella 
fenomenet i de andra intervjuerna. Respondenterna har också ombetts att 
ytterligare förtydliga vad de menar genom att ge exempel. Genom noggrannhet 
och skicklighet av intervjuarna så kan även denna fas anses uppfylla kraven på 
god validitet. 
 

Utskrift 
Eftersom det inte var möjligt att använda bandspelare för att spela in intervjuerna 
så är utskrifterna som använts för analyserna inte direkta avskrifter av vad 
respondenten sagt. Dock har det eftersträvats att citat som på ett bra sätt 
exemplifierar och svarar mot problemställningen skrivits ner ordagrant. 
Utskrifterna har också jämförts mellan de olika gruppmedlemmarna och där det 
behövts också kompletterats. Utskrifterna har gjorts direkt efter intervjun. 
Eftersom medvetenhet om problem vid intervjusituationer utan bandspelare fanns 
hos gruppmedlemmarna innan intervjuerna genomfördes och då minst två 
personer i gruppen fört anteckningar vid varje intervju kan utskriftsfasen anses 
vara valid. 
 

Analys 
Frågorna som ligger till grund för analysen av materialet utgår ifrån väl 
förankrade teorier och bör därför anses vara valida. Tolkningen av materialet har 
gjorts av samtliga gruppmedlemmar och har noga diskuterats för att se om 
kopplingarna till teorin är hållbara. Vid analysen har också försök gjorts att 
studera samma fenomen ur ett andra perspektiv för att se flera olika möjliga 
förklaringar. Analysdelarna har noga arbetats igenom och kontrollerats så att de 
dels är relevanta för frågeställningarna och dels har en väl underbyggd koppling 
till teorin. Även analysdelen bör därför i undersökningen anses vara valid. 
 

Validering 
Arbetet med uppsatsen har byggt på beprövade metoder och det har ansetts  
viktigt att finna metodologiskt stöd i arbetet. Att hela tiden granska arbetet i dess 
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olika faser har också ansetts viktigt för att få en helhet som bygger kvalitet inifrån 
och inte kvalitet som kontrolleras fram i slutet av arbetet. Förståelse för de olika 
processerna och hur kvalitet uppnås är där essentiellt för kvaliteten. Då det i 
gruppen också finns erfarenhet från uppsatser på kandidat och magisternivå samt 
intervjuprocesser kan det också anses att validiteten i uppsatsen bygger på 
erfarenhet med metoder och även det som Kvale (1997) benämner som 
hantverksskicklighet, det vill säga att validitet inte enbart är en fråga om vilka 
metoder som har använts utan gäller även forskarna som personer. 
 

Rapportering 
Rapportens innehåll är strukturerat för att skapa en röd tråd för läsaren och 
samtidigt lyfta fram teori och empiri som svarar mot syftet. Det som lyfts fram i 
rapporten är det som anses som relevant för förståelsen av det huvudsakliga 
resultatet. Därmed anser vi att rapporten i sin helhet är en valid återgivning av 
studien. 
 
 

2.5.1 Validitet som kontroll och ifrågasättande 
 
Kvale (1997) diskuterar också att validitet handlar om kontroll och ifrågasättande. 
Det är viktigt för forskare att inta en kritisk syn på analysen och tydligt ange 
perspektiv på det undersökta ämnet. I denna undersökning har perspektiven  
tydligt definierats i inledningen och de följer sedan med som en röd tråd genom 
hela arbetet. Det har också setts viktigt att kritiskt analysera för att kunna koppla 
och pröva olika teorier med och mot varandra. 
 
När det gäller att ifrågasätta information som getts vid intervjuerna har detta gjorts 
genom hela arbetet, dels under själva intervjuerna och dels vid kategorisering där 
samstämmigheten beträffande olika fenomen och mellan de olika respondenterna 
kontrollerats. 
 
Då kvalitet i uppsatsens olika processer och användandet av beprövade metoder 
varit centralt genom hela arbetet bör validiteten i undersökningen anses vara god. 
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3 Teori 
 
 
Vi kommer i detta avsnitt att närmare beskriva de teorier som vi anser vara 
relevanta för att analysera fenomenet outsourcing. De olika teorierna kopplas 
samman för att läsaren lättare ska förstå sambandet vi ser. Genomgången börjar 
på en övergripande nivå om outsourcing för att sedan belysa fenomenet ur 
transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori, därefter görs en genomgång 
av teorier runt management control och en modell presenteras. Teoriavsnittet 
avslutas genom studerandet av insourcing relaterat till outsourcing. 
 
 
 

3.1 Outsourcing 
 
Outsourcing definieras på en mängd olika sätt, ett exempel och det som kommer 
användas för detta arbete är: 
 

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare 
utförts internt inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) istället 
köps från en extern leverantör” (Axelsson, 1998:188). 

 
Då outsourcing varit och är en relativt vanligt förekommande åtgärd i 
företagsvärlden under åtminstone det senaste decenniet (Axelsson, 1998) finns en 
mängd varierande forskning och litteratur i ämnet. Outsourcingens förespråkare 
pekar bland annat på att företagets resurser och investeringar kan koncentreras till 
kärnverksamheten. Andra fördelar som lyfts fram med outsourcing är möjligheten 
att utnyttja leverantörens kunskap, erfarenhet och utrustning samt genom 
samarbete optimera dessa och på så sätt erhålla skalfördelar som inte kan uppnås 
internt inom företaget. Detta kan leda till färre investeringar, flexibilitet, reducerad 
kapitalbindning och spridande av risk för det outsourcande företaget (Adermalm, 
Sjöberg & Wedin, 1998).  
 
Även Quinn (1999) menar att outsourcing som strategi kan ge företag möjligheter 
till ökade vinster. En väl framtagen strategi kan kraftigt minska kostnader, risker 
och investeringar medan den samtidigt ger möjligheter genom ökad flexibilitet, 
innovativ förmåga och ökad avkastning till aktieägarna. Quinn menar också att 
företagsledare i allt ökande grad förstår att outsourcing som endast syftar till 
kortsiktig kostnadsbeskärning inte ger lika mycket som en långsiktig 
kunskapsbaserad eller strategiskt fokuserad outsourcing. Beslutet om huruvida ett 
företag ska outsourca menar Quinn har förflyttats uppåt i organisationen eftersom 
syftet har kommit att förändras. 
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I Sverige har outsourcingtrenden i mångt och mycket drivits av storföretag som 
Ericsson och ABB. Dessa företag hårdbevakas och får ofta stort utrymme och 
uppmärksamhet i media (Bengtsson & Berggren, 2002). Vad i företagsvärlden 
som är mode och trender är svårt att avgöra men vi anser att det vore naivt att tro 
att alla företag lever helt avskilt och inte låter sig påverkas av andra företags 
strategier. 
 
Samtidigt skall det lyftas fram att det finns andra globala storföretag som inte alls 
anammat outsourcingtrenden i samma utsträckning. Bengtsson och Berggren 
(2002) nämner till exempel Sandvik, Scania, Nokia och Toyota som företag med 
en mer negativ inställning till generell outsourcing. 
 
Att det finns alternativa sätt att organisera och att outsourcing inte är någon 
generell genväg till kostnadseffektivitet och problemlösning påvisar Bengtsson 
och Berggren (2002) då de gör jämförelser mellan verksamhetsstrategier i Nokia 
och Ericsson. Denna studie pekar på att många av de fördelar som brukar tas upp i 
samband med outsourcing kan ifrågasättas och att det är den totala 
produktionskostnaden till kund, inte enskilda faktorer, som bör analyseras vid 
outsourcing. Bengtsson och Berggren lyfter fram det enligt dem viktigaste och 
mest avgörande för alla företag; hur verksamheten uppfattas av kunderna. 
 
 

3.1.1 Offensiv och defensiv outsourcing 
 
Palmer & Hardy (2000) skiljer mellan defensiv och offensiv outsourcing. I 
defensiv outsourcing har kostnadsbesparing högsta prioritet och ofta outsourcas 
funktioner där företaget har problem. Företagets kärnkompetens och 
konkurrensfördelar är oklara och företaget riskerar genom outsourcingen att 
förlora kompetens till leverantörsföretaget. Det organisatoriska lärandet urholkas 
och företagets konkurrensförutsättningar på lång sikt minskar. 
 
I offensiv outsourcing har outsourcing en helt annan roll. Här outsourcas 
funktioner med förutsättningen att det ska kunna bidra till företagets långsiktiga 
konkurrensmöjligheter. Vanligtvis rör det sig då om funktioner som är långt ifrån 
företagets kärnkompetens och inga funktioner outsourcas av anledningen att 
företaget ska bli av med problem. Företag räknar redan från början med eventuell 
påverkan på lång sikt genom att bedöma hur outsourcingen kan komma att 
påverka det organisatoriska lärandet. Genom att beräkna hur omständigheterna 
kan förändras kan företaget avgöra under vilka förutsättningar som de ska 
förändra relationen eller ta tillbaka funktionen igen.  
 
Palmer & Hardy (2000) varnar för den defensiva outsourcingen och betonar 
vikten för företag att göra relevanta bedömningar inte bara över sina egna styrkor 
och svagheter utan också hur företaget i framtiden ska kunna behålla sin 
kärnkompetens. De menar även att företagsledare behöver utveckla nya kunskaper 
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när det gäller relationsskapande med andra företag och menar vidare att 
förtroenderollen då spelar stor roll. 
 
 

3.2 Transaktionskostnadsteori 
 
En av förgrundsgestalterna i transaktionskostnadsteorin är Ronald Coase. Den 
frågeställning som Coase arbetade utifrån var “Given that there are markets, why 
are there firms?” (Williamson, 1998:30).  
 
En del av slutsatsen som Coase kom fram till var att det skulle bli alldeles för dyrt 
att tillämpa marknadsmekanismerna och varje dag auktionera ut befintliga behov 
av exempelvis arbetskraft på marknaden. Istället slöts avtal för att kunna ta in och 
använda resurserna inom företaget. 
 
Grundtanken i transaktionskostnadsteorin är att marknaden är den allra första 
ekonomiska institutionen. På marknaderna utbyttes varor och tjänster, det vill säga 
transaktioner genomfördes. Ingen var tvingad att handla och fri konkurrens rådde. 
Priset bestämdes av utbud och efterfrågan och så länge marknaden var liten var 
inte transaktionskostnader ett problem. Med tiden blev aktörerna mer 
specialiserade och upptäckte att det blev mer effektivt om var och en 
koncentrerade sig på sin egen produkt istället för att alla producerade lite av varje. 
I och med denna utveckling blev aktörerna inte längre självförsörjande utan 
beroende av att köpa det de inte själva producerade. Antalet transaktioner växte 
och med dessa växte också marknaden. Men i takt med denna tillväxt så ökade 
också osäkerheten eftersom man inte kände att man till fullo kunde lita på den 
man handlade av. Behov av kontroll uppstod och transaktionskostnaderna blev 
högre och högre. Till slut blev de så höga att det som kallas market failure 
uppstod och organisationer, företag, bildades av ett antal producenter som gick 
samman. Nu rådde inte längre fri konkurrens eftersom avtal slutits. Marknaden 
hade helt enkelt blivit för stor för att kunna fungera effektivt (Knutsson, 2000). 
 
Williamson lyfter fram några viktiga aspekter när han tar upp frågan om varför ett 
företag väljer att outsourca. Vid outsourcing väljer företaget marknadslösningen, 
att lägga ut produktionen på marknaden, istället för att använda sig av den så 
kallade hierarkilösningen, när företaget självt kontrollerar resurserna (Knutsson, 
2000). Transaktionskostnaderna definieras utifrån tre olika faktorer, specifika 
resurser, osäkerhet och frekvens: 
 
Kostnaden för användningen av ”specifika resurser” sägs vara värdet av den 
alternativa användningen av de resurser som sysselsätts i och med transaktionen. 
Användandet av specifika resurser är den största delen av transaktionskostnaden. 
Det finns även en skillnad på organisationens allmänna resurser och 
specialresurser. De allmänna resurserna är sådana att de relativt enkelt kan 
användas i vilken del av produktionen som helst, till skillnad från en specialresurs 
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som inte kan det. Dessa specialresurser kan exempelvis vara teknik som används i 
produktionen, kunskap från learning-by-doing och annan kunskap som är specifik 
för produktionen (Knutsson, 2000).  
 
Osäkerhetsfaktorn bedöms genom att titta på i vilken utsträckning transaktionen 
genomsyras av osäkerhet. Osäkerheten kan vara antingen oskyldig, och relateras 
till bounded rationality (teorin om att människan aldrig kan ha all information) 
eller så kan den vara strategisk och relateras till opportunismbegreppet (Knutsson, 
2000).   
  
Frekvens innebär helt enkelt hur ofta transaktionen utförs. Det kan också vara 
relaterat till antalet störningar i kontraktet (Knutsson, 2000).   
 
Transaktionskostnader är kostnader för utbyte (Knutsson, 2000). En del av 
transaktionskostnadsteorin är byggd på två grundantaganden om mänskligt 
beteende; bounded rationality och opportunism. Om man går tillbaka till 
pristeorin så bygger den på att människan alltid är fullständigt informerad om 
prisfluktuationer och utifrån detta agerar rationellt. Det lägre priset väljs alltid före 
det högre. Men teorin om bounded rationality menar att människan aldrig kan 
vara fullständigt informerad. Det finns alltid ytterligare information att ta del av. 
Därför kan människan endast agera rationellt utifrån den information hon har men 
eftersom denna information alltid är ofullständig blir det rationella i beteendet 
begränsat. En sak som ytterligare ökar osäkerheten i transaktionstillfället menar 
opportunismteorin är att man aldrig kan vara säker på att motparten ger ut all den 
information som denne besitter. Motparten kan behålla en del för sig själv för 
egen vinnings skull. Därför kan exempelvis företag aldrig till fullo lita på 
motparten vilket också understryker teorin om begränsad rationalitet (Knutsson, 
2000). 
 
Transaktionskostnadsteorin talar också om styrning och kontroll, Knutsson (2000) 
gör exempelvis en liknelse med Smiths osynliga hand. Handen kan förlamas av 
hotet från det opportunistiska beteendet och svårigheten i att avgöra om, när och 
hur detta artar sig, svårigheter som har sitt ursprung i människans begränsade 
rationalitet. Marknaden förlorar sin spontanitet och därmed är det lämpligt att 
inom transaktionskostnadsteorin tala om styrning (Knutsson, 2000).  
 
För att titta närmre på individens roll i det hela så beskriver teorin om bounded 
rationality människan med två faktorer, kognitiv förmåga och självupptagenhet. 
Transaktionskostnadsteorin ansluter sig till teorin om bounded rationality och 
menar att en viktig konsekvens av att människan inte har fullständig information 
är att alla komplicerade kontrakt oundvikligen är inkompletta.  
 
Dessutom menar transaktionskostnadsteorin att självupptagenhet är opportunism 
vilket skapar ytterligare problem med att skriva kontrakt. Opportunism är 
grundläggande för att förstå logiken i att organisationer existerar. Utan 
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opportunism finns ingen anledning att ersätta marknader med företagshierarkier 
(Williamson, 1998). 
 
 

3.2.1 Outsourcing utifrån transaktionskostnadsteorin 
 
Ett av argumenten bakom outsourcing enligt transaktionskostnadsteorin är att 
konkurrensen på marknaden ska sätta press på leverantörerna och tvinga dem att 
bli mer effektiva vilket inte kan inträffa inom företaget. Detta 
marknadsorienterade synsätt är troligen endast hållbart om företaget samtidigt 
som de outsourcar inte behöver stärka relationen med leverantören, vilket endast 
är aktuellt om produkten är enkel och standardiserad (Ford, Gadde, Håkansson, 
Lundgren, Snehota, Turnbull & Wilson, 1998). 
 
För att uppnå fördelar i outsourcingrelationer måste företagen ofta integrera sina 
leverantörsrelationer. Ett leverantörsförhållande som är mer specificerat efter 
kundens krav innebär att relationen mellan parterna måste vara tätare för att uppnå 
bra kommunikation och adaption. Ford et al. (1998) menar dock att dessa nära 
relationer är mycket kostsamma både vad det gäller initiala investeringar och 
kostnaden för att underhålla relationen. Företag måste därför överväga om 
avkastningen på relationen överstiger kostnaden för den, detta är också en av de 
centrala aspekterna i transaktionskostnadsteorin (Nygaard & Bengtsson, 2002). 
 
Transaktionskostnadsteorin kan förklara riskerna i outsourcingrelationen utifrån 
tanken om opportunism. Ett sätt att minska risken i långsiktiga och komplexa 
transaktioner är enligt Duncan (1998) att skapa ett partnerskap mellan de båda 
företagen i relationen. Det antas att leverantörerna värderar en långsiktig relation 
mer än ett individuellt tillfälle till opportunism och detta beteende kan därmed 
undvikas. Transaktionskostnadsteorin kan på så sätt hjälpa oss att förklara 
riskerna med outsourcingkontrakt men den teorin är inte lika användbar om 
outsourcingen bygger på ett partnerskap. Fördelarna och riskerna med 
partnerskapet kan bättre analyseras utifrån ett resursbaserat perspektiv (Duncan, 
1998).  
 
 

3.2.2 Kontrakt 
 
Williamsson (1998) menar att beslutet för företag att behålla eller kontraktera ut 
en funktion handlar dels om traditionella produktionsfaktorer som fasta kostnader, 
löner och kapitalbindning och dels om transaktionskostnader. Genom att optimera 
dessa två olika former av kostnader anser Williamsson att företaget ska ta beslutet 
om funktionen ska vara inom företaget eller inte. 
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Managing contract är en komplex process som ofta innebär höga transaktions-
kostnader genom förhandling, implementering och kontroll mellan parter (Brown 
& Potoski, 2003). 
 
Kontrakten i outsourcingrelationer ska täcka en mängd olika intressen för de båda 
parterna, oftast långt mer än en vanlig enkel leverantör - kund relation och dessa 
utformningar och specificeringar kan bli mycket krävande (Heide, 1994). Här 
kommer rollen av förtroende att spela in, har parterna högt förtroende för varandra 
minskas behovet av alltför detaljerade kontrakt (Langfield-Smith & Smith, 2003). 
 
Vid ett outsourcingbeslut är riskerna i valet av leverantör självklart en viktig fas 
men signerandet av ett outsourcingkontrakt är bara början för outsourcing-
relationens parter. Informationsöverföring och feedback blir viktiga faktorer och i 
relationen uppkommer frågor gällande förtroende, kontroll och kommunikation 
(Allen & Chandrashekar, 2000). 
 
 

3.3 Resursbaserat synsätt 
 
Det resursbaserade synsättet betraktar företaget som en samling av resurser och 
förmågor. Dessa ses som de avgörande faktorerna för den strategi som företaget 
kan bygga. Tanken med det resursbaserade synsättet är att det i en värld där 
kundernas preferenser och teknologins utveckling ständigt förändras, blir en 
marknadsfokuserad strategi inte den bästa utgångspunkten för en stabil långsiktig 
strategi. När företagets externa miljö är i förändring blir företaget och dess 
resurser en bättre grund att bygga sina strategier på (Grant, 2002). 
Utgångspunkten för strategibyggande blir därmed interna faktorer. I begreppen 
resurser och förmågor ingår finansiella, fysiska, personella och organisatoriska 
tillgångar i företaget. Personella resurser inkluderar till exempel erfarenhet, 
kunskap och risktagande hos individerna i organisationen (Barney, 1996). 
 
För att en resurs ska kunna utgöra grunden för strategin och kunna räknas som 
konkurrensfördel måste den enligt Barneys synsätt uppfylla fyra kriterier: vara 
värdefull för företaget; vara sällsynt; vara svår att imitera och slutligen måste 
organisationen vara anpassad för att utnyttja resursen (VRIO; valuable, rare, 
imitability, organisation). 
 
Det resursbaserade synsättet kan också användas för att utvärdera 
konkurrenspotentialen i olika möjliga strategier för ett företag (Barney, 2001). 
Resurser som företaget inte har kan enligt Grant (2002) antingen köpas på externa 
faktormarknader eller byggas internt om de inte är överförbara. Organisatoriska 
faktorer däremot är en utmaning, speciellt om de är baserade på rutiner som 
utvecklats genom lärande och erfarenhet. Förmågor är något som utvecklas under 
lång tid och chefer har lättare att förstöra än att bygga upp dem.  
 

 24 



Outsourcingrelationen med fokus på management control och de faktorer som påverkar beslutet att insourca 

De finns ett flertal olika sätt att utveckla företagets förmågor. Frågan är dock om 
outsourcing leder till att någon viktig förmåga kan gå förlorad.  
 
 

3.3.1 Vertikala relationer utifrån resurstänkande 
 
Olika typer av vertikala relationer är tänkbara. Grant (2002) skissar en modell för 
relationernas karaktär utifrån två faktorer, formalisering och nivån på åtagandet. 
En vertikal integration är ett exempel på när åtagandet (genom specifika 
investeringar) är högt och formaliseringen genom skrivna kontrakt är låg. Olika 
vertikala relationer ger olika fördelar. 
 

Långsiktiga kontrakt 
Flertalet affärsrelationer existerar genom långsiktiga kontrakt som specificerar 
villkoren för överenskommelsen och ansvaret som varje part har. 
Marknadstransaktioner fungerar väl i situationer när det finns stark konkurrens, 
med många köpare och säljare samt en standardprodukt där det inte heller finns 
behov av transaktionsspecifika investeringar. När närmare relation mellan de båda 
partnerna krävs, speciellt när det förekommer transaktionsspecifika investeringar 
så behövs ett långsiktigt kontrakt. Detta är både för att undvika opportunism och 
för att minska risken med specifika investeringar. Det finns dock nackdelar med 
långsiktiga kontrakt – de kan inte förutse alla händelser som kan inträffa under 
kontraktstiden. De är också ofta antingen för restriktiva eller för ofullständiga och 
kan skapa möjligheter för opportunism. Den brist som finns i långsiktiga kontrakt 
är speciellt uppenbar när det gäller outsourcing av IT-aktiviteter.  
 

Partnerskap med återförsäljare 
Desto svårare det är att specificera kompletta kontrakt på långsiktiga leverantör -  
kund relationer desto mer sannolikt är det att relationen baseras på förtroende och 
ömsesidig förståelse. Denna typ av relationer kan ge den säkerhet som behövs för 
att göra transaktionsspecifika investeringar men kan också skapa flexibilitet för att 
möta förändringar. Relationen kan liknas vid nära samarbete (Grant, 2002). 
 
 

3.3.2 Val mellan olika alternativa vertikala relationer 
 
När det gäller att välja vilken typ av vertikal relation som företaget ska ha måste 
man ta hänsyn till de för- och nackdelar som beskrivits ovan. I en vertikal relation 
måste företaget också ta noga hänsyn till allokering av risk och 
incitamentsstruktur (Grant, 2002).  
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Allokering av risk 
De alternativa relationer som finns, undantaget marknadskontrakt, måste ta 
hänsyn till osäkerhetsaspekten under kontraktstiden. Grant (2002) menar att en 
nyckelfunktion i kontrakt ska vara att villkoren fördelar risken mellan parterna. 
Den exakta fördelningen beror på förhandlingsstyrkan och på faktorer som 
exempelvis effektivitet. En trend i vissa branscher (ex. oljeutvinningsbranschen) 
är att man i outsourcingrelationer har gått från fasta priser i kontrakten till 
riskfördelningsavtal där båda parter får ta del av avkastningen. 
 

Incitamentsstruktur 
Genom att ge tillräckliga incitament till parterna kan transaktionskostnaden 
minskas. Om det som ska levereras inte specificeras detaljerat i ett kontrakt finns 
automatiskt ett incitament att leverera en standardprodukt. Viktigt att vara 
medveten om är dock att detaljspecificering i sig själv bär en kostnad. Grant 
(2002) menar att det bästa incitamentet ofta kan vara löfte om framtida affärer. 
Regelbunden utvärdering av ett kontrakt med fasta villkor och med möjlig 
konkurrens vid förnyelse av kontraktet är ett sätt att bygga in incitament. Ett 
incitament kan också vara att tillfredsställande resultat leder till långsiktig 
affärsrelation.  
 
 

3.3.3 Outsourcing som vertikalstrategi 
 
En trend i näringslivet har varit att outsourcingen har ökat, vilket i praktiken 
inneburit att de flesta företag specialiserat sig på färre aktiviteter i sin värdekedja. 
Den fundamentala frågan i en vertikal strategi är att komma fram till vilka 
aktiviteter som företaget ska specialisera sig på. Företaget bestämmer den relativa 
attraktiviteten i olika vertikala delar i värdekedjan och bedömer sedan företagets 
potential för konkurrensfördelar i varje steg. Den relativa lönsamheten i olika 
delar kan skifta över tiden. En trend är idag att företagen ökat sitt beroende av 
andra parter vilket har fört med sig att företagen i ökande grad måste skydda sig 
mot opportunism (Grant, 2002). 
 
 

3.3.4 Att identifiera kärnkompetensen 
 
Kärnkompetens kan definieras på många sätt. I detta arbete kommer Axelssons 
definition att användas: 

 
”Kärnkompetens (core capabilities) är de mest kritiska och mest utslagsgivande 
(distinctive) resurserna ett företag förfogar över, och som är svårast för andra 
att kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta 
strategiska mål som företaget strävar mot” (Axelsson, 1998:194). 
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Till skillnad från den kompetens som företaget måste ha för att kunna fungera så 
är kärnkompetensen den kompetens som är mest kritisk för verksamheten. 
Axelsson menar att det inte räcker att som vissa författare säga att 
kärnkompetensen är den kompetens som är mest särskiljande för företaget 
eftersom det inte finns någon garanti för att den också kan omsättas till 
konkurrenskraft. Dessa särskiljande kompetenser måste kombineras med 
företagets kunskaper och resurser och bilda ett system som fungerar. 
Kärnkompetensen är alltså en del av en process. 
 
Genom att kombinera företagets kunskaper (om teknik, FoU, metoder för 
arbetssätt osv.) och resurser (materiella, immateriella och personella) skapas alltså 
företagets förmåga och kompetens. Denna förmåga omsätts sedan till aktiviteter 
och processer i företaget. Det är dessa processer som utgör företagets verksamhet 
och vissa av dessa processer definieras som företagets kärnkompetens. Genom att 
veta vilka kärnkompetenserna är kan företaget koncentrera sig på de aktiviteter 
och resurser som tillsammans skapar företagets unika värde, det som är deras 
yttersta konkurrensfördel (Axelsson, 1998). 
 
Ett sätt för företaget att bedöma vilka aktiviteter som är särskilt viktiga är att 
sortera in dem i olika kategorier. Axelsson gör följande indelning: 
 
Cutting edge aktiviteter är av avgörande betydelse för företagets 
konkurrensförmåga, dels i nuläget men även i framtiden. Dessa aktiviteter är 
grunden för företagets framtida kärnkompetens och måste kontinuerligt utvecklas. 
 
Kärnaktiviteter är företagets huvudprocesser och utgör grunden för organisationen 
och dess konkurrensfördelar. Det är runt dessa aktiviteter verksamheten byggs 
upp. 
 
Stödaktiviteter kallas de aktiviteter som är knutna till kärnaktiviteterna och måste 
ingå i verksamheten för att kärnkompetensen ska kunna fungera som det är tänkt. 
 
Avskiljbara aktiviteter ingår visserligen i huvudprocesserna men kan enkelt skiljas 
därifrån och spelar inte någon aktiv roll. 
 
Periferiaktiviteter är i förhållande till huvudprocesserna inte avgörande och rör 
inte företagets huvudprocesser.  
 
Denna indelning kan ge företaget vägledning när ett beslut om outsourcing eller 
insourcing ska tas. En vanlig uppfattning är att de aktiviteter som finns närmast 
kärnan ska hållas inom företaget där de enklast kontrolleras medan de som är 
perifera kan vara lämpliga att outsourca. 
 
Att kärnkompetensen skiljer sig åt mellan olika företag och branscher kan verka 
självklart, men det är lika viktigt att komma ihåg att kärnkompetensen kan variera 
även inom företaget och över tiden. Det som en gång var företagsspecifikt kan 
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med tiden utvecklas och bli generell kunskap. Därmed inte sagt att denna 
kompetens är mindre viktig utan bara inte längre unik (Axelsson, 1998). 
 
Ett problem är att organisationer inte alltid är på det klara med vilka funktioner 
som verkligen är värdeskapande. Detta innebär att företag kan ingå i strategiska 
allianser efter en felaktig bedömning av sina verkliga kärnkompetenser. Även om 
bedömningen av kärnkompetenserna är riktig vid beslutstillfället så kan 
omgivning och marknadssituation förändras på sätt som ställer nya krav på 
företagets egna kompetenser (Palmer & Hardy, 2000). 
 

Värdekedjan 
Quinn (1999) menar att företag med framgångsrika strategier följer vissa principer 
genom att:  
 

”… koncentrera mer kraft än någon annan på ett fåtal förmågor som kunder 
genuint bryr sig om; konstant syssla med innovationer för att försäkra sig om att 
deras prestationer och värdeskapande ligger före konkurrenterna; utveckla 
medveten flexibilitet för att hantera skiftande konkurrenstryck och möjligheter; 
och öka sina resurser signifikant genom att använda andras förmågor och 
investeringar” (Quinn, 1999:3). 

 
En värdekedjeanalys tar sin utgångspunkt i företagets olika aktiviteter och 
organiserar dessa i en sekventiell kedja. Porter (Grant, 2002) delar upp 
aktiviteterna i primära aktiviteter och support. Värdekedjan ger möjligheter att 
dela upp företagets aktiviteter i breda kategorier (logistik, marknadsföring etc.) för 
att sedan dela upp dessa i smalare grupper (exempelvis kan logistik delas in i 
lagerhantering och distribution). 
 
Flera forskare har betonat betydelsen av den teknikbaserade organisationens 
interna beroenden och processer. De framhåller att en integration mellan design, 
konstruktion, marknads- och produktionsprocesser effektiviserar och minskar 
kostnader och menar vidare att denna helhet är svår att behålla om en av dessa 
processer är extern (Bengtsson & Berggren, 2002).  
 
 

3.3.5 Outsourcing utifrån resursbaserat synsätt  
 
Grunden i det resursbaserade synsättet är att företaget ska bestämma vilka 
aktiviteter som de ska fokusera på. Detta kan leda till att företagets funktioner i 
värdekedjan delas upp i självständiga enheter. Dessa enheter kan snabbare reagera 
på förändrade förutsättningar och marknadsförhållanden. De handlar dock inte i 
enighet med organisationens övergripande strategier och ser inte alltid till 
organisationens bästa som helhet. Koordinering är grundläggande för samstämmig 
strategiutveckling och för att förebygga att organisationens olika funktioner drar 
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åt olika håll. Denna koordinering kostar dock både tid och pengar. Ett svar på 
detta dilemma har varit att kombinera idén om transaktionskostnader med teorin 
om kärnkompetens. Genom att studera organisationens olika processer och 
analysera värdeskapande aktiviteter försöker företag skilja mellan de aktiviteter 
för vilka koordination är kritiskt och behålla dessa medan de aktiviteter där 
självständighet är möjlig kontrakteras ut (Hendry, 1995). 
 
Diskussionen om företagets kärnkompetens och bedömningen att kärnkompetens 
skall behållas i företaget har enligt Hendry (1995) mer att göra med den 
informella än den formella sidan av företagens styrsystem. Så fort ett företag 
börjar bryta upp en organisation och outsourca vissa delar måste företaget 
antingen göra kunskapen om den outsourcade processen explicit, därmed blir 
kunskapen/förmågan imiterbar och förlorar sitt värde, eller så måste företaget 
lokalisera och behålla sina kärnkompetenser. När det gäller att outsourca de 
funktioner som inte ses som kärnkompetenser förlorar företaget inte bara 
möjligheten till värdeskapande av icke kärnaktiviteter utan oavsiktlig förloras 
även nyckelaspekter av själva kärnkompetensen, aspekter som företaget inte ens 
är medvetna om (Hendry, 1995). 
 
Bara för att en organisatorisk funktion, i termer av det formella 
informationssystemet, inte verkar värdeskapande eller kritisk för företagets 
kärnkompetens så innebär det att den ändå kan vara det. Även om funktionen inte 
verkar få några fördelar av att koordineras inom organisationen så kan det uppstå 
kostnader när funktionen separeras från den totala organisationskulturen och 
organisationsprocessen. Effektiva informationssystem inom organisationen kan 
exempelvis hjälpa till att hålla de anställda väl uppdaterade med värdefull 
kunskap för processen. Ofta är det helt omedvetna processer som gör att de 
anställda besitter denna värdefulla kunskap och den fås genom integration med 
organisationen som helhet (Hendry, 1995). 
 
 

3.4 Kopplingar mellan resursbaserad teori och 
transaktionskostnadsteori 

 
Både den resursbaserade teorin och transaktionskostnadsteorin avviker från det 
ekonomiska välfärdsteoremet som talar om marknader i perfekt jämvikt där ingen 
kan höja priset över marginalkostnaden, inget beroende mellan produkter finns 
och alla har perfekt information. Mahoney (2001) menar att den resursbaserade 
teorin och transaktionskostnadsteorin är komplementära. Kopplingen mellan de 
båda teorierna finns genom att den resursbaserade teorin försöker skildra 
uppsättningen av marknadsfriktioner som kan leda till att företag växer och får 
varaktig positiv avkastning över marginalkostnaden. Transaktionskostnaden 
beskriver istället uppsättningen av marknadsfriktioner som förklarar varför 
företaget finns. Mahoney (2001) antar att de marknadsfriktioner som förklarar 
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varaktig avkastning över marginalkostnaden på företagsnivå är tillräckliga för att 
förklara varför företag existerar. 
 
En del författare (bland annat Connor, 1991) menar att den resursbaserade teorin 
inte tar hänsyn till opportunism. Mahoney (2001) menar att detta antagande 
förenklar modellen av den resursbaserade teorin men att det inte är realistiskt att 
anta. En frånvaro av opportunism skulle göra att återkommande marknadskontrakt 
skulle kunna uppnå samma effektivitet som att göra samma sak internt i företaget. 
Som en ren modell utan friktioner så är marknaden en effektiv mekanism för 
kontroll (Ouchi, 1979). En viktig fördel med att ha verksamheten internt i 
företaget är att kodning (standardisering av språket) inom företaget ökar 
kommunikationens effektivitet och detta bidrar till en stabilitet i processer. 
Mahoney (2001) menar att samma effektivitet kan uppnås via återkommande 
marknadskontrakt men effektiviteten av kodat standardiserat språk är försvagad på 
grund av risken för opportunism. Företaget kan också effektivare överflytta 
kunskap om allt sker internt eftersom krav på företrädesrätt till vinster mellan 
företag elimineras. Företaget har också bättre kontroll över opportunistiskt 
beteende på grund av de auktoritära relationerna inom den egna organisationen. 
Företag har olika management control för att uppnå ett önskvärt beteende hos 
medarbetarna, exempelvis kan belöningar anpassas. Möjligheterna till att granska 
den egna verksamheten är också mycket stora. Det integrerade företaget har också 
fullständig information som de kan basera beslut på (Mahoney, 2001).    
 
Grant (2002) menar att det som avgör om något utnyttjas bäst internt eller bäst 
externt via marknadskontrakt är relativ effektivitet. Vad är transaktionskostnaden 
för marknadskontrakt relativt kostnaden för att göra samma sak själv. Vissa 
förmågor som företaget har internt kan inte heller utnyttjas vid marknadskontrakt. 
Desto mer ett företags förmågor ligger i management system och kultur desto 
svårare är det att utnyttja vid ett marknadskontrakt. Därmed utvecklas dessa och 
används internt. Även när det gäller enklare resurser så är marknadskontrakt inte 
alltid effektiva eftersom det är svårt att bevara resursens värde, det är svårt att 
skydda sina intressen. 
 
Transaktionskostnader kan också i sig vara en kostnadsfördel. Grant (2002) menar 
att om marknaden är effektiv med undantag för transaktionskostnader så har det 
företag konkurrensfördel som har de lägsta transaktionskostnaderna. 
 
 

3.4.1 Vertikala relationer  
 
Om en vertikal relation mellan företag kräver att den ena eller båda parterna måste 
göra specifika investeringar på grund av ett behov hos den andra parten så är ett 
marknadskontrakt ineffektivt för att reglera koordineringen av aktiviteter. 
Ineffektiviteterna uppkommer ur det faktum att förhandlingar, övervakning och 
investeringar i aktiviteter som ska öka förhandlingskraften för den ena parten är 
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faktorer som driver transaktionskostnader. Det finns många empiriska exempel 
(Grant, 2002) på att produkter som ska tillgodose ett specifikt behov i företaget 
hellre produceras internt. Detta gäller också när det är något mer komplext som 
tillverkas eller levereras och där det krävs en samverkan mellan producenten och 
konsumenten. Grant (2002) menar att det inte går att konstruera ett kontrakt som 
täcker risken för opportunism när det gäller transaktionsspecifika investeringar 
eftersom det inte går att ta hänsyn till alla eventualiteter.  
 
Det är viktigt att ta hänsyn till att bara för att det finns transaktionskostnader 
genom marknaden så behöver vertikal integration eller att tillverka något internt 
inte alltid vara den bästa lösningen. Genom vertikal integration undviker man 
kostnaden för att använda sig av marknaden, men genom att förlägga en 
transaktion internt så skapar man administrativa kostnader. Effektiviteten av den 
interna administrationen beror på ett antal faktorer (Grant, 2002): 
 

Den optimala storleken på aktiviteter  
Även om intern tillverkning kan vara att föredra för att undvika kostnaden för att 
använda marknaden så kanske skalan på den egna tillverkningen inte blir 
tillräckligt stor för att nå effektivitet.  
 

Hantera strategiskt annorlunda aktiviteter 
Är den aktivitet som ska integreras i verksamheten strategiskt annorlunda? 
Aktiviteter kan kräva olika typer av management control och olika förmågor 
vilket gör att en effektiv integrering blir svår att åstadkomma. 
 

Utvecklandet av förmågor  
En stor fördel för företag som är specialiserade på ett område är att de lättare kan 
utveckla nya förmågor. Vertikal specialisering kan leda till utvecklandet av 
kärnkompetenser. Dock kan integrering hjälpa till att utveckla förmågor om olika 
aktiviteter är beroende av varandra. 
 

Incitamentsproblemet 
En viktig skillnad mellan relationer på marknaden och relationer internt i företag 
är kopplat till incitament. I alla administrativa strukturer så finns det ett agent 
problem. Hur får man de anställda att arbeta för att maximera vinsten? När det 
gäller vertikal integration så kan detta vara en källa till problem. 
Marknadskontrakt ger ett kraftfullt incitament eftersom varje part i kontraktet 
primärt är intresserad av att maximera sin egen vinst. Vissa aktiviteter kan det 
vara effektivt att ha integrerade i sin verksamhet medan andra sköts av externa 
aktörer.  
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3.4.2 Strategiska allianser 
 
Utifrån den resursbaserade teorin är strategiska allianser ett sätt att bygga nya 
förmågor för företag (Grant, 2002). Langfield-Smith och Smith (2003) menar att 
outsourcing är att betrakta som en strategisk allians. Strategiska allianser 
definieras av Grant (2002) som samarbetsförhållanden mellan företag som 
involverar gemensamma mål och någon form av delade resurser. Ett viktigt motiv 
kan vara att en strategisk allians ger möjlighet att utvärdera och ta till sig av det 
andra företagets förmågor. Dessa strategiska allianser är också mer 
kostnadseffektiva i förhållande till att köpa upp andra företag (Barney, Wright & 
Ketchen, 2001; Grant, 2002). 
 
När företag på något sätt interagerar och skapar allianser med varandra uppstår en 
mängd avvägningssituationer där företagsledningen hela tiden måste försöka se 
till det egna företagets bästa. 
 
För att åskådliggöra den dynamiska balansgången som det outsourcande företaget 
söker för en organisation använder Hendry (1995) denna stjärna: 
 
 
 
 Effektivitet          Koordinering 
 
 
  Kontroll            Medvetenhet 
 
 
  Fokus                                     Motivation 
 
 
 Oberoende     Lärande 

 

Figur 3.  Hendrys stjärna åskådliggör den dynamiska balansgången för det outsourcande 
företaget 

 
 
En kritisk dimension är balansen mellan effektivitet och lärande. Effektivitet som 
huvudorsaken till outsourcing är viktigt i ett kortare perspektiv medan organisatoriskt 
lärande är viktigt för organisationen ur ett mer långsiktigt perspektiv. 
 
En andra balansgång handlar om koncentrering/fokus och medvetenhet. Utan fokus 
på kärnaktiviteter är det omöjligt att koncentrera resurserna där de mest behövs. Och 
utan medvetenheten som fås genom omfattande informella kommunikationssystem är 
det omöjligt att omstrukturera resurserna när det finns behov. 
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Den tredje balansen är den mellan motivation och kontroll. Tidigare, innan 
kommunikations- och datorteknikens utveckling hade företag inte alls samma 
möjligheter till informationsutbyte. Relationsbyggandet mellan samarbetande företag 
hade då en större betydelse för att få kontroll över företags allianser. En kontroll som 
idag ofta löses genom öppna marknadskontrakt. Kontrollen att leverantörsföretaget 
gör saker rätt balanseras mot dess motivation att utföra uppdraget så effektivt som 
möjligt.  
 
Till sist tar Hendry (1995) upp avvägningen mellan koordination och oberoende, där 
oberoendet står för att funktionen handlar i egenintresse och koordinationen för att 
den gör det i enighet med organisationen som helhet det vill säga målkongruens. 
 
Dessa balanserade krafter utgör tillsammans två motsatta sidor där den högra kan 
sägas representera de mer historiskt traditionella företagen med relativt hög grad av 
medvetenhet, koordinering, motivation och lärande medan den vänstra sidan kan 
representera den nya tidens företag där en allt hårdare konkurrens tvingar företagen 
till effektiviseringar, fokus, oberoende och kontroll. Beroende på balansen mellan 
stjärnans högra och vänstra sida, det vill säga balansen mellan kostnader och 
värdeskapande, kan i stort sett alla aktiviteter i ett företag bli föremål för såväl 
outsourcing som insourcing beroende på om aktiviteten från början ligger i eller 
utanför företaget (Hendry, 1995). 
 
 

3.5 Management control i outsourcing-
relationer 

 
Management control är ”medvetna processer eller uppsättning av verktyg och 
mekanismer, som genom sin påverkan på beteendet hos aktörer inom en 
organisation, syftar till att bidra till att uppnå målen för den organisationen” 
(Speklé, 2001:423). Management control är dock inte ett fenomen som enbart är 
aktuellt att studera inom företag. Gränsen för vad som ingår i ett företags interna 
verksamhet är ständigt utsatt för förändringar, detta gäller inte minst sedan det 
gick mode i outsourcing under 90-talet. Olika delar i företagens värdekedjor läggs 
som ett resultat av outsourcing idag ut på externa leverantörer. Men förändringar 
har också skett inom företagen där interna kund – leverantörsförhållanden inrättats 
och en mer horisontell management control relation uppstått. Detta har lett till att 
management control begreppet har utvidgats och modeller har skapats för att 
studera det, inte bara inom företag utan också i relationer mellan företag. Dock har 
det inte forskats  mycket  om management control mellan oberoende företag (Van 
der Meer-Kooistra & Vosselman, 2000). 
 
Långsiktiga outsourcingrelationer som inte syftar till att enbart lägga ut en 
aktivitet, utan där också styrning och koordinering av aktiviteten outsourcas, 
kräver enligt Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) att leverantör och 
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köpare agerar som en grupp och använder den samlade expertisen på ett integrerat 
sätt. Det poängteras också att det är viktigt att leverantören ska vara intresserad av 
att lösa problem och ta initiativ i det oursourcande företagets intresse. Dock kan 
denna typ av nära outsourcingrelationer betraktas som ett hot eftersom det kan 
påverka de anställda i det outsourcande företaget genom diskussioner om bland 
annat löner och antal anställda eftersom leverantörsföretaget kan ha andra 
förhållanden. Outsourcingrelationen kan också påverka personers positioner i det 
oursourcande företaget. Detta är anledning till att det är viktigt att fundera över 
hur relationer mellan företag ska byggas, vilken partner som ska väljas samt på 
vilket sätt kontraktet ska utformas och därmed hur relationen ska koordineras. Här 
kommer tankarna om management control vilka mekanismer som kan användas 
för att stödja och övervaka relationen samt hur resultaten ska mätas. 
 
 

3.5.1 Modell för att strukturera relationer mellan företag 
 
Ouchi (1979) diskuterar i sin artikel ”a conceptual framework for the design of 
organizational control mechanisms” olika förutsättningarna för att få individer i 
en organisation eller olika enheter med delvis lika mål att samarbeta. Ett av 
problemen som Ouchi menar finns är att fördela delarna av en belöning så att alla 
får den del de förtjänar. Om rättvisa belöningar inte delas ut finns en risk för att en 
part i framtiden förändrar sin arbetsinsats så att båda parter förlorar på det. Ouchi 
identifierar tre typer av mekanismer för att kontrollera beteende i organisationen 
(management control), marknad, byråkrati och klan. Van der Meer-Kooistra och 
Vosselman (2000) bygger upp ett liknande resonemang runt management control i 
relationer mellan företag. 
 
Modellen som presenteras här har utvecklats av Van der Meer-Kooistra och 
Vosselman (2000). De menar att utifrån transaktionskostnadsteorin och förtroende 
kan relationen mellan två företag ha olika mönster utifrån ett management control 
perspektiv. Inom dessa olika mönster kan olika mekanismer av management 
control vara aktiva. I enlighet med transaktionskostnadsteorin så kan 
kontrollmekanismer vara baserade mer på mekanismer kopplade till 
marknadssituationen eller mer kopplade till mekanismer i en hierarki. Van der 
Meer-Kooistra och Vosselman kopplar in ytterligare en faktor, förtroende, som för 
in en mer social inriktning och menar att denna faktor spelar en stor roll i 
relationer mellan företag. Det betonas att förtroende är extra viktigt mellan företag 
i situationer där det finns osäkerhet och starkt beroende mellan parterna som ett 
resultat av specifika investeringar. I denna typ av situationer är det svårt att 
utforma ett fullständigt kontrakt. Tidigare forskning visar också att när förtroende 
finns i transaktionsrelationer värderas risken kopplad till inkorrekt information 
lägre vilket minskar behovet av invecklade kontrakt.  
 
Modellen strukturerar därmed tre olika möjliga strukturella mönster när det gäller 
management control i outsourcingrelationen. De tre mönstren i modellen är 
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marknadsbaserat, byråkratiskt och förtroendebaserat mönster (Van der Meer-
Kooistra & Vosselman, 2000). Van der Meer-Kooistra och Vosselman delar in 
relationen i tre faser, kontaktfas, kontraktfas och verkställandefas. Vilket mönster 
som är aktuellt i en viss outsourcingrelation beror på vilka faktorer som spelar in i 
relationens olika faser.  
 
 

Figur 4. Management control mönster i relationer mellan företag (Van der Meer-Kooistra & 
Vosselman 2000) 

Typ av relation Kontaktfas Kontraktfas Verkställandefas 

Marknadsbaserad Konkurrensutsatt 
budgivning.  

Lite tid läggs på att 
skriva detaljerade 
kontrakt eftersom all 
information finns i 
priset. 

Leverantören 
konkurrensutsätts för 
att styra och tvinga 
dem att vara effektiva. 
Mätningar görs på 
kvalitet, kvantitet och 
leveransprecision. 

Byråkratisk Potentiella 
leverantörer väljs 
utifrån vissa 
kriterier. 
Kompetensen är en 
viktig faktor vid valet 
av leverantör. 

Kontraktet är 
detaljerat och 
extensivt. Möjligheter 
specificeras och 
konsekvenserna för 
transaktionsvillkoren 
beskrivs i detalj. 

Kontrollverktyg ger 
ständig övervakning, 
mätning av utförandet 
och utvärdering. 
Kvantitet och kvalitet 
mäts ständigt. 

Förtroendebaserad Förtroende 
avgörande, 
vänskap, tidigare 
relationer eller rykte 
är faktorer som 
utgör grunden för 
valet. 

Kontrakten är 
ramverk där detaljer 
arbetas ut efterhand. 
Delar på riskerna. 

Kontrollmekanismerna 
riktas på utvecklandet, 
förtroende för 
leverantörens 
kompetens. 

 

Marknadsbaserad relation 
Utifrån den outsourcande partens perspektiv är den fasen som kallas kontaktfas, 
när företaget letar efter en leverantör, karakteriserad av en budgivning där olika 
företag får konkurrera med varandra. Den marknadsbaserade relationen förutsätter 
att inga specifika investeringar behövs vilket gör att det finns många möjliga 
leverantörer. I kontraktfasen läggs inte mycket tid på att skriva detaljerade 
kontrakt eftersom all information återspeglas av priset och parternas karakteristik 
påverkar inte relationen. Verkställandefasen kan bestå av olika budgivningsrundor 
som används för att konkurrensutsätta den nuvarande leverantören samt för att se 
till att arbetet sköts på ett effektivt sätt. Kontrollverktyget består av vanliga 
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mätningar av kvalitet och kvantitet samt hur väl leveranserna sker i tid. 
Betalningen är också direkt kopplad till dessa variabler. 
 

Byråkratisk relation 
Denna typ av relation är kopplad till byråkratiska mekanismer. Dessa mekanismer 
består av specificerade normer, standards och regler. Den byråkratiska relationen 
består också ofta av övervakning, utvärdering och direktiv samt ett väl utvecklat 
informationshanteringssystem. I kontaktfasen väljs potentiella leverantörer ut efter 
specificerade kriterier. Dessa får lämna anbud och urvalet görs sedan på grundval 
av kriterierna som också inkluderar leverantörens kompetens. Kontraktsfasen 
karakteriseras av skrivandet av detaljerade kontrakt. Olika möjligheter är 
specificerade och konsekvenserna beskrivs i de olika detaljerna. Faktorn som 
driver betalningarna är realiserad tillverkning. I verkställandefasen ger 
kontrollinstrumenten ständig övervakning, utvärdering och mätning av vad de 
presterar. Även kvalitet och kvantitet är faktorer som mäts regelbundet.  

 
Förtroendebaserad relation 
Leverantörer väljs i kontaktfasen ut på grund av förtroende som i sin tur 
härstammar från vänskap, tidigare relationer eller ett rykte som ingjuter 
förtroende. Till skillnad från den byråkratiska relationen så finns inga detaljerade 
kontrakt. De kontrakt som finns är ramverk som med tiden arbetas ut i detalj. En 
annan faktor som utmärker den förtroendebaserade relationen är att riskerna delas 
mellan det outsourcande företaget och leverantören. I verkställandefasen är 
kontrollmekanismerna inriktade på att utveckla förtroende för leverantörens 
kompetens och på att de levererar mer än vad som är formellt förväntat. Det anses 
också viktigt att parterna har ett öppet engagemang mot varandra. 
 

Kombinationer av mekanismer 
Även om denna modell är en idealbild över relationer mellan företag och att 
kombinationer av dem är tänkbara menar Van der Meer-Kooistra och Vosselman 
(2000) att en mekanism kommer att vara dominant. Vissa kombinationer anses 
vara möjliga, till exempel marknadsbaserad i kontaktfasen och byråkratisk i 
verkställandefasen. Bland de kombinationer som anses vara sällsynt finns 
förtroendebaserad i kontaktfasen och byråkratisk i verkställandefasen. 
 
 

3.5.2 Formell och informell kontroll 
 
Strategilitteratur har länge pekat på att det finns en formell och en informell sida 
av ett företags informationsprocess och att denna kan brytas ner i mindre, 
interaktiva system. Hendry (1995) illustrerar denna nedbrytning med figuren 
nedan. 
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     Figur 5. Formell och informell sida av företags informationsprocess (Hendry, 1995) 

FORMELL      INFORMELL 
 
Operativt system:     Infra-system: 
värdekedja      kulturella nätverk 
företagsprocesser    
 
          Anpassande (adjusting) System: 
Planering      Policyskapande 
Värdering/kalkylering     Agendaformulering 
Beslutsunderlag      Organisationspolitik 

 
 
Den formella informationen omfattar tydlig explicit information/kunskap som 
värdekedjor och företagets interna processer medan den informella är mycket 
svårare att exemplifiera och uppkommer av tillfälliga händelser och interaktioner 
mellan individer och inkluderar tyst kunskap som värderingar, känslor och 
intuition. Mellan de informella och formella sidorna finns reglerande 
informationssystem som styr organisationen i rätt riktning och ligger till grund för 
beslut. Även dessa reglerande system kan delas in på formella och informella 
grunder där planering, värdering och beslutsunderlag ses höra till den formella 
sidan medan policys, agendaformulering och organisationspolitik anses höra till 
den informella sidan.  
 
Vid varje betydande organisationsförändring, som exempelvis outsourcing, skall 
inte endast hänsyn tas till de operativa systemen utan Hendry menar att även 
förändringens påverkan på infrasystem och de informella justerande systemen 
skall tas med i bedömningen. Outsourcingbeslutet skall alltså inte bara grundas på 
vad företaget kan vinna utan även på vad som kan gå förlorat. Hendry pekar här 
på faktorer som exempelvis kultur, kommunikation, koordination och balansen 
mellan kortsiktig effektivitet och långsiktigt lärande. 
 
I samma ögonblick som ett företag lägger över en funktion från de anställda i 
företaget till en extern leverantör så isoleras dessa från företagets interna kultur. 
Även om den nya leverantören formellt har all information som de behöver för att 
göra jobbet effektivt så kommer de aldrig ha den informella förståelse och 
samhörighet som kommer av att vara en del av organisationen. Vilket är en 
nödvändighet för att utföra ett arbete så effektivt som möjligt – ”to keep doing the 
right job as well as doing the job right” (Hendry, 1995:5). 
 
Argument för outsourcing baseras vanligtvis på analyser av systemets formella 
sida och i tider av effektivisering och kostnadsreduceringar är det lätt att förbise 
den informella sidan i företagets strategiska planering (Hendry, 1995).  
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Det levererande företaget kan ha god formell kunskap men sakna den informella 
erfarenhet och förståelse som behövs för att utföra verksamheten effektivt. Om 
leverantören så småningom lyckas att utveckla dessa informella egenskaper så 
riskerar kunskapen att gå förlorad hos det outsourcande företaget. Som svar på 
detta dilemma återkommer diskussionen om företagets kärnkompetens och vilka 
aktiviteter som företaget skall behålla i den egna verksamheten (Hendry, 1995). 
 
 

3.6 Outsourcing relaterat till insourcing 
 
Insourcing kan definieras som:  
 

”Insourcing is simple. […] Just as outsourcing removes resources and personnel 
from an organization, insourcing increases the amount of resources and personnel 
in an organization. More specifically, insourcing means bringing both the 
responsibility and wherewithal […] back into an organization”  (Chapman & 
Andrade, 1998). 
 

 
Enligt Quinn och Hilmer (1994) skulle en perfekt leverantörsmarknad innebära att 
rationella företag skulle outsourca allt som inte ingår i deras kärnverksamhet. De 
pekar dock på att den perfekta marknaden sällan existerar och att outsourcing då 
medför risker för såväl köpare som säljare när det gäller nyckelfaktorer som pris, 
kvalitet och tid. Samma studie tar upp transaktionskostnader för outsourcing och 
påpekar att dessa i vissa fall kan överstiga kostnaden för att behålla verksamheten.  
 
Quinn och Hilmer betonar även att outsourcingbeslutet inte är så enkelt som att 
bestämma sig för att köpa eller sälja utan innefattar tillvägagångssättet för att 
skapa en balans mellan oberoende och incitament för leverantören, samt säkerhet 
och kontroll för köparen. Outsourcing av hela eller delar av aktiviteter skapar 
stora möjligheter men innebär även nya risker för företag. Quinn och Hilmer 
(1994) pekar på tre typer av risker; risk för förlorad kunskap, förlust av 
tvärfunktionella förmågor och förlorad kontroll. Bristen på information om 
marknaden och/eller från den individuella leverantören gör att det outsourcande 
företaget informationsmässigt kan hamna steget efter. Leverantören kan välja att 
behålla negativ information för sig själv och obehagliga överraskningar kan hinna 
få onödigt stora proportioner innan de når det outsourcande företaget (Quinn & 
Hilmer, 1994). 
 
Det är ännu för tidigt att generellt dra slutsatser om de långsiktiga konsekvenserna 
när det gäller till exempel outsourcing av produktion (Bengtsson & Berggren 
2002). Men vetskapen att många företag nu bedriver insourcing talar för att 
outsourcing inte alltid varit den rätta strategin. Dessutom finns idag en mängd 
forskning som lyfter fram negativa aspekter när det gäller outsourcing (ex. 
Bengtsson & Berggren, 2002). Företag får ofta lägga stora resurser på att 
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regelbundet följa upp och kontrollera leverantörens arbete och många gånger har 
transaktions- och transfereringskostnader underskattats (Bengtsson & Berggren, 
2002). Dessutom uppstår i och med outsourcingen ytterligare en relation att vårda 
och det finns en klar risk för kommunikationsproblem såväl internt som externt 
(Axelsson, 1998). Outsourcingrelationer bygger på ömsesidighet och risk och 
skapar därmed osäkerhet för båda parter. Principal - agent problem, 
förtroendefrågor och risk för opportunism gör att detaljerad kontraktsskrivning 
blir av stor vikt (Heide, 1994). 
 
Ömsesidiga relationer medför alltid olika former av risktagning. I 
outsourcingbeslutet finns som tidigare nämnts riskaspekter som opportunism och 
beroende att ta hänsyn till. Ett väl anpassat management control system kan 
motverka risker och reducera misstag (Speklé, 2001).  
 
Hendry (1995) tar även upp problematiken kring motivation och organisatoriskt 
lärande och ifrågasätter vilka incitament till maximal effektivitet som egentligen 
finns hos det levererande företaget. I sin artikel om outsourcingens dolda 
kostnader tydliggör Hendry (1995) nyttan/fördelarna med outsourcing kontra de 
potentiella risker/kostnader som kan uppstå med följande cost benefit analysis: 
 
 

F

 

 
Benefits     Costs 
 
Kostnadsminimering och   Reducerat lärande 
effektivisering     från höga påfrestningar, 
från reducerade overheadkostnad    dåligt informationsflöde 
oberoende, synlighet 
 
 
Operationell flexibilitet    Reducerad kontroll 
genom arbete mot kontrakt   från begränsad möjlighet till åtstramning,  
      begränsad möjlighet till interna  
      justeringar.     
 
Finansiell flexibilitet 
genom lägre fasta kostnader 
 
 
Kortsiktig respons    Reducerad långsiktig respons 
genom marknadens medvetenhet,   genom minskad kunskap/medvetenhet 
självständiga leverantörer  
 
 
Kontroll     Reducerade koordinationsmöjligheter 
genom finansiering & kontrakt,    genom avsaknad av information  
synlighet     
 
Fokus på kärnaktiviteter   Kan skada kärnkompetens 
 

igur 6. Fördelar med outsourcing kontra de potentiella risker/kostnader som kan uppstå  
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Hendry poängterar här att det finns såväl kostnader som fördelar med outsourcing 
och att varje kortsiktig effektivisering medför en potentiell förlust av långsiktiga 
förmågor. Dessa förluster är svåra att både identifiera och värdera och dessutom 
blir de endast märkbara på längre sikt. 
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4 Företagspresentationer 
 
 
I detta avsnitt kommer vi kort att presentera de båda företag som använts för 
datainsamling. Fokus i detta arbete är inte att jämföra olika företag utan snarare 
att studera strategier och belysa problemen med management control i 
outsourcingrelationen och därefter också göra en koppling till insourcing. 
 
 
 

4.1 Reminder AB 
 
Reminder AB är ett elektronikföretag i konsumentvarubranschen. Företaget har en 
global organisation och en bred produktportfölj som ständigt förnyas. Branschen 
där Reminder verkar har liksom många andra branscher varit hårt utsatt i de 
senaste årens lågkonjunktur och hårdnande konkurrensförhållanden. 
 
Företaget kan beskrivas som ett knowledge-intensive firm, KIF, ett koncept som 
litteraturen beskriver som ett företag med 1) högutbildad och kompetent personal, 
2) komplexa, icke standardiserade produkter 3) produkt, marknad och 
personalutveckling är viktiga aktiviteter i organisationen. Företag som kan 
karaktäriseras som KIF:s jobbar vanligtvis med komplexa och svåra uppgifter som 
inte direkt kan omvandlas till standardiserade arbetsuppgifter och 
arbetsbeskrivningar (Kärreman, Svenningsson & Alvesson, 2002). 
 
Vi har studerat en funktion för kundservice och där specifikt den avdelning som 
har hand om reservdelsförsörjningen. Avdelningen har ett tjugotal anställda och 
dess uppgift är att säkerställa all eftermarknad globalt, vilket bland annat 
innefattar att företagets regioner skall förses med reservdelar enligt önskemål. 
Avdelningen ska även förse regionerna med de verktyg de behöver för att kunna 
sköta kundservice på bästa sätt. Avdelningen har både en stabsfunktion och en 
operativ funktion.  
 
Den outsourcing som kommer studeras är den Reminder gör då de outsourcar 
inköpsplaneringen av reservdelar till det externa företaget Logistics AB. 
 
Redan i produktlivscykelns början är Logistics AB involverade och har all 
leverantörskontakt och inköpsansvar. Efter produktlansering tar Logistics även 
över det formella ansvaret för inköpsplanering och behåller sedan detta ansvar 
något längre än produkten tillverkas. Trots att produkten ska sluta att produceras 
så har Reminder ett garantiåtagande mot sina kunder och för att tillgodose detta 
görs ett allra sista inköp av reservdelar. Vid planeringen av detta stora inköp 
handlar det om att bedöma hur mycket reservdelar som kan behövas under 
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återstående garantitid. För detta inköp återtas planeringsansvaret av Reminder 
men alla inköp och kontakter med reservdelsleverantörer sköts av Logistics. 
 
 
 

Sista inköp för reservdelarSlut på produktionLansering 

Beslut om 
produktion

Slut på 
support

Outsourcad verksamhet, ansvaret ligger hos 
Logistics AB 

Figur 7. Ansvarsfördelningen för planeringen av inköp av reservdelar i produktlivscykelns 
olika faser 

 
 
Ett av de problem som Reminder ser med outsourcingen är just den förlorade 
kontakten med reservdelsleverantörerna eftersom de anser att det finns mycket 
som kan förbättras i denna relation. Genom att Reminder själva ansvarar för 
inköpskontrakten, men det är Logistics som sköter kontakten med 
reservdelsleverantörerna, så förlorar Reminder en stor möjlighet att påverka. 
 
 

(inköpskontrakt) 

Lager 

Serviceenhet

Logistics AB

Leverantörer av reservdelar

Reminder AB 

 

Figur 8. Skiss över de olika parterna i outsourcingrelationen 

 
 
Ett annat problem företaget har gäller reservdelsförsörjningen ut till de enskilda 
serviceenheterna. Även om det formella  ansvaret för denna  process under större 
delen av tiden ligger outsourcad till Logisitcs AB så blir det Reminder som 
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anklagas av sina kunder om produkterna vid behov inte går att laga på grund av 
brist på reservdelar.   
 
Även i relationen mellan Reminder AB och Logistics AB har det  uppkommit så 
stora problem att Reminder överväger att ta tillbaka den outsourcade 
verksamheten. Dessa problem kommer att studeras och beskrivas närmare i detta 
arbete. Grunden till analysen ligger i intervjuer med tre medarbetare på olika 
hierarkiska nivåer och med olika arbetsuppgifter på Reminder. 
 

 

Spare Parts Logistics 
Manager

Master Planning
Team leader
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Figur 9. Organisationsschema över den interna strukturen på avdelningen där intervjuerna 
genomfördes på Reminder AB 
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4.2 AB Ph. Nederman & Co 
 
Nederman är marknadsledande inom sin bransch ”den personliga 
produktionsmiljön”. Företagets affärsidé är att förbättra den personliga 
produktionsmiljön genom att tillhandahålla produkter som ger renare och säkrare 
arbetsmiljö för andra produktionsföretag.  
 
Nederman har ett mycket brett produktsortiment med allt från de allra enklaste 
och standardiserade produkter till avancerade skräddarsydda lösningar efter 
kundens behov. Deras kunder är andra företag i alla storlekar och typer av 
verksamheter runt om i världen.  Detta gör att branschen är mycket 
konjunkturkänslig eftersom den kräver andra företags investeringsförmåga. 
 
Själva produktionen är enkel och standardiserad och produkterna har relativt låg 
förädlingsgrad. 
 
Den tekniska kunskapen i företaget ses inte som unik utan kärnkompetensen är att 
kunna sätta in tekniken i rätt sammanhang.  
 
På 90-talet hängde Nederman med i outsourcingtrenden och ansåg då att de endast 
skulle behålla utveckling och distribution i företaget men på senare tid har man 
börjat tänka om och vill inkludera även produktionen i sin kärnkompetens. Detta 
har gett till följd att företaget nu tar hem produktion som tidigare har legat 
outsourcad hos externa leverantörer. 
 
Vi har intervjuat chefen för försörjningsenheten P.O. Eriksson och  han beskriver 
vilka faktorer som påverkat outsourcing och insourcingprocessen hos Nederman. 
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5 Analys av outsourcing-
relationen i Reminder AB  

 
 
I detta avsnitt tillämpas den tillgängliga teorin på empirin. Analysen är 
strukturerad på samma sätt som teoriavsnittet och börjar följaktligen med en 
övergripande analys av outsourcingsituationen för att därefter djupare analysera 
fenomenet ur transaktionskostnadsteori och resursbaserad teori. Med dessa båda 
perspektiv som grund går arbetet sedan över i att fokusera på management 
control och en utveckling av den modell som presenterades i teoriavsnittet görs. 
 
 
 

5.1 Företagets outsourcing 
 
Att Reminders fall av outsourcing rör sig om en mer defensiv outsourcing är svårt 
att motsäga. I tider av personalnedskärning och kostnadsbesparingar hängde 
avdelningen för reparationer helt enkelt med när stora delar av Reminder 
outsourcades. Förutom de dåvarande kraven på personalnedskärningar har 
nuvarande avdelningsledning svårt att se anledningar till outsourcingen. 
 
Nittiotalets outsourcingtrend gjorde säkert sitt i kombination med svåra 
ekonomiska tider i synnerhet för företag inom Reminders bransch. Det fanns 
exempelvis krav från högsta ledning om hur många anställda som maximalt fick 
vara kvar och avdelningen såg då outsourcing som en möjlighet att göra de 
personalnedskärningar som krävdes. Då många andra funktioner i företaget redan 
outsourcats till Logistics fanns inget alternativ till leverantör utan valet hade redan 
gjorts av högsta företagsledningen. 
 
Reminder befann sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och det var inte 
långsiktighet utan överlevnad som gällde. De anställda tror dock att 
outsourcingbeslutet var riktigt efter dåvarande omständigheter. Men med dagens 
förutsättningar och den erfarenhet som outsourcingen gett anser man det aktuellt 
att återta delar av den outsourcade verksamheten.  
 
Av de fördelar som exempelvis Quinn tar upp gällande outsourcing så var 
minskad kapitalbindning främsta anledningen till Reminders outsourcing.  
 
Man skulle kunna säga att företaget gått från defensiv outsourcing med endast 
fokus på kostnadsbesparing till en mer offensiv outsourcingstrategi där även 
långsiktiga konsekvenser tagits med i beräkningarna. Vilket stämmer väl överens 
med Quinns (1999) påstående att företagsledare idag i allt ökande grad förstår att 
outsourcing som endast syftar till kortsiktig kostnadsbeskäring inte ger lika 
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mycket som en långsiktig kunskapsbaserad eller strategiskt fokuserad 
outsourcing. 
 
 

5.1.1 Strategiska allianser 
 
Genom att använda Hendrys stjärna (1995) som illustrerar balansgången mellan 
de avvägningar som uppstår för företag i beslutsituationer gällande outsourcing 
eller insourcing kan konstateras att alla de olika avvägningarna finns 
representerade i Reminders fall. 
 
 
 Effektivitet                       Koordinering 
 
 
  Kontroll         Medvetenhet 
     
 
 
  Fokus               Motivation 
  
        Oberoende        Lärande 

 

Figur 10.  Hendrys stjärna åskådliggör den dynamiska balansgången för det outsourcande 
företaget 

 
 
Balansgången mellan motivation och kontroll är särskilt tydlig i Reminders 
resonemang när det gäller svårigheterna att få leverantörsföretaget att tänka själva 
och ta egna beslut. Logistics vill självklart inte gå utanför specificerade ramar och 
modeller om detta innebär ett risktagande för dem. Detta medför att Reminder 
måste fortsätta ha god insikt i verksamheten för att dels kunna kontrollera att 
Logistics gör rätt saker och dels för att Reminder ska kunna fatta beslut i de olika 
situationer som uppstår. 
 
Enligt avdelningschefen på Reminder är det i detta fall omöjligt att i en modell 
specificera hur man vill att leverantören ska agera i varje enskild situation. Det 
uppstår ständigt nya problem och då Logistics varken har möjlighet eller vilja att 
lösa dessa problem själva så blir ett tätt samarbete mellan företagen den enda 
lösningen. 
 
Från början hade Reminder förhoppning om att outsourcingen skulle fungera 
genom en strikt kund - leverantör relation men detta har visat sig omöjligt. Som 
det ser ut idag måste Reminder hela tiden kontrollera och följa upp Logistics 
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arbete, vilket innebär att en mängd dubbelarbete utförs på de båda företagen. 
Detta innebär dubbel resursåtgång för Reminder eftersom de betalar Logistics för 
uppdraget och ändå måste avsätta egna resurser för att kontrollera utfört uppdrag.   
 

”…man känner att man inte kan lita på vad som kommer ut från Logistics” 
 
”…om man dubbelkollar så kommer man troligen att hitta fler fel” 

 
Den strikta kontrollen anses av Reminder vara helt nödvändig. Logistics är inte 
medvetna om i vilken utsträckning deras arbete faktiskt kontrolleras. Medan de 
tror att Reminder bara tar stickprov är det i själva verket nästan alla 
inköpssituationer som kontrolleras. 
 
När det gäller avvägningen mellan koordinering och oberoende samt mellan 
effektivitet och lärande så är också dessa avvägningar mycket tydliga. Logistics 
saknar egentliga incitament till att utföra planering och inköp på ett så optimalt 
sätt som möjligt. De incitament som finns är att hålla sig till givna ramar då detta 
ger dem lön för uppdraget och de slipper oväntade kostnader. Skulle Logistics 
försöka sig på att utföra sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt än avtalet förutsätter 
så blir de inte belönade, det utgår bara kostnader som bestraffning ifall de 
misslyckas. För Logistics finns inte heller några tydliga motiv för organisatoriskt 
lärande på lång sikt utan man tenderar enligt Reminder till att ibland vara alltför 
kortsiktiga. De anställda på Reminder har en känsla av att Logistics försöker få ut 
så mycket pengar de kan genom samarbetet så länge det varar.  
 
Avsaknad av målkongruens medför alltså att de båda företagen har olika mål för 
verksamheten. Medan Reminder vill att den skall vara så effektiv som möjligt 
nöjer sig Logistics med att utföra arbetet inom de givna ramarna och Logistics har 
inget egenintresse av effektivisering. 
 
Reminder konstaterar själva att incitamentsdelen har varit undermålig och att det 
är här som förbättringar skulle kunna göras. Eventuella effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar från Logistics sida måste på något sätt även komma Logistics 
tillgodo. Reminder är helt på det klara med att problemet inte ligger på 
leverantörsföretaget utan på outsourcingen som sådan. Logistics saknar helt enkelt 
förutsättningarna för att utföra uppdraget på ett optimalt sätt. 
 
Balansgången mellan fokus och medvetenhet framkommer åtminstone i beslutet 
om att ta tillbaka verksamheten in i företaget igen. Hur pass mycket av 
outsourcingbeslutet som grundade sig i personalnedskärningar och reducering av 
fasta kostnader är svårt att säga, men klart är att Reminder i insourcingbeslutet nu 
fokuserar på vad som är avdelningens kärnkompetens eller inte. I denna 
bedömning har man kommit fram till att planering och inköp ska räknas som 
avdelningens kärnkompetens och dessa funktioner inte längre ska outsourcas. 
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Krasst kan konstateras att vid outsourcingbeslutet verkar den vänstra sidan på 
Hendrys stjärna med fokus och effektivitet ha vägt tyngst medan det nu är den 
högra sidans faktorer som medvetenhet och motivation som motiverar Reminder 
att återta verksamheten. Det verkar som att  långsiktighet nu går före kortsiktighet 
och att outsourcingprocessen gett Reminder kunskaper om hur företaget bättre 
balanserar de olika ytterligheterna.  
 
Reminder poängterar att de fortfarande tror på outsourcing men av rätt 
verksamhet. Eller som avdelningschefen uttrycker det:  
 

”…man kan outsourca armar och ben men inte hjärna”   
 
Med detta menar han att det utifrån rådande ansvarsfördelning fungerar att 
outsourca operativa funktioner där leverantören ska utföra en viss bestämd sak 
men det inte fungerar att outsourca en funktion där det gäller att leverantören 
tänker själv och fattar egna beslut. 
 
 

5.2 Outsourcing ur ett transaktionskostnads-
perspektiv 

 
En nackdel för Reminder har varit och är fortfarande svårigheterna som företaget 
har haft när det gäller att konkurrensutsätta Logistics, då det knappt finns några 
företag som erbjuder motsvarande tjänster inom planering och inköp. Logistics 
marknadsförhållande kan nästan liknas vid monopol och denna starka ställning 
har troligtvis bidragit till avsaknad av effektiviseringsförbättringar från Logistics 
sida.  
 
Reminder har på senare tid försökt att ta tag i denna monopolställning eftersom 
den gett Logistics onödig styrka och förhandlingsmakt. Genom att undersöka 
möjliga alternativa leverantörsföretag och benchmarka hur motsvarande tjänster 
organiseras och vad de kostar andra produktionsföretag har man lyckats få 
Logistics att bli mer förbättringsbenägna. Den allmänna uppfattningen på 
Reminder är att Logistics tar för mycket betalt för sina tjänster och det bör kunna 
förklaras genom den monopolistiska marknadssituation som varit. 
 
Transaktionskostnaderna blir relativt höga eftersom det utförs så pass mycket 
arbete på Reminder även efter att man formellt släppt ansvaret. Idag arbetar 2-3 
personer på Reminder med att säkerställa och kontrollera det arbete Logistics 
utför åt Reminder, något som inte borde behövas om relationen och rollen av 
förtroende fungerat som den skulle.  
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5.2.1 Specifika investeringar, frekvens och osäkerhet 
 
Desto mer leverantören och det outsourcande företaget har behövt investera 
löpande i produktionsutrustning och andra resurser, det kan även inkludera 
kunskaper som bara kan användas i deras speciella relation, desto större anledning 
har företaget att insourca. Det säger sig självt att ett företag inte vill investera 
alltför mycket i ett annat företag än sitt eget. Särskilt inte då leverantören har 
andra kunder samtidigt. Reminder har inte några sådana investeringar gjorda i 
Logistics och detta argument för insourcing är inte heller det starkaste. Istället är 
det de två andra faktorerna, frekvens och osäkerhet, som är drivande för 
Reminders transaktionskostnader. 
 
Frekvensen av samarbetet är hög. De båda företagen har tät kontakt, så pass att de 
kallar sig för partners, även om det egentligen från början var tänkt som ett 
leverantör - kund förhållande. Ju oftare utbyte måste ske mellan de två parterna 
desto mer talar för insourcing istället för outsourcing eftersom det är betydligt 
mindre kostsamt tidsmässigt att ha hela verksamheten under samma tak. Den 
lösning som Reminder arbetar på, innebär att arbetet i framtiden kommer att 
kunna skötas smidigare. Alla kommer i princip att sitta i samma korridor och man 
kan ordna ett snabbt möte i konferensrummet istället för att som idag behöva boka 
in telefonkonferenser och i värsta fall resa ned och besöka Logistics i 
Mellaneuropa. I och med den fysiska närheten av resurser, framför allt då 
personella resurser, kommer dessutom utbytet av kunskap att öka automatiskt. 
Genom att ha närmre till varandra så kommer kunskap och erfarenhet att spridas 
både via formella möten och informella interaktioner vid exempelvis 
kaffeautomaten. 
 
Om Reminder inte knutit Logistics till sig utan istället i varje situation använt sig 
av marknadslösningen, det vill säga att vid varje tillfälle söka den leverantör som 
gav det bästa priset och de bästa villkoren, så hade osäkerheten varit för hög för 
att företaget skulle kunna fungera effektivt.  Det har i och med den höga 
frekvensen av transaktioner inom Reminder varit nödvändigt att knyta Logistics 
till sig för att utföra den aktuella stödaktiviteten. Tack vare detta samarbete slipper 
Reminder den extremt höga osäkerhet som finns om de skulle använda sig av 
marknadslösningen. Dock har nu transaktionskostnaderna till följd av den 
osäkerhet som trots allt präglar relationen mellan Reminder och Logistics blivit så 
pass höga att inte heller denna lösning anses tillräckligt effektiv.  
 
Beroende på hur osäker en inköpssituation, eller i detta fall ett samarbete, är desto 
högre blir transaktionskostnaderna och därmed bör sannolikheten för insourcing 
bli högre. Osäkerheten i relationen består i att Reminder och Logistics arbetar mot 
olika mål. Logistics arbetar för att följa kontraktet och undvika onödig risk medan 
Reminder arbetar för att få funktionen att fungera så effektivt som möjligt. 
 
Då Reminder har ett väldigt nära samarbete och daglig kontakt med Logistics 
tycker vi att det finns stora incitament för Reminder att återta verksamheten. Det 
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finns idag en tröghet i kommunikationen mellan de två företagen och denna skulle 
minskas kraftigt om Reminder skulle ta hand om verksamheten själv. Detta då 
mycket i relationen medför problem så som kommunikation, geografi och avtal. 
En del företag vill dessutom av okänd anledning inte göra affärer med Logistics 
och då måste avtalet förhandlas via andra leverantörer. 
 
Idag kräver relationen att Reminders medarbetare ständigt är beredda att svara på 
frågor från Logistics och omforma avtal på enkla inköp. Logistics AB vill ha allt 
dokumenterat, exempelvis om en förpackningsstorlek skiljer sig något ifrån den 
ursprungliga ordern så måste en ny order gå ut på exakt den nya storleken.  
 

”Just nu är de mest faxare och mailare”   
 
Om Reminder insourcar verksamheten skulle man, istället för att behöva maila 
och faxa fram och tillbaka, kunna springa över till korridorgrannen. Man skulle 
kunna säga åt inköparen att köpa den bäst lämpade förpackningen istället för att 
behöva kontrollera allting fram och tillbaka. För att relationen skulle fungera idag 
skulle Reminder vilja att Logistics agerar inköpare vilket de är kontrakterade för 
att göra och då också själva lösa de allokeringsproblem som uppstår. 
 
Om Reminder själva hade hand om verksamheten för planering och inköp av 
reservdelar så hade problemet med den konfidentiella informationen också 
försvunnit. Problemen gällande konfidentiell och informell information liksom 
tröghet på grund av kulturella skillnader och språkförbistringar skulle försvinna 
vid insourcing.  
 

(inköpskontrakt 
och kontakt) 

Lager 

Serviceenhet 

Logistics AB 

Leverantörer av 
reservdelar 

Reminder AB 

Figur 11. Skiss över det nya förslaget att organisera outsourcingrelationen 
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5.3 Outsourcing ur ett resursbaserat synsätt 
 
Grant (2002) menar att chefer allmänt sätt har lättare för att förstöra förmågor än 
för att bygga upp dem. I intervjuerna framgår det att avdelningen på Reminder 
anser sig har förlorat kompetens i och med att företaget outsourcat vissa delar. 
 

”Vi har förlorat kompetens gällande att vara en lämplig beställare, vad jag vill ha, 
vilka krav har jag? Denna kompetens har gått förlorad i och med att vi outsourcat 
mer än vi egentligen velat. Vi har också  förlorat kompetens inom totalplanering 
över hela livscykeln”  

 
Resurser kan i ett företag byggas internt eller köpas på en faktormarknad. Rutiner 
och erfarenhet, de så kallade organisatoriska faktorerna, är däremot en större 
utmaning enligt Grant (2002), då dessa inte på samma sätt är tillgängliga på en 
marknad och det tar lång tid att bygga upp dem. Konstateras kan att den förlorade 
kompetensen i Reminder kan ses som ett resultat av outsourcingen. 
 
 

5.3.1 Outsourcing som vertikal strategi 
 
När det gäller val av vertikal strategi diskuterar Grant (2002) två faktorer som 
företaget måste ta hänsyn till. Den första faktorn är allokering av risk i relationen. 
I en relation som baserar sig på annat än marknadskontrakt kommer osäkerheten i 
relationen in som en viktig aspekt. Grant menar att en nyckelfunktion i kontraktet 
skall vara att fördela risken mellan parterna. I Reminders fall tar företaget en stor 
risk eftersom eventuella problem kan skada företagets varumärke på grund av 
uppkommande materialbrister. 
 

”Vi har också förlorat förtroende i och med många materialbrister, riskerar sin 
försäljning om vi tappar både kunder och säljare. Försäljare vill inte samarbeta 
med ett företag som inte kan reparera sina produkter och leverera reservdelar” 

 
Den risk som partnern, Logistics, löper är att få stå för den brist som kan uppstå 
om man tar egna initiativ, vilket Reminder vill att de ska göra. Om Logistics 
istället väljer att följa kontraktet och verifiera alla eventuella initiativ med 
Reminder så slipper de risktagande. Med det resursbaserade synsättet som grund 
borde införandet av mer delad risk i relationen vara bättre för effektiviteten och 
ansvarstagandet. 
 
Den andra faktorn förutom allokering av risk är incitamentsstruktur. Genom att ge 
tillräckliga incitament i relationen kan transaktionskostnader minskas. Ett sätt att 
bygga in incitament är att göra regelbunden utvärdering av utbytet i relation till 
kontraktet. Detta görs också i Reminders outsourcingrelation. Företaget har ett 
antal nyckeltal för att göra utvärdering utifrån. Dock finns det få andra tänkbara 
leverantörer av samma tjänst som Logistics ger vilket försvagar incitamentet. 
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Reminder behöver tänka på att bygga ett incitament som belönar istället för som 
idag enbart bestraffar. 
 

”…tvingats vara mer inriktade på straffdelen eftersom det i de flesta fall varit det 
som varit aktuellt. Vi skulle dock kunna tänka oss en lösning där det ska löna sig 
för partnern att göra ett bra jobb, det ska finnas ett finansiellt intresse av att 
arbeta mot samma håll” 

 
 

5.3.2 Att identifiera kärnkompetensen 
 
Företagsledningen i Reminder har i beslutet om outsourcing gjort vissa 
bedömningar om vad som ingår i företagets kärnkompetens. Exempelvis sågs 
forskning och utveckling som värdeskapande kärnkompetenser medan 
produktionen bedömdes vara en icke värdeskapande aktivitet, det vill säga inte en 
kärnkompetens. Men precis som Hendry (1995) poängterar så kan en funktion 
visa sig vara värdeskapande trots att den ur de formella aspekterna inte alls tycks 
vara så. Oväntade kostnader kan uppstå då funktionen separeras från den totala 
organisationskulturen och processen. Därför kan företagets egna bedömning 
behöva omdefinieras allt eftersom det samlar på sig erfarenhet av och kunskap om 
outsourcing. När beslutet om outsourcing togs följde planering och inköp av 
reservdelar med övriga funktioner som outsourcades eftersom dessa funktioner 
inte räknades som företagets kärnkompetens. Så här i efterhand konstateras att 
detta visst rör sig om värdeskapande aktiviteter för företaget och att dessa 
funktioner är problematiska att självständigt drivas utanför företaget. 
 

”…man kan säga att vi åkte med på ett bananskal”  
 
En bakomliggande anledning till detta, som vi tycker oss se, kan vara att 
Reminder inte är villiga att göra all kunskap om processen explicit. Men även att 
det i Reminders väggar sitter tyst informell kunskap och kontroll som aldrig kan 
förmedlas och tydliggöras fullt ut. Genom att göra all nödvändig formell 
information explicit skulle Reminder riskera att förlora konkurrensfördelar och 
konkurrerande företag skulle ges möjlighet att lättare imitera Reminders styrkor 
och utnyttja deras svagheter. 
 
Även om företagets kärnkompetens ligger i produktutveckling så måste ändå 
kundservice ses som en värdeskapande aktivitet. Reminder har förlorat 
nyckelaspekter av kärnkompetensen och möjligheter till värdeskapande genom 
outsourcing även om det för företaget rör sig om en icke kärnaktivitet precis så 
som Hendry (1995) varnar för.  
 
Bengtsson och Berggren (2002) menar att det mest grundläggande för alla företag 
är hur verksamheten uppfattas av kunderna och om så är fallet borde det inte vara 
svårt att tänka sig att kundservice och eftermarknad kan vara kritiska 
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verksamheter att outsourca. En kund som får problem med produkten vill 
självklart få det ordnat så snabbt och smidigt som möjligt. Reminder blir alltid det 
företag som utåt får ta på sig skulden om det exempelvis inte finns reservdelar i 
lager trots att felet kan bero på Logistics. Kunden bryr sig inte om vems fel det är. 
Kunden har köpt Reminders produkt och kommer inte att skylla på någon annan 
än Reminder om han eller hon inte kan få produkten lagad så snabbt som möjligt. 
Det är alltså Reminders rykte och värde som står på spel. 
  
Avdelningen på Reminder ser nu planering och inköp som sin kärnverksamhet. 
Anledning till att kärnverksamhet tidigare outsourcats kan vara att 
företagsledningen inte sett dessa funktioner som kärnverksamheter för företaget 
som helhet och därför underskattat dess betydelse.  
 
Reminder har genom att kombinera sina kunskaper och resurser skapat processer 
för hantering av reservdelsförsörjningen. Den process som utgör kärnverksamhet 
är alltså planeringsprocessen. 
 
De två aktiviteter som arbetet handlat om är kärnaktiviteten och stödaktiviteten. 
När det gäller att definiera sin kärnkompetens så har avdelningen på Reminder nu 
en klar bild av hur den ser ut. Deras kärnkompetens och kärnverksamhet är 
planering av reservdelsförsörjning. Vi ser att en stor del av problemet ligger i att 
de har outsourcat en funktion som ska räknas som kärnverksamhet. Detta skapar 
problem som man troligen inte räknat med när beslutet togs. Ytterligare problem 
uppstår då Reminder i den första fasen har hand om kärnaktiviteten själva men 
sedan släpper den till Logistics. Det är här problemen uppstår eftersom Logistics 
inte har samma förutsättningar att utföra kärnverksamheten som Reminder. De har 
inte samma kunskap, tillgång till samma information, inte den erfarenhet som 
Reminder har. Logistics har inte samma insikt i hur verksamheten hänger ihop 
och de konsekvenser som uppstår som krävs för en effektiv planering. 
 
Stödaktivitet i Reminders fall är distributionsuppgifter såsom lagerhantering, 
plockning, packning och transport. Det alternativ som innebär att Reminder tar 
tillbaks sin kärnverksamhet och istället outsourcar sin stödaktivitet tycker vi 
verkar bättre. Stödaktiviteten är visserligen en viktig del av verksamheten och 
krävs också för att det ska fungera, men då det finns flera leverantörsföretag som 
är specialister inom dessa områden kan de utföra dessa funktioner mer effektivt än 
vad Reminder själva kan.   
 
Det är självklart för många företag att kärnkompetensen inte ska outsourcas utan 
behållas inom företaget, så också för Reminder. Beslutet om outsourcing var en 
konsekvens av en stressad situation där något behövde göras snabbt. Precis som 
Palmer och Hardy (2000) tar upp är organisationer inte alltid på det klara med 
vilka funktioner som verkligen är värdeskapande. Vilket innebär att företag ingått 
allianser utefter en felaktig bedömning av sina verkliga kärnkompetenser. Detta 
kan vara en orsak till att Reminder nu tänker om och funderar på att ta tillbaka 
tidigare outsourcad verksamhet. 
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5.4 Management control  
 
Utifrån den modell som Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) utvecklat 
utifrån transaktionskostnadsteorin bygger vi här på en fjärde typ av relation, 
långsiktig, med utgångspunkt från den resursbaserade teorin. Outsourcing har 
genomgående i denna uppsats studerats ur både transaktionskostnadsteori och 
resursbaserad teori. Kopplingar mellan finns dels genom Mahoney (2001) som 
menar att de båda perspektiven är komplement till varandra och att det finns 
likheter, men även Grant (2002) menar att det finns kopplingar mellan de båda 
perspektiven. Att föra in en fjärde dimension i modellen över management control 
i relationer mellan företag känns därför naturligt.  
 
 
Figur 12. Typer av management control i relationer mellan företag 

Typ av relation Kontaktfas Kontraktfas Verkställandefas 

Marknadsbaserad 
(transaktionskostnadsteori) 

Konkurrensutsatt 
budgivning.  

Ej detaljerade 
kontrakt – all 
information finns i 
priset. 

Leverantören 
konkurrensutsätts för 
att styra och tvinga 
dem att vara effektiva.  

Byråkratisk 
(transaktionskostnadsteori) 

Leverantörer väljs 
utifrån vissa 
kriterier, b la 
kompetens. 

Detaljerat kontrakt.  Kontrollverktyg med 
ständig övervakning, 
mätning av utförandet 
och utvärdering. 

Förtroendebaserad 
(förtroende, teorier om trust) 

Förtroende 
avgörande, 
vänskap, relationer 
eller rykte 
avgörande. 

Kontrakten är ett 
ramverk och man 
delar på riskerna. 

Kontrollmekanismerna 
riktas på utvecklandet 
förtroende för 
leverantörens 
kompetens. 

Långsiktig 
(resursbaserad teori) 
 
 
 
 

Väljs utifrån 
specifikt 
erbjudande, det 
finns ej många 
leverantörer. 

Långsiktiga 
detaljerade kontrakt.   
Incitament och 
fördelning av risk ger 
en långsiktig 
affärsrelation. 

Regelbunden 
utvärdering. 

 
 

5.4.1 Långsiktig relation  
 
I kontaktfasen letar företaget efter en aktör som kan erbjuda det som företaget 
efterfrågar. Företaget köper något som de via en vertikal strategianalys kommit 
fram till bättre kan göras av en utomstående part. Till skillnad från en mer 
marknadsbaserad relation så finns det i denna långsiktiga relationen inte många 
leverantörer eller köpare. Det finns då också ett behov av transaktionsspecifika 
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investeringar och det är denna faktor som är starkt bidragande till behovet av 
långsiktiga kontrakt för att minska riskerna och möjligheterna till opportunism. I 
kontraktfasen specificerar företaget noga vad det är de vill köpa, det vill säga att 
det inte är en standardiserad vara. Samtidigt kan parterna fördela viss risk mellan 
sig och den relativa fördelningen kommer att bero på deras förhandlingsstyrka 
men också på hur man uppnår effektivitet i relationen. Vidare så byggs incitament 
in i relationen där båda parter är medvetna om att ett tillfredsställande utbyte 
kommer att leda till att relationen blir varaktig. I verkställandefasen sker 
regelbunden utvärdering av relationen utifrån det som specificerats i kontraktet. 
Dessa är sedan i sin tur avgörande faktorer för hur lång relationen ska bli. En 
annan möjlig lösning skulle kunna vara att den ena parten köper en andel i det 
andra företaget för att öka möjligheterna att påverka och få tillgång till 
information. 
 
 

5.5 Management control i Reminder AB 
 

Kontaktfasen 
Reminder tvingades mer eller mindre in i outsourcingrelationen med Logistics. 
Avdelningen fick besked från högre nivån att de var tvungna att dra ner på sina 
resurser. Genom outsourcing gavs möjlighet att reducera antalet anställda. 
Reminders produktion hade något tidigare lagts ut på Logistics och när det sedan 
gällde val av outsourcingpartner för reservdelar så fanns det inga egentliga 
alternativ.  

 
”Reservdelsavdelningen halkade med resten av produktionen till samma partner” 

 
Det har inte undersökts om ledningen i Reminder använde relevant information 
för att fatta detta beslut. Partnern som valdes, Logistics, hade aldrig tidigare varit 
verksamma inom reservdelsförsörjning. Det visade sig också att Logistics 
egentligen inte ville ta ansvar för planering av reservdelar utan ägna sig åt sina 
specialiteter vilket är produktion och lagerhantering.  
 
Det finns en önskan hos Reminder om att konkurrensutsätta sin partner, men detta 
är tyvärr inte möjligt eftersom det är svårt att hitta alternativa leverantörer då 
arbetssättet är så speciellt att ingen annan kan erbjuda samma tjänst.  
 
Eftersom Reminder saknade direkta alternativ vid val av partner och då en partner 
som företaget i övrigt redan hade en relation med valdes bör detta liknas vid en 
förtroendebaserad relation i kontraktfasen. Då Logistics mer eller mindre 
påtvingades att ta hand om reservdelsplaneringen och det inte heller fanns några 
direkta alternativ eftersom det saknades leverantörer som kunde erbjuda den 
önskade tjänsten skulle relationen också kunna vara mer av långsiktig relation. 
Detta då erbjudandet var specifikt och det fanns inte många leverantörer. 
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Kontraktfasen 
Kontraktet reglerar noga vad Logistics får lov att göra. Väljer de att avvika från 
det överenskomna så får de själva stå för eventuella kostnader som detta medför. 
Samtidigt menar man från Reminders sida att ett problem är att leverantören inte 
vill ta på sig mer ansvar än vad de har enligt kontraktet.  
 
Det krävs mycket väldefinierade och enkla kontrakt och regler för att relationen 
ska fungera. Alternativet att ge Logistics mer frihet finns givetvis men i slutändan 
har man ändå samma problem med ansvarsfrågan.  
 
Logistics minimerar risken att bryta mot kontraktet, detta leder till att de följer 
kontraktet även när de ser att andra åtgärder behövs. Vilket leder till problem med 
bland annat lagerhållning och reparationstid. Reminder upplever också att det är 
svårt med gränsdragning av ansvaret.  

 
”Det är också väldigt svårt att definiera ansvaret så att leverantören är fri att ta egna 
beslut men ändå måste följa modellen.” 

 
Reminder upplever att en del av problemet kan ligga i den kulturskillnad som 
finns mellan Sverige och det land som Logistics befinner sig i. I det specifika 
området råder en företagskultur som innebär att man inte gärna tar egna initiativ 
utan håller sig till avtalad arbetsmodell. Tidigare hade Logistics sin 
leverantörsenhet i Sverige och då var problemet mindre även om det förekom. 
Logistics hade även under tiden enheten låg i Sverige anställda som tidigare 
arbetat för Reminder, vilket innebar att Logistics för en tid fick större kännedom 
om Reminders produkter och processer.  
 
Grant (2001) talar om att incitament är en viktig del i vertikala relationer. En 
morot för partnern idag är dock fortsatt samarbete men man vill att det även ska 
finnas ett mer finansiellt intresse av att arbeta åt samma håll. 
 
Relationen i kontraktfasen bör bäst kunna liknas med en byråkratisk relation i 
modellen över management control. Kontrakten som används är väldefinierade 
och eventuella kostnader som uppstår på grund av att Logistics avviker från 
kontraktet på eget initiativ får de själva stå för. Reminder upplever också att det 
förekommer viss opportunism från Logistics sida eftersom de har höga priser på 
sina tjänster, vilket är fullt möjligt då det saknas alternativa leverantörer. 
Kontraktet bör i en sådan här situation hjälpa båda parter. Reminder talar 
samtidigt om att det finns alternativ och att ett tänkbart sådant skulle kunna vara 
att ge dem mer frihet. Dock menar de att problemet med ansvar fortfarande 
kommer att finnas kvar. 
 
Ett val av en relation med långsiktig karaktär skulle kunna ge ett annat resultat. 
Även här används detaljerade kontrakt men det är betonat mot långsiktig relation. 
Intervjuerna vittnar om  att en långsiktig relation delvis används i kontraktsfasen 
eftersom företaget menar att en morot idag är att bra prestation leder till fortsatt 
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samarbete, detta är enligt Grant (2002) den bästa typen av incitament. Dock ska 
man ha i tankarna att Reminder inte har någon direkt alternativ partner som kan 
leverera samma tjänster som Logistics. En långsiktig relation har också ett mer 
utvecklat incitamentssystem än det som idag används mellan Reminder och 
Logistics. Tillräckliga incitament minskar också transaktionskostnaderna för 
Reminder. 
 

Verkställandefasen 
Reminder är mycket aktiva i relationen med Logistics eftersom de hela tiden 
tvingas att bevaka och förebygga att det uppstår brister. Bland annat måste de 
säkerställa att Logistics lägger prognoser till leverantören i tid. Det verktyg, key 
performance indicators, som Reminder använder för att utvärdera Logistics 
prestation liknar ett balanced scorecard. Ett balanced scorecard är som bekant ett 
prestationsutvärderingsverktyg. Syftet är att skapa en balans mellan olika kritiska 
och strategiska nyckeltal för att på så sätt uppnå målkongruens, det vill säga 
påverka beteendet hos de anställda så att de arbetar i enlighet med organisationens 
önskemål (Anthony & Govindarajan, 2001; Kaplan & Cooper, 1998). I Reminders 
fall innebär detta att systemet ska skapa en målkongruens mellan de båda 
partnerna i outsourcingrelationen. Reminder använder sig av fem olika nyckeltal, 
key performance indicators, för att löpande utvärdera hur Logistics sköter sitt 
åtagande. Dessa är shipment accurancy, delivery accurancy, customer claims, 
target ongoing och stock availability. Nyckeltalen är mycket starkt kontrollerade 
och från Reminders sida menar man att detta i vissa fall kan vara 
kontraproduktivt. 
 

”KPI:erna är så starkt kontrollerade att det till och med kan uppstå en situation där 
en förbättring på lång sikt kanske inte görs om den påverkar annan KPI negativt 
även om det bara är tillfälligt.”  

 
Det är Logistics som utför själva mätningen och sen veckovis förmedlar värdena 
till Reminder. Det har dock tagit lång tid för företagen att enas om hur mätningar 
ska göras. Reminder har även ett eget sätt att kontrollera som är mer oberoende av 
Logistics. Detta sker via ett verktyg som jämför statistik från egna interna system 
med den statistik som kommer ifrån Logistics. Logistics är inte heller medvetna 
om hur mycket Reminder kontrollerar dem och Reminder menar att en del 
förtroendeproblem är relaterade till tidigare fel och brister. 
 

”…man kan inte lita hundra procent på dem” 
 

Reminder menar att kontroll är helt nödvändigt. Det som kontrolleras är 
lagerbrister och då inte minsta lilla detalj. Logistics fattar sina beslut utifrån det 
program de har för att analysera statistik. Vissa trender kan dock inte programmet 
se. Exempelvis vet Reminder om det är en stor lansering på gång i något land som 
kommer att påverka behovet av reservdelar. Dessutom kan det förekomma 
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konfidentiell information som Reminder inte vill dela med sig av men som skulle 
kunna vara viktig för planeringsarbetet.  
 
Verkställandefasen liknar den som beskriver en byråkratisk relation mellan 
företagen. Ständiga utvärderingar görs och vissa av dessa är inte Logistics 
medvetna om. Bristen på tydliga incitament kan vara en starkt bidragande orsak 
till att man måste kontrollera fram den kvalitet som Reminder önskar. Vidare så är 
de fem nyckeltalen, KPI:erna starkt styrande för hur verksamheten ska skötas. 
Genom att öka incitamenten i relationen borde Reminder kunna bygga in 
egenskaper som karakteriserar en långsiktig relation i utbytet. Utvärdering av 
Logistics skulle fortfarande ske men enbart utifrån de faktorer som finns 
beskrivna i kontraktet.  
 
 

Figur 13. Sammanfattning av Reminder AB:s relation i de olika faserna 

Typ av relation Kontaktfas Kontraktfas Verkställandefas 

Marknadsbaserad    
Byråkratisk  X X 
Förtroendebaserad X   
Långsiktig  X  
 
 
Modellen för management control i outsourcingrelationen bör utifrån analysen 
ovan inte anses vara optimal för ändamålet. Reminder vill att Logistics ska ta egna 
initiativ, modellen bestraffar dock ett sådant beteende om det skulle visa sig att 
initiativen leder till brister i lagret. Modellen ger som tidigare nämnts inte heller 
Logistics några direkta incitament för att ta egna initiativ, det finns därmed inget 
att vinna men mycket att förlora. Det incitament som man trots allt byggt in 
relationen är att Logistics äger lagret. 
 

”…att leverantören äger lagret är tänkt som ett incitament att hålla lagret lågt 
och därmed kostnaderna låga” 

 
Reminder betalar en ränta för lagret oavsett vilken storlek det håller. Logistics vill 
egentligen inte äga lagret och kapitalkompensation har därför blivit 15% av 
lagervärdet. Därmed försvinner en del av incitamentet att hålla lagret lågt, större 
lager ger mer pengar. Dock är det Logistics som står för delar av risken om det 
finns ett överlager i slutet eftersom de äger det.  

 

Kombinationer av mekanismer 
Van der Meer-Kooistra och Vosselman (2000) menar att det i deras modell över 
management control i olika faser av outsourcingrelationen finns möjligheter att 
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kombinera olika mekanismer i olika faser. Dock menar de att vissa kombinationer 
anses som sällsynta och de nämner här förtroendebaserad i kontaktfasen och 
byråkratisk i verkställandefasen. Detta är den situation som tycks råda när det 
gäller avdelningen på Reminder. Valet av partner i kontaktfasen gjordes utifrån 
förtroendebaserad relation eftersom Reminder tidigare hade relation med 
Logistics och det gavs därmed inte möjligheter till andra alternativ. Den starka 
kontrollen i verkställandefasen, i enlighet med byråkratisk relation, i kombination 
med det bristande förtroendet för Logistics förmåga gör att det uppstår en 
dissonans i Reminders modell för att hantera outsourcingrelationen. 
Målkongruens borde kunna uppnås med starkare incitament för Logistics och med 
fortsatt regelbunden utvärdering, dock enbart på de överenskomna nyckeltalen. 
 
Reminder nämner vid flera tillfällen under intervjuerna att ett problem är att det 
inte går att specificera alla tänkbara situationer i ett kontrakt. Som vi ser det bör 
en modell uppbyggd runt incitament och fördelning av risk mellan företagen i 
enlighet med den långsiktiga relationen i modellen ovan ändra på situationen så 
att det inte längre är nödvändigt att specificera allt i detalj. Även den 
förtroendebaserade relationen borde vara lämplig. Van der Meer-Kooistra & 
Vosselman (2000) hänvisar till tidigare forskning som menar att denna typ av 
relation minskar behovet av invecklade kontrakt. 
 
 

5.5.1 Formell och informell kontroll 
 
Den interna produktkunskapen och vetskapen om marknadsfluktuationer, 
säljkampanjer och kommande produkter etc. har medfört svårigheter när det gäller 
att lägga ut inköp/planering på en extern part. Denna interna information är 
visserligen till stor del formell och skulle på många sätt kunna komma Logistics 
bättre till godo. Problem uppstår bland annat genom att denna formella 
information ofta klassificeras som konfidentiell och ses av Reminder som viktig 
att behålla inom det egna företaget ur konkurrens och marknadssynpunkt. Har 
Reminder exempelvis problem med någon av sina produkter blir förlusten ännu 
mer märkbar om detta blir känt ute på marknaden och produkten slutar sälja. Men 
personalen på Reminder menar att även om den formella informationen inte var 
konfidentiell skulle det vara svårt både för Reminder att överföra och för Logistics 
att ta tillvara på all information på rätt sätt. 
 
Hendry (1995) påpekar att i samma ögonblick som ett företag lägger över en 
funktion till en extern leverantör isoleras denna från företagets interna kultur. 
Dessa ofta helt omedvetna processer gör att de anställda på Reminder besitter 
värdefull kunskap som fås genom integration med företagsorganisationen som 
helhet. Denna helhet kan aldrig fås om funktioner delas upp och rycks ur sitt 
sammanhang. 
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I Reminder finns den tysta informella kunskapen som omedvetet förmedlas 
mellan individerna på olika avdelningar genom kulturella nätverk som skapar 
värderingar och intuition. Den informella kunskapen ger personalen på Reminder 
en förståelse och erfarenhet som Logistics aldrig kan få oavsett hur mycket 
formell data som överförs mellan företagen. Då Logistics bara ser en reservdel 
som ett produktnummer bland alla andra så kan de anställda på Reminder koppla 
reservdelen till en specifik produkt. På så sätt, med vetskap om produkten och 
dess marknadssituation, kan de anställda på Reminder dra slutsatser som 
personalen på Logistics inte har möjlighet till. 
 
Quinn och Hilmer (1994) varnar även för risken att leverantörsföretaget drar sig 
för att lämna över negativ information om sitt arbete. Logistics vill självklart att 
deras arbete utåt sett skall se så bra ut som möjligt. För att oriktiga uppgifter inte 
ska hinna få allt för stora konsekvenser har Reminder system för att 
dubbelkontrollera de uppgifter som lämnas av Logistics vilket naturligtvis 
genererar transaktionskostnader som inte skulle behövas om Reminder själva 
utförde verksamheten. 
 
 

5.6 Från outsourcing till insourcing 
 
Endast på en perfekt leverantörsmarknad fungerar det friktionsfritt för företag att 
outsourca allt som inte ingår i dess kärnverksamhet (Quinn & Hilmer, 1994). Att 
en perfekt leverantörsmarknad inte existerar har Reminder blivit varse och de 
risker som Quinn och Hilmer varnar för när det gäller pris, kvalitet och tid har alla 
blivit märkbara och anledningar till Reminders förestående återtagande av 
verksamheten. Den största anledningen till detta torde vara svårigheterna att 
konkurrensutsätta Logistics och på så sätt låta marknadsmekanismer styra 
kontrollen. Reminders egna kontroller och ansvarstagande för den outsourcande 
processen gör att transaktionskostnaderna kommer att överstiga kostnaden för att 
behålla verksamheten och fördelarna med outsourcing har på så sätt raderats ut. 
 
Enligt Speklés (2001) synsätt hade ett väl anpassat management control system 
kunnat hjälpa Reminder att utveckla leverantörsrelationen på ett mer 
tillfredsställande sätt och på så sätt öka målkongruensen mellan Reminder och 
Logistics. Precis som Heide (1994) föreskriver så har principal - agentproblem, 
förtroendefrågor och risk för opportunism gjort att detaljerad kontraktsskrivning 
och förhandling mellan företagen blivit av stor vikt. Även detta leder till 
transaktionskostnader som överstiger kostnaden för att behålla verksamheten i 
företaget. Logistics gör inget som de inte från början blivit ombedda att göra och 
varje gång ett nytt problem uppkommer så måste företagen mötas och komma 
överens om handlingsplan och efteråt kan det bli nya förhandlingar om vilket av 
företagen som ska ta kostnaden för det uppkomna problemet. Enligt Reminder är 
det helt omöjligt att kunna specificera alla tänkbara scenarion och det finns behov 
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av att den som utför verksamheten kan tänka själv och fatta rationella beslut för 
verksamheten i fråga. 
 
Precis som Hendry (1995) tar upp så är problematiken kring motivation, 
organisatoriskt lärande och incitament till maximal effektivitet hos det 
levererande företaget stora frågor för Reminder. I nuvarande management control 
system saknas framför allt motivationen för Logistics att eftersträva maximal 
effektivitet utifrån Reminders målbild. Den maximala effektiviteten för Logistics 
utifrån nuvarande system är att endast prestera på ett sätt som inte avviker från 
tidigare överenskommelser. Relationen har med andra ord inte nått fram till den 
enligt Hendry (1995) eftersträvade balansen mellan oberoende och incitament för 
leverantör och säkerhet och kontroll för köparen.  
 
Genom att applicera Hendrys (1995) cost benefit analysis på outsourcingen hos 
Reminder kan konstateras att alla fördelar gått förlorade och kostnaderna istället 
blivit det som dominerar relationen.  
 
 

 
F

 
 

 

            
Benefits     Costs 
 
Kostnadsminimering och   Reducerat lärande 
effektivisering     från höga påfrestningar, 
från reducerade overheadkostn.     dåligt informationsflöde 
oberoende, synlighet 
 
 
Operationell flexibilitet    Reducerad kontroll 
genom arbete mot kontrakt   från begränsad möjlighet till åtstramning,  
      begränsad möjlighet till interna  
      justeringar.     
 
Finansiell flexibilitet 
genom lägre fasta kostnader 
 
 
Kortsiktig respons    Reducerad långsiktig respons 
genom marknadens medvetenhet,   genom minskad kunskap/medvetenhet 
självständiga leverantörer  
 
 
Kontroll     Reducerade koordinationsmöjligheter 
genom finansiering & kontrakt,    genom avsaknad av information  
synlighet     
 
Fokus på kärnaktiviteter   Kan skada kärnkompetens 

 

igur 14. Fördelar med outsourcing kontra de potentiella risker/kostnader som kan uppstå  
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Detta då outsourcingen varken inneburit kostnadsminimering eller effektivisering 
utan tvärtom inneburit en minskad effektivitet i den outsourcade verksamheten. 
Dessutom har Reminder ansträngt sig för att hålla kunskaperna vid liv och menar 
att de måste ha denna kunskap för att veta vad de ska efterfråga och kontrollera. 
Detta behov att ständigt veta vad som försiggår i verksamheten hos Logistics 
tvingar fram ett nära samarbete från Reminders sida och detta innebär naturligtvis 
transaktionskostnader som inte skulle behövas om verksamheten låg i företaget. 
Om detta nära samarbete vittnar en av Reminders detaljplanörer när han beskriver 
Logistics detaljplanörer som ”arbetskamrater”.  
 
Någon operationell flexibilitet har inte heller erhållits genom utkontrakteringen. 
Kontraktet har istället i sig inneburit problem eftersom det är omöjligt att definiera 
alla möjliga uppkommande problem i kontraktet.  
 
Inte heller har de fasta kostnaderna kunnat reduceras nämnvärt eftersom Reminder 
blivit tvungna att bygga en egen organisation för att kontrollera Logistics 
handhavanden och hålla de egna kunskaperna vid liv.  
 
Den kortsiktiga responsen som enligt Hendry kan innebära fördelar genom att 
leverantören har bättre marknadsmedvetenhet utesluts genom att det faktiskt är 
Reminder själva som sitter på den viktiga konfidentiella information som 
underlättar den kortsiktiga responsen (säljaktiviteter, produktproblem etc.). 
Därmed går förmodligen fördelarna som skulle kunna utnyttjas förlorade dels på 
grund av att information ses som konfidentiell och dels på grund av att Reminder 
har den tysta informella kunskapen om produkten och marknaden.  
 
Synliggörandet av aktiviteten har inte heller inneburit ökande kontrollmöjligheter 
av det positiva slaget. Uppgifterna från Logisitics dubbelkontrolleras och följs upp 
och detta innebär även det ökade transaktionskostnader för Reminder. Dessutom 
har Reminder mist viktiga kontakter med tillverkare eftersom det är Logistics som 
tagit över dessa leverantörskontakter. 
 
Den sista möjligheten som Hendry tar upp är den som medförs genom företagets 
fokus på kärnaktiviteterna, men även denna spolieras genom att man nu anser att 
det är en av kärnaktiviteterna som outsourcats. Att kunna ge sina kunder 
reservdelar och erbjuda god kundservice är värdeskapande aktiviteter som om de 
inte sköts rätt kan skada kärnkompetensen och förhindra att kunder återvänder. 
 
Quinn och Hilmer (1994) pekar slutligen på ytterligare en möjlig förlust i och med 
outsourcing och denna handlar om företagets risk att förlora tvärfunktionella 
förmågor. Även denna förlust har blivit märkbar i Reminders fall då stora delar av 
företaget outsourcades på kort tid och det nu några år senare börjar märkas en 
avsaknad av kompetens som måste återtas i företaget. Precis som Hendry (1995) 
poängterar så kan varje potentiell kortsiktig effektivisering innebära en förlust av 
långsiktiga förmågor som dock inte blir synliga förrän på längre sikt och dessutom 
är svåra att värdera. När det fall av outsourcing som vi studerat inte ens inneburit 
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någon kortsiktig effektivitet är det inte svårt att motivera att verksamheten 
insourcas till Reminder igen. 
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6 Diskussion 
 
 
För ökad förståelse för fenomenet förlängs studien med ytterligare ett fallföretag 
AB Ph. Nederman & Co. På Nederman har man redan insourcat viss verksamhet 
och därmed kommit längre i processen än Reminder. Någon djupstudie på fallet 
Nederman görs därmed inte. Istället kommer den tidigare analysen av 
outsourcingen på Reminder att här relateras till processen på Nederman och 
sammanställs i en diskussion utifrån strategier och erfarenheter från de båda 
företagen. 
 
 
 

6.1 Anledning till outsourcing 
 
En märkbar likhet när de båda företagen pratar om sin outsourcing är att båda 
menar att de hängde med i outsourcingtrenden och outsourcade mer än man borde 
ha gjort. Ändå menar båda företagen att beslutet om outsourcing i de fall vi 
studerat varit riktigt under de omständigheter som rådde men att det med dagens 
kunskap och erfarenhet finns behov att tänka om.  
 
En annan märkbar likhet är att de funktioner som outsourcats, produktionen hos 
Nederman och inköpsplaneringen av reservdelar hos Reminder, inte outsourcats 
fullt ut. De outsourcande företagen har behållit vissa delar av verksamheten och 
därmed har varken transaktionskostnader eller produktionskostnader reducerats. 
 
I fallet Reminder handlade det om en mycket defensiv outsourcing med 
överlevnad som övergripande mål. Medan det i fallet Nederman rörde det sig om 
en mer offensiv outsourcing eftersom man outsourcade funktioner som man 
trodde andra kunde göra billigare och bättre. Nedermans fall vittnar om 
tankegångar från det resursbaserade synsättet och effektiv relativitet då interna 
och externa förmågor uppmärksammas.  
 
Nederman såg vid outsourcingen inte egen produktion som konkurrensfördel utan 
det var istället det väl utvecklade distributionsnätet som ansågs vara företagets 
styrka. Enligt Eriksson, chefen för försörjningsenheten, är tillgängligheten 
fortfarande avgörande för företaget. Men det kan konstateras att man i och med 
insourcingen av produktion gjort nya bedömningar angående sin kärnkompetens 
och numera anser att även produktionen skall bedömas som en sådan . Dock inte 
när det gäller alla produkter. Fortfarande finns det sådant som man anser att andra 
kan göra billigare och bättre. Precis som Reminder är företaget inte alls generellt 
negativa till outsourcing utan menar att det kan vara en lönsam strategi om det är 
”rätt” funktioner som outsourcas. 
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En stor skillnad på outsourcingen i de båda fallföretagen är de funktioner som 
outsourcats. I fallet Nederman rörde det sig om ren produktion där leverantören 
fick en klar specificerad uppgift. Genom att det fanns flera möjliga leverantörer 
kunde dessa olika leverantörer lätt jämföras och konkurrensutsättas. Till saken hör 
att Nederman säger sig inte haft möjlighet att outsourca all produktion och i de 
produktionsanläggningar som fanns hos företaget användes inte resurserna fullt ut. 
Detta innebar enorma kostnader för de produkter som fortfarande producerades i 
företaget eftersom de fasta kostnaderna trots outsourcingen inte hade blivit 
mindre. En insourcing medförde i första skedet därmed inte några större 
investeringar utan Nederman kunde använda de resurser som redan fanns. 
Eriksson anser att om ett företag ska outsourca så ska det kunna driva 
outsourcingen fullt ut och på så sätt eliminera de fasta kostnaderna. Om detta inte 
görs förloras kostnadsfördelarna med outsourcing och Eriksson anser att det är det 
som skett i Nedermans fall. Till viss del kan man säga att detta även är fallet för 
Reminder eftersom outsourcingen inte heller där har eliminerat de fasta 
kostnaderna. Men i fallet Nederman handlar det snarare om rena 
produktionskostnader och inte, som i Reminders fall, transaktionskostnader som 
skjutit i höjden. Dock medger Eriksson att Nedermans kostnader för att planera, 
övervaka och säkerställa relationerna, det vill säga transaktionskostnaderna, varit 
svåra att uppskatta.  
 
 

6.2 Relationen till leverantörerna 
 
Enligt Eriksson har och hade Nederman mycket goda relationer till sina 
outsourcingleverantörer och det var inte alls relationsproblem som gav anledning 
till insourcing. Detta eftersom ansvarsfördelningen varit lätt att göra. Management 
control funktionen har således fungerat bättre i outsourcingen hos Nederman än i 
fallet Reminder. Detta kan ha sin grund i att den outsourcade aktiviteten var enkel 
och standardiserad och dessutom utsatt av konkurrens från andra 
leverantörsföretag. Handlade inte ett företag i enlighet med Nedermans önskemål 
kunde de enkelt bytas ut och detta var i sig en effektiv kontrollmekanism i sig.  
 
 

6.3 Kärnkompetens 
 
Att produktionen på Nederman nu ändå i vissa fall insourcats beror på att 
företaget gjort nya bedömningar om vad som är deras kärnkompetens. Numera 
anser Nederman att egen produktion medför konkurrensfördelar som inte kan 
uppnås om produktionen läggs ut på en extern leverantör. Exempelvis innebär 
återtagandet av produktionen ökade möjligheter för företaget att påverka ledtider 
och lagervärden i mycket större utsträckning och framförhållningen behöver inte 
längre vara så lång. Eriksson ger ett exempel på portabla dammsugare som 
tidigare beställts från Italien med tre månaders ledtid. Den långa 
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framförhållningen i kombination med stora fluktuationer i efterfrågan gjorde att 
Nederman i slutändan alltid stod med ett felriktat lager. När Nederman istället 
själva producerar mot beställningspunkt i färdigvarulager kan företaget minska 
sina lagervärden och öka omsättningshastigheten. Vinsten ligger i ökad 
leveranssäkerhet och minskad kapitalbindning och målet är att kunna leverera 
samma dag som kunden gör en beställning. 
 
De huvudsakliga anledningar till att Nederman tror sig kunna producera mer 
effektivt internt är det breda sortiment och de låga volymer som tillverkas av varje 
produkt. Det uppstår problem med att outsourca så låga volymer och att göra 
beställningar på bara ett hundratal produkter som det ibland kan vara frågan om. 
Med egen produktion kan varje tillverkningsenhet lätt alternera mellan ett 50-tal 
produkter och på så sätt nås högre effektivitet. Låga volymer kräver kompetens 
och det anser man finns i det egna företaget. 
 
 

6.4 Hur kan företagen påverka med 
management control? 

 
Med egen produktion får Nederman möjlighet att kunna effektivisera och 
kontrollera produktionsflödet. I och med insourcingen kommer exempelvis ett 
prestationslönesystem sättas i bruk i företaget, där de mest produktiva arbetarna 
kommer ha möjlighet att höja sina löner med 10-15 %. Detta ger incitament till 
målkongruens och ett verktyg för management control inom det egna företaget, 
vilket är ett exempel på att det är lättare att utöva management control inom det 
egna företaget än om funktionen outsourcats. Nederman kan med lönesystemet 
belöna enskilda individer för ett väl utfört arbete vilket i sin tur förmodas leda till 
effektiviseringar av verksamheten. Detta är en möjlighet som även Reminder kan 
ta tillvara på när de nu ska insourca sin verksamhet av planering och inköp av 
reservdelar. Individer inom det egna företaget kan lättare belönas och dessutom 
kan det tänkas vara så att medarbetare inom det egna företaget känner ett större 
ansvar och lojalitet. Enligt Eriksson är det i jämförandet av externa och interna 
processer av största vikt att göra på rätt sätt och inkludera alla kostnader som 
berörs. Det går inte bara att rakt av jämföra den externa tillverkningskostnaden 
hos leverantören med de egna kostnaderna utan kostnader för transport och 
kapitalbindning måste tas med i beräkningen. Eriksson betonar vikten av att ha 
grepp om sina egna produktionskostnader och att ha tillförlitliga tidsstudier på 
varje produkt. 
 
Eriksson anser att Nederman tidigare borde ha insett att produktionen skall utföras 
internt, men han anser inte att outsourcingbeslutet var fel i den tidpunkt som det 
togs. Med de volymplaner som fanns som underlag för outsourcingbeslutet var det 
helt rätt men då verkligheten sedan dess sett annorlunda ut är det hög tid att tänka 
om. Skulle volymerna däremot framöver stiga i höjden och insourcingen börja 
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kräva stora investeringar är det åter dags att överväga om man ska outsourca eller 
tillverka själva. 
 

Kopplingar till management control modellen 
Outsourcingsituationen på Nederman har inte varit i fokus för en djupare studie. 
Det är därför svårt att exakt definiera vilken typ av relation som företaget har haft 
i de olika faserna. Utifrån den information som ändå framkommit bör det ligga 
nära till hands att anta att det handlat om marknadsbaserad relation i alla faser. 
Motivet till detta antagande är att det handlar om enkel teknik där det finns många 
alternativa leverantörer och om en leverantör inte uppfyller vad som förväntas är 
den lätt att byta ut.  
 
Nederman menade att deras anledning till att insourca inte är att det finns problem 
i relationen till leverantörerna. Den modell för management control som 
Nederman tillämpade, marknadsbaserad relation, bör då ha varit mer anpassad 
efter deras förutsättningar än vad motsvarande modell hos Reminder är. 
 
 

6.5 Framtida forskning 
 
Intressant hade varit att använda sig av en kvantitativ metod i intervjuanalysen 
som komplement till den kvalitativa. Förutsättningen för att använda en sådan 
metod är att intervjuerna spelats in på band. När intervjuerna sedan ordagrant 
skrivits ut kan förekomsten av ett antal utvalda begrepp kopplade till de två 
perspektiven kvantifieras. Härur kan en tolkning av det viktigaste perspektivet för 
analysen kunna tas fram. Ett komplement med en kvantitativ metod kan vara en 
bra utgångspunkt för att i framtiden avgöra vilken aspekt som är viktigast.   
 
Vidare kan framtida forskning undersöka om hur nya eller tidigare förlorade 
förmågor kan utvecklas och återfås vid insourcing.  
 
Denna studie tar inte hänsyn till leverantörsperspektivet vilket skulle kunna vara 
av intresse för att se helheten. Leverantörsföretaget har kanske en helt annan syn 
på den relation som beskrivits i detta arbete. Det hade varit intressant att se 
relationen från båda sidor och se eventuella skillnader och likheter i hur den 
uppfattas. 
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7 Slutsats 
 
 
Slutsatsen knyter samman uppsatsen syfte och problemformulering med analysen 
och diskussionen. Slutsatsen tar upp de viktigaste aspekterna i analysen. 
 
 
 
Det är viktigt för företag att göra det som är bäst för den egna organisationen och 
inte låta sig påverkas av modenycker och trender i företagsvärlden. När det gäller 
outsourcing såväl som insourcing bör besluten bygga på en mängd faktorer och 
det räcker då inte att endast studera transaktionskostnader eller kärnkompetens. 
Vår studie visar att beslut om outsourcing inte alltid tas genom välgenomtänkta 
beslut. Det finns exempelvis tillfällen då ett beslut tas för att överleva på kort sikt, 
defensiv outsourcing. Detta kan få långsiktiga konsekvenser eftersom företaget 
även måste fungera effektivt då krisen är över. Det gäller för företagen att vara 
strategiska och förutsäga påverkan på lång sikt samt då sträva efter en offensiv 
sourcingstrategi där såväl låga transaktionskostnader som konkurrensfördelar 
främjas. 
 
Då båda våra fallföretag vittnar om att outsourcing inte alltid rör sig om väl 
genomtänkta strategier drar vi slutsatsen att det kan vara aktuellt för fler 
outsourcande företag att se över lönsamheten i sina outsourcingstrategier. 
Bedömningen om vad som är företagets kärnkompetens, det vill säga vilka 
funktioner som är värdeskapande eller inte, bör vara en ständigt pågående process 
så företag inte fastnar i en strategi som inte är överensstämmande med aktuella 
förutsättningar och erfarenheter. Aktiviteter som från början inte alls verkar 
värdeskapande för företaget kan på sikt visa sig vara det och då bör företag vara 
öppna för att anpassa sig och se möjligheterna med insourcing. Dessutom bör 
företag vara uppmärksamma på vilka förmågor och kunskaper som går förlorade i 
och med att funktioner läggs ut externt. Kostnaderna för dessa förluster bör 
inkluderas i ett beslut angående outsourcing eller insourcing. Dessa förluster kan 
exempelvis vara avsaknad av tvärfunktionella förmågor som på lång sikt kan 
innebära att företagets konkurrensfördelar minskar. 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att studera management control i outsourcingrelationen. 
Rollen av management control förändras i och med outsourcing. Det är inte längre 
den egna organisationens medlemmar som företaget skall styra mot ett 
övergripande mål. Management control kommer istället att handla om att styra 
leverantörsföretaget och dess individer mot det outsourcande företagets mål och 
detta blir en viktig process för att outsourcingen ska lyckas.  
 
Funktioner som är mer komplexa och kräver att leverantörsföretaget är med och 
fattar egna beslut kan vara problematiska att outsourca och i dessa relationer 
måste stor uppmärksamhet riktas mot management control så att kund och 
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leverantör strävar mot samma mål. Om målkongruensen mellan parterna är osäker 
kan transaktionskostnaderna för exempelvis onödiga kontakter, förhandlingar och 
kontroller stiga i höjden på ett sätt som vida överstiger de kostnadsfördelar som 
ges genom outsourcing. 
 
När det gäller management control och transaktionskostnader spelar det stor roll 
vilken typ av funktion det är som outsourcats. En enkel standardiserad funktion 
innebär att osäkerheten för det outsourcande företaget minskar eftersom de lätt 
kan specificera vad det är de vill att leverantörsföretaget skall utföra. Är 
funktionen som outsourcats mer komplicerad och krävande blir relationen mer 
osäker och ett behov av ett frekvent utbyte mellan företagen uppstår. Detta kan ta 
sig uttryck i ökade kontroller som driver transaktionskostnader på ett sätt som 
skulle kunna undvikas om funktionen placerats internt.  
 
Med hänvisning till det resursbaserade synsättet bör hänsyn tas till om det finns 
konfidentiell information som leverantörsföretaget inte får ta del av.  Det uppstår 
problem då det ställs krav på leverantören samtidigt som det outsourcande 
företaget inte ger de verktyg och förutsättningar som krävs för att kunna utföra 
arbetet. Det är inte lämpligt att lägga ut en planeringsfunktion på ett annat företag 
om man inte har möjlighet att ge leverantören fullständig information. 
 
Det kan även vara viktigt för det outsourcande företaget att göra en bedömning av 
hur pass värdefull den informella kunskapen är för processen och vad avsaknaden 
av denna information innebär för leverantörsföretaget. Både formell och informell 
information och kunskap kan innebära fördelar för funktionens management 
control om den behålls internt. 
 
När företagen skapar sin outsourcingrelation är det också viktigt att de bygger en 
modell för management control som anpassas efter rådande förutsättningar. Det 
går inte att ta en standardiserad modell och anta att den ska fungera för en 
funktion som inte är standardiserad.  
 
I en situation där det bara finns en outsourcingpartner att välja på krävs att 
företaget knyter partnern till sig och bygger ett incitamentsystem som ger 
möjlighet till belöningar. Vidare bör det också finnas en fördelning av risk mellan 
företagen. Detta sammantaget kan förhindra situationer av opportunism från 
leverantörens sida. Brist på tydliga incitament leder till att det outsourcande 
företaget måste ha en starkare kontroll för att kunna uppnå den kvalitet på 
relationen som önskas. Men precis som när det gäller kvalitet så kan denna inte 
kontrolleras fram utan måste byggas in i arbetets samtliga processer.  
Slutsatsen blir därmed att en lyckad outsourcingrelation kräver tydlig 
ansvarsfördelning och avvägning mellan risk och incitament. Management control 
i outsourcingrelationen måste anpassas efter förutsättningarna och syftet med 
outsourcingen. Misslyckas man med detta finns det stor risk att man får problem 
med outsourcingen och att den skapar stora kostnader i form av rigorös kontroll 
och/eller opportunism. En misslyckad outsourcing kan också leda till att företaget 
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omvärderar vad som är dess kärnkompetens och väljer att insourca utifrån 
konsekvenserna av outsourcingen.  
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Företagsinterna källor 
 
Nederman Produktkatalog 2002/2003 
 
Internt presentationsmaterial gällande problem och möjliga lösningar från Reminder 
AB 
 
Internt utvärderingsverktyg för outsourcingrelationen från Reminder AB 
 
 

Muntliga källor 
 
Intervju på Reminder AB med avdelningschefen för reservdelar och logistik, 2.5h,  
2003-11-25 
 
Intervju på Reminder AB med teamleader för detaljplanörerna, 1.5h,  
2003-12-01 
 
Intervju på Reminder AB med detaljplanör, 1.5h,  
2003-12-15 
 
Intervju med Vice President Operations, P.O. Eriksson på Nederman, 2h,  
2003-12-03 
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Appendix 
 
 
 
 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Beskriv Avdelningen (vad gör ni / har ni för roll) 
 
När började ni outsourca? 
 
Hur såg det ut innan outsourcingen? 
 
Vad är det som outsourcats? 
 
 
Outsourcingprocessen 
 
Vad var avgörande för beslutet att outsourca (kostnad, kunskap) 
 
Vad avgjorde valet av partner (Finns det fler möjliga partners? Egna anställda – 
vart?) 
 
Ägande över processer – utrustning (flyttats över?) 
 
Förväntningar (på relationen, vad ville ni ha, fick ni det?) 
 
Beskriv relationen (över tiden) 
 
Hur kategoriserar ni relationen? Samarbete (nära – partnerskap, konstruktion, 
förslag, ansvarsfördelning) 
 
Era krav i relationen (Servicenivå?, Tid?, Hur regleras detta?) 
 
Era mål med outsourcingen 
 
Deras, leverantörens, mål (vad upplever ni det som) 
 
Övervaka relationen – hur regleras förhållandet (hur tänkte ni / kontrakt?) 
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Problem i relationen 
 
Problem i relationen (Vad fungerar dåligt / på vilket sätt överenskommelser?, Vad 
är svårast? Hur märker ni av det?) - Konflikter (om vad?) 
 
Hur fungerar kommunikationen (vilka vägar, vilka har kontakter, enbart 
formellt?) 
 
Vilka incitament finns för det andra företaget att prestera så bra som möjligt? (hur 
mäta/kontrollera/utvärderar deras prestationer - antal, kvalitet, kostnader?)  
 
Kostnader (hur ser det ut, vad betalar ni för) 
 
Har ni vunnit något? (kompetens?) 
 
Har ni förlorat något? (kompetens?) 
 
Framtiden 
 
Vilka möjliga lösningar ser ni för framtiden? 
 
Vilken är den mest avgörande faktorn för att överväga att ändra relationen 
(fundera över insourcing) 
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