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Abstract 
 
 
En stor del av den befintliga forskningen inom outsourcing behandlar de 
positiva projekterade fördelar som förknippas med fenomenet. Få rapporter 
beskriver de faktiska konsekvenser som outsourcing kan få för en relation 
mellan det outsourcande och det mottagande företaget. Denna uppsats 
behandlar en outsourcingrelation utifrån teorin om beslutsfattande, 
transaktionskostnadsteorin, det resursbaserade synsättet och teorin om nätverk. 
Det empiriska materialet har vi hämtat från ett globalt företag som nyligen har 
outsourcat en funktion, samt ett lokalt företag som har tagit emot densamma. 
Båda företagen är i uppsatsen anonymiserade efter deras egna krav. 
Uppgifterna är framförallt baserade på kvalitativa intervjuer med 
företagsrepresentanter. Vi har framförallt dragit tre slutsatser i uppsatsen. För 
det första menar vi att beroendeförhållandet i outsourcingsituationen 
förändras, framförallt för StorMat, om man ser till kort eller lång sikt. För det 
andra menar vi att det är speciellt svårt att åstadkomma en långvarig relation 
mellan en global och en lokal aktör på grund av asymmetri. Slutligen menar vi 
att outsourcing kan vara ett sätt för företagen att undgå höga 
avvecklingskostnader om företaget har en långsiktig strategi att lägga ner 
funktionen. 
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Sammanfattning  
 
 
 
Uppsatsens titel:   En outsourcingrelation ur två företags perspektiv  
 
Ämne/kurs:  FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng  
 
Författare:  Tobias Andersson, Anders Månsson, Christoffer Roos, Henrik Varga 
 
Handledare:  Elisabeth Kjellström  
 
Företag:  Två anonyma företag (StorMat AB samt MiniPack AB) 
  
Nyckelord:  Outsourcing, leverantörsförhållande, beroendeförhållande, relation, 

nätverk 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva en outsourcingrelation 

mellan ett globalt och ett lokalt företag samt att redogöra för förhållandet 
ur de båda företagens perspektiv. 

   
Metod:  Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner i de båda 

fallföretagen.  
 
Slutsatser:  Vi har framförallt dragit tre slutsatser i uppsatsen. För det första 

menar vi att beroendeförhållandet i outsourcingsituationen 
förändras, framförallt för StorMat, om man ser till kort eller lång 
sikt. För det andra menar vi att det är speciellt svårt att 
åstadkomma en långvarig relation mellan en global och en lokal 
aktör på grund av asymmetri. Slutligen menar vi att outsourcing 
kan vara ett sätt för företagen att undgå höga 
avvecklingskostnader om företaget har en långsiktig strategi att 
lägga ner funktionen. 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 4

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning.................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund...............................................................................................................................7 

1.2 Problemdiskussion ...............................................................................................................8 

1.3 Syfte .......................................................................................................................................9 

1.4 Definition av begreppet outsourcing ................................................................................10 

2 Metod ...................................................................................... 11 

2.1 Val av ämne.........................................................................................................................11 

2.2 Metodangreppssätt.............................................................................................................11 

2.3 Undersökningsmetod .........................................................................................................12 

2.4 Fallstudie .............................................................................................................................13 
2.4.1 Val av fallföretag...........................................................................................................14 
2.4.2 Anonymitet.....................................................................................................................15 

2.5 Datainsamling .....................................................................................................................15 
2.5.1 Intervjuteknik.................................................................................................................17 

2.6 Databearbetning .................................................................................................................18 

2.7 Reliabilitet och validitet .....................................................................................................18 

2.8 Reflektion och kritik av egna metodval............................................................................20 

3 Teoretisk referensram .................................................... 22 

3.1 Fenomenet outsourcing......................................................................................................22 
3.1.1 Funktioner som outsourcas ...........................................................................................22 
3.1.2 Olika varianter av outsourcing .....................................................................................23 

3.2 Beslutsfattande ...................................................................................................................23 
3.2.1 Beslutsmotiv till outsourcing, samt dess fördelar och nackdelar..................................24 
3.2.2 Balansen i organisationen.............................................................................................27 

3.3 Det resursbaserade synsättet.............................................................................................29 
3.3.1 Kärnkompetens ..............................................................................................................29 

3.4 Transaktionskostnadsteorin..............................................................................................31 
3.4.1 Betydelsen av förtroende i en outsourcingrelation .......................................................33 

3.5 Relationen mellan två företag i ett nätverk .....................................................................34 
3.5.1 Framväxten av nätverk ..................................................................................................34 
3.5.2 Val av leverantör ...........................................................................................................35 
3.5.3Klassificering av relationen mellan företaget och leverantören....................................37 
3.5.4 Strukturen på ett företag – leverantörsförhållande.......................................................38 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 5

4 Företagspresentation ..................................................... 40 

4.1 Företagspresentation StorMat AB....................................................................................40 

4.3 Företagspresentation MiniPack AB .................................................................................41 

5 Analys..................................................................................... 42 

5.1 Analys av outsourcingen ur StorMats perspektiv ...........................................................42 
5.1.1 Klassificering av outsourcingen....................................................................................42 
5.1.2 Beslutsfattande ..............................................................................................................43 
5.1.3 Den dynamiska balansen i organisationen ...................................................................45 
5.1.4 Det resursbaserade synsättet ........................................................................................46 
5.1.5 Identifiering av kärnkompetens .....................................................................................47 
5.1.6 Transaktionskostnadsteorin ..........................................................................................48 
5.1.7 Förtroende i outsourcingrelationen ..............................................................................50 

5.2 Analys MiniPack AB..........................................................................................................51 
5.2.1 Beslutsfattande ..............................................................................................................51 
5.2.3 Resursbaserat synsätt ....................................................................................................53 
5.2.4 Transaktionskostnadsteorin ..........................................................................................55 

5.3 Analys av relationen mellan StorMat och MiniPack ......................................................56 
5.3.1 Val av leverantör ...........................................................................................................57 
5.3.2 Strukturen på förhållandet mellan StorMat och MiniPack ...........................................58 

6 Slutsatser.............................................................................. 60 

Figurlista ................................................................................... 63 

Källförteckning....................................................................... 64 

Bilaga 1 ...................................................................................... 68 
 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 6

Disposition 
 

 
Kapitel 1 Inledning  

I detta kapitel kommer vi att presentera en historisk tillbakablick samt en 
bakgrund till ämnet outsourcing. Vi går därifrån vidare till att diskutera kring 
några problemställningar som slutligen leder fram till uppsatsens syfte. Vi 
avslutar kapitlet med att definiera begreppet outsourcing. 
 

Kapitel 2 Metod 
 I detta avsnitt beskriver och kommenterar vi vår undersökningsmetod samt hur 

vi har samlat in empirisk data. Vi förklarar också relevansen i de teorier som 
tas upp under den referensramen i kapitel 3. Syftet med avsnittet är att ge 
läsaren information om våra källor för att på så sätt öka reliabiliteten och 
validiteten i vår uppsats. 

 
Kapitel 3 Refernsram 

I detta kapitel lyfter vi fram de teorier som ligger till grund för den teoretiska 
förståelsen. De teorier som kommer att vara vår utgångspunkt för analysen är 
teorin om beslutsfattande, det resursbaserade synsättet, 
transaktionskostnadsteorin och nätverksteorin. Vi inleder med att förklara 
fenomenet outsourcing, samt att beskriva fördelar och risker med att 
outsourca. 

 
Kapitel 4 Företagspresentation 

I detta kapitel presenterar vi kort våra två fallföretag. Vi börjar med att 
presentera det outsourcande företaget och avslutar med att presentera det 
mottagande företaget. 

 
Kapitel 5 Analys 

 I detta kapitel kommer vi att koppla ihop teoriavsnittet med empirin. Vi har 
valt att använda oss av samma struktur som under referensramen och börjar 
därmed med att analysera beslutsfattandet i vart och ett av företagen. Därefter 
går vi in på det resursbaserade synsättet och transaktionskostnadsteorin för att 
analysera förutsättningar för samarbetet. Avslutningsvis kommer vi utifrån 
nätverksteorin att analysera relationen företagen emellan. 

 
Kapitel 6 Slutsatser 

I det avslutande kapitel sammanfattar vi vad vi har kommit fram till i 
analysen. Vi knyter samtidigt an till uppsatsens inledande problemdiskussion 
och framförallt uppsatsens syfte. 
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1 Inledning 
 
 
 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera en historisk tillbakablick samt 
en bakgrund till ämnet outsourcing. Vi går därifrån vidare till att 
diskutera kring några problemställningar som slutligen leder fram till 
uppsatsens syfte. Vi avslutar kapitlet med att definiera begreppet 
outsourcing. 

 
 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Outsourcing som begrepp har funnits en relativt kort tid. Det fick genomslag så 
sent som på slutet av 1980-talet. Däremot har olika former av utkontraktering 
använts så långt tillbaka som i romarriket där man efter att ha erövrat stora delar 
av Medelhavsområdet lyckades kontrollera dessa med hjälp av en stark och 
lojal armé. För ca 1600 år sedan bestämde sig romarna dock för att låta 
försvaret delvis skötas av legosoldater utanför den italienska halvön. Ofta 
upprättades avtal med lokala så kallade warlords, som kan jämföras med 
dagens underleverantörer. Genom dessa fick romarna tillgång till deras arméer 
av legosoldater. Detta kan ses som en tidig form av outsourcing. Denna 
outsourcing kan enligt vissa historiker ha varit en bidragande orsak till 
romarrikets fall (The Empire). 
 
Det som i modern tid ligger till grund för dagens outsourcingteorier är Ronald 
Coases artikel The Nature of the Firm från 1937 som ifrågasätter neoklassisk 
ekonomisk teoris antagande om prismekanismens funktion. Coases 
argumentation bearbetades senare av Oliver E Williamson som sedermera 
utvecklade transaktionskostnadsteorin. År 1975 formulerade Williamson sin 
teori i boken Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. I 
boken presenteras idéer och teorier om när företag bör tillverka själv eller 
outsourca. Då Williamson anses vara fader till transaktionskostnadsteorin 
menar vi att han även kan betraktas som den första riktiga teoretikern inom 
outsourcing (Nygaard, 2002). 
 
Outsourcing sett ur ett transaktionskostnadsperspektiv fick dock inte något 
omedelbart genomslag. Först under slutet av 80-talet började företag på allvar 
inse fördelarna med att köpa in vissa funktioner från andra företag som man 
tidigare själv ombesörjt. Tillsammans med ett flertal fördelaktiga 
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omständigheter grundlades vad som idag fortfarande är ett fenomen som berör 
många företag (Nygaard, 2002). 
 
De omvärldsfaktorer som möjliggjorde outsourcingens framväxt var bland 
annat den teknologiska utvecklingen som bidrog till att data lättare kunde lagras 
och dessutom överföras både billigare och snabbare. I takt med att 
specialiserade leverantörer blev allt vanligare ökade också möjligheterna till 
outsourcing. Den hårdnade internationella konkurrensen bidrog till att företagen 
tvingades skapa bättre värdekedjor genom närmare samarbete med leverantörer 
och kunder (The Outsourcing Institute). Detta grundar sig i det resursbaserade 
synsättet som säger att företagen ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet och 
outsourca de funktioner som andra företag kan göra bättre (Barney, 1996). 
Detta går dock delvis stick i stäv med transaktionskostnadsteorin som i sin tur 
säger att företag inte bör bli för beroende av ett begränsat antal leverantörer. 
Den hårdnade konkurrensen har också ökat behovet av att utnyttja skalfördelar i 
sin produktion. Detta har gjort att stora specialiserade leverantörer har växt 
fram och underlättat för företag att outsourca funktioner som tidigare inte varit 
möjliga att outsourca. 
 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Mycket av forskningen som berör outsourcing skrivs under den så kallade 
honeymoon-perioden, det vill säga precis innan eller efter kontraktet har skrivits 
under. Detta leder till överdrivet positiva slutsatser som ofta bygger på 
projekterade fördelar och inte faktiska (Barthélemy, 2003). Den till stor del 
överdrivet positiva litteraturen tillsammans med den allmänna trenden kan 
tänkas leda till isomorfism, det vill säga att företag imiterar och kopierar 
varandras handlingar utan närmare eftertanke (Vosselman, 2000). Risken är då 
att företagen agerar kortsiktigt och får ett ”göra-som-alla-andra-tänkande” 
vilket kan leda till att noga utförda analyser och beslutsunderlag negligeras. 
 
En annan fara med att långsiktiga, väl övervägda beslut negligeras är det 
faktum att outsourcingens fördelar ofta är direkt mätbara och kan åstadkommas 
på relativt kort sikt medan nackdelarna är osäkra och uppenbaras först på längre 
sikt. Kortsiktiga kostnadsreduceringar ser ofta mycket lockande ut på pappret 
medan de mjukare måtten såsom kvalitet, kompetens och organisatorisk 
inlärning är abstrakta och svåra att kvantifiera. Det kan därför också bli 
komplicerat att förstå hur dessa olika delar hänger ihop och hur de påverkar 
varandra. Företagen riskerar därmed också att fatta beslut med ett underlag 
främst baserat på kortsiktiga finansiella mått, utan inslag av mjuka, icke-
finansiella dimensioner. Denna problematik kan till en början leda till minskade 
kostnader men kan i förlängningen bland annat innebära försämrad kvalitet och 
ökade övervakningskostnader (Anthony/Govindarajan, 2004). 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 9

 
Problematiken är i allra högsta grad relevant också när det gäller företagets val 
av leverantör till den outsourcade verksamheten. Om företaget väljer 
samarbetspartner enbart utifrån det företag som kan utföra den outsourcade 
funktionen till lägst kostnad kan man gå miste om andra långsiktiga aspekter. 
Detta gäller i synnerhet multinationella företag som har möjlighet att skriva 
fördelaktiga avtal med mindre, lokala leverantörer som normalt inte har samma 
erfarenhet av förhandling på denna nivå.  
 
Att välja leverantör enbart utifrån kriteriet lägst pris kan tänkas vara en bra 
lösning vid val av tillfälliga leverantörer, men vilka konsekvenser får det om 
man vill skapa ett långsiktigt samarbete? Det kan finnas en risk att leverantören 
inte kan leva upp till sina åtaganden och tvingas därmed kompromissa med 
kvalitet och leveranstider. Detta kan få stora konsekvenser på den långsiktiga 
verksamheten.  
 
Våra resonemang har lett oss fram till följande frågeställningar: 
 
• Hur väljer företaget ut sina leverantörer till den outsourcade funktionen och 

hur resonerar leverantören inför sitt beslut?  
• Hur påverkar storleken och strukturen på de båda företagen samarbetet, 

till exempel globalt kontra lokalt?   
• Hur lång tidshorisont har företagen i sitt outsourcingsamarbete? Ser det 

outsourcande företaget till andra faktorer än kortsiktiga finansiella 
kostnadsreduceringar, och ser det mottagande företaget till andra faktorer 
än volymökningar? 

• Blir samarbetet mindre framgångsrikt på grund av det outsourcande 
företagets bristande kompetens, eller det mottagande företagets agerande? 
Är det kommunikationen och överföringen av kunskap mellan företagen 
som är avgörande för outsourcingens framgång?  

• Vilka lärdomar har det outsourcade och det mottagande företaget dragit av 
outsourcingsituationen? Har företagen lärt sig något nytt om den egna 
verksamheten?  

 
 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva en outsourcingrelation mellan 
ett globalt och ett lokalt företag samt att redogöra för förhållandet ur de båda 
företagens perspektiv. 
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1.4 Definition av begreppet outsourcing 
 
Vi har valt att precisera fenomenet outsourcing enligt Axelssons definition:  
 

”Outsourcing är den process som innebär att aktiviteter som bildar en 
funktion och vilka tidigare utförts internt inom företaget istället köps 
från en extern leverantör.” (Axelsson, sid 194, 1998). 

 
Citatet säger att ett företag har två valmöjligheter vid samordningen av 
aktiviteter. Det första alternativet är att utföra funktionen internt och därmed 
samordna aktiviteterna inom företaget. Det andra är att köpa in funktionen från 
marknaden. Om den inköpta funktionen tidigare utförts internt kan detta kallas 
för outsourcing, eller utkontraktering.  
 
För att ytterligare tydliggöra begreppet kan Kristianssons liknelse mellan 
outsourcing och operationer vara till hjälp. 
 

”Outsourcing är som att operera, man måste veta vad man skär bort.” 
(Axelsson, 1998, s 3). 

 
Citatet behandlar problematiken med att outsourca när man inte känner sin egen 
organisation. En utförlig analys av begreppet outsourcing presenteras under 
referensramen. 
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2 Metod 
 
 
 

 
I detta avsnitt beskriver och kommenterar vi vår undersökningsmetod 
samt hur vi har samlat in empirisk data. Vi förklarar också relevansen i 
de teorier som tas upp under den referensramen i kapitel 3. Syftet med 
avsnittet är att ge läsaren information om våra källor för att på så sätt 
öka reliabiliteten och validiteten i vår uppsats. 

 
 
 
 

2.1 Val av ämne 
 
Vi har under tidigare studier inom det företagsekonomiska ämnet många gånger 
kommit i kontakt med fenomenet outsourcing. Många författare har i kortare 
rapporter beskrivit de fördelar ett företag kan uppnå genom outsourcing och vad 
de bör grunda sina beslut på (Langfield-Smith/Smith, 2002). Dessutom försöker 
outsourcinglitteraturens författare till största del dra lärdom av välkända 
företags lyckade outsourcingprocesser, och i mindre utsträckning av mindre 
lyckade processer. Detta har sin naturliga förklaring i att det inte ligger i 
företagens intresse att publicera negativa rapporter eftersom det kan skada deras 
rykte (Barthélemy, 2003). 
 
Vi har till skillnad från många andra arbeten valt att angripa ämnet utifrån två 
olika perspektiv, det outsourcande och det mottagande företaget. Vi hävdar att 
outsourcingrelationen bygger på ett ömsesidigt beroende mellan de inblandade 
parterna, och att endast betrakta situationen utifrån ett perspektiv ger en 
ofullständig bild av verkligheten. Detta anser vi blir extra tydligt då vi har valt 
att studera relationen mellan en stor multinationell aktör och en mindre lokal 
aktör. Tidigare författare has säkerligen varit medvetna om denna problematik 
men har valt att bortse ifrån den då den i hög grad ökar accessproblematiken. 
 
 
 

2.2 Metodangreppssätt 
 
Inom utredningsarbete finns det två huvudsakliga angreppssätt, induktiv och 
deduktiv metod. Deduktiv metod är det vanligaste tillvägagångssättet och 
innebär att man utgår ifrån generella principer i teorin för att testa dessa. På så 
sätt kan man dra mer specifika slutsatser om enskilda händelser 
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(Lundahl/Skärvad, 1999). Med andra ord kan man säga att man går från teori 
till empiri med hjälp av uppställda hypoteser som antingen verifieras eller 
falsifieras, så kallad deducering (Stefan Sveningsson, föreläsning, 03-05-13). 
Induktiv metod går ut på att utredaren drar slutsatser ur empirin 
(Lundahl/Skärvad, 1999). Med andra ord går man från empiri till teori. 
 
Vi har börjat vår utredning med att studera befintlig litteratur och 
artikelmaterial om outsourcing för att skaffa oss kunskap om ämnet och för att 
få en ökad förståelse att tolka empirin. Med teorin som verktyg har vi sedan 
analyserat och dragit slutsatser om den undersökta empirin. Vi har alltså först 
och främst utgått ifrån en deduktiv metod. Dock anser vi att forskningen inom 
vårt område är relativt sett otillräcklig, vilket innebär att undersökningen av 
våra fallföretag till viss del utgår ifrån ett induktivt angreppssätt. Detta gör att 
den metod vi använder oss av är abduktion som har gemensamma nämnare med 
både induktion och deduktion (Lundahl/Skärvad, 1999). Under arbetets gång 
kommer att vi att öka förståelsen för teorin och på detta sätt utveckla den för att 
ytterligare öka förståelsen för outsourcingfenomenet.    
 
 
 

2.3 Undersökningsmetod 

 
Avsnittet med metodsynsätt leder oss fram till valet av undersökningsmetod. 
Det finns två huvudtyper av undersökningsmetoder inom samhällsvetenskapen, 
kvalitativ och kvantitativ metod. Vår presentation av dessa två begrepp är 
framför allt inspirerad av Holme/Solvang (1997) samt Andersen (1998). 
 
Holme/Solvang (1997) hävdar att den viktigaste skillnaden mellan de två 
metoderna är hur man använder sig av siffror och statistik. Den kvantitativa 
metoden lägger stor betoning på dessa delar och används framför allt inom de 
naturvetenskapliga och matematiska ämnena. Mätmetoderna är formaliserade 
och präglas av stark kontroll från forskarens sida. Samtidigt spelar också den 
statistiska mätmetoden en stor roll då det framförallt är hårddata som 
analyseras. Dessa hårddata ligger till grund för det huvudsakliga mål metoden 
har: att orsaksförklara de företeelser som är föremål för utredningen. 
 
Den kvalitativa metoden innebär inte lika hög grad av formalisering och 
tonvikten skjuts från hårddata, som statistik och matematik, till mjukdata. Den 
information som behandlas tillåter inte arbete med siffror i samma utsträckning 
utan kräver istället tolkning av språket. Det primära målet är att ge en djupare 
förståelse för undersökningsfenomenet samt beskriva helheten av den kontext 
som detta inryms i. Betoningen ligger således på förståelse snarare än 
förklaring. 
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Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden för att på så sätt bidra till 
att ge en djupare förståelse inom vårt ämnesområde. Vi anser att vår utredning 
kräver ett helhetsperspektiv då fenomenet outsourcing inte utan problem kan 
betraktas som enskilda delar av en helhet, utan istället måste ses i sitt 
sammanhang. För att utröna konsekvenserna av outsourcing måste den 
betraktas i dess strategiska sammanhang. Vi måste klargöra vad som är 
företagens specialkompetens, kärnkompetens och periferiverksamhet samt hur 
de är kopplade till outsourcingen. Dessutom måste vi fastställa vilka motiv som 
har varit orsaken till samarbetet utifrån båda företagens perspektiv. Detta gör vi 
för att kunna fastställa vilka de beräknade konsekvenserna var och hur utfallet 
har skilt sig. Dessa aspekter gör det särskilt lämpligt att vid upprättandet av 
denna studie utgå ifrån en så kallad kvalitativ fallstudie. 
 
 
 

2.4 Fallstudie 
 
Fallstudier definieras enligt Wiedersheim-Paul/Eriksson (1997) som att man 
undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Undersökningen sker på en 
mindre grupp där vikten läggs vid helhetsperspektivet och där man försöker 
erhålla så mycket information som möjligt. För att detta ska bli möjligt sker 
informationsinhämtningen på flera olika sätt, bland annat genom intervjuer, 
observationer och dokument. Eftersom fallstudier ofta, och med fördel, 
genomförs i respondentens naturliga miljö har de även fått beteckningen 
fältundersökning eller field studies (Patel/Tebelius, 1987). 
 
Det finns två grundsyner inom fallstudier, nomotetisk och ideografisk, där den 
nomotetiska synen ser utredningen som ett sätt att bidra till allmänna lagar, 
medan den ideografiska modellen snarare ser fallet som ett isolerat fenomen 
eller en engångshändelse (Lundahl/Skärvad, 1999). 
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till är problematiken med hur många fall som ska 
studeras. Då man väljer att studera ett enda fall är möjligheterna goda för en 
djup mångfacetterad studie medan man å andra sidan riskerar att få en allt för 
situationsspecifik studie. Valet blir med andra ord en avvägningsfråga mellan 
bredd och djup. 
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie då vi anser att denna 
undersökningsform lämpar sig bäst för vårt syfte. Vi utgår ifrån två fallföretag 
som båda är baserade i Skåneregionen, och studerar deras relation i en 
outsourcingprocess. På så sätt får vi en djup förståelse för företagens specifika 
situation och hur de förhåller sig till varandra 
 
Vår undersökning har också karaktären av en ideografisk fallstudie i den 
mening att resultatet inte är generaliserbart utan i hög grad är företagsspecifikt. 
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Detta har sin grund i det material vi får fram som på intet sätt kan betraktas som 
generella fakta. Däremot kan materialet tänkas vara representativt för 
fenomenet outsourcing och på så vis bidra till en ökad förståelse för fenomenet 
och relationen mellan företagen.  
 
 

2.4.1 Val av fallföretag 

 
Valet av fallföretag har styrts utifrån några givna parametrar. Vår studie går till 
stor del ut på att studera relationen mellan ett outsourcande och ett mottagande 
företag. Det första kravet är därmed att det ena företaget relativt nyligen ska ha 
lagt ut en funktion som tidigare utförts internt. Det andra företaget ska vara det 
företag som har tagit sig an uppgiften att utföra denna funktion. Därmed kan vi 
studera den intressanta relation som uppstår mellan två företag i en och samma 
outsourcingprocess. Tanken är att företagen representerar två olika perspektiv 
och har därmed, troligtvis, olika åsikter om hur väl den fungerar och varför den 
fungerar som den gör. 
 
Ett annat viktigt krav var att vi kunde få access till båda våra fallföretag. 
Genom att arrangera möten med initierade beslutsfattare i företagen fick vi svar 
på våra frågor angående outsourcingprocessen och kunde dessutom resonera 
och diskutera kring frågorna. I båda våra fallföretag har vi kunnat intervjua högt 
uppsatta personer med god inblick i outsourcingbeslutet och genomförandet. 
För att få en så rättvisande bild som möjligt var det av största vikt att båda 
företagen ställde upp med intervjupersoner som hade likvärdig kunskap och 
inblick i processen, även om de ser saken på olika sätt. 
 
Ett sista krav vi initialt ställde upp var att företagen skulle befinna sig i Skåne 
för att vi på så sätt skulle kunna hålla en nära kontakt, framför allt genom 
personliga möten. 
 
De två företag som vi har valt att undersöka stämmer in på dessa kriterier. 
StorMat AB är ett stort multinationellt livsmedelsföretag som har sitt svenska 
säte i Skåne. Företaget har nyligen outsourcat förpackningen och blandningen 
av några vanliga livsmedelsprodukter till en mindre aktör i Skåne. MiniPack 
AB är företaget som har tagit emot funktionen och som idag utför 
förpackningen och blandningen av dessa livsmedelsprodukter. 
 
Genom kontakter har vi fått möjlighet att träffa den före detta operativa chefen 
på StorMat som tidigare var ansvarig för den ousourcade funktionen och som 
dessutom var ansvarig för själva flytten till MiniPack. Med hjälp av denna 
operativa chef har vi dessutom kunnat intervjua bland annat beslutsfattare, 
logistikchefer och andra viktiga nyckelpersoner som alla är eller har varit 
inblandade i outsourcingprocessen. Detta har inneburit att vi har fått möjlighet 
att intervjua personer som besitter intressant och relevant kunskap om både 
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outsourcingprocessen och relationen. Vi har med andra ord genom att träffa 
anställda ifrån båda företagen fått en unik insyn i hur en outsourcingprocess går 
till i praktiken. 
 
 

2.4.2 Anonymitet  

 
Ett dilemma som vi tidigare tog upp behandlar problematiken med att företag 
inte är intresserade av att ställa upp på undersökningar när en 
outsourcingsituation är misslyckad. Detta, menade vi, beror delvis på den 
negativa uppmärksamhet som uppstår om en kritiskt granskande rapport skulle 
bli känd. För att undvika denna problematik var det ett absolut krav ifrån våra 
fallföretags sida att vi inte skulle publicera företagens namn i uppsatsen. Inte 
heller respondenternas namn kommer att nämnas i uppsatsen på grund av deras 
egna krav. 
 
Genom denna anonymitet har våra respondenter kunnat vara ärliga i sina svar 
eftersom de inte riskerar att avslöja känslig information till konkurrenter eller 
samarbetspartners. Dessutom undviker de risken för reprimander från sina 
överordnade och ägare. Att de anställda riskerar reprimander är annars ett av de 
vanligaste skälen till att personal inte svarar så korrekt som de skulle ha kunnat. 
 
På grund av situationen med företagens anonymitet kommer vi även att skydda 
respondenterna genom att ge dem full anonymitet. Respondenternas yrkestitlar 
har vi förvanskat men våra egna begrepp avslöjar inom vilket område de 
intervjuade arbetar. Inom StorMat intervjuade vi en strategisk chef, en operativ 
chef och en kvalitetschef. Inom MiniPack intervjuade vi en ledningschef och en 
operativ chef. 
 
För att få så sanningsenliga svar som möjligt har vi dessutom valt att, gentemot 
företagen, få det att framstå som att vi endast skriver uppsatsen ur ett 
perspektiv, nämligen det företagets som intervjupersonen representerar. Detta 
tillvägagångssätt ger oss möjligheten att få en så korrekt bild som möjligt av 
hur relationen och samarbetet de facto fungerar. 
 
 
 

2.5 Datainsamling 
 
Andersen delar in data i tre olika kriterier som han anser det vara viktigt att 
skilja mellan. 
 
• Kvantitativa eller kvalitativa 
• Primära eller sekundära 
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• Stimulidata eller icke-stimulidata 
 
Då vi tidigare förklarat begreppen kvalitativt och kvantitativt kommer vi inte gå 
in närmare på detta. Det som skiljer primärdata och sekundärdata är vem som 
har samlat in den. Primärdata är data som forskaren själv eller hans medarbetare 
har samlat in medan sekundärdata har samlats in av andra personer. Stimulidata 
innebär information som varit utsatt för avsiktlig stimuluspåverkan från 
utredarens sida i samband med datainsamlingen. 
 
För insamlandet av primärdata finns det enligt Andersen (1998) tre olika 
metoder: observation, intervju och enkäter. Vi har valt att undersöka företaget 
utifrån intervjuer då denna datainsamlingsmetod bäst lämpar sig för vårt syfte 
att skapa förståelse snarare än att förklara ett fenomen. Enkäter lämpar sig 
bättre för en kvantitativ ansats där fokus läggs på insamlandet av hårddata 
genom standardiserade frågeformulär. Inte heller observation är lämpligt för 
vårt arbete då denna metod enligt Holme/Solvang (1997) främst kommer till 
användning vid studier av slutna system med hög stabilitet och kontinuitet.  
 
Vi började vår utredning med litteraturstudier för att få en bred kunskapsbas 
inom vårt problemområde. Därefter tog vi kontakt med våra fallföretag och 
påbörjade vår insamling av primärdata. Parallellt med detta insamlande har vi 
löpande studerat befintlig litteratur för att på så sätt ständigt förbättra våra 
teoretiska referensramar. 
 
Insamlingen av primärdata bestod av tre intervjuer med anknytning till StorMat 
och två intervjuer med anknytning till MiniPack. Den första intervjun som 
genomfördes med StorMat var med den person som var ansvarig dels för 
funktionen innan outsourcingen, och dels för själva flytten av funktionen. 
Denna person har vi valt att benämna operativ chef. Den andra respondenten 
inom StorMat var en högt uppsatt chef inom strategisk logistik, benämnd 
strategisk chef. Den tredje och sista respondenten inom StorMat var ansvarig 
för kontroll av kvalitet efter outsourcingen, här benämnd kvalitetschef. 
 
Inom MiniPack har vi intervjuat den ansvarige för produktionen av den 
mottagna funktionen, kallad operativ chef, samt en högt uppsatt chef inom 
ledning och logistik, kallad ledningschef. 
 
För att komplettera våra primärdata har vi studerat sekundärdata i form av 
interna utredningar och publicerat material. Detta har vi gjort för att dra nytta av 
redan utredda frågeställningar inom företaget. Att utnyttja sekundärdata är 
betydelsefullt för att på kort tid kunna sammanställa befintlig data som är till 
gagn för uppsatsen (Andersen, 1998).  
 
 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 17

2.5.1 Intervjuteknik 

 
I linje med vårt metodsynsätt kommer vi att utgå ifrån kvalitativa intervjuer 
som vi genomför med personer i olika delar av företagshierarkin. Ett 
grundläggande krav vi har ställt är att intervjupersonen ska tillföra arbetet ny 
fakta eller komma med nya insikter och vinklingar på företagens 
outsourcingrelation. 
 
Den kvalitativa intervjun ställer höga krav på intervjuaren som kontinuerligt 
måste lyssna, tolka, anteckna och ställa fördjupande frågor. Fördelarna med 
denna metod är enligt Holme/Solvang (1997) att den ger flexibilitet och tar mer 
formen av ett vardagligt samtal än dess motsats kvantitativ intervju. 
 
Lundahl/Skärvad (1999) menar att man kan dela in intervjuer i tre delar, 
nämligen standardiserade, icke-standardiserade och semi-standardiserade. Den 
standardiserade intervjun kännetecknas av en hög grad av formalisering där 
intervjuaren utgår ifrån ett färdigt frågeformulär och en fastställd ordningsföljd 
som följs under alla intervjuer. Den icke-standardiserade intervjun kan mer 
liknas vid Holme/Solvangs (1997) beskrivning av den kvalitativa intervjun då 
den förlöper mer fritt och situationsanpassat. Slutligen menar Lundahl/Skärvad 
(1999) att den semi-standardiserade metoden är en slags mellanting mellan de 
två tidigare metoderna. Ramarna inför intervjun ställs upp tillsammans med 
frågor som ska avhandlas. Samtidigt lämnas det också under intervjun utrymme 
för följd- och fördjupningsfrågor för att på så sätt få en djupare förståelse för 
det undersökta fenomenet (Lundahl/Skärvad, 1999) 
 
I vårt arbete använder vi oss av den semi-standardiserade intervjutekniken för 
att därigenom kunna dra nytta av den standardiserade teknikens kvantifierbara 
karaktär och den icke-standardiserade teknikens egenskap att bättre kunna ge 
oss fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar. 
 
Vi utvecklade en intervjuguide som byggdes upp genom att utgå från vårt syfte 
och de frågeställningar vi ställt upp. Vi strukturerade den så att vi till en början 
ställde frågor av allmän karaktär om företaget och respondentens 
arbetsuppgifter. Därefter gick vi in på mer specifika frågor rörande 
outsourcingen och outsourcingrelationen. Frågorna rörande outsourcingen 
delade vi in i olika grupper som följde outsourcingens kronologiska skede.  
 
Intervjuguiden hade dessutom karaktären av att de mer känsliga frågorna om 
relationens problem ställdes mot slutet av intervjun, efter det att vi hade byggt 
upp ett visst förtroende med respondenten. 
 
För att få en så avslappnad atmosfär och så sanningsenliga svar som möjligt lätt 
vi respondenterna välja plats för intervjuerna vilket resulterade i att några 
intervjuer skedde i respondentens hem och några på deras arbetsplatser. Vi 
valde att endast närvara med tre gruppmedlemmar vid intervjuerna för att skapa 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 18

en intimare miljö än vad som hade varit möjligt med fyra intervjuare. 
Respondenterna ville inte att samtalen skulle spelas in på band bland annat på 
grund av kraven på anonymitet. En person antog rollen som intervjuare medan 
de två andra antecknade och ställde relevanta följdfrågor.  
 
I bilaga 1 finns de frågeformulär som vi utnyttjat som ram under våra 
intervjuer.  
 
 
 

2.6 Databearbetning 
 
Omedelbart efter genomförda intervjuer skrevs intervjumaterialet rent av var 
och en med hjälp av ett ordbehandlingsprogram. Därefter diskuterades svaren 
igenom och eventuella avvikelser korrigerades eller noterades. För att vara 
säkra på att dessa tveksamheter inte skulle leda till felaktig faktapresentation i 
uppsatsen kontaktade vi intervjupersonerna per telefon för att klargöra 
tveksamheterna och komplettera med andra frågor som inte hade besvarats 
under mötet. 
 
Efter att alla intervjuerna utförts på båda företagen sammanställde vi de svar vi 
hade fått från respondenterna. Därefter analyserade vi intervjuerna utifrån de 
olika företagsperspektiven genom att knyta de till relevanta teorier. Slutligen 
analyserades deras relation sett ur båda företagens perspektiv och genom 
väsentliga teorier drog vi slutsatser med utgångspunkt i dessa analyser. 
 
Vid analysen av våra intervjuer har vi använt oss av en blandning av common 
sense-tolkning och teoretisk tolkning (Andersen, 1999). Dessa två 
angreppssätt har använts för att skapa en större förståelse än vad den teoretiska 
tolkningen kan göra på egen hand. Samtidigt ligger dock fokus på det 
teoretiska angreppssättet då vi främst utgått ifrån en abduktiv ansats. Våra svar 
har analyserats utifrån relevant teori men vi har inte haft för avsikt att endast 
dela in analysen i olika teoretiska perspektiv. Analysen är istället uppdelad i de 
två olika företagens perspektiv samt en sammanlänkande del om deras relation 
varvid de olika teoretiska perspektiven har använts löpande för att ge en så god 
helhetsbild som möjligt.         
 
 
 

2.7 Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas hur pålitliga våra mätningar är. Om en mätning har hög 
reliabilitet innebär det att olika mätningar ger ungefär samma resultat 
(Halvorsen, 1999). Detta borgar samtidigt för att data är pålitlig. Det är alltså 
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av största vikt att vi behandlar insamlad data på ett korrekt sätt för att 
mätningarna inte ska påverkas av vem som utför dem eller de omständigheter 
under vilka de sker (Lundahl/Skärvad, 1999).  
 
Den största delen av våra insamlade data kommer från de kvalitativa intervjuer 
vi har genomfört med nyckelpersoner inom våra två fallföretag. Vi har under 
alla intervjuer utgått ifrån semistrukturerade intervjuguider som har anpassats 
efter företag och respondent. Genom att anpassa intervjuguiderna kunde vi 
ställa vissa frågor som endast vissa respondenter var kompetenta att svara på. 
Tre av fem intervjuer utfördes i företagets egen miljö, medan de resterande två 
utfördes i respondentens hem. Gemensamt för samtliga intervjuer är att de 
genomfördes under liknande förhållanden i meningen att vi tillsammans med 
respondenten hade avsatt tid för mötet för att undvika att bli störda. Detta är 
viktigt för att våra respondenter skulle få samma förutsättningar att svara på 
våra frågor. Genom denna metod kan vi säkerställa reliabiliteten i våra svar 
(Lundahl/Skärvad, 1999). 
 
För att ytterligare säkerställa reliabiliteten diskuterade vi omedelbart efter 
varje intervju igenom de anteckningar som var och en hade gjort. Eventuella 
avvikelser noterades för att vi senare skulle ha möjlighet att kontakta 
respondenten och under en kortare telefonintervju räta ut de frågetecken som 
fanns. Vi anser att vårt tillvägagångssätt att behandla intervjumaterialet borgar 
för att vår uppsats har en hög reliabilitet. Dessutom är detta en nödvändig 
premiss för uppsatsens validitet (Lundahl/Skärvad, 1999). 
 
Validitet kan definieras genom att säga att en valid mätning mäter vad den är 
avsedd att mäta eller att överensstämmelsen mellan den teoretiska 
referensramen och empirisk data är god. En valid mätning är med andra ord fri 
från systematiska fel (Rosengren/Arvidson, 1992). Denna överensstämmelse 
kallas även för definitionsvaliditet (Andersen, 1998). För att uppnå god 
överensstämmelse mellan teori och empiri är det därför viktigt att samla in 
data som är relevanta för den problemställning författarna initialt ställt upp. 
Det går dock inte att empiriskt mäta hur bra den definitionsmässiga validiteten 
är utan kan endast diskuteras och argumenteras (Halvorsen, 1999). 
 
I referensramen tar vi upp flera teorier som är relevanta för vår 
problemställning och som är viktiga när vi försöker beskriva och förstå den 
empiriska verkligheten. Att arbeta med flera teorier istället för en enda 
benämns teoritriangulering (Halvorsen, 1999). Vi anser att genom att belysa 
den empiriska verkligheten ur flera olika teoretiska perspektiv ger det en större 
förståelse för vår situation än vad en enda teoriåskådning hade gjort.  
 
För att förstå motiven till ett företags outsourcingbeslut och deras 
bakomliggande funderingar kommer vi att använda oss av beslutsteori. Vi 
kommer att koppla teorin till de faktiska motiv och strategier som båda 
företagen har när de beslutar sig för att samarbeta med varandra.  
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Det resursbaserade synsättet ger oss en grund att stå på när det gäller att förstå 
bakomliggande orsaker till outsourcingen. Modellen hjälper oss också att 
analysera outsourcingbeslutets förutsättningar för att lyckas då den gör en 
bedömning av företagets kärn- och periferiverksamheter. 
 
Vi anser också att transaktionskostnadsteorin är central i varje 
outsourcingsituation. Teorin används till att analysera vad som avgör om det 
rent praktiskt är lönsamt att outsourca funktionen. 
 
Genom att använda oss av dessa tre teorier får vi en bred bild av hur de båda 
företagen är strukturerade samt hur de strategiskt och taktiskt har kommit fram 
till beslutet att inleda en relation.  
 
Att känna till hur företagen är strukturerade, vad deras kärnkompetens är och 
vilka deras motiv med samarbetet var är av avgörande betydelse för att på ett 
lämpligt sätt kunna belysa relationen och de faktorer som har påverkat den. 
 
Då ett företag inte bara har en relation utan måste vårda en mängd olika 
relationer är det av största vikt att sätta in relationen i dess kontext, det vill 
säga i det nätverk av olika relationer och företag som de båda företagen bildar 
(Ford, 1998). Genom att använda oss av nätverksteorin kan vi belysa 
relationen ur båda företagens perspektiv och samtidigt sätta in den i dess 
kontext. 
 
 
 

2.8 Reflektion och kritik av egna metodval 
 
Utgångspunkten för den kvalitativa forskningen är att varje människa är unik 
vilket innebär att varje uppgiftslämnares upplevelse av faktiska situationer 
som är av intresse måste bedömas på rimlighet (Patel/Tebelius, 1987). Vi är 
medvetna om denna problematik och har försökt minimera detta genom att 
genomföra intervjuer med personer på olika nivåer i företagshierarkin och på 
olika geografiska platser. 
 
Det finns risk för att feltolkningar föreligger vid intervjusituationer och 
framför allt vid anammande av den kvalitativa metoden. För att i största 
möjliga mån minimera risken med detta problem har vi låtit de intervjuade 
själva ta del av våra anteckningar efter mötena, samtidigt som de också har fått 
lämna synpunkter på materialet. Vi har dessutom haft telefonkontakt med 
respondenterna efter själva intervjuerna för att på så sätt säkerställa att våra 
antecknade svar varit korrekta 
 
För att ytterligare minimera den subjektiva informationen har vi granskat 
sekundärdata i form av skrivelser, information från Internet och andra 
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företagsdokument. Dessutom är vår undersökning av ideografisk karaktär 
vilket gör att vi inte kan generalisera utifrån våra resultat, det vill säga att de 
endast är relevanta i det företagsspecifika fallet. 
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3 Teoretisk referensram 
 
 
 

 
I detta kapitel lyfter vi fram de teorier som ligger till grund för den 
teoretiska förståelsen. De teorier som kommer att vara vår 
utgångspunkt för analysen är teorin om beslutsfattande, det 
resursbaserade synsättet, transaktionskostnadsteorin och 
nätverksteorin. Vi inleder med att förklara fenomenet outsourcing, samt 
att beskriva fördelar och risker med att outsourca. 

 
 

 
 

3.1 Fenomenet outsourcing 

 
Begreppet outsourcing handlar om beslutet huruvida ett företag ska producera 
självt eller lägga ut funktioner av verksamheten på entreprenad. Exempelvis 
kan det i ett tillverkande företag handla om att avgöra om man ska tillverka 
komponenter för sina produkter på egen hand eller om något annat företag ska 
anlitas för uppgiften (Ax/Johansson/Kullvén, 2002). Motsatsen till outsourcing 
är insourcing och betyder att ett företag tar tillbaka en funktion som företaget 
tidigare outsourcat till en extern leverantör. 
 
 

3.1.1 Funktioner som outsourcas 

 
De vanligaste funktionerna som outsourcas i de flesta typer av företag är enkla 
och okomplicerade aktiviteter som till exempel städning, servering och 
säkerhetstjänster. Under senare år har det dock blivit vanligare att företag 
outsourcar administrativa tjänster som till exempel lönefunktioner, 
telekommunikation och logistiktjänster (The Outsourcing Institute). 
 
Outsourcingfenomenet började med att tillverkningsföretag outsourcade 
produktion av enklare komponenter till underleverantörer, men idag outsourcas 
ofta stora delar av volymproduktionen till andra företag. Genom den alltmer 
växande komplexiteten i de outsourcade funktionerna ökar 
beroendeförhållandet mellan samarbetsparterna, vilket gör att 
samarbetsparterna måste ha förtroende för varandra i relationen. En av de 
vanligaste formerna av outsourcing idag är outsourcing av IT-funktioner, 
bokföring, och kundtjänst (The Outsourcing Institute). 
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3.1.2 Olika varianter av outsourcing  

 
Som tidigare nämnts kan outsourcingens framväxt i företag vara ett svar på den 
teknologiska utvecklingens omvandling av balansen mellan marknadens och 
hierarkins kostnadsfördelar. Ett annat synsätt är att outsourcingen är resultatet 
av den ökande konkurrensen att producera varor så snabbt som möjligt. Ett 
tredje sätt att se på vad som gjort outsourcing till ett vanligt fenomen är den 
politiska ideologin, med Margareth Thatcher och Ronald Reagan i spetsen, som 
växte fram under slutet av 1980-talet (Hendry, 1995).  
  
Inom begreppet outsourcing har det bildats ett antal olika varianter. I den 
avlastande outsourcingen, även kallad taktisk (Oates, 1998), outsourcar 
företaget en periferifunktion av sin verksamhet. Detta görs för att 
kostnadsbespara genom att sänka de fasta kostnaderna och därmed kan 
företaget istället fokusera sig och sina resurser på kärnverksamheten. Den andra 
varianten är den utvecklande outsourcingen, även kallad strategisk (Oates, 
1998), där företaget låter den externa aktören vara med i utvecklandet av 
företagets kärnverksamhet. Företaget och den externa parten har på så sätt ett 
beroendeförhållande (Axelsson, 1998). 
 
Palmer/Hardy (2000) skiljer mellan två andra outsourcingvarianter, den 
defensiva outsourcingen och den offensiva outsourcingen. I den defensiva 
varianten tänker företaget främst på att kapa kostnaderna och att outsourca 
problem inom företaget. Svårigheten med detta tillvägagångssätt är att 
kärnverksamheten oftast är oklar i dessa företag, och därför kan företaget 
komma att outsourca kompetens som gör det svårt för dem att på längre sikt 
utvecklas. Med en offensiv outsourcing kommer företaget att behålla sin 
kärnkompetens i företaget. Metoden bygger på att företaget känner till sina 
kärnverksamheter väl och därför bara kommer att outsourca de mest perifera 
aktiviteterna. Outsourcingen till den externa leverantören kommer ständigt 
övervakas för eventuella förändringar eller uppsägningar. Genom att samarbetet 
med den externa leverantören tillgodoses och att företaget fokuserar på sin 
kärnverksamhet kommer företaget att kunna utvecklas på lång sikt 
(Palmer/Hardy, 2000). 
 
 
 
 

3.2 Beslutsfattande   
 
Vid de flesta beslut föregås beslutsfattandet av ett resonemang om vilka 
faktorer som är viktiga att ta hänsyn till och hur de hänger ihop. Med hjälp av 
detta underlag försöker beslutsfattaren sedan diskutera sig fram till ett förnuftigt 
beslut. De beslut som inte föregås av detta resonemang fattas genom vad vi 
kallar intuition. I båda fallen rationaliseras dock beslutet i någon form, antingen 
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före eller efter beslutet är fattat. När man innan beslutet ser till olika alternativs 
möjligheter och problem hjälper det oss att fatta ett korrekt beslut. Med andra 
ord kan detta sätt sägas vara att tänka först och handla sen (Edlund/Högberg, 
1993).   
  
I det andra fallet rationaliseras endast beslutet och skapar legitimitet åt det 
redan fattade beslutet. Detta andra tillvägagångssätt att i efterhand förklara ett 
visst händelseförlopp och de samband som förelåg beslutet är betydligt enklare 
än att i förväg rationalisera fram ett beslut. Detta kan dock leda till att de 
förklaringar och rationaliseringar som man får från beslutsfattarna efter fattat 
beslut inte alltid är de bakomliggande orsakerna till beslutet utan snarare en 
efterhandskonstruktion. Detta är något som är viktigt att ha i åtanke vid 
analysering av beslutsfattande (Edlund/Högberg, 1993).   
 
Det finns två vedertagna modeller för att analysera beslutsprocesser, vilka 
bygger på olika antagande om beslutsfattarnas kompetens och möjlighet att 
göra rationella val. Den rationella beslutsmodellen antar för det första att 
beslutsfattaren har en klar och stabil målsättning som styr besluten. För det 
andra så antar den att beslutsfattaren har fullständig information om olika 
alternativ och konsekvenser i samband med beslut. För det tredje antas 
beslutsfattaren nyttomaximera, det vill säga att han alltid väljer det alternativ 
som uppfyller det egna målet bäst. Den rationella beslutsmodell anses vara en 
idealmodell och beskriver inte så mycket hur beslut fattas utan snarare hur de 
borde fattas (Nygaard, 2002) 
 
Den begränsat rationella modellen växte fram som en reaktion på den rationella 
beslutsmodellen under 1950-talet och meningen var att den bättre skulle 
beskriva den faktiska beslutsprocessen. Den största förändringen jämfört med 
den rationella modellen att beslutsfattaren har ofullständig kunskap om sina 
handlingsmöjligheter och dess konsekvenser. Den säger vidare att 
beslutsfattaren påverkas av hans position i företaget samt hans erfarenhet och 
utbildning. Beslutsfattaren fattar alltså sina beslut utifrån en selektiv kunskap 
och styrs ofta av invanda rutiner (Nygaard, 2002).  
 
Istället för att nyttomaximera strävar beslutfattaren i den begränsat rationella 
modellen efter ett satisfierande resultat, det vill säga inte alltid det optimala 
resultatet. Sammanfattningsvis kan man säga att beslutfattarna enligt denna 
modell försöker handla rationellt, men begränsas av sin kunskap och erfarenhet 
(Nygaard, 2002).  
 
 

3.2.1 Beslutsmotiv till outsourcing, samt dess fördelar och nackdelar 

 
Vilka beslutsmotiv ligger till grund för företag som lägger ut delar av sin 
verksamhet på andra företag? De vanligaste motiven är kostnadsreduktion, 
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ökad flexibilitet och fokusering på kärnverksamheten. Att outsourca kan dock 
vara förknippat med vissa nackdelar. Ett problem som kan uppstå i samband 
med outsourcing är att företaget mister kontroll över den outsourcade 
funktionen. Detta är ofta resultatet av förhastade beslut som är fattade utan 
tillräcklig planering. Vi kommer nedan att kortfattat redogöra för några motiv 
till outsourcing, samt de nackdelar som kan uppkomma i en sådan process 
(Quinn, 1994).  
 
Kostnadsreduktion eller ökade kostnader? 
Transaktionskostnadsteorin hjälper till att förklara varför kostnader uppkommer 
i samband med outsourcing (vilket vi återkommer till i 3.3). Vi måste dock 
redogöra för ett antal tillkommande faktorer att beakta beträffande 
kostnadsreduktion vid outsourcing.  
 
Produktionskostnaderna för ett företag kan minska om företaget lägger ut 
produktionen på andra företag som har stordriftsfördelar. Dessutom sparar 
företaget tid och därmed pengar på att lägga ut den del av verksamheten som 
inte tillhör den egna kärnkompetensen (NyTeknik, 02-05-29). Ytterligare en 
kostnadsreducerande fördel med att outsourca är den minskade 
kapitalbindningen i form av minskade lagerhållningskostnader samt ett mindre 
investeringsbehov i anläggningar och maskiner (Hansson, 2000). 
 
Ibland leder dock outsourcing till högre kostnader än vad som företaget initialt 
räknat med. Företag som outsourcar beräknar vanligtvis sina kalkyler på de 
direkta kostnaderna och intäkterna, men förbiser de indirekta kostnaderna. 
Enligt transaktionskostnadsteorin finns de tre typer av dolda kostnader för 
företag (Barthélemy, 2003). 
 
► De sökkostnader som företaget har för att hitta information, på marknaden, 
om samarbetspartnern, samt kostnaderna för att teckna kontraktet. 
 
► Övervakningskostnaderna, för att kontrollera att leverantörerna inte 
åsidosätter kvalité eller servicenivå.  
 
► Förhandlingskostnader är de oförutsedda utgifter som uppkommit, samt de 
kostnader som uppstår då leverantörerna inte uppfyller de krav som ställs på 
dem (Barthélemy, 2003).  
 
En ytterligare faktor som är viktig för företag att uppmärksamma är de ökade 
fasta kostnader som kan uppkomma vid outsourcing. Visserligen kan 
kostnaderna minska om antalet avdelningar blir färre, men detta leder också till 
att de resterande avdelningarna får ta större del av de fasta kostnaderna (The 
Outsourcing Institute). 
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Ökad eller minskad flexibilitet? 
Ett annat motiv för att outsourca är att öka det egna företagets flexibilitet i syfte 
att få en mer lätthanterlig organisation. Ett exempel som leder till ökad 
flexibilitet är när företaget vid stor efterfrågan hyr in personal ifrån till exempel 
ett bemanningsföretag. I vissa fall kan hela funktioner outsourcas om företaget 
anser att underleverantörer lättare kan hantera fluktuationer i efterfrågan 
(NyTeknik, 02-05-29).  
 
Outsourcing kan dessvärre också få motsatt effekt, det vill säga flexibiliteten 
minskar. Har företaget exempelvis ett långtgående avtal med en leverantör kan 
kontraktet hindra företaget från att öka eller minska den beställda kvantiteten av 
en viss vara. Företaget får därför svårare att anpassa sig efter förändringar i 
efterfrågan och det kan även innebära att företaget blir låst vid en 
samarbetspartner under en längre tid (Nygaard, 2002). 

 
Betydelsen av att fokusera på kärnverksamheten och unika kompetenser?  
Vid strategisk outsourcing är det som ovan nämnts viktigt för ett företag att 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet och därför ter det sig naturligt för många 
företag att outsourca de funktioner som står utanför företagets huvudprocesser. 
Att fokusera sig på kärnverksamheten anses dessutom ge företaget bättre 
kunskap och underlättar specialisering (Oates, 1998). Genom att outsourca en 
funktion kan företaget även få tillgång till specialkompetens och 
innovationskraft hos leverantörer som företaget annars går miste om. Företaget 
kanske självt saknar den kompetens som är nödvändig för en viss aktivitet och 
löser då problemet med att anlita expertis utifrån. Detta kan medföra bättre 
kvalitet och högre kundvärde (Quinn, 1999).  
 
Det är oftast svårt i komplexa företag att förstå vilka funktioner som är 
företagets kritiska resurser (se vidare 3.4). Kritiska resurser i ett företag ska 
vara värdeskapande för företagets inre och yttre effektivitet (Hendry, 1995). De 
karakteriseras av att de är unika, svåra att imitera samt svåra att substituera 
(Prahlad/Hamel, 1990). Företag tittar idag enligt Barthélemy, 2003, för mycket 
på var de kan frigöra resurser i verksamheten och hur de kan reducera de 
direkta kostnaderna. De borde istället fokusera mer på vad som utgör deras 
konkurrensfördelar på marknaden. Detta kommer att medföra att de inte 
outsourcar funktioner som direkt påverkar kärnverksamheten (Barthélemy, 
2003). En ytterligare risk med att outsourca en av sina funktioner är att 
företaget förlorar viktig kompetens samt erfarenheter och kunskaper som borde 
bibehållas inom verksamheten. Dessa kunskaper benämns tysta kunskaper, och 
är essentiella för företaget. Den tysta kunskapen är svår att ersätta eller 
återskapa och därför kan det vara farligt att gå för långt i outsourcingprocessen 
(Axelsson, 1998). 

 
Minskad risk eller förlorad kontroll 
I enlighet med transaktionskostnadsteorin sprider företaget den risk som stora 
investeringar kan innebära genom att investera i tillgångsspecifik utrustning 
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med sin samarbetspartner (Nygaard, 2002). Dessutom kan företaget undkomma 
viss risk förknippad med produktion genom att den på grund av outsourcing 
överförs på en leverantör (Palmer/Hardy 2000). 
 
När en extern leverantör övertar produktionen av en funktion som tidigare 
utförts internt kan det dock innebära att ett visst mått av kontroll går förlorad. 
Företaget måste därför bedöma den risk som den förlorade kontrollen medför, 
vilket kan hänföras till den outsourcade funktionens komplexitet och 
utformning (The Outsourcing Institute).  
 
 
 

 
 
Figur 1. Outsourcingens fördelar och nackdelar. 

 
 

3.2.2 Balansen i organisationen 

  
Ett företag som planerar sin verksamhet måste hitta en balans i organisationen 
mellan de fördelar som är förknippade med att producera själv och de fördelar 
som är tänkbara vid outsourcing. Enligt Hendry ligger utmaningen i att hitta en 
balans så att organisationen kan leva upp till nuvarande mål samtidigt som den 
är observant och i framtiden kan svara effektivt mot förändringar i omvärlden. 
Modellen nedan presenterar fyra avväganden som företag ställs inför (Hendry, 
1995): 
 
 
 

 
Nackdelar 

 
•Ökade kostnader – De dolda kostnaderna det 
vill säga planerings- och övervakningskostnader 
kan leda till kostnader för företaget. 
 
•Minskad flexibilitet – Företag blir låsta av  
långa kontrakt, vilket betyder att de blir mindre 
flexibelt vid förändring av efterfrågan. 
 
•Kärnkompetensen blir skadad - företaget 
förlorar viktig kompetens samt erfarenheter och 
kunskaper. 
 
•Förlorad kontroll – Företaget förlorar 
kontrollen över den outsourcade funktionen. 

 
Fördelar 

 
•Kostnadsreduktion – Mindre kapitalbindning, 
samt minskade overhead kostnader för företaget. 
 
•Ökad flexibilitet – Företag kan outsourca 
funktioner som andra företag kan göra bättre, 
vilket leder till flexibilitet i organisationen 
 
•Fokus på kärnverksamheten - ger företaget 
bättre kunskap och  underlättar specialisering.  
 
•Minskad risk – Företaget behöver inte göra 
stora investeringar. 
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Figur 2. Den dynamiska balansen i organisationen (Hendry, 1995). 
 
 
Effektivitet anses vara ett av huvudmotiven för outsourcing, och är av stor 
betydelse för kortsiktig överlevnad och framgång. Att bli effektiv får dock inte 
ske på bekostnad av att kunna behålla lärandeprocessen som är kritisk för 
långsiktig överlevnad i företaget. Riskerna med att outsourca för stor del av 
verksamheten är att tyst kunskap försvinner och företagets förmåga att anpassa 
sig efter förändringar försämras. Balansen mellan effektivitet och lärande är 
kanske den svåraste, och följaktligen den som får störst implikationer för 
företagets framgång (Hendry, 1995). 
 
Den andra balansgången är mellan fokus och medvetenhet. Företaget måste 
kunna fokusera på kärnaktiviteterna och därför använda sina resurser till detta. 
Om företaget ställs inför en situation då det blir nödvändigt att omdirigera 
resurserna, blir detta omöjligt, om inte medvetenheten som möjliggörs genom 
informella kommunikationssystem tas hänsyn till. Företaget får alltså svårare 
att reagera på förändringar i omvärlden om det är alltför fokuserad på 
kärnaktiviteterna (Hendry, 1995).  
 
Den tredje balansgången är mellan kontroll och motivation. Kontroll är viktigt 
för att försäkra sig om att det som bör göras verkligen är det som blir gjort. 
Detta står till viss del i konflikt med behovet av motivation som är nödvändigt 
för organisationen och dess medlemmar för att kunna utföra arbetet så bra som 
möjligt. Många företag anser det vara lättare att kontrollera en extern leverantör 
genom ett undertecknat kontrakt, än att motivera sin egen personal (Hendry, 
1995)  
 
Slutligen existerar det en balansgång mellan oberoende och koordinering inom 
organisationen. Varje enhet måste agera utifrån vad som är bra för den egna 
enheten, samtidigt måste enheternas arbete koordineras för att de tillsammans 
ska uppnå vad som är bäst för hela organisationen (Hendry, 1995). 

Oberoende 

Koordination Effektivitet 

 Kontroll 

Fokus 

Lärande 

Motivation 

Medvetenhet 
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Många traditionella organisationer karaktäriseras av en betoning på 
egenskaperna på den högra sidan av ovanstående figur. Något som har gjort 
dem tungstyrda, och de har haft svårt att bemöta konkurrensen ifrån nya 
företag. De nyare företagen har skapat effektivare organisationer och kunnat 
fokusera på sin kärnverksamhet. Dessa så kallade nätverksorganisationer (se 
vidare 3.5) har försökt bli smidigare genom att fokusera på egenskaperna på 
den vänstra sidan, vilket dock har lett till att företag har riskerat att gå miste om 
egenskaperna på den högra sidan (Hendry, 1995). Nätverksorganisationer har 
emellertid en betydande fördel eftersom de ger företag möjligheten att 
tillgodogöra sig resurser från varandra. Detta gör det möjligt för det enskilda 
företaget inom organisationen att koncentrera sig på sina egna resurser och 
utveckla dessa för att uppnå konkurrensfördelar (Barney, 1991).  
 
 
 

3.3 Det resursbaserade synsättet 
 
Bedömningen av ett företags konkurrensförmåga bedöms utifrån många teorier 
av vilken position det har uppnått på marknaden. Det resursbaserade synsättet 
tar som ovan nämnts en annan utgångspunkt, och ser istället företagets egna 
resurser och dess kompetenser som avgörande för att skaffa strategiska 
konkurrensfördelar. Varje företag är på sitt sätt unikt och är inte bara påverka 
av omvärlden, utan är också med och formar den med sina resurser och 
förmågor. Omvärlden förändras idag i allt snabbare takt vilket gör det svårt för 
företagen att hela tiden anpassa sin verksamhet efter den rådande 
marknadssituationen (Grant, 2002). 
 
För att uppnå strategiska konkurrensfördelar måste företag identifiera vilka 
resurser som kan anses unika för verksamheten. Dessa resurser benämns 
kritiska resurser eller kärnkompetenser. Det kan exempelvis vara partners och 
nätverk, kompetens samt fysiska eller finansiella resurser. En resurs kan 
betraktas som kritisk om den är värdefull för företaget, unik och inte finns hos 
konkurrenterna, är svår att imitera och dessutom är svår att substituera. Hur väl 
ovanstående faktorer uppfylls avgör hur länge företaget behåller sin 
konkurrensfördel (Prahlad/Hamel, 1990). 
 
 

3.3.1 Kärnkompetens  

 
Kärnkompetenser utgör som ovan nämnts grunden för att uppnå strategiska 
konkurrensfördelar på marknaden. 
 

”Kärnkompetens är de mest kritiska och mest utslagsgivande 
resurserna ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att 
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kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta 
strategiska mål som företaget strävar mot” (Axelsson, 1998, s 194). 

 
Att identifiera sina kärnkompetenser är inte alltid helt oproblematiskt eftersom 
gränsdragningen för vad som är ett företags kritiska resurser kan vara svår att 
bedöma och dessutom kan variera över tiden. Ett sätt att angripa problemet på 
är genom att inledningsvis hitta de aktiviteter och funktioner som är värdefulla 
för företaget, de så kallade kärnfunktionerna. Long & Vickers-Koch (1992) har 
ställt upp en modell som påvisar betydelsen av kompetenser och processer i 
skapandet av företagets kärnkompetens. Aktiviteterna delas sedermera in efter 
strategisk vikt för företaget. 
 
 

 

 
 

Figur 3. Long & Vickers-Koch sorteringsmodell för aktiviteter (Axelsson, 1998, s 204) 

 
 
”Cutting edge” – aktiviteter/funktioner är nuvarande aktiviteter inom företaget 
som kontinuerligt måste utvecklas för att utgöra grunden för framtida 
konkurrensfördelar. 
 
Kärnaktiviteterna utgör grunden i organisationen (huvudprocesserna) och 
formar företagets verksamhet. 
 
Stödaktiviteter fungerar som stöd för kärnkompetensen (kärnaktiviteterna, 
kärnfunktionerna) 
 
Avskiljbara aktiviteter är aktiviteter som inte direkt kan härröras till företagets 
kärnkompetens men likväl ingår i huvudprocesserna. 
 
Periferiaktiviteter är aktiviteter som inte påverkar huvudprocesserna. Dessa 
aktiviteter inom företaget kan därför vara lämpliga att outsourca. Som exempel 
kan lunchrestaurangen på ett läkemedelsföretag vara en periferi aktivitet i 
förhållande till huvudprocessen. 
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En indelning i aktiviteter/funktioner enligt ovanstående kan fungera som en 
vägledning för vilka funktioner som kan vara lämpliga att outsourca. 
Specialkompetenser, det vill säga funktioner med hög strategisk vikt, är viktiga 
att behålla inom företaget och är inte lämpliga att lägga ut på andra företag. 
Företaget kan även koncentrera sig på att hitta specialistkunskap som ligger 
utanför deras eget kompetensområde som komplement till sin kärnverksamhet 
(Axelsson, 1998) 
 
Under slutet av 1980-talet fick storföretagen ökad konkurrens ifrån unga och 
mer flexibla nätverksorganiserade företag. Det blev då allt vanligare att 
storföretagen bemötte konkurrensen med att lägga ut icke-kärnfunktioner på 
andra företag. När sedan ekonomins tillbakagång tvingade företag att bli än mer 
kostnadsmedvetna och effektiva, ökade denna trend (Hendry, 1995). Företag 
som ställs inför en outsourcingsituation förlitar sig ofta på teorier om 
kärnkompetens som beslutsunderlag. Stora företag som genomfört stora 
outsourcingprojekt motiverar många gånger genomförandet med att de nu lagt 
ut icke-kärnverksamhet på andra företag för att istället fokusera på sin 
kärnkompetens. Svårigheterna som är förknippade med att identifiera vad som 
är kärnkompetens har fått till följd att många företag outsourcat funktioner som 
i efterhand har visat sig tillhöra deras kärnkompetens (Heikkilä/Cordon, 2002). 
 
 
 

3.4 Transaktionskostnadsteorin 
 
När ett företag har identifierat en funktion inom verksamheten som företaget 
kan tänkas läggas ut på en leverantör måste det beräkna vilka kostnader som 
kan vara förknippade med denna outsourcing. Transaktionskostnadsteorin 
hjälper oss att förstå hur och varför transaktionskostnader uppkommer i 
samband med outsourcing, samt hur relationen mellan affärsparterna bör 
regleras med kontrakt. 

 
”Enligt transaktionskostnadsteorin uppkommer kostnader för varje 
transaktion och verksamheten vill med allt annat lika försöka minimera 
dessa kostnader genom att ingå olika typer av kontrakt” (Nygaard, 
2002, s 99). 

 
Att producera i egen regi är enligt Williamsons (1975) argumentation att 
använda sig av hierarkin som regleringsstruktur. Ett företag som producerar 
självt har bland annat produktionskostnader, men även kostnader för att reglera 
hierarkin. Istället för att producera självt kan företaget vända sig till marknaden. 
När Williamsons talar om att använda sig av marknaden som regleringsstruktur 
är detta synonymt med dagens begrepp outsourcing (Ford, 1998). 
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Enligt Williamson (1975) finns det tre olika orsaker till att 
transaktionskostnader uppkommer vid outsourcing: kostnader för planering, 
övervakning och anpassning.  
 
Efter beslutet att outsourca men innan själva outsourcingen uppstår kostnader i 
form av sökkostnader för att hitta en lämplig samarbetspartner. Kostnaderna 
uppkommer genom den tid och de resurser som det går åt för att leta efter 
lämpliga leverantörer samt att utvärdera dessa. Transaktionskostnaderna som 
uppstår vid outsourcingen bestäms bland annat av mänskliga, så kallade 
beteendemässiga egenskaper. Transaktionskostnadsteorin antar att individer 
sannolikt är opportunistiska och därför kommer att maximera sin egen nytta. 
Att gardera sig mot denna egenskap är ytterligare en anledning till varför 
företag måste upprätta välformulerade kontrakt. Dessutom anses individer vara 
begränsat rationella eftersom de inte har fullständig information och således 
fattar osäkra beslut. Denna egenskap hämmar kontraktens utformning 
(Williamson, 1979). 
 
Oftast ligger ett väl skrivet kontrakt till grund för balansen mellan de två 
parterna, vilket är nödvändigt för att lyckas med outsourcingen på ett 
tillfredställande sätt. Tyvärr tar sig ofta inte företag sig den tiden att utarbeta ett 
väldefinierat kontrakt. Kontraktet bör vara precist i den meningen att det är 
väldefinierat och klart reglerar leverantörens prestation och leveranser. Det bör 
även ha ett fullständigt innehåll, vilket gör att företaget kommer att skyddas 
från leverantörens opportunism. Leverantörens framtida roll i relationen ska 
beskrivas, det vill säga huruvida företagen ska fortsätta samarbetet på lång sikt. 
Om kontraktet dessutom är balanserat mellan det outsourcande företaget och 
leverantören kommer kontraktet förhoppningsvis leda till en win-win-situation. 
Om någon av parterna skulle dra nytta av kontraktet på ett opportunistiskt vis 
kommer detta visa sig i form av sämre kvalité och/eller sämre servicenivå. 
Företagen kommer att göra detta i förhoppning om att sänka sina utgifter eller 
visa sitt missnöje. För att beivra denna opportunism är det viktigt att skriva ett 
flexibelt kontrakt som ger båda parterna möjligheter till förändringar 
(Barthélemy, 2003). 
 

”Spend as much time as possible developing the contract. A contract is 
an investment whose value really becomes apparent if the relationship 
with the supplier becomes sour” (Barthélemy, 2003, s 93). 

 
Transaktionskostnader uppkommer även till följd av icke-mänskliga egenskaper 
hos transaktioner, som till exempel graden av tillgångsspecificitet som anses 
vara den mest kritiska egenskapen (Vosselman, 2002). Den avser bland annat 
att ett beroendeförhållande skapas mellan två företag vid nyinvestering i 
utrustning som är specifik för deras gemensamma ändamål. Ju högre grad av 
tillgångsspecificitet desto mindre alternativa användningsområde för 
utrustningen och följaktligen större beroendeförhållande mellan parterna. I en 
sådan situation finns det en risk att parterna blir inlåsta i relationen, och det kan 
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bli dyrt för båda företagen att byta samarbetspartner (Nygaard, 2002). Den 
andra egenskapen är transaktionsfrekvensen och innebär helt enkelt att 
transaktionskostnaderna successivt minskar om transaktionsfrekvensen ökar 
eftersom behovet av reglering då blir mindre. Den tredje egenskapen är 
förekomsten av osäkerhet, och uppstår eftersom ingen har fullständig 
information om sin egen eller sina konkurrenters kontext. Denna osäkerhet ökar 
kraven på planering, anpassning och övervakning och följaktligen ökade 
transaktionskostnader (Vosselman, 2002). 
 
 

3.4.1 Betydelsen av förtroende i en outsourcingrelation 

 
De tre icke-mänskliga egenskaperna i transaktionskostnadsteorin påverkar till 
synes relationen mellan företagen. Transaktionskostnadernas storlek kommer 
därmed att också att bestämmas av förtroendet mellan parterna.  
 
En outsourcingrelation mellan två företag präglas ofta av gemensamt 
beslutsfattande. Det kan exempelvis handla om gemensam strategisk planering, 
produktutveckling och investeringar i tillgångsspecifik utrustning. Det innebär 
att relationen ofta är förknippad med ett visst mått av risk och osäkerhet som 
kan drabba båda företagen. Därför får förtroendet mellan parterna ofta stor 
betydelse för hur framgångsrik relationen blir (Langfield-Smith/Smith, 2003). 
 

”Förtroende skapar relationer och partnerskap” (Hans Lindkvist, 
föreläsning, 03-05-05). 

 
För att samarbetet mellan två företag ska kunna fungera ställs det höga krav på 
lärande och anpassning av de båda aktörerna. Dessa processer är kritiska för att 
stärka relationen mellan parterna och kan leda till att förtroende växer fram på 
sikt. Om förtroendet bibehålls innebär det bland annat att risken för konflikter 
minimeras, och att företagen då istället kan ägna sig åt värdefullt 
kunskapsutbyte. Dessutom kan företagen genom intensivare samarbete hjälpas 
åt att tillsammans marknadsföra sina gemensamma intressen. Exempel på 
områden som företagen kan samarbeta inom är informationsdelning, 
produktutveckling och kostnadsreduceringsaktiviteter – om förtroende 
genomsyrar dessa relationer finns det goda förutsättningar för framgångsrikt 
samarbete. Dessutom kan förtroende i outsourcingrelationer reducera 
förekomsten av opportunistiskt beteende. Förtroende kan också på sikt öka 
sannolikheten att företagen resonerar likadant i samma situationer, vilket gör att 
parterna kan anförtro varandra att ta hand om oförutsedda situationer på ett sätt 
som tar till vara på båda företagens intressen (Langfield-Smith/Smith, 2003). 
 
Förtroende sägs till synes spela en viktig roll för att för att en 
outsourcingrelation ska lyckas, speciellt i situationer där risk- och 
osäkerhetsfaktorn är hög. Langfield-Smith/Smith beskriver tre olika 
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definitioner på förtroende som är relevanta vid outsourcing. Contractual trust 
handlar om den moraliska aspekten, och grundar sig på antagandet att den andra 
parten kommer att respektera överenskommelsen oavsett om den är skriftlig 
eller muntlig. Ju högre contractual trust ett företag har för sin samarbetspartner 
desto mindre blir behovet att samla information för att förebygga eller minska 
opportunism. Competence trust fokuserar på uppfattningar om förmåga och 
expertis inom området, det vill säga om leverantören har kompetens att utföra 
arbetet enligt avtalet eller kontraktet. Goodwill trust kan förklaras som det 
outsourcande företags uppfattning om leverantörens avsikter att utföra arbetet 
enligt vad som är överenskommet. Goodwill trust är förknippat med integritet, 
ansvar och beroende (Langfield-Smith/Smith, 2003) 
 
 
 

3.5 Relationen mellan två företag i ett nätverk  
 
Enligt nätverksteorin är inga verksamheter isolerade från omvärlden och alla 
har således relationer till andra verksamheter. Allting kan inte produceras självt 
av ett enda företag och därför blir relationer med andra verksamheter kritiska 
för överlevnad (Nygaard, 2002). Att outsourca en funktion innebär att bygga en 
relation med en leverantör. Denna relation kan belysas med hjälp av 
nätverksteori 
 
 

3.5.1 Framväxten av nätverk 

 
Företagsklimatet är sedan 1980-talet präglat av nya förutsättningar. 
Instabiliteten i den globala ekonomin efter 1970-talets oljekriser har inneburit 
att omvärlden är mer osäker och ständigt under förändring. Kundernas krav har 
blivit högre samtidigt som deras smak förändras kontinuerligt. Dessutom har 
informationstekniken effektiviserat och varierat produktionsmöjligheter, och 
konkurrensen mellan företag har intensifierats. Den radikalt ökade 
förändringstakten är det som ställt högst krav på företagen eftersom det bland 
annat har inneburit kortare produktlivscykler (Nygaard, 2002). Företag har 
därför blivit tvungna att arbeta under helt nya förutsättningar och har fått 
organisera sina verksamheter efter nya modeller. För att hantera den tilltagande 
konkurrensen blev flexibilitet redan under 1970-talet ett nyckelbegrepp och då 
började också löst strukturerade organisationsformer att växa fram. Under 
1980-talet när många ansåg att det byråkratiska industrisamhället gick mot sitt 
slut började nätverksperspektivet började ta sin form. Kunskapssamhället växte 
fram och verksamheter organiserades på ett sätt som byggde på flexibilitet och 
omställningsberedskap, samt på förmågan att kunna skapa nya relationer. 
Kunskap betraktades som både samhällets och företagens viktigaste resurs 
(Grant, 2002). 
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Nätverksperspektivet betonar framförallt att verksamheter måste övervaka sina 
relationer i ett kunskapssamhälle. Gamla relationer måste antingen underhållas 
eller upphävas samtidigt som nya relationer bör skapas för att ny kunskap ska 
uppnås. En nätverksorienterad verksamhet karakteriseras av hög flexibilitet och 
decentraliserad planering och kontroll. Dessutom är de formella barriärerna 
mindre inom organisationen i syfte att underlätta samverkan mellan dess 
medlemmar (Ford, 1998).  
 
 

3.5.2 Val av leverantör  

 
För att kunna utveckla verksamheten i takt med den föränderliga omvärldens 
behov är det viktigt för företag att hitta en kompetent leverantör som passar in i 
nätverket. Valet av leverantör är inte alltid självklart, utan är ofta en komplex 
process där företaget måste ta hänsyn till en rad olika faktorer. Om relationen 
till exempel avser produktion av en specialkomponent är det viktigt för 
företaget att försöka göra en bedömning av leverantörens utveckling och 
förmåga att överleva på lång sikt. I de fall produkten ifråga är av standardiserad 
karaktär är det av mindre betydelse vem som levererar den, eftersom det då är 
lättare att hitta en annan leverantör (Axelsson, 1998). Enligt Axelsson är valet 
av leverantör alltså situationsberoende, dock finns det vissa förutsättningar för 
att en relation mellan ett företag och en leverantör ska bli framgångsrik: 
 
Funktionell komplementäritet  
Med funktionell komplementäritet menar Axelsson att företaget och 
leverantören har resurser som komplimenterar varandra. För att samarbetet ska 
kunna bli framgångsrikt krävs det att leverantören kan tillgodose de behov som 
det köpande företaget har. Till exempel måste leverantören kunna skaffa sig 
nödvändiga resurser såsom produktionsutrustning, medarbetare och 
kvalitetssystem.  
 
Strategisk komplementäritet  
Det är även viktigt att företaget och leverantören strategiskt drar åt samma håll. 
Genom att uppnå målkongruens ökar möjligheten att företagen arbetar och 
utvecklas mot en långsiktigt gynnsam relation. Beroendeförhållandet blir på så 
sätt ömsesidigt och företagen kommer att komplimentera varandra väl. 
  
Organisatorisk komplementäritet  
Om företaget och leverantören uppvisar en liknande organisationsstruktur och 
deras företagskulturer och arbetssätt överensstämmer finns det goda 
förutsättningar för att förtroende ska växa fram i relationen. Förtroendet 
underlättar samspelet mellan företagen när de ska styra sina resurser.  
 
Att använda sig av rätt leverantör är synnerligen viktigt för att outsourcingen 
ska lyckas på det sätt som företaget tänkt sig. Väljer företaget fel leverantör kan 
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det leda till försenade eller uteblivna leveranser, samt sämre kvalité på 
varan/tjänsten (Barthélemy, 2003). 
 
Enligt Barthélemy (2003) finns det två kriterier som bör uppfyllas av en 
leverantör i en outsourcingsituation. 
 
• Hårda kvalifikationer. Leverantörens förmåga att framställa den 

outsourcade aktiviteten till ett lägre pris, samt deras rykte och erfarenhet på 
marknaden. 
 

• Mjuka kvalifikationer. Det är viktigt att leverantören passar in det 
outsourcande företagets affärskultur. En bra integration företagen emellan 
kommer att leda till utvecklandet av relationen på lång sikt, förbättrande av 
funktionen samt flexibilitet i produktionen.  

 
Idealet för ett outsourcande företag är att hitta leverantörer som uppfyller både 
de hårda och mjuka kriterierna för få en långvarig relation företagen emellan 
(Barthélemy, 2003). 
 
När företaget har valt leverantör ingår de per definition i en relation. Enligt 
Kanter (1994) bedöms relationer mellan företag felaktigt när de utvärderas 
utifrån finansiella termer. Istället bör relationer beskrivas i mänskliga termer. 
En affärsrelation är precis som ett förhållande mellan människor, den växer, 
utvecklas och ibland misslyckas den. För att samarbetet ska fungera på ett 
tillfredställande sätt måste relationen resultera i fördelar för båda företagen samt 
lova framtida utvecklingsmöjligheter. Parterna ska se relationen som en resurs 
som de måste ta tillvara på. Vidare ska relationen inte styras som ett formellt 
system utan den ska bygga på interpersonella relationer som främjar lärandet 
(Kanter, 1994).  
 
För ytterligare få förståelse för implikationerna av relationen till leverantören i 
nätverket är det lämpligt att titta på de sociala relationerna. Embeddedness har 
blivit ett centralt begrepp i den ekonomiska sociologins sätt att analysera 
nätverk. Begreppet beskriver den relation som företag och individer är 
”invävda” i, en social kontext. Verksamheters ekonomiska handlande är en 
sociologisk process som bygger på att vi har förtroende för varandra. Att ha 
förtroende till en leverantör på marknaden är ett antagande som grundar sig på 
att den andra parten är pålitlig. För att skapa relationer och samarbetspartners 
måste företag ha tilltro till situationen annars resulterar den i att vara ohållbar. 
Motsatsen till förtroende är misstro vilket är detsamma som antaganden om att 
den andra parten har onda avsikter i relationen. Dessa två begrepp står emot 
varandra och är inga ekonomiska rationella begrepp då de byggs på tro eller 
symboliska värden och är kulturella normer i samhället (Granovetter, 1985).  
 
Granovetter (1985) beskriver vidare denna sociala interaktion mellan företag 
med att deras relationer med varandra är stabila. Det vill säga att företag ogärna 
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byter den leverantör de haft som samarbetspartner. Detta är avhängigt av att de 
skapat ett visst beroendeförhållande dem emellan baserat på förtroende. 
 
Ju mer invävda företagen är i varandra desto högre är sannolikheten att 
företagen skapar förståelse för varandras utvecklingsmöjligheter. Integrationen 
mellan företagen kommer att leda till kunskaps- och lärande fördelar gentemot 
andra företag (Granovetter, 1985) 
 
 

3.5.3Klassificering av relationen mellan företaget och leverantören 

 

 
 
 

Figur 4. Olika förhållanden mellan företaget och leverantören i en outsourcingrelation 

(Hougaard/Bjerre, (2003). 

 
  

Vid outsourcing skiljer Hougaard/Bjerre (2003) på tre olika förhållanden i 
utbytet mellan företaget och leverantören. Vid outsourcing av en standardiserad 
produkt bestäms priset av marknaden. Företaget kommer att leta efter den 
leverantör på marknaden som erbjuder den bästa kvaliteten, lägsta priset och 
kortast leveranstid. Relationen fokuserar endast på utbytet av varor och tjänster 
mellan företagen och det behövs inte någon interaktion mellan företagen. Om 
varan eller tjänsten är av mer komplicerad karaktär kan inte längre det 
outsourcande företaget använda marknaden som prismekanism och måste 
därför integrera leverantören i företagets nätverk. Samarbetet ställer högre krav 
på ömsesidigt engagemang i operationella och strategiska frågor, och 
interaktionen mellan företagen blir därmed större. Den tredje klassificeringen är 
det interaktiva förhållandet som är en kombination av en utbytesrelation och en 
integrerad relation. 
 
 

Leverantör   Företag 

        Utbyte 

  Interaktion 

    Integration 
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3.5.4 Strukturen på ett företag – leverantörsförhållande 

 

 
Figur 5. De fyra strukturella attribut som företag-leverantörförhållandet bygger på (Hougaard/Bjerre, 

2003). 

 
 
Strukturen på förhållandet mellan företaget och leverantören kan förklaras 
genom att analysera fyra faktorer i relationen. Kontinuitet innebär att företaget 
och leverantören har uppnått en viss stabilitet och kontaktfrekvens i relationen. 
Förtroende mellan parterna skapar kontinuitet i relationen och ökar 
förutsättningarna för en långvarig relation.   
 
Graden av komplexitet kan bli avgörande för hur lätthanterlig och hållbar 
relationen blir i framtiden. Om relationen blir alltför komplex kan 
kommunikationen försvåras och kontroll- och övervakningskostnader kan stiga. 
Interaktionen mellan parterna är en av orsakerna till komplexiteten i nätverket. 
Den sociala kontakten inom nätverket är stark och gör relationen komplex och 
svår att förändra. Även integrationen kan vara en bidragande orsak till 
komplexiteten genom att kontrakt och restriktioner i ett business-to-business 
förhållande kan te sig komplicerade och inte alltid vara konsekventa.  
 
Medan kontinuitet i relationen stärker företagens förmåga att bli 
konkurrenskraftiga på marknaden kan komplexiteten som ovan nämnts försvåra 
relationen. Ökad komplexitet kan emellertid vara ett effektivt sätt att försäkra 
sig om ett långvarigt samarbete i och med att beroendeförhållandet som uppstår 
gör det svårare att bryta relationen.   
 
Den informella faktorn bygger på relationen de anställda från de olika företagen 
har till varandra. Även om företagsledningen beslutar sig för att avsluta 
relationen är sannolikheten stor att relationen mellan de anställda finns kvar. 

          Kontinuitet 

Informalitet 

Komplexitet

Symmetri
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Anställda ser ofta sina kollegor i det andra företaget som vänner, medan de 
betraktar ledningsgruppen som sin fiende.  
 
Symmetri är den fjärde faktorn i förhållandet mellan företaget och leverantören 
och syftar på hur inflytande- och informationsförhållandena är fördelade inom 
relationen. Symmetri kan vara svårt att uppnå om exempelvis det ena företaget 
är ett multinationellt företag och samarbetspartnern är ett litet lokalt baserat 
företag. Storföretaget använder sig av den globala marknaden för att maximera 
sina konkurrensfördelar, medan mindre företag handlar på den lokala 
marknaden som de har lättare att identifiera sig med. Stora och små företag har 
således vitt skilda företagskulturer, vilket kan försvåra och komplicera 
relationen (Johannisson, 1996). Den dominerande parten i relationen kan 
komma att utnyttja sin storlek, kunskap och förhandlingsstyrka gentemot det 
mindre företaget. Denna asymmetri mellan företagen kan leda till defensiva 
åtgärder från den svagare parten som kan göra avkall på kvaliteten och förlänga 
leveranstider. Den dominerande parten kan i sin tur utföra defensiva åtgärder 
genom mindre kunskapsöverföring och ökad kontroll (Hougaard/Bjerre, 2003).  
 
Ett nätverk som präglas av kontinuitet, symmetri och informella kontakter och 
där det således finns en atmosfär av samarbetsanda kan beskrivas som starkt 
nätverk. Svaga nätverk kännetecknas av asymmetriska och formella strukturer. 
Processerna inom nätverket skiljer sig ofta mellan företagen som inte är 
benägna att samarbeta eller påverkas av varandra (Nygaard, 2002).  
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4 Företagspresentation 
 
 
 

 
I detta kapitel presenterar vi våra två fallföretag. Vi börjar med att 
presentera det outsourcande företaget och avslutar med det mottagande 
företaget. 

 
 
 
 
 

 
 
Figur 6. Relationen mellan StorMat och MiniPack i nätverksorganisationen. 

 

4.1 Företagspresentation StorMat AB 
 
StorMat AB är ett multinationellt livsmedelsföretag med kontor och 
produktionsanläggningar i hela världen. Företaget har en bred produktportfölj 
inom livsmedelsbranschen. Kärnkompetensen är enligt företaget försäljning, 

StorMat 

MiniPack 
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marknadsföring, produktutveckling samt viss produktion. Den största delen av 
produktionen anses dock vara en periferiverksamhet.  
 
Företagets vision är att vara marknadsledande inom de produktkategorier där de 
är verksamma. Om företaget inte lyckas uppnå detta väljer det istället att sälja 
ut eller avveckla varumärkena. Målsättningen för all verksamhet inom 
koncernen är att uppnå en avkastning på 13-14 % på insatt kapital. Ett annat 
mål som företaget strävar efter är ständig tillväxt, något som dock är 
underordnat lönsamhetsmålen. 
 
Strategin för att uppnå dessa mål är att effektivisera interna processer genom att 
ständigt söka efter de leverantörer som kan erbjuda lägst pris och producera 
mest kostnadseffektivt. Om denna strategi lyckas finns det goda möjligheter att 
pressa ned sina kostnader och internpriser eftersom den egna organisationen 
ständigt jämförs med externa leverantörer. Företaget fäster med andra ord stor 
vikt vid att hitta den mest lämpliga producenten, oavsett om den finns i eller 
utanför organisationen. 
 
Nyligen har företaget antagit en strategi som innebär att företaget koncentrerar 
sin produktion till större anläggningar. Produktion som tidigare utförts i mindre 
anläggningar avvecklas eller outsourcas. 
 
 
    

4.3 Företagspresentation MiniPack AB 
 
MiniPack är ett lokalt företag baserat i Skåne. Företagets verksamhet kan delas 
upp i tillverkning för industriföretag och tillverkning för livsmedelsdetaljister, 
varav den senare är intressant för vår uppsats. StorMats outsourcade funktion är 
förlagd till denna avdelning som framförallt ägnar sig åt förpackning och 
framställning av andra företags produkter. Detta innebär att man som 
konsument inte stöter på företagets varor under MiniPacks varumärke, utan 
endast under deras kunders varumärken. Företagets kärnverksamhet är 
förpackning, blandning och inköp samt försäljning till andra företag, så kallad 
business to business (ledningschef, MiniPack, 04-04-30). 
 
Företagets kunder består av en rad olika företag, med allt från mindre 
charkuterier till större företag inom livsmedelsbranschen. Den mest 
dominerande kunden är dock utan tvekan StorMat som står för en stor del av 
verksamhetens volym.  
 
MiniPacks vision är att genom organisk tillväxt bli en stor aktör på 
förpackningsmarknaden av private label-varor, det vill säga de varor som bär 
livsmedelsdetaljisternas namn.  
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 5 Analys 
 
 
 

 
I detta kapitel kommer vi att koppla ihop teoriavsnittet med empirin. Vi 
har valt att använda oss av samma struktur som under referensramen 
och börjar därmed med att analysera beslutsfattandet i vart och ett av 
företagen. Därefter går vi in på det resursbaserade synsättet för att 
analysera förutsättningar för samarbetet samt 
transaktionskostnadsteorin för att analysera lönsamheten i 
outsourcingen. Avslutningsvis kommer vi utifrån nätverksteorin att 
analysera relationen företagen emellan. 

 
 

 
 

5.1 Analys av outsourcingen ur StorMats perspektiv 
 
 

5.1.1 Klassificering av outsourcingen  

 
Det finns två sätt att klassificera en outsourcingsituation. Man skiljer på 
strategisk eller taktisk samt offensiv eller defensiv outsourcing (Oates, 1998). 
Enligt StorMats strategiska chef var det enbart av strategiska skäl som företaget 
började undersöka möjligheterna till att lägga ut vissa delar av befintlig 
produktion utanför företaget. Denna bild styrks även av andra medarbetare på 
StorMat, vilket gör att trovärdigheten är hög. 
 
Den andra klassificeringen är en aning svårare att knyta an till företaget. 
StorMats outsourcing kan sägas vara offensiv i bemärkelsen att företaget hade 
en uttalad strategi att koncentrera sig på större enheter innan beslutet om 
outsourcing togs.  
 

”StorMats strategi är att på lång sikt endast ha stora anläggningar i 
egen regi för att få stordriftsfördelar. Det gör att vi kan producera till 
en tillräckligt låg kostnad för att vara konkurrenskraftiga” (strategisk 
chef, StorMat, 04-04-27). 

 
En annan sak som också talar för att outsourcingen är offensiv är att StorMat 
noga har övervägt och analyserat vad som är företagets kärnverksamhet och 
vilka funktioner som skapar värde för företaget. 
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”Vi utvärderar kontinuerligt vår verksamhet för att se vilka delar i 
organisationen som är värdeskapande” (strategisk chef, StorMat, 04-
04-27). 

 
Genom en sådan utvärdering har StorMat kommit fram till att förpackningen 
och blandningen av de fyra outsourcade produktkategorierna inte tillhör 
kärnverksamheten och är inte en funktion som skapar värde för företaget 
(strategisk chef, StorMat, 04-04-27). Samtidigt är outsourcingen delvis av 
defensiv karaktär då den operativa chefen menar att den avgörande orsaken att 
företaget outsourcade till MiniPack var den stora kostnadsbesparing som 
företaget kunde göra. 
 
 

5.1.2 Beslutsfattande 

 
Den underliggande orsaken till att Stormat började undersöka möjligheten att 
outsourca funktionen berodde på en större omstrukturering av företaget i 
allmänhet och det nordiska bolaget i synnerhet. En del av den nya strategin var 
att överge mindre livsmedelsproducerande anläggningar för att istället satsa på 
större fabriker där stordriftsfördelar kan uppnås. Eftersom den undersökta 
funktionen framställdes vid en av de mindre anläggningarna, som på sikt skulle 
försvinna, bestämde sig StorMat för att undersöka alternativa framtidsplaner. 
Långsiktighet skulle uppnås genom att lägga verksamheten där den kunde 
utföras mest kostnadseffektivt och med bibehållen kvalitet, antingen internt 
eller externt (strategisk chef, StorMat, 04-04-27).  
 
Den nya strategin sade också att företaget ville centralisera sina lager och 
plocka hem lagerhållning från tredje part. Den lokal som användes för att 
framställa de livsmedelsprodukter som senare skulle outsourcas, var mycket 
lämpad ur denna synpunkt tack vare dess strategiska läge. 
 
Att skära ner på kostnaderna var däremot inte ett direkt motiv till 
outsourcingen. Däremot ville företaget naturligtvis försöka hitta en 
samarbetspartner som kunde erbjuda ett så lågt pris som möjligt när beslutet att 
outsourca väl hade tagits (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). För att förtydliga 
att outsourcingen inte handlade om att skära ned kostnader bör det tilläggas att 
StorMats fabrik före outsourcingen låg i topp i Europa beträffande effektivitet 
och kvalitet i en intern jämförelse (operativ chef, StorMat, 04-04-27).  
 
Enligt StorMats operativa chef var det heller inte möjligheten att få tillgång till 
specialkompetens som drev fram outsourcingbeslutet. Han menade att företaget 
redan förfogade över tillräcklig kunskap och skulle man mot förmodan vilja 
skaffa ny kompetens hade det istället varit bättre att köpa upp ett lämpligt 
företag (operativ chef, StorMat, 04-04-27). 
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För att på ett så tydligt sätt som möjligt jämföra alternativen att utföra en 
funktion internt eller outsourca använder sig StorMat av en färdig mall som 
används vid alla outsourcingsituationer. Företaget har skrivna riktlinjer som 
berättar vilka parametrar man ska jämföra och som ställer nuvarande kostnader 
mot kostnaden för att outsourca. Detta förfarande kan jämföras med vad den 
begränsat rationella modellen kallar för rutiner. Det innebär att vissa moment 
inte blir lika noggrant utvärderade utan behandlas utifrån inlärda 
handlingsmönster (Nygaard, 2002). 
 
I StorMats riktlinjer står också skrivet att företaget har som generell målsättning 
att kostnaderna för avvecklandet av en internt utförd funktion bör ha återbetalat 
sig på två till tre år. Denna payback-tid är dock inte ett absolut krav, och kan 
vid strategiska beslut vara betydligt längre (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
 
Ansvarig för beslutsprocessen var den strategiska chefen som tillsammans med 
sin projektgrupp undersökte de olika alternativ av externa leverantörer i framför 
allt Europa som stod till buds. Kriterier som StorMat tittade på vid val av 
externa leverantörer var riskbenägenhet för strejk i landet, infrastruktur samt 
strategisk placering för distribution av varor till hemmamarknaden. Därefter 
studerade man företagens logistik, deras kunskaps- och erfarenhetsnivå samt 
deras produktionsanläggningar. Dessa alternativ ställdes sedan mot alternativet 
att utföra funktionen själv och en analys gjordes för att välja ut det mest 
fördelaktiga alternativet. Tillsammans med faktumet att StorMat redan hade ett 
samarbetsavtal med MiniPack, fällde MiniPacks låga pris och goda geografiska 
läge avgörandet i val av samarbetspartner (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
 
Denna beslutsprocess talar för att beslutet fattades baserat på ett resonemang 
om de olika alternativen och inte enbart på intuition. Därför menar vi att 
processen kan liknas vid den begränsat rationella beslutsmodellens antagande 
om hur ett beslut fattas. Däremot tar teorin upp problematiken med att 
beslutsfattare ofta i efterhand rationaliserar sina beslut. Det kan därför vara 
svårt att avgöra vad som egentligen ligger till grund för beslutet och vad som är 
efterhandskonstruktion (Edlund/Högberg, 1993). 
 

”Officiellt gjorde man noga utvärderingar av olika alternativ, men 
frågan är om man inte redan hade bestämt sig för MiniPack eftersom 
det tidigare samarbetet fungerade så bra” (operativ chef, StorMat, 04-
04-30). 

 
Detta citat skvallrar om att beslutsprocessen inte var så exemplariskt genomförd 
som den strategiska chefen ville låta göra gällande. En viss 
efterhandsrationalisering har med andra ord troligtvis förekommit. 
 
Det som slutligen ledde fram till att man valde MiniPack som samarbetspartner 
var framförallt tre avgörande faktorer. För det första hade man redan ett 
samarbete med MiniPack sedan två år tillbaka, vilket man var mycket nöjd 
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med. Detta borgade för deras tillförlitlighet gällande logistik och kvalitet. 
Samarbetet innebar också att ett förtroende hade byggts upp genom personliga 
kontakter över tiden (strategisk chef, StorMat, 04-04-27).  
 
För det andra hade MiniPack det kunnande som krävdes för att utföra denna typ 
av funktion. Denna kompetens var företaget ensamma om i Norden, bortsett 
ifrån StorMats direkta konkurrenter. Ett annat alternativ hade varit att flytta 
funktionen till något utomnordiskt land, men StorMat bedömde det alternativet 
som mindre attraktivt. 
 
Den tredje avgörande faktorn var att MiniPacks anbud innehöll ett löfte om att 
kunna leverera till ett lägre pris än vad den interna organisationen kunde 
åstadkomma. Även om kostnadsfrågan inte var den direkt avgörande faktorn 
vid outsourcingbeslutet försökte StorMat pressa ned priserna så långt det gick 
(strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
 
 

5.1.3 Den dynamiska balansen i organisationen 

 
För att avgöra hur väl företagets outsourcingbeslut stämmer överens med 
företagets struktur har vi valt att ta hjälp av Hendrys modell om den dynamiska 
balansen i organisationen. Modellen ger oss ett helhetsperspektiv och ser till 
balansen i företaget. StorMat har genom sin outsourcing satsat på att skapa en 
effektivare och mer slimmad organisation (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
Detta anser vi också att företaget har lyckats med eftersom den outsourcade 
funktionen inte direkt var värdeskapande. Vad man däremot förlorar är den 
produktionskompetens som kan vara användbar vid produktutveckling. Detta är 
dock något som inte direkt påverkar balansen i organisationen eftersom 
företaget har en mängd andra produktionsanläggningar runtom i Norden såväl 
som i övriga världen. 
 
StorMats strategi med outsourcingen har framförallt varit att minska antalet 
mindre produktionsanläggningar inom sin egen organisation. En av de 
bakomliggande orsakerna var att företaget ville frigöra resurser för att istället 
satsa på större anläggningar med tillverkning för den globala marknaden. 
Tanken var att detta skulle ge stordriftsfördelar samtidigt som man behåller 
kunskapen om produktion och produktutveckling. Fokuseringen på stordrift, 
tillsammans med sin marknadsföring, försäljning och produktutveckling är ett 
led i att samla sina resurser till kärnverksamheter. Detta kan enligt Hendrys 
modell leda till att företaget tappar i medvetenhet och att förmågan att reagera 
på förändringar på marknaden försämras (Hendry, 1995). StorMat är dock 
medvetna om problemet med bristande lokal förankring och är därför angelägna 
att sprida ut sina anläggningar över hela världen och siktar på att producera 
varor så nära hemmamarknaden som möjligt. Dessutom är marknadsföring, 
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försäljning och produktutveckling alla exempel på verksamheter som kan fånga 
upp förändringar och skapa reaktionsförmåga. 
 
StorMat använder möjligheten till outsourcing som ett ständigt sätt att motivera 
sin personal till att vara minst lika effektiva som någon annan aktör på 
marknaden. I det undersökta outsourcingfallet visar företaget att ingen i 
organisationen kan ta för givet att just deras funktion måste hanteras internt. Att 
funktionen sköttes på ett effektivt och lönsamt sätt var ingen garanti för att den 
inte skulle kunna outsourcas. Detta tillvägagångssätt kan både ses som 
motiverande att hela tiden prestera bättre, men kan även vara nedslående då inte 
ens lönsamma anläggningar undgår outsourcinghot. Om det inte finns något 
incitament för personalen att utföra sitt arbete väl har de inte heller någon 
motivation att fullgöra sina förpliktelser gentemot sin arbetsgivare (Andreas 
Bergh, föreläsning, 03-09-28).  
 
Många företag anser det vara lättare att kontrollera en extern leverantör genom 
ett bindande kontrakt, än att motivera sin egen personal (Hendry, 1995). 
Samtidigt har vårt fall visat att kontrollen av leverantören inte endast kan skötas 
genom ett välskrivet kontrakt. För att uppnå målkongruens mellan företagen 
måste företaget även motivera leverantören. Då inget kontrakt kan vara helt 
vattentätt och en omotiverad och missnöjd leverantör troligen är mer 
opportunistisk, är motivering av leverantören också ett sätt att undvika allt för 
höga övervakningskostnader. Dessa åtgärder är de som vidtas för att minska 
den opportunism som kan uppstå i alla relationer (Anthony/Govindarajan, 
2004) 
 

”Morot är bättre än piska för att motivera” (Håkan Lagerqvist, 
föreläsning, 04-02-16).    

 
Det har också visat sig i vårt fall att en styrka som StorMat hade när man själv 
utförde funktionen var förmågan att kunna motivera sin personal till att prestera 
kvalitativa produkter. Personalen kände en yrkesstolthet att producera för 
StorMat. Den starka motivationen att producera produkter av bra kvalitet är 
inget som man kan få uppfyllt av en extern leverantör bara genom att skriva ett 
detaljerat kontrakt (Håkan Lagerqvist, föreläsning, 04-02-16). När det gäller 
balansen mellan koordinering och oberoende så handlar det om att skapa 
målkongruens mellan de olika delarna i verksamheten.  
 
 

5.1.4 Det resursbaserade synsättet 

 
De resurser och kompetenser som är unika och värdefulla för verksamheten 
utgör företagets konkurrensfördelar (Barney, 1996). I egenskap av ett 
multilokalt multinationellt företag anser sig StorMat själva besitta 
konkurrensfördelar framförallt genom sina kunskaper om lokala kulturer och 
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marknader över hela världen. Detta ger företaget en stor fördel vid 
utformningen av sina marknadsföringskampanjer. 
 

”Med vårt kunnande och våra erfarenheter och genom att sedan 
rekrytera kompetent folk blir vi oerhört konkurrenskraftiga på 
marknaden” (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 

 
Eftersom StorMat är ett stort och välkänt företag är företaget också en attraktiv 
arbetsgivare, och har därför inga större problem att rekrytera kompetent 
personal till sina försäljnings- och marknadsföringsavdelningar. Det stora 
kunnandet i kombination med kompetent personal blir därför kritiska resurser 
för företagets framgång. 
 
Kunskapen om produktutveckling för vissa av produkterna är unika för 
StorMat. Det är kunskap och kompetens som är svår och kostsam för andra 
företag att imitera. Denna kunskap gör att företaget är starka inom forskning 
och utveckling, vilket de själva anser vara en av de vikigaste funktionerna för 
företaget (kvalitetschef, StorMat, 04-05-03).  
 
StorMats storlek och breda produktportfölj innebär också en betydande 
strategisk konkurrensfördel eftersom de bland annat ger företaget ett överläge 
vid förhandlingar med leverantörer. Eftersom en specifik relation med en 
leverantör inte får så stora effekter på företagets totala resultat behöver StorMat 
sällan acceptera ofördelaktiga anbud från leverantörer. De kan utnyttja sin 
storlek genom att vänta in den leverantör som kan producera billigast, och på så 
sätt kan de även sätta press på sina egna producenter att kostnadsreducera 
genom hot om outsourcing. StorMat har dessutom en juridisk avdelning inom 
organisationen som enbart ägnar sig åt kontraktsskrivande och förhandlingar 
med företagets samarbetspartners (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). Detta 
gör att företaget ofta blir starkare vid förhandlingar med till exempel mindre 
leverantörer som saknar samma juridiska expertis. 
 
 

5.1.5 Identifiering av kärnkompetens 

 
StorMats kompetenser inom försäljning och marknadsföring av livsmedel samt 
deras forskning och utveckling utgör de viktigaste aktiviteterna i verksamheten. 
Dessa aktiviteter kan klassificeras som traditionella cutting edge-aktiviteter 
eftersom de är essentiella för att företaget ska kunna behålla sin position som en 
av de ledande aktörerna i livsmedelbranschen. Aktiviteterna kan därmed sägas 
vara av högsta strategiska vikt och utgör därför företagets kärnkompetens. 
Förutom dessa traditionella kärnkompetenser ska också deras styrka att 
förhandla fram bra avtal och skriva fördelaktiga kontrakt poängteras. 
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Enligt StorMat kan även viss produktion vara kärnkompetens för företaget. Att 
själv ombesörja viss produktion är nödvändigt för att kunna produktutveckla i 
takt med marknadens förändrade behov, men även för att kunna förankra vissa 
märken lokalt. Företaget har dessutom stordriftsfördelar inom vissa globala 
varor, eftersom dessa kan tillverkas i stora mängder. Stordriftsfördelar är 
däremot svårare att åstadkomma inom den nordiska marknaden. På grund av 
hårdare krav inom livsmedelsindustrin i de nordiska länderna, genom bland 
annat krav på tydligare innehållsförteckningar och strängare kontroller, måste 
många produkter tillverkas i Norden (kvalitetschef, StorMat, 04-05-03). Globalt 
däremot är stordriftsfördelarna är en viktig komponent i företagets 
huvudprocesser och är en strategisk konkurrensfördel som ingår i StorMats 
kärnaktiviteter. 
 
Det är emellertid inte all produktion som är viktig för att behålla kunskap i 
företaget. Enligt den rådande strategin inom företaget är det mer lämpligt att 
skapa en organisation bestående av färre men större produktionsenheter. Delar 
av StorMats produktion som visserligen ingår i företagets huvudprocesser, men 
inte har någon direkt koppling till produktionskunnande och produktutveckling 
anser företaget sig kunna lägga ut på leverantörer (operativ chef, StorMat, 04-
04-27). Det var så StorMat resonerade när de beslutade att outsourca viss 
massproduktion, varav en av dessa var vår studerade funktion. Dessa aktiviteter 
bedömdes helt enkelt vara av lägre strategisk vikt, och fördelaktigare att lägga 
ut om någon annan kunde producera dem billigare. I sorteringsmodellen för 
aktiviteter kan dessa sägas vara avskiljbara aktiviteter eftersom de ingår i 
huvudprocesserna, men inte är direkt knutna till kärnverksamheten 
(Long/Vickers-Koch, 1992).  
 
 

5.1.6 Transaktionskostnadsteorin 

 
Genom transaktionskostnadsteorins tillämpning kan vi få reda på om företaget 
bör köpa in funktionen eller utföra den i egen regi. Om priset och 
transaktionskostnaden understiger kostnaden för att behålla funktionen internt 
är det enligt teorin fördelaktigt att outsourca (Williamson, 1979). Eftersom 
företaget i sin strategi uttrycker en önskan att centralisera sin verksamhet och 
inte satsa på mindre anläggningar, har man en vilja att undersöka möjligheten 
att outsourca vissa funktioner.  
 
Enligt Williamson (1979) finns det tre olika orsaker till att 
transaktionskostnader uppkommer vid outsourcing: kostnader för planering, 
övervakning och anpassning (Nygaard, 2002). I StorMat uppkom 
planeringskostnader innan samarbetet genomfördes då kontraktet utarbetades 
och transaktionen förbereddes. I detta fallet kunde sökkostnaderna minimeras 
på eftersom företagen sedan tidigare hade ett samarbetsavtal. StorMat hade 
redan mycket information om MiniPack och kände sig relativt trygga i sin 
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relation. Då företaget troligtvis heller inte gjorde en extensiv undersökning av 
andra samarbetsalternativ än MiniPack, kunde transaktionskostnaderna hållas 
nere.  
 
Relationen till Minipack övervakades till en början med stickprov i 
produktionsanläggningen och kontroll av varorna när de anlände till StorMats 
lager. Kontrollerna visade att MiniPack levererade varor som allt för ofta inte 
höll de höga kvalitetsmål som reglerades i kontraktet.  

 
”Idag är relationerna frostiga, eftersom MiniPack inte uppfyller våra 
kvalitetskrav” (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 

 
Detta ledde till att den inledande övervakningen och kvalitetskontrollen var 
tvungen att förlängas i ett år (kvalitetschef, StorMat, 04-05-03). Denna typ av 
transaktionskostnad blev alltså något högre än vad StorMat hade projekterat. 
Idag sker i stort sett ingen övervakning från StorMats sida vilket gör att 
övervakningskostnaderna är mycket små.  
 
Anpassning till världsmarknadspriser och justering för inflation sker löpande 
vilket ytterligare bidrar till transaktionskostnaderna. Dessa justeringar kan göras 
eftersom kontraktet, enligt den operativa chefen på StorMat, är flexibelt 
(operativ chef, StorMat, 04-04-27). 
 
Osäkerhetsbegreppet bidrar också till att öka ett företags transaktionskostnader 
eftersom det ställer ytterligare krav på anpassning, planering och övervakning. 
Osäkerheten i relationen blev efterhand större i takt med att StorMat inte 
upplevde att MiniPack uppfyllde sin del av avtalet eftersom de gjorde avkall på 
kvalitet och leveranstider (kvalitetschef, StorMat, 04-05-03). Som en 
konsekvens blev kommunikationen mellan de två företagen sämre och mer 
formell, och därför hyser StorMat inte samma förtroende för Minipack som i 
början av relationen. Enligt transaktionskostandsteorin skulle detta leda till 
ökade kostnader för StorMat, och har så gjort genom att StorMat var tvungna 
att förlänga kvalitetsövervakningen ett år.  
 
Osäkerheten har också blivit större mellan företagen då Stormat märkt att 
företagens mål inte överensstämmer. StorMat är ett företag som är beroende av 
sitt kvalitetsrykte och vill därför behålla det, medan MiniPack koncentrerar sig 
på att minska kostnaderna så mycket som möjligt, för att undvika att visa röda 
siffror. MiniPack ville dessutom omförhandla det existerande kontraktet då 
företaget inte såg det som möjligt att klara av att leverera till det låga pris som 
regleras i kontraktet (strategisk chef, StorMat, 04-04-27).  
 
Samarbetsfrekvensen mellan företagen var till en början hög. Företagen hade 
ofta telefonkontakt och många informella möten sinsemellan. På grund av att 
det nya samarbetet ville Stormat överföra värdefull kunskap som skulle hjälpa 
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MiniPack att starta upp produktionen. När sedan relationen gradvis försämrades 
blev kontakten mellan de två företagen mer sporadisk och formell. 
 

”Samarbetet var bra i början, men idag har vi bara formella möten där 
allt dokumenteras” (operativ chef, StorMat, 04-04-27). 

 
Ur ett transaktionskostnadsperspektiv torde det vara logiskt att 
samarbetsfrekvensen minskar för en relation som pågått under en längre tid, 
eftersom leverantören förväntas bli mer självständig i samarbetet med kunden. 
En minskad samarbetsfrekvens innebär att båda parterna undgår en tids- och 
kostnadskrävande process. Nackdelen med sporadiska kontakter är dock att 
företagen får ett kund – leverantör-förhållande istället för ett integrerat 
samarbete (Nygaard, 2002). I StorMats och MiniPacks fall berodde den 
försämrade relationen snarare på att inget av företagen kände sig fullständigt 
nöjda med vad samarbetspartnern presterade. 
 
Transaktionskostnadsteorin talar vidare om att hög tillgångsspecificitet innebär 
högre transaktionskostnader på grund av högre grad av beroende mellan 
företaget. Beroendeförhållandet mellan de två företagen kännetecknas av att 
MiniPack övertagit StorMats maskinpark som är anpassad för att tillverka den 
outsourcade funktionen. Utrustningen som övertagits är tillgångsspecifik vilket 
gör det svårare för StorMat att bryta samarbetet. Ju högre tillgångsspecifik 
investering desto mer låsta blir företagen till varandra (Vosselman, 2002).  
 
Ytterligare en aspekt av tillgångsspecificitet är den kunskap de åtta anställda 
från Stormat som tagit anställning hos MiniPack besitter. Även detta ökar 
beroendet av att använda just MiniPack som fortsatt leverantör. Samtidigt 
räknade StorMat med att dessa före detta anställda skulle minska 
osäkerhetskostnaderna då man visste att de kunde produktionen och StorMats 
kvalitets rutiner (operativ chef, StorMat, 04-04-27) 
 
 

5.1.7 Förtroende i outsourcingrelationen  

 
En av anledningarna till att StorMat valde Mini Pack som leverantör var, som 
tidigare nämnts, att företagen hade ett samarbete sedan två år tillbaka. Under 
denna tid ser vi det som naturligt att relationer mellan anställda har skapats, 
som har lett till förtroende. Detta bekräftas också av StorMats operativa chef 
som menar att samarbetet fungerande väl på många plan. Han tillägger dock att 
när det gällde kunskapsutbyte så var det mer av en one way street med vilket 
han menade att StorMat inte hade så mycket att lära av MiniPack rent 
kunskapsmässigt. Däremot fanns det ett utbyte av kunskap på individuell basis 
liknande utbytet mellan kolleger, med skillnaden att man inte delade med sig av 
vissa saker. Med tiden lärde man dock känna personerna även privat och tänkte 
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inte lika mycket på att de inte arbetade för samma företag (kvalitetschef, 
StorMat, 04-05-03).  
 
Vi tolkar detta som att en anpassning från båda företagens sida har ägt rum till 
följd av att man var delaktiga i många gemensamma processer och 
beslutfattande. Detta stärkte i sin tur relationen. Eftersom man redan innan 
outsourcingen av vår studerade funktion hade kommit så här långt i 
relationsbyggandet kan man inte utesluta att de personliga kontakter och 
förtroende som byggts upp kan ha varit en avgörande faktor till att man valde 
just MiniPack som samarbetspartner.   
 

”Allt var inte tvunget att vara skriftligt då man hyste tilltro till 
varandra” (operativ chef, StorMat, 04-04-27). 

 
Tilliten gjorde att StorMat hade en ganska hög så kallad contractual trust för 
MiniPack innan outsourcingen, något som minskar risken för opportunism 
(Langfield-Smith/Smith, 2003).  
 
Beträffande Langfield-Smith/Smiths (2003) andra definition competence trust 
kan den inte anses vara lika hög. Frasen one way street talar för att det inom 
StorMat fanns en viss misstro angående MiniPacks kompetens. Även andra 
kommentarer från våra respondenter visar på att man i delar av organisationen 
var tveksam till MiniPacks expertis inom området för den outsourcade 
funktionen (Langfield-Smith/Smith, 2003). 
 
När det handlar om goodwill trust anser vi att StorMat inte hade någon 
anledning att misstro MiniPacks avsikter med samarbetet, det vill säga att 
MiniPack inte skulle utföra arbetet enligt avtal (Langfield-Smith/Smith, 2003). 
Detta förklaras av att Minipack hade mycket att vinna på ett väl fungerande 
samarbete, något som vi går närmare in på under nästa kapitel. 
 
 
 

5.2 Analys MiniPack AB 
 
 

5.2.1 Beslutsfattande 

 
De flesta större beslut inom ett företag föregås av noga framtagna 
beslutsunderlag, kalkyler och ett resonerande om möjliga konsekvenser 
(Edlund/Högberg, 1993). MiniPacks beslut om att ta emot StorMats 
outsourcade funktion föregicks på samma sätt av ett resonemang om vilka 
förutsättningar företaget har att klara av att utföra den. Samtidigt diskuterades 
vilka konsekvenser ett samarbete skulle kunna föra med sig. Vi menar att 
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företagets beslutsfattande närmast kan liknas vid ett begränsat rationellt 
beslutsfattande eftersom man inte hade tillgång till all information och kunde 
heller inte förutspå alla tänkbara konsekvenser av samarbetet. Vad ledningen på 
MiniPack däremot kom fram till var att ett samarbete skulle gynna företaget. 
Enligt ledningschefen var beslutet lätt att ta: 
 

”Vi ville ha en storkund som kunde hjälpa oss kunskapsmässigt, så att 
vi i framtiden lättare kunde skapa ett kontaktnät. Följden hade då blivit 
fler kunder, vilket i sin tur lett till utvecklandet av vår vision” 
(ledningschef, MiniPack, 04-04-30). 

 
Anledningarna till att tacka ja var enligt ledningschefen många själv såg han 
stora möjligheter i samarbetet. Han menade att för en liten producent på den 
svenska marknaden betyder det mycket att ha en av världens största 
livsmedelsföretag som kund. Initialt var MiniPack i det närmaste begeistrade 
över att ha knutit ett storföretag till sig och fördelarna med samarbetet 
betraktades som många. I förlängningen skulle StorMat vara en hjälp för 
företaget att utveckla sin egen långsiktiga vision, nämligen att bli den största 
producenten av private label-varor på den nordiska marknaden. 
 
För det första, menade ledningschefen, kunde StorMat hjälpa MiniPack 
kunskapsmässigt. Teorin om outsourcing säger att en av riskerna med att 
outsourca är att man tappar kompetens, erfarenhet och kunskap. Men ur det 
mottagande företagets synvinkel har man allt detta att vinna (Axelsson, 1998).  
 
MiniPack är ett företag med nästan inga universitetsutbildade och få anställda i 
jämförelse med StorMat. Eftersom MiniPack har en långsiktig vision att 
producera private label-varor i större utsträckning behövde företaget ackvirera 
nödvändig kunskap utifrån. Att komma åt unika kompetenser kan vara en av de 
viktigare anledningarna för ett företag att outsourca sin verksamhet, men även 
vara en stor anledning för ett företag att ta emot outsourcing (Quinn, 1999). 
Utifrån detta behov tedde sig StorMat som den ideala samarbetspartnern 
eftersom det är ett företag med stor kompetens och erfarenhet inom flera olika 
typer av livsmedel. Ledningschefen medger själv att ett litet företag som 
MiniPack ofta inte har samma spetskompetens och kunnande som ett 
världsomspännande företag har. Genom ett samarbete skulle MiniPack inte bara 
lära sig om försäljnings-, marknadsföringsteknik, utan även hur själva 
livsmedelsbranschen fungerar i stort. 
 
Detta leder oss in på den andra viktiga fördelen med samarbetet. Eftersom 
outsourcing per definition är att bygga en relation med ett annat företag innebär 
det att MiniPacks och StorMats verksamheter binds tätare samman och bildar 
en relation som utgör en del av företagens nätverk. Då nätverksteorin 
understryker vikten av att underhålla och skapa nya relationer för att på så sätt 
öka kunskapen i företaget (Nygaard, 2002) resonerade MiniPacks ledningschef 
att företaget hade mycket att vinna på ett samarbete. I detta fall är det troligast 
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att MiniPack har mest att tjäna på att kunna utnyttja StorMats välutbyggda 
nätverk – något som också påpekas av ledningschefen på MiniPack. Han menar 
att MiniPack räknar med att kunna dra nytta av StorMats nätverk genom att 
utnyttja de kontakter som StorMat redan har. MiniPack skulle därmed få fler 
kontakter i branschen än vad som är fallet idag. Därigenom hoppas företaget 
bland annat att kunna locka till sig nya kunder (ledningschef, MiniPack, 04-04-
30). 
 
En stor fördel som också nämns av ledningschefen är den positiva image som 
MiniPack får när man kan ro i land en stororder från en ledande aktör. 
 

”Klarar ett företag som vårt av att ha en sådan kund som StorMat, kan 
vi klara av allt” (ledningschef, MiniPack, 04-04-30). 
 

Genom att leverera viktiga produkter till StorMat skickar man ut signaler till 
andra potentiella kunder, men även konkurrenter, att företaget är pålitligt och 
besitter hög kompetens. Om ett sådant rykte skulle sprida sig innebär det stora 
fördelar för företaget. 
 
Ytterligare en potential som MiniPack inledningsvis såg i samarbetet var 
möjligheten att utnyttja eventuell överskottskapacitet, i framför allt maskiner, 
till att så småningom börja producera private label-varor till 
livsmedelsdetaljister. Eftersom de maskiner företaget fick av StorMat i 
samband med outsourcingen är stora, dyra och i högsta grad produktspecifika 
hade det inneburit en stor investering att specialbeställa dessa på egen hand 
(ledningschef, MiniPack, 04-04-30). Detta medförde också att 
tillgångsspecificiteten blev hög för StorMat och att de därmed också blev 
hårdare knutna till MiniPack (Nygaard, 2002). När man nu räknade med att 
kunna utnyttja dessa maskiner till andra produkter än StorMats egna kunde en 
stor och kostsam investering och kapitalbindning undvikas. 
 
 

5.2.3 Resursbaserat synsätt 

 
En fråga man kan ställa sig är hur MiniPack kan utföra den outsourcade 
funktionen till en lägre kostnad och högre effektivitet än StorMat. För kunna 
veta detta krävs god kännedom om företagens kärnkompetenser, det vill säga 
företagens mest kritiska och utslagsgivande resurser som är svårast att kopiera 
för konkurrenter (Axelsson, 1998). Enligt ledningschefen på MiniPack är 
företagets kärnkompetens tillverkning och framställning av olika livsmedel. 
Detta tyder på att företaget är specialister på att utföra den typ av funktion som 
StorMat outsourcade. Samtidigt ska man komma ihåg att StorMats 
kärnkompetens är försäljning och marknadsföring, och därmed inte tillverkning 
eller blandning av livsmedel (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
Ledningschefen på MiniPack nämnde flera punkter som hans företag planerade 



En outsourcingrelation ur två företags perspektiv 

 54

att utföra bättre, mer effektivt och snabbare än vad StorMat tidigare hade 
mäktat med. 
 
För det första har MiniPack flera års erfarenhet inom branschen vilket innebär 
flera fördelar. Företaget bedömde innan samarbetet med StorMat att det egna 
företaget hade mycket goda kunskaper inom produktion och blandning av de 
outsourcade livsmedlen. På grund av att MiniPacks kärnkompetens är 
tillverkning av livsmedel fokuseras hela verksamheten kring detta och företaget 
har under lång tid kunnat bygga upp hög kompetens- och erfarenhetsnivå i 
produktionen (operativ chef, MiniPack, 04-04-30). Eftersom företaget dessutom 
är en av ytterst få aktörer på den svenska marknaden inom sitt gebit innebär den 
kunskap företaget besitter att StorMat var relativt begränsade i sina val av 
leverantör (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). Ledningschefen menade med 
andra ord att MiniPack skulle kunna utföra den outsourcade funktionen bättre 
än StorMat delvis på grund av företagets kompetens och erfarenhet. 
 
En fördel som uppkommit som en följd av MiniPacks långa erfarenhet var 
företagets effektivare produktion. Enligt den operativa chefen utförde MiniPack 
tillverkningen och blandningen snabbare än vad StorMat hade gjort. På grund 
av den långa historien och goda erfarenheten med liknande varor hade 
MiniPack dessutom en mer effektiv process, vilket tillsammans möjliggjorde att 
ledtiderna kunde förkortas. Detta innebar i sin tur att kapitalbindningen hos 
MiniPack planerades att bli mindre än vad den hade varit hos StorMat (operativ 
chef på MiniPack, 04-04-27). 
 
För det tredje hade MiniPack redan innan avtalet med StorMat en ansenlig 
produktion av liknande livsmedel som de outsourcade. En av de viktigaste 
fördelarna som beräknas kunna uppnås med outsourcing är 
kostnadsreduceringar. Genom att lägga ut produktionen till ett företag med 
stordriftsfördelar kan de fasta kostnaderna fördelas på fler enheter och därmed 
uppnå en lägre styckkostnad (NyTeknik, 02-05-29). MiniPack hade 
stordriftsfördelar som StorMat ensamma aldrig hade kunnat matcha (operativ 
chef, MiniPack, 04-04-27). Eftersom MiniPack ansåg sig ha tillräcklig 
kapacitet, efter en smärre utbyggnad, att ta hand om StorMats outsourcade 
funktion kunde företaget då också erbjuda en lägre tillverkningskostnad. 
 
MiniPack hade även en tro på att man kunde köpa in råvaror till en lägre 
kostnad än vad StorMat hade gjort. Detta skulle möjliggöras främst tack vare 
den stora erfarenhet och det kontaktnät som företaget har bland leverantörer 
inom branschen. Detta kan dock sägas vara en profetia utfärdad av MiniPacks 
ledning då man i praktiken inte visste exakt vilka råvarukostnader StorMat hade 
innan outsourcingen (ledningschefen, MiniPack, 04-04-30). 
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5.2.4 Transaktionskostnadsteorin 

 
Transaktionskostnadsteorin antar att individer sannolikt är opportunistiska och 
att kontrakt som reglerar samarbete därför måste upprättas (Nygaard, 2002). För 
att gardera sig mot StorMats opportunism upprättades därför, som i alla andra 
affärsrelationer, ett kontrakt mellan MiniPack och StorMat som bland annat 
reglerade vilket pris och vilken kvalitet de levererade produkterna skulle ha 
(ledningschef, MiniPack, 04-04-30). Transaktionskostnadsteorin säger vidare 
att individer är begränsat rationella och har inte fullständig information och 
fattar därmed osäkra beslut (Nygaard, 2002). Detta teoretiska påstående visade 
sig stämma in när MiniPack skulle skriva under avtalet. Eftersom MiniPack 
redan från början var angelägna om att starta ett samarbete med StorMat erbjöd 
företaget sig att utföra funktionen till en kostnad som var mycket låg. Kort efter 
avtalets tecknande insåg MiniPack att det skulle bli nästintill omöjligt att utföra 
funktionen till denna låga kostnad. 
 

”Efter ett tag när vi märkte att det var omöjligt att producera till ett så 
lågt pris, försökte vi få StorMat att omevaluera offerten” (ledningschef, 
MiniPack, 04-04-30). 

 
På grund av bristande kompetens och avsaknad av information om de verkliga 
kostnaderna ingick MiniPack ett avtal där de förband sig att tillverka och 
blanda en produkt som inte var ekonomiskt lönsam. MiniPack bestämde sig då 
för att kontakta StorMat för att försöka omförhandla kontraktet men möttes av 
oresonliga förklaringar från StorMat som hänvisade till ingånget kontrakt 
(ledningschefen på MiniPack, 04-04-30). Eftersom kontraktet var bindande 
(och är så i ytterligare sju år), enligt transaktionskostnadsteorins modell för 
kontraktsskrivande, är MiniPack skyldiga att fortsätta leverera varor till 
StorMat till en mycket låg kostnad. 
 
Ur ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv har beroendeförhållandet 
mellan MiniPack och StorMat blivit mycket starkt efter kontraktets 
undertecknande. I kontraktet uppges att MiniPack utan kostnad erhåller de 
maskiner som StorMat tidigare använt i tillverkningen och blandningen av de 
outsourcade varorna (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). Eftersom dessa 
maskiner i högsta grad är produktspecifika och bara kan utnyttjas till just de 
produkter som de tidigare använts till råder hög tillgångsspecificitet mellan 
företagen (Nygaard, 2002). I kontraktet finns dessutom reglerat att dessa 
maskiner endast får användas vid framställandet av produkter som ska levereras 
till StorMat.  
 
MiniPack hade innan kontraktets undertecknande och maskinernas 
överlämnande långsiktiga planer på att använda eventuell överskottskapacitet 
till att producera andra varor (ledningschef, MiniPack, 04-04-30). Istället kan 
dessa maskiner endast användas till StorMats outsourcade varor vilket gör att 
beroendet gentemot StorMat är större än vad man planerade. 
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”Vi vill så småningom bli ett stort private label-företag, vilket inte har 
gått eftersom StorMat har reglerat vår verksamhet så hårt” 
(ledningschef, MiniPack, 04-04-30). 

 
Då denna tillgångsspecificitet är hög innebär det att ett eventuellt byte av 
samarbetspartner hade blivit mycket dyrt (Nygaard, 2002). Båda företagen blir 
inlåsta i samarbetet utan möjlighet att på ett smidigt och enkelt sätt bryta det 
och söka sig till andra samarbetspartners.  
 
 
 

5.3 Analys av relationen mellan StorMat och MiniPack 
 
Idag är det viktigt för många företag att bygga framgångsrika relationer med 
andra verksamheter. Den ständigt föränderliga omvärlden och den teknologiska 
utvecklingen ställer stora krav på anpassning och flexibilitet (Palmer/Hardy, 
2002). För att kunna svara mot förändringar i omvärlden och förbli 
konkurrenskraftiga på marknaden satsar StorMat strategiskt på att outsourca 
funktioner som de anser att leverantörer kan utföra mer effektivt. Outsourcing 
av dessa funktioner ger då företaget möjligheten att fokusera sig på sin 
kärnkompetens (strategisk chef, StorMat, 04-04-27).Den teknologiska 
utvecklingen har även möjliggjort framväxten av leverantörer såsom MiniPack, 
eftersom mindre företag idag kan bistå de stora företagen med bland annat 
effektivisering av viss produktion. För de mindre leverantörerna fungerar de 
större företagen som en värdefull kunskapskälla (Hendry, 1995). Tack vare 
dessa faktorer ter det sig naturligt att StorMat, ett multinationellt företag, och 
MiniPack, en lokal leverantör, ingår i en relation eftersom de har ett utbyte av 
varandras resurser. Genom att verksamheterna får ta del av varandras resurser 
bildas ett värdeskapande affärsnätverk där leverantörer, kunder och andra 
affärspartners samverkar.  
 
Innan relationens början ansågs samarbetet mellan StorMat och MiniPack som 
en blivande succé och början till en framgångssaga inom MiniPack och för 
StorMat ytterligare ett lyckat outsourcing projekt. 
 

”Det var en win-win-situation för bägge företagen” (strategisk chef, 
StorMat, 04-04-27). 
 
”Vi lyckades få till ett samarbete med en av de mest åtråvärda 
kunderna inom vår verksamhet” (ledningschef, MiniPack, 04-04-30). 

 
Detta förklaras naturligt av att den så kallade ”honeymoon-perioden” då alla 
fördelarna med samarbetet är projekterade och överväger de eventuella 
nackdelar som samarbetet kan medföra. Men precis som Barthélemy (2003) 
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poängterar så är det bara projekterade fördelar och inte realiserade. För att ett 
företag ska kunna uppnå sina projekterade mål är det essentiellt för företaget att 
undvika att de dolda kostnaderna i samarbetet rusar i höjden. Detta undviker 
företaget lättast genom att noga studera och utvärdera sitt val av leverantör. 
 
 

5.3.1 Val av leverantör 

 
För att relationen ska kunna bli framgångsrik är det viktigt att företag väljer rätt 
samarbetspartner. I StorMats fall har det handlat om outsourcing av produktion 
som endast utförs av ett fåtal leverantörer. Därför är det enligt Axelsson viktigt 
att bedöma leverantörens utveckling och framtid, eftersom det kan bli svårt och 
att byta leverantör. I valet av relationsfrände gjordes bedömningen att MiniPack 
var den leverantör som ansågs mest lämplig (strategisk chef, StorMat, 04-04-
27). För MiniPack var det ett enkelt val att ingå i relationen, eftersom det 
innebar att en värld av möjligheter öppnade sig (ledningschef, MiniPack, 04-
04-30). Det visade sig dock efter en tids samarbete att de var en hel del saker 
som inte utvecklade sig som företagen tänkt sig. StorMat erhöll inte den kvalitet 
på den outsourcade funktionen som företaget förväntat sig (kvalitetschef, 
StorMat, 04-05-03) och för MiniPack öppnade sig inte alla de möjligheter som 
de tänkt sig (ledningschef, MiniPack, 04-04-30).    
 
En relations framtid är också beroende av hur väl företagen komplimenterar 
varandra. Funktionellt komplimenterade StorMat och MiniPack varandra väl 
eftersom de tillgodosåg varandras behov och hjälpte relationen att utvecklas 
genom ett utbyte av resurser. Strategiskt komplimenterade däremot inte 
företagen varandra särskilt väl. Man kan säga att StorMat och MiniPack inte 
hade samma mål med relationen. StorMat var fokuserade på att reducera sina 
kostnader utan att ge avkall på kvaliteten, och MiniPack på att tillskansa sig 
kunskap för att utveckla sin egen produktion av private label-varor. 
Organisatoriskt komplimenterade företagen inte heller varandra. Den främsta 
anledningen till det är att de är två helt olika företagstyper, vars företagskultur 
och arbetssätt skiljer sig helt åt (operativ chef på StorMat, 04-04-27). Detta 
anser vi delvis ha sin grund i att företagen påverkas av de olika aktörerna i sina 
respektive nätverk (Pedersen/Imbsen/Moe, 2001)  
 

”Vi drar åt helt olika håll” (operativ chef, StorMat, 04-04-27). 
 
Barthélemy (2003) pekar på hårda och mjuka kvalifikationer som bör uppnås i 
en relation mellan ett företag och en leverantör för att samarbetet ska lyckas. De 
hårda kvalifikationerna som erfarenhet och rykte på marknaden ansågs från 
StorMats sida vara uppfyllda hos MiniPack, medan mindre hänsyn togs till 
mjuka kvalifikationer som till exempel affärskulturen (strategisk chef, StorMat, 
04-04-27)  
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Det är även viktigt att de sociala relationerna mellan företaget och leverantören 
fungerar då detta bygger upp ett förtroende (Nygaard, 2002). Om företag är 
invävda i en stark relation som präglas av förtroende kommer de också kunna 
ha stor utvecklingspotential, samt möjligheten att förbättra kunskaps- och 
lärandeprocesser inom sitt nätverk (Granovetter, 1985). Relationen 
kännetecknades till en början av informella kontakter och stark samarbetsanda 
vilket tyder på att ett förtroende existerade mellan parterna. StorMat hade 
inledningsvis förtroende för MiniPacks förmåga att genomföra uppdraget, och 
stora förhoppningar om att samarbetet skulle utfalla väl (strategisk chef, 
StorMat, 04-04-27). MiniPack hade i sin tur stort förtroende för att StorMat 
skulle hjälpa dem att utvecklas som producent. När förtroendet sedan successivt 
försämrades, genom att företagen inte fick ut vad de ville av samarbetet, 
försvagades relationen, och kommunikationen blev sporadisk och formell 
(ledningschef, MiniPack, 04-04-30).  
 
 

5.3.2 Strukturen på förhållandet mellan StorMat och MiniPack 

 
Genom att använda oss av de fyra faktorer som Hougaard/Bjerre (2003) tar upp 
kan vi analysera strukturen på förhållandet mellan StorMat och MiniPack. 
Eftersom företagen redan sedan tidigare var involverade i ett samarbete med 
varandra präglades relationen redan av ett visst mått av förtroende, vilket anses 
skapa kontinuitet i en relation och därmed ökar förutsättningarna för ett 
långvarigt samarbete. I relationen mellan StorMat och MiniPack minskade 
förtroendet allteftersom vilket därmed försämrade förutsättningarna för ett 
långvarigt samarbete.  
 
Komplexiteten i interaktionen mellan StorMat och MiniPack har under 
samarbetets gång blivit allt större på grund av företagens problem att 
kommunicera med varandra. Detta har också fått till följd att kontroll- och 
övervakningskostnaderna har stigit hos StorMat (strategisk chef, StorMat, 04-
04-27). En annan sorts komplexitet föreligger också eftersom parterna har ett 
beroendeförhållande genom kontraktet och de tillgångsspecifika resurser som 
StorMat överfört till MiniPack. Detta gör det mer komplicerat för parterna att 
bryta relationen och man blir inlåsta i relationen. 
 
Den informella faktorn har inte fått så stor betydelse för relationens utveckling. 
Däremot var den betydelsefull för att funktionen skulle outsourcas till 
MiniPack, då företagen tidigare samarbetat. Vi menar dock att de ekonomiska 
aspekterna har minskat den eventuella vänskapen som funnits i relationen. 
Vilket även har lett till att den initiala kompisanda som fanns i relationen har 
förbytts till formell kommunikation mellan de båda företagens anställda. Det 
viktigaste idag för en relation är att man förstår varandras språk (Palmer/Hardy, 
2000), vilket uppenbarligen inte är fallet i den här relationen. 
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”Vi talar inte samma språk” (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
 
”De tror att de är förståsigpåare och ibland talar vi inte samma språk” 
(ledningschef, MiniPack, 04-04-30) 

 
Symmetrin mellan företagen är ytterligare en avgörande faktor för att en relation 
ska fungera. I StorMat och MiniPacks fall har det varit svårt att uppnå symmetri 
då StorMat är ett globalt företag medan MiniPack är ett lokalt företag. 
Hougaard/Bjerre (2003) menar att en relation mellan ett globalt och ett lokalt 
företag kan bli problematisk eftersom det globala företaget tenderar att få större 
inflytande. Detta har också skett i den här relationen då StorMat genom avtal 
lyckats pressa MiniPack att producera funktionen till ett för dem ofördelaktigt 
pris. StorMats press på MiniPack har lett till att MiniPack inte kunnat utföra 
funktionen med lönsamhet (operativchef, MiniPack, 04-04-30) 
 
Allteftersom relationen blev sämre började företagen att vidta defensiva 
åtgärder för att försvara sitt egenintresse. MiniPack gjorde som bekant avkall på 
kvaliteten för att kunna producera till det låga priset som var avtalat. Dessutom 
brydde man sig inte längre om att hålla de utlovade leveranstiderna (operativ 
chef, StorMat, 04-04-27). StorMat svarade med att inte vara lika behjälpiga 
med kunskapsöverföringen. Idag försöker dock företagen föra en diskussion om 
hur de ska förbättra relationen för att få rätsida på samarbetsproblemen 
eftersom båda parterna har förhoppningar om att relationen så småningom ska 
bli framgångsrik igen (operativ chef, StorMat, 04-04-27). 
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6 Slutsatser 
 
 
 

 
I det avslutande kapitel sammanfattar vi vad vi har kommit fram till i 
analysen. Vi knyter samtidigt an till uppsatsens inledande 
problemdiskussion och framförallt uppsatsens syfte. 

 
 
 
 
Vår studie har behandlat en outsourcingrelation mellan ett stort globalt företag 
och ett mindre lokalt företag där vi har försökt visa på de attribut som påverkar 
en outsourcingrelation. Under arbetets gång har det visat sig att teorins 
modeller inte alltid tar hänsyn till företagens storlek vid en 
outsourcingsituation. Vi anser emellertid att detta är en faktor som i högsta grad 
påverkar förhållandet mellan parterna. 
 
Vi har i uppsatsen kommit fram till att det råder ett starkt beroendeförhållande 
mellan StorMat och MiniPack, precis som transaktionskostnadsteorin förutspår. 
Dessutom har vi kommit fram till att beroendet är olika starkt på kort och lång 
sikt, framförallt ur StorMats synvinkel. 
 
På kort sikt har MiniPack ett beroende till StorMat eftersom StorMat utgör en 
väsentlig del av MiniPacks verksamhet. MiniPacks ledningschef uttryckte 
möjligheterna för företaget när han menade att om företaget klarade av att 
samarbeta med ett så prestigefyllt företag som StorMat så klarade företaget av 
allting. Om man däremot inte klarade av att samarbeta skulle det innebära ett 
hårt slag mot MiniPack, både beträffande prestige och den egna självkänslan. 
Dessutom skulle kunskapsutbytet mellan företagen upphöra, ett utbyte som 
framförallt MiniPack har tjänat på. Kort uttryckt är alltså incitamenten för att 
MiniPack skulle vilja fortsätta samarbetet goda. 
 
Däremot är MiniPack inte på något sätt beroende av StorMat på grund av 
kortsiktiga ekonomiska skäl eftersom samarbetet fortfarande inte har gett 
MiniPack någon vinst. Om avtalet mot förmodan skulle brytas skulle 
MiniPacks ekonomi på kort sikt kanske till och med kunna förbättras. 
 
På kort sikt har även StorMat ett beroende mot MiniPack. 
Transaktionskostnadsteorin säger att beroendet mellan två företag i en 
outsourcingrelation ökar om samarbetet utgörs av tillgångsspecifika 
investeringar, något som också stämmer in på vår empiri. Efter att ha skänkt 
sina gamla maskiner till MiniPack ligger StorMat lite i händerna på MiniPack 
och kan inte utan problem byta leverantör. Därför var det viktigt för StorMat att 
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utforma ett vattentätt kontrakt som reglerar samarbetet med MiniPack. 
Kontraktet löper på tio år och förbinder MiniPack att leverera de outsourcade 
produkterna till ett bestämt pris. Det finns i praktiken små möjligheter till 
flexibilitet även om StorMat vill låta detta vara gällande.  
 
StorMat är naturligtvis medvetna om vikten av ett fördelaktigt kontrakt, 
speciellt eftersom företaget hamnar i ett kortsiktigt beroende gentemot sin 
leverantör. Det är också därför som denna typ av storföretag håller sig med hela 
avdelningar som enbart sysslar med att förhandla, upprätta kontrakt och skriva 
avtal. Genom ett fördelaktigt avtal kan StorMat hålla sin leverantör i schack, 
åtminstone fram till att kontraktet tar slut och nya förhandlingar tar vid. 
 
När kontraktet tar slut ser vi tre alternativ för StorMat. Det första är att förnya 
kontraktet med MiniPack. Detta kommer troligtvis att innebära att kostnaderna 
stiger en aning eftersom MiniPack har visat sig missnöjda med den nuvarande 
prisnivån och vill förhandla upp priset.  
 
Det andra alternativet är att flytta funktionen från MiniPack och antingen 
förlägga den hos en annan leverantör eller insourca den. Detta förslag skulle 
dock innebära markant högre kostnader för StorMat som både måste leta upp 
och lära upp en ny leverantör. Om företaget väljer att insourca funktionen måste 
det dessutom köpa nya maskiner och skaffa sig nödvändig kunskap både för att 
sköta maskinerna men också för att lära sig produktionsprocessen i stort.  
 
Det tredje alternativet är att helt lägga ner eller sälja ut funktionen. Med tanke 
på hur StorMat har vårdat relationen till MiniPack är det rimligt att anta att 
företaget inte är intresserat av en fortsättning på samarbetet. De är emellertid 
inte heller intresserade av att byta leverantör eller insourca på grund av det 
kostsamma förfarande som det innebär.  
 
En annan viktig slutsats vi har dragit är att symmetrin mellan företagen är en 
faktor som har fått stor betydelse för förhållandets karaktär. StorMat har 
bekräftat teorins påstående om att ett stort globalt företag kan dra nytta av sin 
erfarenhet, kompetens och storlek vid kontraktsförhandlingar med en mindre 
lokal leverantör. Eftersom StorMat är ett multinationellt företag med ett starkt 
varumärke är det en eftertraktad samarbetspartner för mindre leverantörer. 
Dessa leverantörer tenderar därför att vara angelägna om att gå in i en relation 
med StorMat bland annat tack vare den prestige detta kan innebära. 
Tillsammans med faktumet att det finns många små leverantörer och få 
storföretag blir följden att leverantörernas offerter pressas ned. Detta leder till 
att StorMat många gånger redan från början har ett övertag gentemot mindre 
leverantörer.  
 
De defensiva åtgärder, i form av försämrad kvalitet och minskat 
kunskapsutbyte, som båda företagen använde sig av fick negativa konsekvenser 
för relationen. Vi anser att samarbetet hade kunnat fungera bättre om företagen 
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inte enbart agerat i eget intresse, utan istället prioriterat utvecklingen av 
relationen. Detta är något som företagen har insett och har därför börjat 
diskutera på mer regelbunden basis hur samarbetet ska kunna förbättras.  
 
Vi har slutligen kommit fram till två motiv för att outsourca som inte tas upp i 
någon större utsträckning i litteraturen. Under våra intervjuer på StorMat har 
det framkommit att en stor kostnad för StorMat är de generösa villkor de 
erbjuder sina anställda vid uppsägning, samt de stora kostnaderna för 
kvalitetsövervakning. På dessa båda områden ligger StorMat långt över vad 
som krävs av rådande lagstiftning i Sverige, som ändå måste anses ha en 
internationellt sett hög standard (strategisk chef, StorMat, 04-04-27). 
Underlåtande av dessa faktorer kan skapa badwill för StorMat och få stora 
negativa effekter för företagets varumärke på såväl lokal som global nivå. 
 
De generösa villkor som StorMat erbjuder sina anställda gör att företaget har 
höga avvecklingskostnader (strategisk chef, StorMat, 04-04-27).  Om ett 
företag har en långsiktig strategi att avveckla en funktion kan det med fördel 
outsourcas till en extern leverantör. Funktionen kan på detta sätt fungera som 
en kassako under sina sista år. Företaget sänker på så sätt sina kostnader och 
ökar därmed även sina marginaler för funktionen. När funktionen väl 
avvecklats slipper det outsourcande företaget de höga avgångsvederlagen, och 
framförallt den badwill, som är förknippad med att avveckla en funktion. 
Berörd personal kan erbjudas nya jobb hos leverantören där de kan bidra med 
värdefull kunskap, eller erbjudas andra lösningar inom företaget.  
 
Kvalitetsövervakningen är väldigt viktig för internt tillverkade varor, men vi 
får inte samma intryck när våra respondenter talar om kvalitet på outsourcade 
produkter. Vi gör denna tolkning eftersom StorMat väljer att avsluta 
kvalitetsövervakningen trots att kvaliteten inte håller önskvärd standard. Vi 
menar att detta är en följd av att StorMat genom outsourcingen avsäger sig en 
stor del av ansvaret för funktionen, och är inte direkt ansvarig till eventuell 
kvalitetsbrist. På detta sätt kan StorMat undgå en stor del av den badwill som 
uppstår vid eventuella fel på varorna. 
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Figurlista 
 

 
Figur 1. Outsourcingens fördelar och nackdelar, sid 

 
Figur 2. Den dynamiska balansen i organisationen, sid (Hendry, 1995). 

 
Figur 3. Long & Vickers-Koch sorteringsmodell för aktiviteter, sid (Axelsson, 
1998, s 204). 
 
Figur 4. Olika förhållanden mellan företaget och leverantören i en 
outsourcingrelation, sid (Hougaard/Bjerre, 2003). 
 
Figur 5. De fyra strukturella attribut som företag-leverantörförhållandet 
bygger på, sid (Hougaard/Bjerre, 2003). 
 

Figur 6. Relationen mellan StorMat och MiniPack i nätverksorganisationen, 
sid. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide StorMat AB 
 
Personligt 

1. Vilken är din position i företaget? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Befogenheter? 
3. Vilken är din roll i outsourcingprocessen?  
 

Verksamhetsfrågor 
1. Hur definierar ni företagets kärnkompetens? 
2. Vad är företagets vision och vad är er strategi för att nå dit? 

 
Bakgrund 

1. Vilken funktion har ni outsourcat? 
2. Varför valde ni att outsourca just denna funktion? 
3. Vem eller vilka tog initiativet till outsoucingen? 
4. Hur såg det ut innan outsourcingen? 
5. Har fysiska resurser och personal överförts till leverantören 
6. Hur länge sen var det ni ousourcade funktionen? 

 
Motiv till outsourcing 

1. Vilka var era främsta skäl till ert beslut att outsourca funktionen? (öppen fråga) 
- fokusera på kärnverksamhet 
- frigöra resurser 
- öka flexibiliteten 
- kostnadsbesparing 
- kvalitetstänkande 
- kompetensutveckling 

 
2. Var beslutet en del av en långsiktig strategisk plan eller var det mer av operativ 

karaktär? 
3. Vad ville ni uppnå med outsourcingen? 
 

Beslutsunderlag till outsourcingen 
1. Vilka typer av utvärderingar gjorde ni av verksamheten innan beslutet? (öppen 

fråga) 
- kostnadsanalyser 
- andra kalkyler 
- kvalitet  

2. Hur valde ni ut er outsourcingleverantör/partner?  
3. Vilka kriterier var viktiga för ert val av leverantör/partner (pris, service, 

utvecklingssamarbete? 
 

Relationen 
1. Hur fungerar samarbetet mellan er och er outsourcingleverantör? 

- (vad är bra och vad är dåligt) 
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2. Hur starkt är beroendeförhållandet mellan er och MiniPack AB 
3. Har ert samarbete förändrats över tiden? 

(- om ja, på vilket sätt och varför) 
4. På vilket sätt är ert samarbete reglerat rent formellt? 

(- vilka avtal och kontrakt finns)  
5. Hur fungerar kunskapsöverföringen och kommunikationen mellan företagen? 

(- är det ett givande och tagande dvs. en tvåvägs kommunikation)  
6. Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målkongruens mellan företagen?  
7. Hur övervakar och kvalitetssäkrar ni den outsourcade produktionen? 
8. Hur ser ni på ert framtida samarbete?   

- kommer ni att fortsätta ert samarbete?  
(- om ni inte vill fortsätta ert samarbete, planerar ni att insourca produktionen.)  

        
Konsekvenser 
 

1. Vad har outsourcingen inneburit för ert företag? 
2. Har era mål med outsourcingen uppnåtts? 

(- vilka mål har uppnåtts och vilka inte, varför?) 
         3.   Vad har ni vunnit och vad har ni förlorat på er outsourcing? 

4.   Har ni upplevt andra konsekvenser än de förväntade? 
5.   Vilka andra lärdomar har ni dragit? 
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Intervjuguide MiniPack AB 
 
Personligt 

1. Vilken är din position i företaget? 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter? Befogenheter? 
3. Vilken är din roll i outsourcingprocessen?  
 

Verksamhetsfrågor 
1. Hur definierar ni företagets kärnkompetens? 
2. Vad är företagets vision och vad är er strategi för att nå dit? 

 
Bakgrund 

1. Vilken verksamhet har StorMat AB outsourcat till er? 
2. Vad avgjorde att ni tackade ja till ordern? 

 
Orsaker till ordern 

1. Hur kan ni producera effektivare än StorMat AB? 
2. (Vad gör ni bättre, och sämre, än vad StorMat AB gjorde?) 
3. Vilka faktorer avgjorde att ni fick ordern från StorMat AB 

 
Relationen 

1. Hur fungerar samarbetet mellan er och StorMat AB? 
a. (vad är bra och vad är dåligt) 

2. Hur starkt är beroendeförhållandet mellan er och StorMat AB 
3. Har ert samarbete förändrats över tiden? 
4. (- om ja, på vilket sätt och varför) 
5. På vilket sätt är ert samarbete reglerat rent formellt? 
6. (- vilka avtal och kontrakt finns)  
7. Hur fungerar kunskapsöverföringen och kommunikationen mellan företagen? 
8. (- är det ett givande och tagande dvs. en tvåvägs kommunikation)  
9. Vilka åtgärder har vidtagits för att uppnå målkongruens mellan företagen?  
10. Hur upplever ni övervakningen ifrån StorMat AB sida? 
11. Hur ser ni på ert framtida samarbete?   

a. kommer ni att fortsätta ert samarbete?  
12. (- om ni inte vill fortsätta ert samarbete, planerar ni att insourca produktionen.)  

 
Konsekvenser 

1. Vad har denna verksamhet inneburit för ert företag? 
2. Har era förväntningar med verksamheten slagit in? 
3. Vad har ni vunnit och vad har ni förlorat på verksamheten? 
4. Har ni upplevt andra konsekvenser än de förväntade? 
5. Vilka andra lärdomar har ni dragit? 

 


