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1. Inledning 
 
 

I inledningen presenteras bakgrunden till detta arbete, hur vi har tänkt och ur vilket 
perspektiv vi ser på fenomenet outsourcing. Vidare följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i syftet med uppsatsen. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i dagens samhälle har 
utvecklat nya framgångsfaktorer för företagen. Framgångsfaktorerna utgörs i dag av 
snabbhet, flexibilitet och innovation (Normann, 2000). De allt snabbare livscyklerna 
och kortare utvecklingstiderna, men även lågkonjunkturen tvingar alla företag att se 
över sina kostnader (Wallström, 2002). Det gör att företag i mer eller mindre 
utsträckning beslutar att lägga ut en eller flera aktiviteter inom företaget till 
utomstående leverantörer. Outsourcing finns som en räddningsplanka och företagen 
lägger ut sina aktiviteter för att snabbt sänka kostnaderna (Wallström, 2002).  
 
Eftersom trenden inom outsourcing ökat under 90-talet (Axelsson,1998) har det 
uppstått nya leverantörer som säger sig kunna klara åtaganden i form av 
utkontraktering av hela affärsprocesser. Det innebär en stor risk att outsourca hela sin 
verksamhet eftersom det inte är säkert att leverantören verkligen klarar av sina 
åtaganden (Wallström, 2002). Trots att företagsledare i allt större utsträckning förstår 
att outsourcing som endast syftar till kortsiktig kostnadsbesparing, inte ger lika 
mycket som en långsiktig kunskapsbaserad outsoursing (Quinn, 1999). Så är det just 
kortsiktigheten som skapar stora risker för att jakten på kostnadsbesparingar skall 
misslyckas (Wallström, 2002).  
  
Vikten av att företagsledare bör se outsourcingen både ur ett kortsiktigt och 
långsiktigt perspektiv lyfts fram av forskaren John Hendry. Ur ett kortsiktigt 
perspektiv anser han att vissa effektivitetsvinster uppstår, dock är dess långsiktiga 
positiva inverkan osäker, däribland företagets långsiktiga lärande. I dag är 
framgångsrika företag de som kontinuerligt skapar ny kunskap, för den vidare genom 
företaget och snabbt förankrar den i nya produkter och teknologier i en föränderlig 
omvärld (Hendry, 1995).  

 
HR avdelningen ställs inför samma situation som andra aktiviteter när företaget 
tänker över beslutet att outsourca (Greer, Youngblood, Gray, 1999). HR avdelningar 
består till stor del av aktiviteter som kan avskiljas från huvudprocessen, bland annat 
löneadministration, personalarkiv, förmåner och urval av ansökningshandlingar vid 
rekrytering. De är därför ett exempel på bra studieobjekt för outsourcing. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

När vi fördjupade oss i hur ett företag förändrar sin organisation genom outsourcing 
ledde det in oss i problematiken kring att outsourcing som görs med anledning av att 
vinna effektivitet på kortsikt kan påverka företagets långsiktiga lärande. Intresset 
kring problematiken väcktes främst med anledning av att beslutet om outsourcing inte 
alltid rör sig om väl genomtänkta strategier, utan snarare beslut som tagits i syfte att 
på kort sikt orsaka kostnadsbesparingar. Att se till de mer långsiktiga konsekvenserna 
kan vara något som bortses vid beslutet om outsourcing. Vi är medvetna om att 
begreppen kort- och lång sikt kan väcka funderingar om hur lång tid det egentligen 
handlar om. Vi kommer i detta arbete att hävda att kort sikt är de närmaste åren direkt 
efter genomförandet av outsourcingen. Och för att få grepp om lärande på lång sikt, 
så ser vi det lärande som sker genom att enskilda individer inom företaget lär som 
lärande på kort sikt, medan företagets förmåga att anpassa sig till förändringar ses 
som lärande på lång sikt. 

 
Att outsourca delar av HR avdelningen är liksom, vid outsourcing av andra 
funktionella områden förknippat med både för- och nackdelar (Greer, Youngblood, 
Gray, 1999). En diskussion kring för- och nackdelar med outsourcing bör ske utifrån 
de formella och informella strukturer som de facto existerar i ett företag (Hendry 
1995). Vid varje signifikant förändring inom ett företag, som exempelvis outsourcing 
kan det finnas en risk för att samspelet mellan de formella och informella strukturerna 
störs av outsourcing (Hendry,1995). Hendry pekar här på att faktorer som kultur, 
kommunikation, koordination och balansen mellan kortsiktig effektivitet och 
långsiktigt lärande kan bli lidande. Effektivitet som är en av huvudorsakerna till 
outsourcing är viktig ur ett kortare perspektiv medan organisatoriskt lärande är viktigt 
för företaget ur ett mer långsiktigt perspektiv för att företaget skall kunna vara 
konkurrenskraftigt på lång sikt (Hendry, 1995). Lärande är förmågan att anpassa sig 
till nya situationer och omständigheter (Hendry 1995). För att undersöka om det 
långsiktiga lärandet har påverkats inom företaget, vill vi studera, hur och med vilka 
medel företaget har anpassat sig till den nya situation som har uppstått i företaget i 
samband med att de har outsourcat sin HR–avdelning, för att vinna effektivitet.   
 
Vilken ny situation har uppstått i företaget? Vilka förändringar är det företaget bör 
anpassa sig till? Är de anställdas kunskap och erfarenheter viktiga medel för att 
anpassa sig till förändringar inom företaget? Anser företaget att de genom att 
outsourca HR-avdelning blivit mer effektiva?  

 
 

1.3 Syfte    
 

Vårt syfte är att beskriva hur outsourcingen av ett företags HR-avdelning, som 
genomförs för att leda till effektivitet på kort sikt, kan påverka företagets lärande på 
lång sikt.  
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1.4 Disposition 
 

Kapitel 1     Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till detta arbeta, hur vi har 
tänkt och ur vilket perspektiv vi ser på fenomenet outsourcing. 
Vidare följer en problemdiskussion som mynnar ut i syftet med 
uppsatsen.  
 

Kapitel 2 Metod 
I metodavsnittet beskrivs på vilket sätt arbetet kring uppsatsen 
har utformats och hur datainsamlingen har genomförts. Därefter 
följer en diskussion kring tillförlitlighet och kvalitet i arbetets 
olika processer samt i de slutsatser som dras.  
 

Kapitel 3 Teori 
Vi kommer i detta avsnitt närmare beskriva de teorier som vi 
anser vara relevanta för att beskriva fenomenet outsourcing. 
Genomgången börjar på en genomgripande nivå om outsourcing 
Vi går sedan vidare med att beskriva den dynamiska balansen 
och fördjupar oss i begreppen effektivitet och lärande.  

 
Kapitel 4 Företags presentationer 

I detta avsnitt kommer vi kort att presentera vårt fallföretag som 
använts för datainsamlingen.  
 

Kapitel 5  Analys 
I detta avsnitt tillämpas den tillgängliga teorin på empirin. 
Analysen börjar med en övergripande analys av outsourcingen 
av HR-aktiviteterna för att därefter djupare fokusera på balansen 
mellan effektivitet och lärande. 
 

Kapitel 6 Slutsats  
Slutsatsen knyter samman uppsatsens syfte och problem 
diskussion. Slutsatsen lyfter fram de viktiga aspekterna i 
analysen 
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2. Metod 
 

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

 
 

2.1 Val av ämne 
 

Vetskapen om att allt fler företag outsourcar sina HR-aktiviteter intresserade oss och 
vi valde därför att ha ett företag som outsourcar sina HR-aktiviteter som grund för 
våra empiriska studier.  
 
Detta arbete kommer att koncentrera sig gällande ett företag som ingår i en koncern. 
Den outsourcing som skett kan vid en första anblick främst tyckas klassas som en 
omstrukturering inom företaget. Trots att outsourcingen av företagets HR-aktiviteter 
har skett till ett företag som även det ingår i koncernen så kan vi konstatera att det rör 
sig om en outsourcing och inte enbart en omstrukturering inom företaget. Det beror 
på att det outsourcande företaget och det levererande företaget är två vitt skilda 
aktiebolag, de utför två helt olika verksamheter. Det levererande företaget ses inte 
heller som någon specialist på HR-aktiviteter inom koncernen. De HR-aktiviteer som 
är outsourcade har tidigare traditionellt utförts inom företaget men är nu utkontrakterade, i 
enlighet med Axelssons (1998) definition på outsourcing i avsnitt 3.1.  
 
Vi vill i vårt arbete studera vad som sker inom företaget efter att beslut har fattas om 
att outsourca sina HR-aktiviteter. Men då man inte outsourcat hela HR-avdelningen 
så vill vi även studera hur de aktiviteter som fortfarande finns inom företaget 
hanteras.  
 
Att beslutet om outsourcing av HR-aktiviteter handlar om en balansgång mellan 
formella och informella faktorer påpekar Greer, Youngblood, Gray (1999). Därför 
förväntas beslutet om outsourcing av HR-aktiviteter diskuteras utifrån de formella 
och informella strukturer som faktiskt existerar i ett företag (Hendry,1995). Och som 
tidigare nämnts lägger vi vikten vid att undersöka balansen mellan effektivitet och 
lärande. 
 
Denna studie kommer att utföras utifrån påståendet att en outsourcing som genomförs 
för att vinna effektivitet på kort sikt, kan påverka företagets lärande på lång sikt 
(Hendry,1995). Interaktionen mellan det outsourcande företaget och det levererande 
företaget är stark. Det levererande företagets sätt att utföra HR-aktiviteterna påverkar 
näst intill direkt det outsourcande företaget, vi har trots det valt att belysa outsourcing 
situationen utifrån det outsourcande företaget.  
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Arbetet begränsas till det outsourcande företaget. Studien kommer att genomföras på 
det outsourcande företaget som utgör vårt fallföretag, Silke AB, vilka tog beslutet att 
outsourca vissa HR-aktiviteter i januari 2003. Vi har dock insamlat empiriskt material 
från det levererande företaget Kex AB, som hjälper oss att analysera 
outsourcingrelationen. 
 
Då vårt resultat endast rör ett fallföretag kan inga direkta generella slutsatser dras, 
men företaget är inte unikt på något sätt, utan resultatet kan tänkas vara representativt 
för andra företag som outsourcar HR-aktiviteter. Studien vill främst lyfta fram hur 
situationen i fallföretaget ser ut i verkligheten och hur väl det stämmer överens med 
tidigare förankrade teorier och tankar.  
 

 

2.1.1 Abduktion 
 
Vid val av undersökningsmetod finns det två olika huvudtillvägagångssätt som 
forskaren kan använda sig av, deduktion, bevisandets väg respektive induktion, 
upptäcktens väg (Holme, Solvang, 1997). Båda angreppssätten anger 
tillvägagångssätt utifrån vilka man kan dra vetenskapliga slutsatser. Det deduktiva 
angreppssättet har sin utgångspunkt i teorin. Forskaren utgår då ifrån en befintlig teori 
och drar slutsatser utifrån generella principer till det mer specifika (Andersen, 1998). 
Det induktiva angreppssätet har sin utgångspunkt i empirin. Angreppssättet strävar 
efter att bygga upp en ny teori och slutsatserna dras ofta först i enstaka fall för att 
senare testas och förhoppningsvis generaliseras (Andersen, 1998). 
 
Ett alternativt sätt, som vi ämnar använda är abduktion. Vid valet av metoden 
abduktion utgår man både ifrån teori och empiri och har därför en blandning av både 
deduktion och induktion. Den deduktiva metoden har dock större inslag än den 
induktiva metoden, eftersom abduktion inte tar avstånd ifrån den teoretiska biten, 
vilken den induktiva metoden gör (Alvesson & Sköldberg, 1994). Att använda 
abduktion innebär att innan analysen av empirin genomförs så går man igenom 
studier av tidigare litteratur inom området, denna litteratur kombinerar sedan med 
analysen. Studien av litteratur används inte för att strikt applicera de existerande 
teorierna på det empiriska materialet, utan för att få inspiration till teoretiska mönster 
som ger förståelse. Man tolkar ett enskilt fall och under processen utvecklas både det 
teoretiska mönstret och det empiriska tillämpningsområdet. Under tolkningen av det 
enskilda fallet justeras och utvecklas teorin (Alvesson & Sköldberg). 
 

Vår första inblick i ämnet och företaget ledde in oss på vissa valda delar av teorin. 
Utifrån de tolkningar och den förståelse vi fått, utformade vi vår första intervjuguide 
och genomförde vår första intervju. Efter den första intervjun då vi samlat in en stor 
del empiriskt material, konstaterade vi att det fanns mer teori som ansågs relevant för 
vår analys. Vi utvecklade intervjuguiden utifrån nya tolkningar som vi fått då vi 
fördjupat oss i ytterligare litteratur. Vi har därmed skapat oss en förståelse för det 
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undersökta ämnet dels utifrån teorin och dels utifrån empirin.    
 

 

2.2 Undersökningsmetod  
 

Efter att vi valt vilket angreppssätt som skall tillämpas på vår studie måste vi avgöra 
vilken metod som ska användas vid datainsamlingen. Vid samhällsvetenskapliga 
studier brukar man skilja mellan två huvudformer av metoder, kvalitativ och 
kvantitativ metod (Andersen, 1998).  
 
En kvalitativ studie innebär att undersökare genom olika typer av datainsamling kan 
skapa en ökad förståelse och kunskap för det problem denne studerar. Här är det 
undersökarens uppfattning och tolkning av information som är av betydelse (Holme, 
Solvang, 1997). En kvantitativ studie innebär istället att data omvandlas till värden 
och mängder och utifrån detta gör man vanligen statistiska analyser. Metoden har 
ganska klara riktlinjer för hur man ska genomföra sin undersökning och den strävar 
efter att försöka förutsäga ett visst fenomen (Holme, Solvang, 1997). Man kan se det 
som att den kvantitativa metoden i huvudsak jobbar med att bevisa och förklara 
teorier med hjälp av grunder i statistiska, matematiska och aritmetiska formler medan 
den kvalitativa däremot är av en mer subjektiv tolkande karaktär, den syftar till att 
tolka och skapa förståelse (Andersen, 1998).  
 
Vår studie förutsätter en nära interaktion mellan oss och vårt studieobjekt, då vårt 
undersökningsområde är av mer abstrakt karaktär. Den kvalitativa metodens 
flexibilitet och närhet till studieobjektet är viktiga anledningar till vårt val av denna 
metod. Vi söker även få en holistisk bild av företaget i vår fallstudie, vilket kräver en 
kvalitativ ansats (Seminarie Andersen et al, Kvantitativa och Kvalitativa metoder, 
16/5 2003 Ekonomihögskolan Lund). Den kvalitativa metoden stämmer överens med 
vårt syfte, då vi intresserar oss för det säregna, det unika eller det eventuellt 
avvikande. Vårt kunskapssyfte är primärt ”förstående” inte ”förklarande”, vi vet ju 
ännu inte hur det förhåller sig. 
 
 

2.3 Datainsamling 
 

Datainsamlingen kan ta sig uttryck i olika former. Det är den information som skall 
utgöra underlag för uppsatsen. Den datainsamling vi har gjort grundar sig både i 
primär- och sekundärdata.  
 
 

2.3.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata utgörs av den information som andra redan samlat in och som i de 
flesta fall består av tryckt material (Lundahl, Skärvard, 1999).När vi planerat vår 
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datainsamling har vi ställt oss frågorna: 
 

• Finns det sekundärdata om det vår studie berör och var kan vi hitta den? 
• Hur kan dessa sekundärdata utnyttjas och analyseras för att belysa och besvara 

vår problemställning?  
• Är sekundärdata tillräcklig för att besvara vår problemställning, eller ska vi 

även använda oss av primärdata? (Lundahl,Skärvad 1999 s 132) 
 

Studiens sekundärdata har samlats in via böcker, artiklar, tidigare uppsatser och 
Internet. Insamling av sekundärdata är en tidskrävande process som innefattar vissa 
svårigheter då det gäller att göra ett urval av endast relevanta data. För att undvika 
insamling av irrelevanta data har vi först läst uppsatser inom relevanta ämnesområden 
för att få en överblick över lämplig litteratur. Även källförteckningar i tillämpliga 
böcker och artiklar genomsöktes för att finna författare och titlar som återkommande 
refererades till, vi fick även tips om relevanta källor av vår handledare. Vi gick 
igenom dessa data vi samlat in för att få ökad förståelse om vår problemställning och 
val av metod samt om de valda teorierna. Sekundärdatan är dock inte tillräckligt för 
att vi ska kunna reda ut vår problemställning.  
 
 

2.3.2 Primärdata 
 

Genom en fallstudie kommer vi i huvudsak samla in kvalitativ primärdata. Fallstudier 
är mycket vanligt förekommande vid kvalitativt uppbyggda studier. Denna metod har 
på grund av detta kommit att betraktas som nästan synonym med kvalitativ forskning 
och analys (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi avser samla in våra primärdata genom 
intervjuer hos det fallföretag vi valt, men även genom att intervjua det företag som 
levererar HR-aktiviteterna till vårt fallföretag.  
 
Personliga intervjuer 
 
Insamlande av information genom intervjuer är en form av datainsamling som är 
nödvändig i de flesta utredningssammanhang. I varje enskild undersökning är det 
viktigt att klargöra vilken typ av intervjuer som skall genomföras, hur 
intervjupersoner ska identifieras, kontaktas och förmås att medverka i studien och 
vilken intervjuteknik som ska tillämpas (Lundahl, Skärvard, 1999).  
 
Personliga intervjuer med olika personer på management nivå inom företaget anser vi 
vara de bästa respondenterna. Personerna har olika nyckelroller och är direkta 
intressenter för förståelsen av outsourcing relationen. Vi tog först kontakt med 
Bolagschefen för Silke AB. Han blev anställd efter att HR-aktiviteterna blivit 
outsourcade. Han kunde därför ge en bild av nuläget ur ett ledningsperspektiv. Han 
rekommenderade oss att intervjua Controllern i samma bolag, även han anställd efter 
att outsourcingen skett. Controllern skulle kunna ge en mer detaljerad bild av nuläget. 
Därefter finns att intervjua en Linjechef i Silke AB som arbetar med kärnaktiviteter 
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och har en bild av hur HR-avdelning fungerade innan den blev outsourcad. Vi har 
även avslutningsvis blivit erbjudna att intervjua en HR-chef och en Lönechef på 
företaget Kex AB, vilka har hand om HR-uppgifterna åt Silke AB. Där kan vi få 
insyn i hur HR-avdelning drivs idag och hur relationen med Silke AB fungerar. 
 
  
Då vi valt ut de direkta intressenter som skall intervjuas kommer vi att ringa upp 
dessa personer för att presentera oss själva och liksom vår utredning. Därefter 
kommer vi att skicka frågorna till respondenterna för att de skall få tid att sätta sig in i 
problemställningen. Vi tror att om de personer som skall intervjuas är väl medvetna 
om vad som väntar dem kommer det att bli lättare att förmå dem att deltaga i 
intervjun.  
 
Vi är medvetna om att det av naturliga skäl kan vara mer känsligt att intervjua direkta 
intressenter (Lunddahl & Skärvad 1999). Det kan till exempel finnas en 
intressekonflikt mellan vår studies mål och den outsourcingsituation som råder. Vissa 
frågor kan vi anta är mer känsliga en andra. Dessa frågor kommer vi i förväg försöka 
dela upp i delfrågor så att de blir mindre känsliga. Vi har dock ambitionen att försöka 
få fram de svar vi hade fått om vi ställt den känsliga frågan direkt till respondenten. 
Vi är även medvetna om att det är förknippat med problem att intervjua personer på 
management nivå. De är ofta vana vid att bestämma och pratar lättare om det som 
intresserar dem än det som intresserar intervjuaren. Det är helt enkelt svårare att styra 
intervjun (Andersen, 1998). För att underlätta intervjuerna har vi försökt ha så mycket 
kännedom om problemområdet som undersökningen handlar om. 
 
Vid personlig intervju har vi möjlighet att förklara vissa frågor för respondenten för 
att undvika missförstånd och följdfrågor kommer att kunna ställas. Fördelarna med 
personliga intervjuer är att man kan observera vad som kommuniceras med 
kroppshållning och gester. För att undvika att omedvetet påverka respondenten 
genom att ställa ledande frågor kommer vi att inleda med så neutrala frågor som 
möjligt. Om vi ställer följdfrågor eller förklarar en fråga kommer det att göras på ett 
så objektivt sätt som möjligt för att inte leda in respondenten på ett passande svar.  
 
Det finns två stora huvudtyper av intervjuer, standardiserade och ostandardiserade. I 
de standardiserade har man bestämt frågorna och deras följd på förhand och samma 
frågor ges till alla respondenter. I den ostandardiserade intervjun kan man välja 
frågornas följd och deras formulering under intervjun, den är mer flexibel och 
situationsanpassad. Det finns också ett mellanting, semistandardiserade intervjuer där 
vissa frågor är fastställda och ges till alla respondenter medan andra är specifika för 
respondenten. Den standardiserade gör det lätt att bearbeta resultatet kvantitativt 
medan den ostrukturerade ger ett större djup och bättre möjlighet till kvalitativ 
bearbetning. Trots att den ostrukturerade intervjun anses ge bättre möjlighet till 
kvalitativ bearbetning har vi valt den semistandardiserade intervjun. Vi har valt denna 
typ av intervju för att kunna utgå ifrån en fast grund i intervjuguiden men samtidigt 
kunna vara flexibla och ha möjlighet att situationsanpassa intervjuerna (Lundahl,  
Skärvad 1999). 
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2.3.3 Anonymitet 
 
Vårt fallföretag har valt att vara anonyma för att skydda sina relationer och image på 
marknaden. I uppsatsen väljer vi att benämna det outsourcande företaget Silke AB 
och det levererande företaget Kex AB. 
 
 

2.4  Databearbetning 
 
Intervjuerna renskivs tillsammans av de båda gruppmedlemmarna. Intervjuerna delas 
därefter upp och grupperas i kategorier efter de frågeställningar som de kunde 
kopplas till. Intervjuerna analyseras därefter för att belysa studiens problem och syfte. 
Vid analysen av intervjuerna används relevant teori som utgångspunkt. Innan 
analysen av intervjuerna hade vi gått igenom relevant teori på området, denna teori 
kombinerades sedan med analysen av intervjuerna. Under analysen justerades och 
utvecklades teorin. I vår analys av intervju materialet har vi efter att vi grupperat det i 
kategorier efter de frågeställningar som de kunde kopplas till sökt kombinera 
analysen av intervjumaterialet med relevant teori. Detta gjordes för att få förståelse 
för de teoretiska mönster som fanns. I analysen av intervjuerna kommer vi att ha ett 
övergripande management-perspektiv. Därefter ser vi det både utifrån det 
outsourcande företagets perspektiv och utifrån det levererande företaget. Men då vi 
ämnar undersöka hur outsourcingen av HR-aktiviteter har påverkat vårt fallföretag, 
används det empiriska materialet som vi fått från det levererande företaget endast för 
att hjälpa till i analysen av vårt fallföretag. 
  
Kvalitativa studier kan inte generaliseras på samma sätt som kvantitativa, statistiska, 
undersökningar. Analytisk generalisering (Lundahl, Skärvad, 1998) innebär att 
resultatet från fallstudien kan generaliseras till att, se mönster samt att utnyttja 
tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken det empiriska resultatet kan 
jämföras. Det empiriska materialet kan slutligen försvaga, modifiera eller stärka 
tilltron till den teori vi har tillämpat. Vår studie vill främst lyfta fram hur situationen i 
fallföretaget ser ut i verkligheten och hur väl det stämmer överens med tidigare 
förankrade teorier och tankar.  
 
 

2.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet och validitet handlar om den kvalitet som finns i de använda metoderna i 
uppsatsen. En god kvalitet innebär att det inte har smugit sig in några systematiska 
eller slumpmässiga fel och skevheter vid användandet av metoderna. Reliabiliteten 
bestäms av hur undersökningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av 
informationen. Validiteten är beroende av vad vi undersöker och om detta är utklarat i 
syftet. (Holme & Solvang, 1997) 
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 Med reliabilitet avses ”frånvaron av slumpmässiga mätfel” (Lundahl & Skärvard, 
1999). Det är en målsättning att undersökningen skall ha så reliabel eller pålitlig 
information som möjligt En undersökning med god reliabilitet kännetecknas av att 
undersökningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de omständigheter 
under vilka intervjuerna sker. I en undersökning med god reliabilitet påverkas 
undersökningen i liten utsträckning av tillfälligheter, man vill säkerställa att 
undersökningen genomförs på så identiskt lika sätt som möjligt. De intervjuer som 
genomförts i denna undersökning har varit semistrukturerade. Delar av intervjuguiden 
har anpassats för att bättre komma åt den specifika kunskap som den aktuella 
respondenten har. Intervjuarna har undvikit att ställa oavsiktligt ledande frågor som 
skulle kunna påverka det insamlade materialet negativt. Ställer men alltför ledande 
frågor kan det skapa bestämda förväntningar, respondenten kan bete sig på ett sätt 
som de tror att intervjuaren förväntar sig. Intervjuarens egen förståelse kan komma att 
utgöra ett subjektivt bidrag i materialet om alltför ledande frågor ställs. De olika 
anteckningar som fördes under intervjuerna har kontrollerats så att det råder 
överensstämmelse dem emellan. Resultaten i undersökningen bedöms ha uppnått en 
tillfredställande grad av reliabilitet eftersom bearbetningen av materialet har 
genomgått en kontinuerlig kritisk granskning och noggrannhet. 
 
Att ha reliabel information är dock inte tillräckligt. Om informationen undersöker 
något annat än det man vill eller tros sig vilja undersöka kan den vara hur reliabel 
som helst, men den kan ändå inte användas för att pröva syftet med undersökningen. 
En viktig förutsättning är att man även har valid information (Holme & Solvang, 
1997). Reliabiliteten är en nödvändig förutsättning för validiteten. Ett perfekt 
undersökningssätt kan bli värdelöst om det tillämpas slarvigt eller felaktigt. Validitet i 
en undersökning kan definieras som ”frånvaro av systematiska mätfel” (Lundahl & 
Skärvard). 
 
Kvale (1997) uttrycker validering som en process i sju stadier. Validering handlar inte 
om en granskning i processens slutskede utan om en kvalitetskontroll som sker 
kontinuerligt i de olika stadierna i uppsatsen. 
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Figur 1.Validering i undersökninges sju stadier (Kvale,1997)  
 

Tematisering 
De teoretiska förutsättningarna som denna studie bygger på är hämtade från väl 
utarbetade tidskrifter och tidigare forskning. Vi har läst litteratur som använts som 
kurslitteratur vid Ekonomihögskolan i Lund. Vi har även läst tidskrifter som skrivits 
av professorer vid andra erkända universitet. Vi anser därför att litteraturen har 
genomgått noggrann kvalitetskontroll. Frågeställningarna i undersökningen har vidare 
byggts utifrån kunskap som inhämtats ifrån flera olika källor. Därmed bör validiteten 
i tematiseringsfasen vara god. 
 
Planering   
Metoderna som använts vid intervjuerna och vid analys är hämtade från Holme & 
Solvang (1997) och är således välbeprövade metoder. Även i detta moment kan 
därför undersökningen sägas ha en hög grad av validitet. 
 
Intervju 
Intervjuerna har genomförts med olika personer på managementnivå inom företagen. 
Personerna har haft olika nyckelroller vilka har varit intressanta för förståelsen av  
outsourcingrelationen. Information som har getts under de olika intervjuerna har 
jämförts och kontrollerats. Om det uppstått några oklarheter har de ifrågasatts och 
retts ut. Det har under intervjuerna funnits medvetenhet om att intervjuarens eller 
respondentens upplevelse av situationen kan vara felaktig. Om det varit svårt att 
förstå respondentens motiv eller signaler som de uttrycker har de ombetts att 
förtydliga vad de menar genom att ge exempel. Genom noggrannhet av intervjuarna 
så har denna fas uppfyllt kravet om god validitet. 
 
Utskrift 
Citat som på ett bra sätt exemplifierar och svarar mot frågeställningen har noggrant 

Tematisering Undersökningens validitet är beroende på hållbarheten i 

de teoretiska förutsättningarna och de härledningar som 
görs från teorin till undersökningens frågeställningar. 

Planering Validiteten beror på hur adekvat planeringen är och på 

vilka metoder som har använts i undersökningen. 

Intervju Här är validiteten beroende av tillförlitligheten hos 

respondentens rapporter och kvaliteten i själva 

intervjuandet. Meningen i det som sägs bör också 

ifrågasättas och den information som ges bör ständigt 
kontrolleras. 

Utskrift Här påverkar översättning från talspråk till skriftspråk 

och valet av språkform validiteten. 

Analys Är frågorna som ställs i intervjutexten valida och är 

tolkningens logik hållbar? 

Validering Vilka valideringsformer är lämpliga för denna studie? 

Rapportering Är den rapport som sammanställts en valid redogörelse 

för undersökningens huvudresultat? 
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skrivits ned. Utskrifterna har jämförts mellan de två gruppmedlemmarna och om det 
behövts har de kompletterats. Utskriftsfasen kan sägas ha en något lägre grad av 
validitet eftersom vi vid intervjuerna endast var en som hade möjlighet att anteckna.  
 
Analys 
För att genomföra analysen av materialet har vi frågor som grund, vilka utgår från 
förankrad teori. Tolkningen av materialet har gjorts av båda gruppmedlemmarna och 
har diskuterats för att se om kopplingarna till teorin är hållbar. Delarna av analysen 
har kontrollerats så att de är relevanta för syftet och att de har en koppling till teorin. 
Analys delen kan därför sägas ha hög validitet. 
 
Validering  
Arbetet med uppsatsen har byggts på etablerade metoder och det har ansetts viktigt att 
finna stöd i metoderna under arbetet. För att få kvalitet i alla delar av uppsatsen har 
arbetet kontinuerligt granskats. Att ha förståelse för de olika processerna och hur 
kvalitet uppnås är nödvändigt. Det har funnits en medvetenhet om svårigheten för 
intervjuaren att veta hur han eller hon skall få information som är så giltig som 
möjligt. Får man dem genom att vara så passiv som möjligt eller att vara aktiv. 
Intervjuaren var tvungen att vara klart medveten om hur han eller hon själv fungerar 
och sedan ta hänsyn till detta. Det kan anses att validiteten i uppsatsen bygger på de 
metoder som använts och hur intervjuarna är som personer. 
 
Rapportering 
Rapportens innehåll är strukturerat för att framhålla teori och empiri som svarar mot 
syftet. Det görs en analytisk åtskillnad mellan en värderingsmässig och en rent 
faktamässig uppfattning av den företeelse som studeras. Rapportens innehåll är det 
som anses relevant för förståelsen av det huvudsakliga resultatet. Rapporteringen i sin 
helhet har därför en hög grad av validitet.          
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3. Teori 

 
 

Vi kommer i detta avsnitt närmare beskriva de teorier som vi anser vara relevanta för 
att beskriva fenomenet outsourcing. Genomgången börjar på en genomgripande nivå 
om outsourcing Vi går sedan vidare med att beskriva den dynamiska balansen och 
fördjupar oss i begreppen effektivitet och lärande.  
 
 

3.1 Outsourcing 
 
Det finns många sätt att definiera begreppet outsourcing, ett exempel och det som 
kommer att användas i denna uppsats är: 
 
”Den process det innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare 
utförts internt inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) istället 
köps från en extern leverantör” (Axelsson, 1998:188). 

 
Fördelar som lyfts fram med outsourcing är möjligheten att utnyttja leverantörens 
kunskap, erfarenhet (Quinn, 1995) samt genom samarbete optimera dessa och på så 
sätt erhålla skalfördelar som inte kan uppnås internt inom företaget. Andra fördelar är 
att företagets resurser och investeringar kan koncentreras till kärnverksamheten 
(Axelsson, 1998). 
 
Quinn (1999) menar att outsourcing kan ge företag möjligheter till ökade vinster, i 
form av flexibilitet, kostnadsbesparingar, minskade investeringar och spridande av 
risk. Han pekar även på att företagsledare i allt större utsträckning förstår att 
outsourcing som endast syftar till kortsiktig kostnadsbesparing, inte ger lika mycket 
som en långsiktig kunskapsbaserad eller strategiskt fokuserad outsourcing.  
 
 

3.1.2 Offensiv och defensiv outsourcing 
 

Palmer & Hardy (2000) delar upp outsourcingen i defensiv och offensiv outsourcing. 
I defensiv outsourcing har kostnadsbesparing högsta prioritet och ofta outsourcas 
aktiviteter där företaget har problem. Företaget har oklart definierad kärnkompetens 
och konkurrensfördelar och de riskerar därför att förlora kompetens till 
leveransföretaget genom outsourcingen. Det organisatoriska lärandet urholkas och 
företagets konkurrensförutsättningar på lång sikt minskar. 
 
I offensiv outsourcing har outsorcingen en helt annan roll. Här är förutsättningen att 
aktiviteter som outsourcas ska kunna bidra till företagets långsiktiga 
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konkurrensmöjligheter. Det rör sig då om aktiviteter som är långt ifrån företagets 
kärnkompetens och inga aktiviteter outsourcas i syfte att minska problem för 
företaget. Företaget räknar redan från början med eventuell påverkan på långsikt 
genom att bedöma hur outsourcingen kan komma att påverka lärandet inom företaget. 
 
Vidare varnar Palmer & Hardy (2000) för den defensiva outsourcingen och betonar 
vikten för företag att göra relevanta bedömningar inte bara över sina styrkor och 
svagheter utan även hur företaget i framtiden skall kunna behålla sin kärnkompetens. 
Det krävs en noggrann genomgång om vilka resurser och förmågor som bidrar till 
företagets långsiktiga konkurrensförmåga. 
 
 

3.1.3 Outsourcingrelationen 
 
I vårt arbeta har vi studerat både det outsourcande och det levererande företaget för 
att se hur relationen ser ut dem emellan. Samarbete i varaktiga relationer har blivit allt 
vanligare under det senaste decennierna (Axelsson, 1998). För att kunna lösa 
kundernas problem måste leverantören ha ingående kännedom om kundens 
verksamhet. Att leverera HR-aktiviteter är en komplex tjänst (Greer, Youngblood, 
Gray, 1999). Att tjänsten är komplex innebär inte endast att tjänsten i sig är komplex, 
utan även att kontakten till leverantören kan vara invecklad (Borssén, Hultén, Lai, 
Sjörén, 2004). Det kan vara personkontakterna och kommunikationsmönstrena som är 
komplexa. Om tjänsten är komplex behövs en uppföljning av arbetet vilket i sin tur 
kan leda till högre resursinsatser för att upprätthålla förhållandet mellan parterna i 
relationen.  
 
Om parterna har ett svagt samarbete i outsourcing relationen av HR-aktiviteter finns 
risker för att det utvecklas ett beroende gentemot leverantören. Det kan även hända 
att det outsourcande företaget förlorar kunskap om hur HR-aktiviteterna utförs om 
kommunikationen mellan parterna inte fungerar (Greer, Youngblood, Gray, 1999). 
 
Då begreppet outsourcing och dess för och nackdelar har identifierats kan vi gå vidare 
och undersöka på vilka kriterier och till vilka anledningar ett företag outsourcar sina 
HR-aktiviteter.  

 
 

3.1.4 Outsourcing av HR-avdelning 
  
Det finns fem situationer som driver företag att outsourca delar av, eller hela sin HR-
avdelning. Det är vid rationalisering, snabb tillväxt eller nedgång, globalisering, ökad 
konkurrens och omstrukturering (Greer, Youngblood, Gray, 1999). Över det senaste 
decenniet har dessa situationer signifikant påverkat strategin för många företag till att 
outsourca HR-avdelningen (Greer, Youngblood, Gray, 1999). Företag kan uppnå 
konkurrens fördelar genom att omfokusera HR-aktiviteter och/eller omfördela 
resurser. 
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Man finner ofta outsourcing av HR-aktiviteter i unga eller små företag där HR-
avdelning är relativt outvecklad eller under omstrukturering (Greer, Youngblood, 
Gray, 1999). Anledningen till detta kan vara att dessa företag vill effektivisera och 
sprida risk (Quinn,1999). På företag är det vanligare att bara outsourca vissa delar av 
HR-avdelningen (Greer, Youngblood, Gray, 1999). 
 
Att outsourca delar av HR-avdelningen är liksom, vid annan outsourcing förknippat 
med både för- och nackdelar. Youngblood (1999) varnar för att outsourca aktiviteter 
som kan förflytta eller skapa distans till HR-avdelningens betydelse för de anställda. 
Om aktiviteter som kopplas till att de anställda känner trygghet och lojalitet för sitt 
arbete går förlorade, kan det leda till minskad produktivitet vilket kan få allvarliga 
konsekvenser för företaget (Greer, Youngblood, Gray, 1999). Exempel på detta kan 
vara att inte utfärda korrekta anställningsavtal och att inte löneutbetalningarna 
fungerar. 
 
Vid outsourcing av HR-avktiviteter kan det uppstå ett blint förtroendeförhållande till 
den externa leverantören (Greer, Youngblood, Gray, 1999). Det outsourcande 
företaget förlorar förmågan att kontrollera att HR-aktiviteten utförs med god kvalitet. 
Det beror på att när aktiviteten inte var outsoursad så hade företaget de färdigheter 
och kompetenser som kunde bedöma kvaliteten på HR-aktiviteten. En fördel är att en 
outsourcing kan skapa mindre byråkratiska HR-avdelningar, vilka ofta kritiseras för 
att de begränsar företagets flexibilitet (Greer, Youngblood, Gray, 1999).   

 
Den kritiska balansen mellan effektivitet på kortsikt och lärande på långsikt (Hendry, 
1995) gäller även vid outsourcing av HR-aktiviteter. När balans råder lyckas företaget 
att effektivisera vissa aktiviteter i samband med outsourcingen med bibehållen 
förmåga till långsiktigt lärande. Hendry (1995) menar att balansen är kritisk eftersom 
den har en avgörande roll för företagets konkurrensförmåga. Om de outsourcade HR-
aktiviteterna inte fungerar tillfredställande så påverkas de personella resurserna. De 
personella resurserna är avgörande för företagets långsiktiga lärande (Normann, 
2000) som i sin tur stör företagets långsiktiga konkurrensförmåga.   

 
Valet att släppa eller hålla kvar kontrollen över vissa valda delar av HR avdelningen 
beror på om en aktivitet inom avdelningen är klassad som kärnkompetens inom 
företaget. Man skall inte outsourca kärnkompetenser som kräver kontinuitet, tillit, en 
förståelse för lång siktiga effekter i relationer, och kontroll över sekretessbelagd 
information (Greer, Youngblood, Gray, 1999). 
 

3.1.5 Att identifiera kärnkompetensen 
 

Genom att studera HR-avdelnings olika aktiviteter och analysera vilka av dem som är 
värdeskapande försöker företag skilja mellan de aktiviteter som är lämpliga att 
outsourca och vilka aktiviteter man bör behålla inom företaget (Greer, Youngblood, 
Gray, 1999). Framförallt bör de HR-aktiviteter som har betydelse för företagets 
kärnkompetens inte outsourcas (Greer, Youngblood, Gray, 1999). Det finns många 
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sätt att definiera kärnkompetensen. I detta arbete kommer Axelssons definition att 
användas: 
 
”kärnkompetensens  (core capabilities) är de mest kritiska och mest utslagsgivande 
(distinctive) resurserna ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att 
kopiera när den i ett antal aktiviteter kopplas ihop med de relevanta strategiska mål 
som företaget strävar mot” ( Axelsson, 1998:194).  
 
Kärnkompetensen är den kompetens som är mest kritisk för företaget, till skillnad 
från den kompetens som företaget måste ha för att kunna utföra sin verksamhet på ett 
fungerande sätt. Axelsson anser att det inte räcker att säga att kärnkompetensen är 
den kompetens som är mest särskiljande för företaget. Det finns inte finns någon 
garanti för att den också kan omsättas till konkurrenskraft. Dessa särskiljande 
kompetenser måste, i aktiviteter, kombineras med företagets kunskaper och resurser 
och bilda ett system som fungerar. 
  
För att företaget skall kunna bedöma vilka aktiviteter som är särskilt viktiga 
verksamheten kan det sortera in aktiviteterna i kategorier. Axelsson ger följande 
indelning: 
 
Cutting edge aktiviteter är av avgörande betydelse för företagets konkurrensförmåga, 
dels i nuläget men även i framtiden. Dessa aktiviteter är grunden för företagets 
framtida kärnkompetens och måste kontinuerligt utvecklas. 
 
Kärnaktiviteter är företagets huvudprocesser och utgör grunden för företaget och dess 
konkurrensfördelar. Det är runt dessa aktiviteter verksamheten byggs upp. 
 
Stödaktiviteter kallas de aktiviteter som är knutna till kärnaktiviteterna och måste ingå 
i verksamheten för att kärnkompetensen skall kunna fungera som det är tänkt. 
 
Avskiljbara aktiviteter ingår visserligen i huvudaktiviteterna men kan enkelt avskiljas 
därifrån och spelar inte någon aktiv roll. 
 
Periferiaktiviteter är i förhållande till huvudaktiviteterna inte avgörande och rör inte 
företagets huvudaktiviteter. 
 
Då ett företag beslutar om outsourcing av en HR-aktivitet kan denna indelning vara 
en vägledning. Man ska alltså inte outsourca alla HR-aktiviter. Vissa aktiviteter 
behövs för att kunna bibehålla konkurrensfördelar (Quinn, 1999). För att förstå vilka 
aktiviteter som är direkt viktiga för verksamheten behövs en inblick i hur företagets 
strategi är uppbyggd. Grant (2002) hävdar att det är bättre att bygga sina strategier på 
företaget och dess resurser och förmågor då företagets externa miljö är i förändring. 
Resurser är de tillgångar företaget har och förmågor likställs med de anställdas 
färdigheter, dvs de anställdas konkreta förmåga att fullgöra en viss aktivitet (Nygaard, 
Bengtsson, 2002). Utgångspunkten för strategibyggande blir därmed interna faktorer 
och vissa av de interna faktorerna kan ha större betydelse än andra i det 
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personlighetsintensiva företaget (Normann, 2000) har de personella resurserna stor 
betydelse och klassas som kärnkompetens. De resurser som klassas som 
kärnkompetens leder företaget till konkurrensfördelar, det vill säga de hjälper 
företaget att göra saker bättre än sina konkurrenter (Grant,2002). 
 
Om HR-aktiviteter som bedömts som del av kärnkompetensen och därför inte 
outsourcats eller att de HR-aktiviteter som outsourcats, inte fungerar tillfredställande 
så påverkas de personella resurserna. De personella resurserna är avgörande för 
företagets långsiktiga lärande (Normann, 2000) och om de påverkas negativt så stör 
de i sin tur stör företagets långsiktiga konkurrensförmåga.   
 
 

3.1.6 Personalen en del av kärnkompetensen  
 

Normann (2000) lyfter fram begreppet personlighetsintensitet som ett alternativ till 
kapitalintensitet och arbetskraftsintensitet.  I dagens läge då företag är mer eller 
mindre präglade av både intern och extern service kan man konstatera att företagen 
blir allt mer personlighetsintensiva. Den kvalitet som företaget erbjuder kunden i all 
väsentlighet är ett resultat av vad människor presterar i en specifik situation oavsett 
om de stöds av stora kapitalmängder och utrustning eller inte. Ett företags personella 
resurser får allt större betydelse för företagen då de skall anpassa sig till nya 
situationer. Personella resurser är den produktiva service som en person tillför 
företaget genom sina erfarenheter, sina färdigheter, sin kunskap och sitt resonemang- 
och beslutsfattande förmågor (Grant, 2002). De personella resurserna dyker inte upp i 
ett företags balans räkning, av den enkla anledning att det inte går att äga människor. 
Det som företaget köper är människornas tid och expertkunskaper (Gant, 2002). 
Företaget söker kontinuerligt utveckla de personella resurserna för att uppnå kvalitet 
och kostnadseffektivitet. 
 
Att skapa lämpliga roller och rollkonstellationer, diagnostisera och finna sätt att 
använda mänsklig energi, att finna vägar som gör det möjligt för människor enskilt 
och i grupp att snabbt lära sig färdigheter och underhålla dessa färdigheter medan 
entusiasmen och den personliga utvecklingen hålls vid liv är av stor vikt för ett 
effektivt företag (Normann, 2000). Alla dessa handlingar är exempel på social 
innovation. Social innovation är således ett medel genom vilket kvalitet och 
kostnadseffektivitet kan uppstå då ett företag ställs inför en förändring (Normann, 
2000). 
 
Om företaget lägger stor vikt vid social innovation har de förstått vikten av sina 
personella resurser. Dessa resurser är värdefulla för företaget, de är svåra att imitera 
om de utgörs av tyst kunskap och företaget är anpassat för att utnyttja dem. De 
personella resurserna är av avgörande betydelse för företagets konkurrensförmåga, 
dels i nuläget men även i framtiden. De är delar av grunden för företagets framtida 
kärnkompetens och måste kontinuerligt utvecklas (Grant, 2002). 
 
Om företaget inte lägger vikt vid att utföra social innovation försämrar de förmågan 
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att utveckla och upprätthålla sina personella resurser och därmed få försämrad 
konkurrensförmåga (Normann, 2000).  
 
För att bygga upp de personella resurserna intern tar företaget hjälp av vissa HR-
aktiviteter, t.ex. personal-, kompetensutveckling och rekrytering. Det leder till att det 
är möjligt att bygga upp nya strukturer (system, rutiner, aktiviteter, uppgifter och 
ansvar) Men de strukturer som bildas måste effektivt internaliseras i individer, för att 
styra de personella resurserna. På detta sätt kan ett exakt, konsistent och 
kostnadseffektivt tillhandahållande av de personella resurserna utvecklas (Normann, 
2000). Att effektivt internalisera strukturer till personer anställda inom företaget kan 
vara en utmaning eftersom de inkluderar tyst kunskap som känslor, värderingar, 
intuition och erfarenhet. För att se hur internalisering sker inom företaget bör man gå 
djupare in i ett företags informationsprocess. Hendry (1995) pekar på att det finns en 
formell och en informell sida av ett företags informations process och att denna kan 
brytas ner i mindre, interaktiva system. 

 
3.1.7 Formella och informella system 
 
De formella och informella systemen är del av ett företags informationsprocess vilken 
kan brytas ned i mindre interaktiva system. Hendry (1995) illustrerar denna 
nedbrytning på följande sätt: 

 
Figur 1 Formell och informell sida av företagets informationsprocess (Hendry, 1995:196) 

 
Den formella informationen omfattar tydlig explicit information/kunskap som 
värdekedjor och företags interna processer medan den informella är mycket svårare 
att exemplifiera och uppkommer av tillfälliga händelser och interaktioner mellan 
individer och inkluderar tyst kunskap som känslor, värderingar och intuition. Mellan 
de informella och formella sidorna finns reglerande informationssystem som styr 
företaget i rätt riktning och ligger till grund för beslut. Även dessa reglerande system 
kan delas i informella och formella plan. Där det till den formella sidan räknas 
planering, värdering och beslutsunderlag, medan policys, agendaformulering och 
organisationspolitik anses höra till den informella sidan (Hendry, 1995). 
 
Hendry (1995) konstaterar att i samma ögonblick som ett företag lägger över en 
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Operativt system: Infra-system:
värdekedja kulturella nätverk
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aktivitet från de anställda i företaget till en extern leverantör, eller till och med i det 
ögonblick som företaget betecknar några aktiviteter som icke kärnaktiviteter så 
isoleras de från företagskulturen. Kultur och dominerande idéer är mycket praktiska 
fenomen, även om de kan vara svåra att analysera. De tillhör ett företags informella 
struktur och de kommer till uttryck i det språk som används (och därmed i tänkandet), 
i vad som värderas högt (och därför i belöningar, i valet av hjältar och vad som 
bedöms bra eller dåligt) och i många andra praktiska dagliga angelägenheter, som har 
en djupgående och omedelbar effekt på i vilken riktning människors energi styrs och 
hur effektivt den används (Normann, 2000).   
 
Om man ser på outsourcing av HR-aktiviteter ur Hendrys perspektiv där han 
diskuterar fördelar och nackdelar med outsourcing utifrån de formella och informella 
strukturer som de facto existerar i ett företag, ser man att det kan finnas en risk för att 
samspelet mellan de formella- och de informella strukturerna störs av outsourcingen. 
 
Vid outsourcingen har de nya externa aktörerna all den information som de behöver 
för att utföra sitt arbete korrekt - på ett formellt sett. Men de har inte den mer 
informellt delade förståelsen och erfarenheten som följer med som anställd i 
företaget, vilket är nödvändigt för att utföra ett effektivt arbete (Hendry, 1995). 
Förlusten av delad förståelse och erfarenhet kan sätta ner företagets förmåga att utföra 
social innovation och att därmed försämra förmågan att utveckla och upprätthålla sina 
personella resurser (Normann,2000) 

 
Argumenten för outsourcing baseras vanligtvis på analyser av systemets formella sida 
och i tider av kostnadsreducering och effektivisering är det lätt att förbise den 
informella sidan i företagets strategiska planering (Hendry, 1995). Det levererande 
företaget kan ha god formell kunskap men sakna informell erfarenhet och förståelse 
som behövs för att utföra HR-aktiviteterna effektivt.  
 
Hendry menar att det är de informella strukturerna som syftar till att skapa en lärande 
och effektiv organisation. Långsiktighet förutsätter ett ständigt lärande, ett lärande 
som hämmas om nyckelorden i en organisation blir självständighet i stället för 
koordination. Om koordinationen brister inom ett företag betyder det att de olika 
enheterna inte handlar i enighet med företaget övergripande strategier och ser inte till 
företagets bästa som helhet. Om lärandet inom en organisation bygger på 
internaliseringen av erfarenhet, kunskap och färdigheter för att kunna anpassa sig till 
en ny förändring inom företaget, så ses koordination som en viktig faktor i det 
långsiktiga lärandet. Att effektivt internalisera erfarenhet, kunskap och färdigheter 
inom företaget kan vara en utmaning eftersom de inkluderar tyst kunskap, men det 
underlättas om alla inom företaget strävar åt samma håll, att koordinationen fungerar 
inom företaget. Outsourcingen effektiviserar aktiviteter och därigenom värdekedjan, 
samtidigt rivs kulturella nätverk ned, nätverk uppbyggda kring outtalade regler, 
normer och värderingar (Hendry,1995). 
 
Vid varje betydande signifikant förändring inom företaget, som exempelvis 
outsourcing, skall hänsyn inte endast tas till de operativa systemen utan Hendry 
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menar även att förändringens påverkan på infrasystem och de informella reglerande 
systemen skall tas med i bedömningen. Outsourcingbeslutet skall alltså inte bara 
grundas på vad företaget kan vinna utan även på vad som kan gå förlorat. Hendry 
pekar här på faktorer som kultur, kommunikation, koordination och balansen mellan 
kortsiktig effektivitet och långsiktigt lärande. 

 
 

3.2 Den dynamiska balansen 
 

Då ett företag outsourcar skapas en integrering med den utomstående leverantören. 
Det uppstår avvägningssituationer där det outsourcande företaget hela tiden måste se 
till sitt eget bästa. Det gäller att ta tillvara de positiva sidorna av outsourcing utan att 
gå miste om koordination, medvetenhet, motivation och lärande (Hendry 1995). Det 
outsourcande företaget söker en dynamisk balansgång. 
 

                                                          

Figur 6. Hendrys (1995) stjärna visar den dynamiska balansgången för det outsourcande företaget 
 

Dessa balanserande krafter utgör tillsammans två motsatta sidor där den högra kan 
sägas representera de mer traditionella företagen med en ganska hög grad av 
medvetenhet, koordinering, motivation och lärande. Den vänstra sidan kan 
representera den nya tidens företag där en allt hårdare konkurrens tvingar företagen 
till effektivisering, fokus, oberoende och kontroll. Man kan säga att balansen mellan 
den högra och vänstra sidan är balansen mellan kostnader och värdeskapande 
(Hendry,1995)   
 
En kritisk balans är den mellan effektivitet och lärande. Effektivitet som 
huvudorsaken till outsourcing är viktigt i ett kortare perspektiv medan organisatoriskt 
lärande är viktigt för företaget ur ett mer långsiktigt perspektiv.  Hendry pekar på att 
om man genomför en outsourcing med ambitionen att uppnå effektivitet på kort sikt, 
så kan detta ske på bekostnad av det långsiktiga lärandet inom företaget. Den balans 
som lyfts fram i denna uppsats är balansen mellan effektivitet och lärande. Men då 
effektivitet och lärande även är beroende av de andra faktorerna i Hendrys stjärna 
(Hendry,1995) så har vi även belyst balansgången dem emellan. 
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En balansgång är den om koncentrering/fokus och medvetenhet. Utan fokus på 
kärnaktiviteterna kan man inte koncentrera resurserna där det mest behövs. Och utan 
medvetenhet som fås genom omfattande informella kommunikationssystem går det 
inte att omstrukturera resurserna när det finns behov. 
 
Den andra balansgången är den mellan koordination och oberoende, där koordination 
betyder att aktiviteten handlar i enighet med företaget som helhet, dvs målkongurens. 
Oberoende står för att aktiviteten handlar i egenintresse.  
 
Den sista balansen är den mellan motivation och kontroll. Kontrollen att 
lverantörsföretaget gör saker rätt balanseras mot dess motivation till att utföra 
aktiviteten så effektivt som möjligt. 
 
 

3.2.1 Effektivitet 
 

Vi kommer att kort redogöra för effektivitetsbegreppet i traditionell mening, för att 
avsluta med Grönroos definition på produktivitet i ett företag där personalen som 
resurs och dess kompetens är nyckeln till framgång. 
 
Rent traditionellt är effektivitet graden av måluppfyllelse och produktiviteten är hur 
mycket som kan skapas ur en bestämd mängd resurser (Grönroos, 2002). 
 

 
Figur 2. Den traditionella synen på effektivitet (Grönroos, 2002) 
 
Det vi menar med effektivitet i vårt arbete är en mix av både effektivitet och 
produktivitet dvs att utföra lika bra (samma kvalitet och samma kundnytta till en lägre 
kostnad) men med färre resurser (d v s att göra rätt saker) (www.uppsats 
effektivitet.htm). Om det går att göra en produkt eller aktivitet på ett annat sätt och 
som dessutom ger det värde som efterfrågas av kunden (grad av kundnytta) så skall 
givetvis aktiviteten utföras på det nya sättet. I det fallet har den yttre effektiviteten 
förbättrats. Den styrs av pris och kvalitet på aktivitet/produkt. Fokus i detta fallet är 
på kunden och det kundorienterade sättet. Det handlar om att hela tiden skapa 
mervärde för kunden (added-value). Ju mer kundnytta ju högre pris är det möjligt att 
ta ut för en aktivitet eller produkt (premium-price) (Kolbäck, Sjölund, 2000). 

Input Output Mål

Produktivitet

Effektivitet

Aktivitet



 24

 
Det handlar inte bara om att göra rätt saker utan att även se till att de saker som skall 
göras, görs rätt. En misshushållning av resurser gör att den inre effektiviteten blir 
lidande. Vi talar i detta fall traditionellt om produktivitet eller på engelska efficiency. 
Här handlar det mer om en omvandlingsprocess där företaget med givna resurser 
skall skapa resultat d v s utöva fler aktiviteter per tidsenhet. Häri hamnar också 
kvalitetsbegreppet som vi inte kommer att gå djupare in i. Det är trots detta viktigt att 
påpeka att kvaliteten kan många gånger bli lidande p g a höga förväntningar i 
produktiviteten. Det är lätt att stirra sig blind på produktiviteten utan att tänka på att 
kvaliteten och kundnyttan är avgörande för företagets framtida intjäningsförmåga 
(www.Uppsats effektivitet.htm). 
 
Grönroos(2002) bygger vidare på effektivitetsbegreppet och anser att det inte går att 
skilja på produktivitet och upplevd kvalitet. Hans definition av produktivitet ”är 
effektivitet i arbetet med att att omvandla resursinsatser för en tjänst eller tillverkning 
till kundvärde och ekonomiskt resultat”. Han anser nämligen att det traditionella 
begreppet produktivitet blickar för mycket inåt i företaget och antar dessutom att 
kvaliteten är konstant. Därför presenterar Grönroos (2002) begreppet 
tjänsteproduktivitet där han menar att det måste innefatta både extern effektivitet 
(kundens upplevda servicekvalitet) och resultatets kvalitet och det går absolut inte att 
anta att kvaliteten är konstant. 
 
Fallföretaget där vi studerar outsourcing av HR-aktiviteter är personlighetsintensivt 
(Normann, 2000). I det företaget är kvaliteten som de erbjuder kunden resultatet av 
vad människor presterar i en specifik situation. Outsourcingen av HR-aktiviteter har 
föranletts av jakten på inre effektivitet i hopp om att dessa aktiviteter kan utföras på 
effektivare sätt av andra. Antingen av en extern leverantör eller internt. Däremot är 
fallföretagets affärskoncept fokuserat på den yttre effektiviteten. Sammantaget passar 
Grönroos begrepp tjänsteproduktivitet inte in på deras outsourcing men väl på 
företaget som helhet.   
 
I forskningen nämns ett antal åtgärder för ökad effektivitet som t ex , förändra 
processer, minska over-head kostnader, ta bort överflödiga aktiviteter, minimera 
misstag och missförstånd, öka kvaliteten på produkter och tjänster, att bryta enheters 
isolering och få människor till att samarbeta och dela information (Hammer, 2001). 
 
Målsättningen är i första hand att maximera avkastningen på de interna resurserna 
(Quinn, 1995). Då företaget präglas av personella resurser handlar maximeringen 
främst om att utnyttja personernas erfarenheter och kunskaper på bästa sett. Att 
genom koordination internalisera de anställdas förmågor till alla delar av 
organisationen och därmed vinna effektivitet i företagets processer. Företaget kan 
vinna effektivitet genom att dokumentera företagets strukturer. De samordnas då i 
företagets organisatoriska minne, som binder samman verksamhetens anställda i ett 
automatiskt samarbete, vilket i sin tur effektiviserar företagets verksamhet (Nyggard, 
Bengtsson,2004). 
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Quinn (1995) anger maximeringen av avkastningen som ett av fyra huvudskäl till att 
företag mobiliserar sina resurser genom outsourcing. När alla interna aktiviteter och 
processer inom ett företag är optimalt effektiviserade går det vidare till en 
koordinering av aktiviteter med externa leverantören (Hammer, 2001). När data och 
aktiviteter skickas över mellan företag uppstår rutinmässigt bristande 
överensstämmelse, fel, missförstånd etc, vilket leder till mycket bortkastat arbete. 
Dessa imperfektioner är gömda för företagets bokföringssystem som enbart följer det 
som sker inom företaget och räknas därför inte som kostnader (Hammer, 2001). 
Effektivitetsvinster kan slutligen erhållas genom att använda andras spetskompetens 
där nyckelordet är specialisering/nisch (Quinn, 1995). 
 
  

3.2.2 Lärande 
 

Man kan utläsa stora skillnader i sättet att se på fenomenet lärande (Söderström, 
1996).  De kategorierna av definitioner han talar om är följande: 
 

• en konstruktiv anpassning till allt snabbare och mer komplexa förändringar i 
omvärlden, 

• att skapa en organisatoriskmiljö som främjar lärande och utveckling av ny 
kunskap hos individer och grupper, 

• kulturella processer som avser en förändring av de föreställningar, normer och 
relationer som styr människors handlande i organisationer, 

• förändring av organisatoriska strukturer som följd av ny kunskap och / eller 
förändring av föreställningar (Söderström.1996:159) 

 
Vi har i vårt arbete använt oss av definitionen som Hendry (1995) ger på begreppet 
lärande, nämligen företagets förmåga att anpassa sig till nya situationer och 
omständigheter. Det är viktigt att ha förmågan till den ständiga förändringen som bas 
för företagets aktiviteter i stället för stelhet i aktiviteterna (Dilschmannn, 1998). Det 
gäller att ha fortlöpande förnyelse av den samlade kompetensen, att aktivt följa 
omvärlden och snabbt reagera på signaler och behov. Lärandet omfattar därför både 
en yttre och en inre aspekt (Dilschmannn, 1998). Den yttre aspekten handlar om 
företagets bemötande och anpassning till omvärlden och den inre aspekten handlar 
om de interna om förnyelsen av kompetensen. Den inre aspekten skall möjliggöra 
bemötandet av anpassningen till förändringar i företaget (Dilschmannn, 1998).  
 
För att undersöka hur det långsiktiga lärandet påverkas inom företaget på bekostnad 
av kortsiktig effektivitet, vill vi se hur och med vilka medel företaget har anpassat sig 
till den nya situation som har uppstått i företaget i samband med att de har outsourcat 
sin HR-avdelning. Med andra ord hur företaget lär.   
 
Eftersom begreppet lärandets innebörd är beroende av perspektiv (Söderström,1996), 
så kommer vi även att ta hänsyn till dessa perspektiv. Ett perspektiv är att handlingar 
och händelser ska uppfattas genom att se dem i ett systematiskt sammanhang. När 
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företaget vill hitta aktiviteter som påverkar lärandet måste man se aktiviteterna utifrån 
det sammanhang där lärandet visar sig i individens tänkande och handlande 
(Granberg & Ohlsson, 2000). Schein (1992) anser att det handlar om att se 
sambanden snarare än raka förlopp av orsak och verkan. 
 
Det spelar ingen roll hur mycket var och en av de anställda utvecklar sin kompetens 
inom den uppgift han eller hon arbetar med. För att företaget ska kunna dra nytta av 
de erfarenheter och de lärdomar som utvecklas av den enskilde individen måste 
kommunikationen mellan de anställda fungera. Det ska etableras en struktur i 
företaget som bereder väg för anpassning till förändring och innovation 
(Dilschmannn,1998). Företagets inre aktiviteter måste stödjas, styrkas och samordnas. 
För detta behövs system, regler, rutiner, etc., dvs. en struktur (Dilschmannn, 1998). 
 
 
Strukturer 
 
Strukturen säger de anställda vad som ska göras samt när, hur, var och av vem det ska 
göras, det är den förhållandevis fasta grunden i företaget. Strukturen gör det möjligt 
att på ett acceptabelt sätt kunna förutsäga företagets aktiviteter och resultat. 
(Dilschmannn, 1998). Strukturen innebär att system, rutiner, aktiviteter, uppgifter och 
ansvar är avgränsade, definierbara och rimligt förutsägbara. Vi har valt att se 
strukturer som det medel fallföretaget kan använda sig av för att anpassat sig till den 
nya situation som har uppstått i företaget i samband med att de har outsourcat sin HR-
avdelning.   

 
Under sin utveckling bygger verksamheten upp och utvecklar bestämda strukturer 
inom företaget som gör den konkurrens kraftig i förhållande till andra verksamheter. 
Sådana strukturer innehåller den ”kunskap” som ledningen kan utnyttja när den 
utvecklar företaget (Nygaard, Bengtsson, 2002). Strukturer är en möjlighet som 
företaget har för att lagra och ta tillvara kunskap som kan vara viktig att återvända 
(Nygaard, Bengtsson, 2002). När ledningen utformar strukturer dokumenteras dessa, 
och lagras sedan i ett organisatoriskt minne som binder samman företagets anställda i 
ett automatiskt samarbete ( Nygaard, Bengtsson, 2002). Detta grundas på den mängd 
av färdigheter som de anställda besitter, och utför med ledning av, den information 
som kommer från andra anställda som själva utför handlingar, som i sin tur grundas 
på deras färdigheter. En anställds färdighet är de anställdas konkreta förmåga att 
fullgöra en viss aktivitet (Nygaard, Bengtsson, 2002). Det är utifrån detta 
sammanhang mellan de anställdas färdigheter man måste se på lärandet om man vill 
finna aktiviteter som påverkar lärandet inom företaget (Granberg & Ohlsson, 2000).   
  
En anställd är i många fall inte medveten om vilka färdigheter eller underfärdigheter 
de använder i vilken ordningsföljd när de utför en handling. En handling som de 
anställda utför är en ”ryggmärgsreflex” och de anställda kan knappast, eller kanske 
inte alls, beskriva dem (Nygaard, Bengtsson, 2002). I det senare fallet där 
handlingsekvenser inte kan beskrivas för att de anställda inte vet vilka färdigheter 
eller underfärdigheter som ligger bakom dem, talar man om tyst kunskap (Nygaard, 
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Bengtsson, 2002). Tyst kunskap är den kunskap som är outtalad i strukturer och 
värderingar, det är de anställdas sätt att agera och den är därför svår att fånga upp. 
Kunskap som är lättare att överföra och lagra eftersom den går att sammanställa i 
manualer och är uttalad i specifikationer kallas för explicit kunskap (Starkey,1996).   

   
 

Kunskapsomvandling genom HR-avdelningen  
 

HR-avdelningen kan utgöra ett sammanhang där interaktion mellan explicit och tyst 
kunskap kan ske (Kjellström, 2004). Kunskap uppstår genom ur information och 
olika aktiviteter. Den kan ses som en blandning av erfarenheter, värderingar, 
kontextuell information (fakta) och expertinsikter. Dessa egenskaper är de som 
påverkar hur den anställde utvärderar ny information och nya erfarenheter. Beroende 
på hur den anställde hanterar den nya informationen så kan de skapa kunskap på nytt 
(Starkey, 1996).  
 
Kunskapsomvandlingen kan i en HR-avdelning ske på ett antal olika sätt. Vi har valt 
Nonakas synsätt på kunskapsomvandling (Starkey,1996) genom att följa de fyra 
stegen, socialisation, externalisation, combination och internalisation.  
 
Det finns normalt sett en kontakt mellan företagets anställda och HR-avdelningen. 
Denna kan vara av både formell och informell karaktär. I kontakten med HR-
avdelningen kan formella frågor som löneuppgifter eller semesterplanering 
behandlas. I samband med den formella kontakten där, explicit kunskap förmedlas, 
kan även informell information överföras som uttrycker tyst kunskap. Denna tysta 
kunskap kan innehålla råd, önskemål, krav eller ifrågasättanden. HR-avdelningen 
besitter i sin tur tyst kunskap med vilken de kan bedöma och hantera mer eller mindre 
känsliga personalärenden. HR-avdelningen kan med hjälp av sin tysta kunskap känna 
av stämningar, arbetsklimat och konflikter och därefter bedöma vilka åtgärder som är 
lämpliga att vidta. Dessa åtgärder kan antingen vara att behandla frågan mer 
informellt genom att ha en muntlig implicit kontakt med de inblandade om det är av 
mer personlig karaktär. Om problemet däremot är mer allmängiltigt kan det direkt 
eller indirekt negativt påverka kärnaktiviteterna eller andra aktiviteter av betydelse 
för företaget. I sådant fall dokumenteras problem, orsak, alternativa lösningar och 
motivering till förslag av lösning explicit på en rapport som förmedlas inom företaget. 
Lösningen kan vara förtydligande av normer och värderingar eller att rutiner 
förändras/skapas. Detta kommuniceras explicit i företaget, normerna värderingarna 
och rutinerna definieras, avgränsas och skapar strukturer. Dessa följs upp av HR-
avdelningen för att dels se om problemet är löst och dels för att få en bekräftelse på 
att företaget har tagit till sig förändringarna på ett positivt sätt. De erfarenheter som 
förändringarna för med sig kommer gradvis att förmedlas tillbaka till HR-
avdelningen i form av tyst kunskap. Denna kan förmedlas ut i företaget genom 
observation, imitation och träning (Kjellström, 2004). 
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Anställd            Tyst                                             Explicit                                      Tyst 
HR-avdelningen                       Tyst                                                   Explicit 
 
Omvandling       Socialisation     Externalisation        Combination       Internalisation 
 
 
Figur 4. Modell om kunskapsomvandling inspirerad av Nonaka (Kjellström, 2004) 
 
HR-avdelningen är i inblandad i aktiviteter där explicit och tyst kunskap integrerar 
inom företaget (Kjellström, 2004). Vid outsourcingen av aktiviteter kan stöd och 
support behöva inhämtas för att genomföra förändringen. Den kunskap som förs in i 
företaget via t.ex konsulter eller från den aktör som kommer att sköta aktiviteterna, 
kommer att internaliseras hos de personella resurserna som berörs vid en outsourcing.    
 
I företaget handlar det om att både se till lärande aktiviteter, till relationen mellan 
delarna i de lärande aktiviteterna och att utgå från de aktörer, dvs de anställda i 
företaget, som ingår och bygger upp helheten. Över alltsammans ligger en lärande 
kultur som stimulerar och stärker förmågor hos de anställda (Dilschmannn,1998). 

 
Företagskulturen 

 
Företagskultur definieras på följande sätt av Edgar Schein: 
 
”Grundläggande antaganden och värderingar som delas av medlemmarna i en 
organisation, som omedvetet påverkar företagets sätt att se på sig själv och sin 
omgivning” (Edgar Schein, 1992:6). 
 
För att göra en förenkling kan man säga att kulturen uppstår ur två källor (Normann, 
2000). Den dominerande källan är den allmänna omgivningen i vilken ett företag 
fungerar- samhället i stort, en viss teknologis påverkan, en särskild bransch 
traditioner, den uppsättning av värderingar och övertygelse som hör ihop med en viss 
yrkesgrupp som är viktig för företaget. Sett ur detta perspektiv, är kulturen till stora 
delar en passiv produkt av historia och kontext. Varje företag och varje bransch har 
något speciellt som är unikt och som kan förklaras av särskilda omständigheter under 
vilka de skapades och utvecklades. 
 
En annan källa till kultur som Normann nämner är ledarskap. Under förutsättning att 
företagsledandet präglas av effektiva, relevanta och sunda värderingar och 
övertygelser som både är till nytta för företaget och som i sig kan förstås av 
organisationsmedlemmarna. Det krävs även att ledarskapet äger skicklighet i 
kommunicering och institutionalisering av sådana idéer, i dessa fall kan kulturen 
påverkas av en viljeakt. 
 
Vidare anser Normann att medvetna värderingar, normer och övertygelser som 
härstammar inifrån företaget betecknar företagets dominerande idéer- de ledande 
principerna, filosofin. Man kan därför säga att ett företags dominerande idéer är en 
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del av kulturen. 
 
Genom företagskulturen delas erfarenheter av hela företaget och de förs vidare till 
kommande generationer. Den blir ett instrument där värderingar förs fram, genom 
symboler, berättelser, ritualer och rutiner.  En gemensam företagskultur försäkrar att 
alla olika delar av företaget går åt samma håll, delar samma värderingar, siktar mot 
samma mål, i vilken omvärld det vill agera och viktigast av allt hur man gör 
omvärlden verklig. (Normann, 2000).  
 
Företagskulturen ses som ett instrument för att integrera lärandet inom företaget 
(Normann, 2000) Även om personen i företaget lär, innebär detta inte nödvändigtvis 
att lärandet används av företaget. Det handlar i så fall mer om ett lärande som 
visserligen gynnar den lärande personen, men som inte får någon återverkning i 
företaget. För att företaget, dess inre aktiviteter och utfallet av verksamheten skall 
gagnas av det lärande som sker hos individerna måste lärandet stimuleras, riktas och 
utnyttjas och detta kan lättare ske om företaget har en tydlig företagskultur. Ur ett 
perspektiv beskrivs företagskulturen som den kontext där det organisatoriska lärandet 
uppstår (Schein, 1992). 
 
Trögheten i en existerande kultur är stark. Personalen, normerna, strukturen, 
belöningarna och hjältarna speglar kulturen. Införandet av nya strukturer (system, 
regler, rutiner etc.) möts ofta av immunitet (Nygaard, Bengtsson, 2002). Om dessa 
”nya kulturelement” (Normann, 2 000:198) effektivt skall kunna integreras i ett 
företags gällande kultur, måste de följas av en intern förändringsstrategi som 
otvetydigt riktar normer och handlingssätt i linje med de nya strukturerna. Det krävs 
alltså mer än att göra nya strukturer tydliga. 

 
 

Samband mellan lärande och förändring 
 

Alla interna aktiviteter är avsedda att stödja och främja den verksamhet som riktar sig 
mot omvärlden. Ett företag inriktat på att ständigt bemöta och anpassa sig till kraven 
från en föränderlig omvärld, förändrar strukturer (system, regler, rutiner, etc.) i takt 
med verksamhetens behov. Denna uppdatering av strukturerna främjas av att 
effekterna av det kunnande som utvecklas förs in i administrativa och tekniska 
system, tillvaratas i metoder och handböcker, etc. 
 
Då vi har använt definitionen på lärande som förmågan att anpassa sig till 
förändringar och nya omständigheter vill vi till sist med en figur utformad av 
Dilschmannn (1998) belysa sambandet mellan lärande, handling och förändring i 
såväl företagets inre aktiviteter som i företagets utfall i form av tjänster och produkter 
samt kvaliteten på dessa.  
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Figur 5. De principiella sambanden mellan lärande och förändring (Dilschmann,1996:16) 

 
Individuellt lärande innebär inte organisatoriskt lärande. Att den enskilde lär är en 
nödvändighet, men inte tillräcklig förutsättning för organisatoriskt lärande. För 
organisatoriskt lärande krävs sociala processer och dialoger mellan människor som är 
engagerade i en gemensam lärprocess, som när anställda tillsammans diskuterar idéer, 
tolkar uppgifter, identifierar problem som skall lösas och kritiskt granskar resultat av 
gemensamma handlingar. Då utvecklar gruppen en gemensam föreställning om den 
verklighet som skall hanteras. När en ny föreställning, insikt eller erfarenhet sprider 
sig mellan anställda, från grupp till grupp, pågår den kollektiva lärprocessen.  

 
Men inte heller kollektivt lärande innebär självklart att det också sker ett 
organisatoriskt lärande. Såväl enskilda anställda som grupper kan lära och utveckla 
kompetens utan att företaget låter sig påverkas. För att de lärande som sker ska 
komma företaget till godo krävs dels att vunna kunskaper och insikter synliggörs och 
legitimeras, dels att lärandet manifesteras i förändringar i strukturer (rutiner, tekniska 
system, normer, praxis, etc.) Organisatoriskt lärande sker genom en ömsesidig 
påverkan mellan individ, grupp, kultur och struktur. 

 
Utveckling av verksamheten måste gå hand i hand med utveckling av en 
arbetsorganisation som främjar lärande i arbetet och utveckling av kompetens 
(Dilschmannn, 1998). I ett företag pågår ständig omvärldsanpassning, ständig 
förändrings och utvecklingsarbete samt ständig kompetensutveckling på flera nivåer 
och i flera avseenden. Lärandets roll är att göra detta möjligt. 
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4.  Företagspresentation 
 

I detta avsnitt kommer vi kort att presentera vårt fallföretag som använts för 
datainsamlingen.  

 

4.1 Silke AB 
 

Vi har valt att välja ett till storleken mindre fallföretag (45 anställda) samt att vi har 
goda personliga kontakter med ledningen, vilket ger oss ett fallföretag som är öppet i 
sin attityd och därmed gör det lättare att få fram något om den informella strukturen i 
företaget. Att outsourcingsituationen skedde för ca. ett år sedan innebär dessutom att 
det är tillräckligt lång tid för outsourcingrelationen att sätta sig efter inkörningsperiod 
och barnsjukdomar men samtidigt tillräckligt nära i tiden för att de intervjuade som 
funnits med före outsourcingen skall kunna minnas tiden före och själva 
genomförandet av outsourcingen.   
 
Vårt fallföretag Silke AB, har gjort genomgripande förändringar av sin verksamhet i 
Sverige. Företaget har brottats med lönsamhetsproblem och köpte 1999 en 
konkurrerande verksamhet som kompletterade deras sortimentsportfölj och stärkte 
deras kärnverksamhet. Silke AB är verksam i Sverige och har ett moderbolag för 
norden i Norge. Silke AB:s affärsidé är att erbjuda handeln ett helhetskoncept i form 
av införsäljning, konceptskapande och uppbyggande åtgärder samt service och 
uppföljning i butik. Hela företaget har gått från ett tillverkande företag med samtliga 
aktiviteter till ett rent sälj- och marknads-bolag. Nyckelordet för vårt fallföretag tycks 
vara effektivitet. Det framgår tydligt i Silke AB:s konceptpresentation. De talar om 
effektiva sortiment, effektiva kampanjer, effektiv varuförsörjning, effektiv 
prissättning och effektiv kommunikation till marknaden. 
 

 
Figur 7. Organisationen i Silke AB 

Organisationen i Silke AB.
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All verksamhet som inte hade med försäljning att göra har blivit outsourcat till andra 
bolag i koncernen. Silke AB:s kärnverksamhet är försäljning och marknadsaktiviteter 
till stöd för försäljningen. Silke AB har idag fokus på kund och marknad. Av de 45 
anställda arbetar 33 på fältet i direkt kundkontakt medan resten arbetar på kontoret. 
Det är därmed klassat som ett personlighetsintensivt företag (Normann,2000), där de 
personella resurserna är viktiga för företaget. Silke AB har outsourcat inköp och lager 
till moderbolaget i Norge. De har outsourcat ekonomi och alla HR-aktiviteter utom 
intern Managementutbildning och rekryteringsprocessen till ett annat tillverkande 
svenskt bolag (Kex AB) i en annan underdivision med en helt annan 
verksamhetsinriktning och andra typer av produkter. Silke AB:s IT är outsourcad till 
moderbolaget i Norge. Ansvar och genomförande av utbildningsprogram sköts av 
koncernen centralt. Den outsourcing som vi har studerat är HR-aktiveterna som 
flyttats till Kex AB samt de HR-aktiviteter som omfördelats inom företaget. 
 

 
Figur 8. Fördelning av HR-aktiviteter i outsourcing relationen 
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5.  Analys 
 
 

I detta avsnitt tillämpas den tillgängliga teorin på empirin. Analysen börjar med en 
övergripande analys av outsourcingen av HR-aktiviteterna, personalen som en del av 
kärnkompetensen,  följd av en analys av formella och  informella system och slutligen 
effektivitet och  lärande. 

 
 

5.1 Offensiv och defensiv outsourcing  
 
Man skulle kunna klassificera Silke AB:s outsourcing som defensiv snarare än 
offensiv. Det som talar för att outsourcingen är defensiv är att kostnadsbesparingarna 
har hög prioritet  och att HR-aktiviteter som skapade problem togs bort eller flyttades 
ut i företaget. Komplexiteten i löneadministrationen ökade vilket gjorde outsourcing 
nödvändig eftersom kompetensen i den gamla HR-avdelningen inte räckte till. Det 
finns inte mycket som talar för en offensiv outsourcing, dvs  att den bidrar till att 
företagets långsiktiga konkurrensförmåga är god, de har dock fått en liten del av ökad 
tillgång till kompetens, men huruvida Silke AB:s långsiktiga konkurrensförmåga och 
långsiktiga lärandet har påverkats diskuteras senare i analysen. 
 

 

5.2 Relationen mellan Kex AB och Silke AB 
 
I relationen mellan Silke AB och Kex AB finns det ett kontrakt som specificerar 
villkoren för överenskommelsen och ansvaret som varje part har. Kex AB anser sig 
utföra sin del av avtalet fullt ut, men de menar att Silke AB inte tar ansvar för de HR-
aktiviteter som finns löpande inom Silke AB. Detta medför att Kex AB har fått ta på 
sig en del HR-aktiviteter som inte ingår i avtalet. De får tillexempel agera som 
sakkunnig rådgivare för Silke AB.  
 
Vi kan konstatera att om inte de lönehandlingar som Silke AB ska sända vidare till 
den outsourcade HR-aktiviteten löneutbetalningar inte är kompletta och felfria så 
läggs de åt sidan när de hamnar hos Kex AB. Det som inte är komplett eller behäftat 
med felaktigheter läggs helt enkelt åt sidan. HR-aktiviteten kan inte utföras korrekt 
om det levererande företaget inte har rätt uppgifter om personalen på Silke AB 
(sjukskrivningar, tillfälliga anställningar etc.) eller att det saknas dokument som inte 
blivit inskickade. Följden blir att Kex AB tar de nödvändiga kontakter med Silke AB 
som behövs för att de ska kunna utföra en felfri löneadministration, det sker på grund 
av att det inom Silke AB brister i ansvaret för att korrekta lönehandlingar skickas in. 
  
Vi ser här tecken på att tjänsten att leverera löneutbetalningar är något komplex. Det 
krävs personkontakter och kommunikation vilka blir invecklade eftersom det brister i 
ansvar hos Silke AB. Om det brister i löneadministrationen så kan det leda till att 
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Silke AB får följa upp och spåra var felaktigheterna ligger någonstans, vilket tar tid i 
anspråk. 
 
Vi kan konstatera att parterna har ett svagt samarbete, det samarbete som exicterar är 
snarare påtvingat. Det har uppstått en sårbarhet i samband med outsourcingen, Kex 
AB uttrycker det som ”brister i outsourcingen”. Det levererande företaget är de enda 
som kan hantera lönesystemet åt företaget Silke AB. Om löneadministratören på Kex 
AB skulle bli sjuk eller av annan anledning inte kan sköta dessa uppgifter kommer 
det att skapa en svår situation för Silke AB. Silke AB tar här en större risk än Kex AB 
i relationen. 

 
En annan risk vid outsourcing av HR-aktiviteterna är att det kan uppstå ett blint 
förtroendeförhållande till Kex AB. Det outsourcande företaget, Silke AB kan förlora 
förmågan att kontrollera att HR-aktiviteten utförs med god kvalitet. Vi kan se att 
Silke AB idag förlitar sig helt på att Kex AB utför aktiviteterna korrekt, eftersom 
Silke AB inte längre har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kontrollera 
kvaliteten på HR-aktiviteterna.  
 
 

5.3 Företagets outsourcing av HR-aktiviteter 
 
För att Silke AB skulle kunna fortsätta sin verksamhet och vara konkurrenskraftigt 
krävdes en rationalisering av verksamheten. Outsourcingen av HR-aktiviteter skedde 
på grund av att Silke AB rationaliserade. Att vi säger HR-aktiviteter istället för HR-
avdelning beror på att vissa HR-aktiviteter fortfarande existerar inom Silke AB. Det 
är oftast så att företag väljer att outsourca delar av sin HR- avdelning (Greer, 
Youngblood, Gray,1999). Det finns dock inte längre någon konkret HR- avdelning på 
Silke AB, utan ansvaret för de HR-aktiviteter som inte outsourcades har förflyttats ut 
i företaget. Dessa HR-aktiviterer är den löpande aktiviteten att hantera löneunderlag 
och reseräkningar, vars uppgifter och ansvar förflyttats ut till linjecheferna och vidare 
ut i till säljarna. 
  
Enligt linjechefen på Silke AB var följande HR-aktiviteter de som tidigare handhades 
av HR-avdelning: 
 
1. Löneutbetalningar 
2. Registrering och inmatning av reseräkningar 
3. Upprättande av anställningsavtal 
4. Upprättande av andra typer av avtal 
5. Personalfrågor 
6. Tillhandahöll information angående personalansvar och de lagar och avtal som 

gällde och kunde bedöma om företagets beslut låg inom lagens ramar 
7. De var ansvariga för personalarkivet, bestående av information om varje anställd, 

kontrakt etc. 
8. En kontakt dit personalen kunde ringa och ventilera synpunkter om sin 
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arbetssituation samt andra önskemål 
9. Försäkringsfrågor 
10. De agerade rådgivare i personalfrågor/konflikter och var företagets kontaktperson 

gentemot facket 
11. Personal/kompetens utveckling 
12. Medarbetarsamtal 
 
Rekrytering sköttes dock av respektive chef med personalansvar. HR-avdelning 
kunde assistera vid anställningsintervjuer för att eventuellt ställa kompletterande 
frågor men hade ingen avgörande betydelse i rekryteringsbeslutet. Av de ovan 
nämnda 12st HR-aktiviteter är 2st helt outsourcade, 6 aktiviteter är delvis 
outsourcade, tre aktiviteter har fördelats internt i Silke AB och en aktivitet är 
borttagen. I dag hanteras de tolv HR-aktiviteterna på följande sätt: 
 
1. Löneutbetalningarna: Har outsourcats till systerbolaget Kex AB. 
 
2. Reg. av reseräkningar och tidsrapporter: Sköts idag av säljaren själv. Denne 
styr även Varukonsulentens arbetsinsats och samlar in och registrerar deras 
timrapporter i det s k SKAPPL-systemet. 
   
3. Upprättande av anställningsavtal: Görs av den chef som är rekryteringsansvarig. 
 
4. Upprättande av andra avtal: Ex. på detta kan vara pensioner, kollektiv-avtal 
vilka ingår i lönebiten och är därför outsourcat.  
Däremot presenteras incitamentsprogram för Bolagschefen som därefter upprättas 
och implementeras av respektive chef. 
 
5. Personalfrågor: Ställs och besvaras av närmaste chef eller av den outsourcade 
löneavdelningen beroende på om frågan avser arbetssituationen (chefen) eller frågor 
kring löne/reseräkningsutbetalningar eller rutiner (Outsourcad löneavd.). 
 
6. Frågor angående ansvar, lagar, och avtal: Denna experthjälp är outsourcad till 
Kex AB. Vid  behov konsulteras experthjälp. 
Ofta vidarbefordras detta upp i företaget och samlas hos Bolagschefen som i sin tur 
anlitar experthjälp. 

 
7. Förvaltning av personalarkivet: Det gamla personalarkivet finns hos 
Bolagschefen. Idag handhas handlingar om personalen av respektive chef men även 
bolagschefen får en kopia. 
 
8. Fristående kontaktpunkt för personalen: Idag finns ingen sådan förutom facket. 
Om den anställde är missnöjd av någon anledning får denne ta upp det med sin chef. 
 
9. Försäkringsfrågor: De försäkringar som är kopplade till kollektiv-avtal är 
outsourcade medan kompletterande individuella försäkringar är upp till Silke AB att 
sköta. 
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10. Rådgivning vid personalkonflikter: Det är först och främst Silke AB:s uppgift 
att lösa personalkonflikter internt. Det är inte förrän alla interna försök till lösning har 
utnyttjats som HR-aktiviteten på Kex AB står till förfogande med sina tjänster. 
Vid konflikt där facket är inblandat får linjechef kontakta fackligrepresentant och 
facket. 
Förhandlingar får i första hand skötas av bolagschefen och i andra hand HR-Chefen 
på Kex AB. 
 
11. Personal/Kompetens-utveckling:  För nyckelpersoner i Silke AB anlitas 
utomstående kompetensutvecklingsprogram efter en Management Audit-modell.  
Inget program finns men åtgärder vidtas när behov identifieras. Identifieringen sker 
t.ex. genom att personal uttrycker att behov föreligger. Säljutbildning har även 
organiserats av Silke AB internt för säljarna. 
 
12. Medarbetarsamtal: Utförs årligen av närmaste chef. Den dokumenteras 
skriftligen internt men arkiveras hos HR-chefen på Kex AB. 
 
Vi kan se att Silke AB har valt att hålla kvar vid kontrollen av vissa HR-aktiviteter. 
Det kan enligt Greer,Youngblood, Gray (1999) bero på att de klassas som 
kärnkompetens inom Silke AB En diskussion om detta följer senare i arbetet. 
 
När komplexiteten i HR-aktiviteterna ökar bidrar det till en ökad efterfråga på   
specialistkunskap (Greer, Youngblood, Gray,1999). De anställda som arbetade inom 
HR-avdelning i Silke AB brast i erfarenhet och kompetens, den HR-avdelning som 
tidigare existerade i företaget Silke AB hade aldrig kunnat bli riktigt specialiserad om 
den behållits inom företaget. Bolagschefen på Silke AB bekräftar detta då han medger 
att de har fått tillgång till större kompetens då det gäller löne- och anställningsavtal 
och dess medföljande juridiska aspekter.  
 
Bolagschefen för Silke AB ansåg att HR-avdelning tidigare var byråkratisk och 
tidskrävande. Youngblood (1999) hävdar just att en viktig del av outsourcingen är att 
skapa en mindre byråkratisk HR-avdelning, eftersom de kritiseras för sin begränsning 
på företagets flexibilitet. Vi kan se att en stor del av den byråkratiska delen försvunnit 
i och med outsourcingen då Silke AB börjat använda elektroniska formulär för t ex 
inmatning av reseräkningar och tidsrapporter. Av de fördelar som exempelvis Quinn 
(1999) tar upp gällande outsourcing så var ökad effektivitet och kostnadsbesparingar 
främsta anledningen till outsourcingen av HR-aktiviteterna. 
 
 

5.4 Analys av kärnkompetensen på företag Silke 
 
Ur definitionen på kärnkompetens (Axelsson, 1998) kan vi i Silke AB:s fall 
identifiera den som delar av försäljningsföretaget. Varukonsulentens roll ses som stöd 
och extrahjälp för säljarna. Den hjälp som de erbjuder är att plocka upp och exponera 
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varorna i butik. Trots att Varukonsulenterna är en viktig del i företagets 
servicekoncept dvs. att utföra fler sysslor i butik än konkurrenter och andra 
leverantörer så uppfattas Varukonsulenterna som en stödresurs. 
 
Varukonsulenterna ses som säljarens extra resurs och det är inte alltid är så noga med 
rekryteringen dvs. säljare tar första bästa som dyker upp (Linjechef Silke AB). 
Linjechefen på Silke AB säger att han är enbart ansvarig för säljarna och har ingen 
större direkt kontakt med Varukonsulenterna. Han betonar att säljarna är ansvariga 
för kontakten med Varukonsulenterna. 
 
Outsourcing ger möjlighet att utveckla kärnkompetenser (Quinn, 1995). Om dessa 
utvecklas på rätt sätt ger det ett skydd (inträdesbarriärer) mot befintliga och framtida 
konkurrenters inbrytning på ett företags nyckelmarknadssegment och möjligheten att 
behålla konkurrensfördelar och marknadsandelar ökar.  
 
Quinn (1995) anger fyra sätt att mobilisera sina resurser. Han anger hur 
kärnkompetenser kan utvecklas genom att utnyttja andras investeringar, affärsidéer 
eller unika kompetens för att utveckla sin kärnkompetens. 
Lönechefen på Kex AB säger:  
 
”det har skett ett uppsving i kvaliteten av kompetensen för Silke AB:s outsourcade  
HR-aktiviteter” 
 
Uttalandet vittnar om att det skapats en stabilitet och styrka kring outsourcingen av 
dessa HR-aktiviteter. Det avser de HR-aktiviteter som vi tidigare har nämnt, nämligen 
upprättande av andra typer av avtal, personalfrågor, försäkringsfrågor, rådgivning vid 
personalkonflikter och personal/kompetensutveckling. Detta är det som bidrar till att 
outsourcingen kan sägas vara en blandning av offensiv och defensiv outsourcing 
enligt avsnitt 5.1. 
 
Kärnkompetensen i Silke AB är den kompetens/kunskap som är mest kritisk för 
företaget (Axelsson, 1998). Med kritisk menas att det är kompetens som kan omsättas 
till konkurrenskraft. Det görs genom att kombinera aktiviteter med företagets 
kunskaper och resurser så att det bildar ett fungerande system. Detta system utgör 
kärnkompetensen.  
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Figur 9. Silke AB:s kärnkompetens 

 
Bolagschefen som är ytterst ansvarig för verksamheten är nyckeln för att förmedla 
strategier, policy och affärskoncept. Här betonas effektiviteten vilket vi kommer att 
återknyta till längre fram. Enligt linjechefen på Silke AB är bolagschefen även 
ansvarig för stämningen och trivseln på företaget som helhet. 
 
Därefter har vi linjecheferna som är ansvariga för säljarna. Linjechefen på Silke AB 
uttrycker det som att han är ansvarig för att varorna kommer ut. Säljaren är i 
direktkontakt med kund och bygger och underhåller många men små relationer. Om 
de mister någon kund så har det inga direkta återverkningar på försäljningen på kort 
sikt. Key-Account dvs de som förhandlar med de större kunderna typ kedjor och 
grossister är också i direkt kontakt med ett få antal kunder men som är av desto större 
betydelse för försäljningen. Här är konsekvensen avsevärt större om de mister en 
kund så har det stor återverkning på försäljningen och följaktligen på hela 
verksamheten. 
 
För att vi skall kunna göra en bedömning av Silke AB:s kärnverksamhet och se i 
vilken utsträckning de är förknippade med HR-aktiviteterna är det nödvändigt att 
redogöra för alla aktiviteter i verksamheten. Detta gör vi genom att sortera in 
aktiviteterna i kategorier (Axelsson, 1998). 
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Som Cutting edge aktiviteter kan vi konstatera att Silke AB och moderbolaget gör 
bedömningen att det utgörs av nyckelpersonerna Bolagschef, Key-account, 
linjechefer och produktchefer kopplad till HR-aktiviteten kompetensutveckling. Det 
vi grundar detta påstående på är Kex AB:s HR-chef som redogjorde för Management 
Audit processen som syftar till att årligen göra en inventering av resurser och 
förmågor med syfte att se om de behöver utvecklas eller att det finns ett överskott 
som kan frigöras och göra bättre nytta i andra delar av koncernen. Denna  HR-
aktivitet är en av de aktiviteter som utgör grunden för företagets framtida 
kärnkompetens och måste därför kontinuerligt utvecklas (Axelsson, 1998). 
 
Kärnaktiviteter är företagets huvudprocesser och utgör grunden för företaget och dess 
konkurrensfördelar. Det är runt dessa aktiviteter verksamheten byggs upp (Axelsson, 
1998). I Silke AB byggs verksamheten upp kring de relationer som ligger till grund 
för försäljningen och deras servicekoncept. Linjechefen betonar vikten av att ha rätt 
personal. Han säger hellre mindre Säljkår men mer kompetent. Därför anser vi att 
rekryteringsprocessen av säljpersonal är en kärnaktivitet. Deras huvudprocesser 
operativt är tre. Dels de avtal som skrivs med större kunder av Key-Accounts som 
därmed plogar framför Säljkåren, så att dessa i ett andra steg kan sälja in produkter 
och aktiviteter. Det tredje steget har vi valt att lägga under stödaktiviteter. 
 
Stödaktiviteter kallas de aktiviteter som är knutna till kärnaktiviteterna och måste ingå 
i verksamheten för att kärnkompetensen skall kunna fungera som det är tänkt 
(Axelsson, 1998). Här kommer det tredje steget där varor plockas upp och exponeras 
på varje marknadsställe av Varukonsulenterna. Denna aktivitet är en stödaktivitet 
eftersom att de inte har någon avgörande betydelse för relationen till kunden eller inte 
har till uppgift att påverka var och hur produkterna exponeras. Dessutom ser Silke 
AB denna aktivitet som underordnad säljarnas aktivitet d v s varukonsulenten ses som 
ett stöd och en resurs för säljarna (Linjechefen). Säljarna är dessutom ansvariga för 
varukonsulentens arbete och att de får den upplärning som krävs för att utföra 
aktiviteten.  
 
Andra stödaktiviteter hos Silke AB finns i de aktiviteter som är i direkt kontakt med 
försäljningen d v s produktchefer som anger sortiment, linjechefer med aktiviteter att 
leda och koordinerar säljkårens arbete men också förankra företagets värderingar, 
följa upp kvaliteten i strukturer och HR-aktiviteten att hantera personal dvs vara 
lyhörd för stämning, problem och behov för att inte kärnaktiviteterna skall bli 
lidande. Dessutom finns aktiviteten att ta fram butiksmaterial till kampanjer och dyl. 
 
Avskiljbara aktiviteter ingår visserligen i huvudaktiviteterna men kan enkelt avskiljas 
därifrån och spelar inte någon aktiv roll (Axelsson, 1998). Här under kan vi sortera 
Controller och Kundtjänst. Alla andra avskiljbara aktiviteter har blivit outsourcade. 
Controllerns huvudsakliga uppgifter är att stötta bolagschefen med 
sammanställningar och nyckeltal för verksamheten. Controllern har regelbunden 
kontakt med den outsourcade ekonomiavdelningen. Kundtjänst, vilka tar hand om 
förfrågningar från kunder, har idag kontakt dels med den outsourcade IT-aktiviteten 
samt med de outsourcade löneaktiviteterna. Det levererande företaget har regelbundet 
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kontakt med kundtjänst för att fylla i de informationsluckor som krävs för att utföra 
löneadministrationen på ett felfritt sätt. 

 
Periferiaktiviteter är i förhållande till huvudaktiviteterna inte avgörande och rör inte 
företagets huvudaktiviteter (Axelsson, 1998). Samtliga dessa aktiviteter är 
outsourcade såsom Lager, Orderplock, Reception, IT, Bokföring.  
 
Av totalt 12st HR-aktiviteter är 2st helt outsourcade, 6 aktiviteter är delvis 
outsourcade, tre aktiviteter har fördelats internt i Silke AB och en aktivitet är 
borttagen. Det är löneutbetalningar och frågor angående lagar & avtal som är helt 
outsourcat. Dessa aktiviteter är att anses som perifera. De fyra aktiviteter som 
behållits i Silke AB är registrering av reseräkningar och tidsrapporter, upprättande av 
anställningsavtal, rekryteringsprocessen och förvaltning av personalarkivet. Av dessa 
kan hänföras till kärnaktiviteterna. Registrering av reseräkningar o dyl. eftersom det 
krävs regelbunden och speciell kunskap om personalen och dess förehavanden för att 
utföra det korrekt. Upprättande av anställningsavtal och förvaltning av 
personalarkivet innehåller känslig information som inte är lämplig att läggas ut på en 
extern aktör  
 
Därefter har vi 6 HR-aktiviteter som är delvis outsourcade. De är upprättande av 
andra typer av avtal, personalfrågor, försäkringsfrågor, rådgivning vid 
personalkonflikter, Personal/Kompetens-utveckling och arkivering av 
medarbetarsamtal.Av dessa är det enbart kompetensutvecklingen i form av den 
outsourcade Management Audit som är att betrakta som Cutting Edge. De aktiviteter 
som hänger ihop med löneadministrationen, som upprättande av kollektivavtal, 
personalfrågor med löneanknytning och kollektiva försäkringar är återkommande 
specialaktiviteter som kan betraktas som perifera aktiviteter. Däremot kräver 
hantering av personalkonflikter specialiserad rådgivning med stort kunskapsinnehåll. 
Den anlitas oregelbundet och kan ha negativa återverkningar på kärnverksamheten 
eller i värsta fall hota den. Denna kompetens bör ses som kritisk och klassas som 
stödaktiviteter för att kärnverksamheten skall fungera felfritt. Arkivering av 
medarbetarsamtal är en perifer aktivitet. Avslutningsvis finns det en HR-aktivitet som 
fanns före outsourcingen men som är borttagen. Det är en fristående kontaktpunkt för 
personalen som kan identifiera problem och ha en kurativ roll. Vi kommer att knyta 
an till denna aktivitet längre fram när vi diskuterar lärandet. 
 
Vi kan konstatera att Silke AB har valt att bygga sin strategi på de personella 
resurserna. Det är inte Silke AB:s bransch som har påverkat valet att bygga sina 
strategier på interna faktorer eftersom Silke AB:s kunders preferenser inte ändras 
särskilt mycket och teknologin är stabil. Valet att bygga sina strategier på interna 
faktorer är främst att kvaliteten som Silke AB erbjuder kunden beror på hur de 
personella resurserna utnyttjas. Erfarenhet, kunskap, bedömning, risktagande och 
visdom hos säljarna och varukonsulenterna är viktiga för att företaget Silke AB ska 
kunna lyckas i interaktionen med kunderna. De vill utveckla ett starkare kund- och 
konsument fokus än sina konkurrenter (Heyerdahl, 2000). 
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De personella resurserna är av betydelse för företagets Silke AB:s 
konkurrensförmåga, dels i nuläget men även i framtiden. De är delar av grunden för 
företagets framtida kärnkompetens och måste kontinuerligt utvecklas. 
Silke AB ställs inför en utmaning om de är behov av personella resurser eftersom de 
inte kan köpas externt på en marknad. De får bygga upp sina personella resurser 
internt.  
 
Vi kan inte konstatera att Silke AB har gått miste om några av kärnverksamhetens 
personella resurser i samband med outsourcingen av HR-aktiviteterna. De personella 
resurserna har dock haft betydelse vid anpassningen till de HR-aktiviteter som har 
förflyttats ut inom hela Silke AB:s organisation. Hur de personella resurserna har 
spelat in vid anpassningen till förändringen i och med outsourcingen redogörs för då 
vi analyserar lärandet inom Silke AB.  
 
 

5.5 Personalen som del i kärnkompetensen. 
 
Vilken aktivitet vi än talar om på Silke AB så spelar personal och deras kompetens 
och förmågor en avgörande roll. I alla typerna (Cutting-Edge, Kärn, stöd, avskiljbara 
och perifera) finns det aktiviteter med personlighetsintensitet (Normann, 2000). Silke 
AB har med sin outsourcing mobiliserat resurser. Samtidigt har krav och komplexitet 
ökat internt i Silke AB. Detta har skapat ett tryck att utveckla sin sociala innovation 
(Normann 2000).  
 
I vilken utsträckning Silke AB gör detta genom att förstärka regler och normer i 
företagskulturen ger vi några exempel på nu men kommer att utveckla det vidare när 
vi analyserar vilka HR-strukturer som utvecklats i samband med outsourcingen och 
hur effektivt det har internaliserats hos företagets individer för att styra de personella 
resurserna (Normann 2000). 
 
Vi fick reda på av HR-chefen på Kex AB att vid outsourcingen av bl a 
löneadministrationen, fick Silke AB kompetensstöd för att byta lönesystem och gå 
över till att registrera timrapporter elektroniskt. De har trots detta besvär med 
matchning mellan det elektroniskt inmatade och det attesterade pappersformatet som 
skickas från Säljare via Linjechef för attest till Lönechefen. I detta fall är det viktigt 
att de regler och normer som stöder denna aktivitet effektivt internaliseras hos 
personalen på fältet (Normann 2000). 
 
 

5.6  Formella och informella system 
 
Företagets informationsprocess består av det formella och informella systemet. Det 
formella systemet består av värdekedjan och företagsprocesser. I det informella 
systemet finns de kulturella nätverken. Mellan dessa system finns i sin tur ett 
reglerande informationssystem, som om det utnyttjas på rätt sätt styr företaget i rätt 
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riktning och ökar effektiviteten i det formella systemet. Detta system kallas det 
reglerande (adjusting) systemet (Hendry, 1995). I detta system finns det verktyg för 
att reglera den formella sidan respektive den informella sidan.  
 
I Silke AB har många aktiviteter outsourcats (se företagspresentationen) vilket gjort 
att man koncentrerat värdekedjan. Idag består den enbart av sälj och säljstödjande 
aktiviteter. Andra aktiviteter som inte har betydelse för kärnverksamheten har 
outsourcats och därigenom minimaliserats. Detta har även skett genom att fördela 
aktiviteten internt på chefer med personalansvar. De aktiviteter som framförallt har 
blivit fördelade internt är de med personalanknytning d v s alla de HR-aktiviteter som 
inte outsourcats.  
 
Den koncentrerade värdekedjan har påverkat företagsprocesserna i Silke AB. Det 
positiva är att alla utom Controllern är direkt inblandade i att skapa försäljning eller 
att stödja försäljning.  På detta sätt ökar effektiviteten och värdeskapandet i företaget 
(Controller). 
 
Vi skall därmed gå in och se hur outsourcingen har påverkat de verktyg som används 
för värdekejda och företagsprocesser i den formella strukturen. Verktygen för att 
reglera den formella sidan är planering, värdering/kalkylering och beslutsunderlag. 
Kraven har ökat på planering och framförhållning för att behålla kontroll över de 
olika processerna. En konsekvens har varit att decentralisera ansvar och befogenheter 
för att effektivisera beslutsfattandet. Vad beträffar ekonomisk värdering och 
kalkylering har den tekniska förändringen i samband med outsourcing av HR-
aktiviteter gett upphov till mer komplexa avstämningssystem. T ex att matchning 
mellan elektroniskt material och attesterat pappersmaterial inte överrensstämmer och 
skapar ineffektivitet och osäkerhet i affärsprocesserna. Färre personal och mindre 
kontaktyta försvårar framtagning av beslutsunderlag.      
 
 
Vi går över till den andra sidan och granskar de verktyg i informationsprocessen som 
hjälper det informella systemet att anpassa sig till nya situationer (lärandet), även 
kallat infra-system (Hendry 1995). Dessa tre verktyg är policyskapande, 
agendaformulering och organisationspolitik.  Vi upplever att Silke AB har haft svårt 
att fokusera på agendaformulering och policyskapande verksamhet, i synnerhet inom 
HR-aktiviteterna. Bolagschefen nämde att de låg efter i arbetet. Detta huvudsakligen 
av två skäl. Det första skälet är att det finns policys framtagna på koncern- och 
moderbolagsnivå vilket har gjort att Silke AB har ansett att en del av arbetet redan är 
gjort men anpassningen av dessa till Silke AB återstår dock. Utan anpassning är 
policys inte meningsfulla att föras ut i företaget eftersom de inte skulle ge någon 
effekt p g a skilda företagskulturer i Silke AB och Kex AB. Det andra skälet är att 
Silke AB har förlitat sig i stor utsträckning på Kex AB vid outsourcingprocessens 
förberedelser. Där bedömdes de dokumenterade rutiner och aktiviteter som HR-
avdelningen utförde, av en projektgrupp i projektform och ledd av ekonomidirektören 
på Silke AB. Till sin hjälp hade de specialistkunskap på Kex AB (HR-chefen). Detta 
har gjort att Silke AB har upplevt att det är Kex AB som äger mycket av HR-
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aktiviteterna utan att se vilka konsekvenser på lärandet det ger internt på Silke AB.   
 
I organisationspolitiken finns dels personalpolitiken och Management Audit-
processen. Den förstnämnda skall anpassas internt hos Silke AB bl a explicit med 
hjälp av en personalhandbok (HR-chefen). Management Audit har däremot en högre 
prioritet eftersom den tillhör Cutting-Edge-aktiviteterna och är av betydelse för 
företagets långsiktiga konkurrensfördelar. Men även personalpolitiken är en 
avgörande strategisk fråga för högsta ledningen i ett personlighetsintensivtföretag 
(Normann, 2000). Det är viktigt att skapa intresse för personalfrågor hos ledningen 
och att ansvaret för dem återspeglar perosnalpolitiska frågors betydelse 
(Normann,2000). Vi har konstaterat att det brister i verktygen för att hantera 
informationsprocessen i det informella systemet och dessa brister består i att Silke 
AB inte har klart för sig vilken personalpolitik och agendaformulering som bör 
spridas ut i företaget.  
 
 

5.7 Den dynamiska balansen 
 

Vi kan hittills konstatera att Silke AB lägger stor vikt vid fokus på kärnverksamheten 
och att de har vissa brister i det informella systemet vilket minskar medvetenheten. 
Huruvida Silke AB lägger vikt vid effektivitet, lärande och koordinering kan man 
utläsa i analysen som följer. 
  
 

5.7.1  Effektivitet 
 

En punkt som Quinn tar upp är att outsourcingvinster ger lägre risk, bättre 
kundanpassning, lägre investeringar och kortare tids-cykler (Quinn, 1995). 
Bolagschefen bekräftar att outsourcingen har lett till lägre risk p g a lägre 
investeringar. Dessutom har det nämnts att det har skett ett uppsving av kompetensen 
vilket skulle innebära att kundnyttan och måluppfyllelsen har ökat för Silke AB. 
Detta skulle tyda på bättre kundanpassning som ger Silke AB en outsourcingvinst 
genom förbättrad yttre effektivitet.  

 
Lönechefen säger att han har mätt tidsåtgången på för löneadminstrationen  till 48,7% 
av en heltid mot 1,9 heltid på den gamla HR-avdelningen före outsourcingen på Silke 
AB. Då räknar han inte in den s k ställtiden utan enbart den effektiva tiden 
(nettonetto) som han tog från sina andra arbetsuppgifter. Han lyckas därmed att 
genom kunskap och skalfördelar sköta löneadministrationen på ca. en tredjedel av 
den tid som HR-avdelningen tidigare (uppskattning) ägnade åt dessa uppgifter. Silke 
AB har på detta sätt åstadkommit effektivitetsvinster genom förbättrad inre 
effektivitet, med givna resurser, göra fler aktiviteter per tidsenhet. Det är även yttre 
effektivitet eftersom arbetet utförs på ett annat sätt än tidigare och med andra verktyg. 
Detta sammantaget ger en outsourcingvinst av förkortade tids-cykler för utförandet av 
HR-aktiviteter. Det är viktigt att understryka att kvaliteten i utförandet inte har tagit 
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skada utan snarare förbättrats men enbart på kort sikt. Denna kvalitetet kommer inte 
att kunna bibehållas om inte åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen 
nedan. Det finns med andra ord problem som har tillkommit i och med outsourcingen 
av löneadministrationen. Lönechefen nämner två viktiga brister i outsourcingen: 

 
1. Arbetsbördan på löneavdelningen hos Kex AB. Den är stor, på gränsen till 

ohållbar. Systemen är komplexa vilket innebär på sikt att kvaliteten kan bli 
lidande om inte problemen med icke matchande löneunderlag och dyl. 
uppmärksammas. 

  
2. Personalen vänder sig till honom med allehanda problem. 
 
Detta kan alltså på längre sikt innebära att den yttre effektiviten sjunker på Kex AB 
och indirekt påverkar Silke ABs HR-aktiviteter. Den inre effektiviteten, d v s att göra 
saker rätt, sjunker också p g a att personalens problem tar upp för mycket tid i 
anspråk. Detta innebär visserligen att Lönechefen vinner i effektivitet genom 
färdighet och kunskap om systemets komplexitet samt skalfördelar men får å andra 
sidan motsvarande effektivitetsförluster p g a förlorad tid i samband med att han tar 
de nödvändiga kontakter som krävs för att kunna utföra en felfri löneadminstration 
och dessutom ringer fältpersonalen till honom och pratar av sig. Han ägnar även extra 
tid åt att skicka påminnelser och små varningar(tips) till Silke AB.  

 
En annan risk som Youngblood (1999) varnar för är att outsourca aktiviteter som kan 
förflytta eller skapa distans till HR-avdelningens betydelse för de anställda. Om 
aktiviteter som kopplas till att de anställda känner trygghet och lojalitet för sitt arbete 
går förlorade, kan det leda till minskad produktivitet vilket kan få allvarliga 
konsekvenser för företaget (Greer, Youngblood, Gray, 1999). Exempel på detta kan 
vara att inte utfärda korrekta anställningsavtal eller att inte löneutbetalningarna 
fungerar. Om den anställde inte känner motivation p g a att dessa saker ej fungerar 
kan det gå ut över den effektivitet som Grönroos beskriver som tjänsteeffektivitet. 
Den måste innefatta både extern effektivitet (kundens upplevda servicekvalitet) och 
resultatets kvalitet d v s både den inre och yttre effektiviteten inbakade och beroende 
av varandra.   
 
Uppfattningen att det är viktigt att löneadminstration fungerar smärtfritt existerar hos 
företaget Silke AB kan konstateras med följande citat: 
 
Bolagschefen på Silke AB - ”Om löneadministrationen fungerar bra får vi nöjd 
personal och nöjd personal leder till mer intäkter på längre sikt”  
 
Bolagschefen bekräftar att huvudorsaken till outsourcingen var rationaliseringar och 
kostnadsbesparingar, detta genom att nämna ett par fördelar med outsourcingen av 
HR-aktiviteterna. Nämligen att det har lett till tidsbesparingar i form av att personal 
har rationaliserats bort och minskad byråkrati vid övergång från en byråkratisk 
hantering av löneunderlag till att elektroniskt hantera dessa. Detta är ett exempel på 
yttre effektivitet som leder till kostnadsbesparingar på längre sikt. I detta fallet 
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handlar det om att göra rätt saker som leder till att skapa ett mervärde för Silke AB. 
 
 

5.7.2 Lärande 
 

Vi har i vår uppsats använt oss av definitionen som Hendry (1995) ger på begreppet 
lärande, nämligen företagets förmåga att anpassa sig till nya situationer och 
omständigheter. Vi kan i analysen av Silke AB konstatera att de ser på begreppet 
lärande på liknande sätt.  

 
Det har tidigare konstaterat att i den bransch som Silke AB agerar är någorlunda 
stabil. Men stabiliteten syftar då främst på kundernas preferenser och teknologins 
stabilitet, inte av en stabil omvärld. Bara för att branschen kan anses stabil så innebär 
det inte att företaget kan bortse från förmågan att vara föränderlig gentemot sin 
omvärld. Det kan konstateras att förmågan till förändring i Silke AB:s fall inte 
handlar om att vara innovativ då det gäller produkterna, utan det handlar främst om 
förmåga till förändring för att stärka sin konkurrenskraft och långsiktiga värdetillväxt. 
Silke AB har anpassat sig till det yttre lärandet eftersom de för att anpassa sig till  
förändringar i omvärlden har gjort en rationalisering. 
 
Vi kan konstatera att det har hänt en signifikant förändring inom Silke AB i och med 
outsourcingen av HR-aktiviteter. Det finns en risk att man förstör de uppbyggda 
strukturerna som existerar om man inför en radikal förändring inom företaget 
(Nygaard, Bengtsson, 2002). Vi kan konstatera att det i Silke AB har skett en 
förändring av strukturer.  
 
Före outsourcingen av HR-aktiviteterna samlade personalansvarig och löneansvarig 
på Silke AB löpande in uppgifter från de anställda. Uppgifterna bestod bland annat av 
reseräkningar och underlag för löneberäkningar som de anställda skrivit ned på 
papper. Personalansvarig och löneansvarig använde sedan uppgifterna de fått av de 
anställda för att utföra inmatning av reseräkningar och löneutbetalningar. Denna 
aktivitet upprepades löpande månad för månad. Både de anställda och ansvariga 
visste vad som skulle göras samt när, hur var och av vem. Strukturen var avgränsad 
och definierbar (Dilschmann,1998). 
 
De anställda på Silke AB visste innan outsourcingen till vem och hur, de skulle vända 
sig om det uppstod problem. HR-avdelning utgjorde en definierad kontakt dit de 
anställda kunde vända sig och ventilera synpunkter på sin arbetssituation samt andra 
önskemål. HR-avdelning framförde därefter deras synpunkter till närmsta chef. 
Linjechefen på Silke AB menar att HR-avdelning uppfattades av de anställda som 
”mjukare” än en chef, eller att de i alla fall lyssnade på synpunkterna och var beredd 
att vidarebefordra dem.  
 
I dag efter outsourcingen av HR-aktiviteterna ser situationen annorlunda ut. 
Personalansvarig och löneansvarig finns inte längre kvar. Ansvaret för den löpande 
personalhanteringen har förflyttats ut till linjecheferna och vidare till säljarna och 
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Varukonsulenterna Det är säljarna som själva matar in reseräkningar i det nya 
datorsystem som införts. Löneutbetalningarna är outsourcad till Kex AB, men de 
anställda matar även in uppgifterna för löneberäkningarna själva i det datorsystem 
som används av Kex AB. Linjecheferna har ansvar för personalhanteringen när det 
gäller säljarna och säljarna har i sin tur ansvar för personalhanteringen när det gäller 
varukonsulenterna. 
 
Det finns idag ingen direkt kontakt dit de anställda kan vända sig vid problem, det 
finns inte heller någon direkt kontakt som kan agera rådgivare vid 
personalfrågor/konflikter. Eventuella brister i personalens arbetssituation eller 
arbetsmiljö är upp till linjecheferna att upptäcka. Personalfrågor besvaras av närmaste 
chef eller Kex AB, beroende på om frågan avser arbetssituationen (närmaste chef) 
eller frågor kring löne/reseräkningsutbetalningar (Kex AB).  
 
Det som nämns ovan är exempel på formella och mer informella aktiviteter som HR-
avdelning utförde och utför idag. De formella aktiviteterna bestående av insamling av 
nedskrivna/inmatade uppgifter från de anställda innehåller en hög grad av explicit 
kunskap. Den explicita kunskapen är den kunskap som vi finner uttalad i 
specifikationer och sammanställd i manualer vilket underlättar när man skall 
behandla, överföra och lagar den (Starkey,1996).  
 
Den mer informella aktiviteten att hantera personalfrågor och synpunkter på ett 
tillfredsställande sätt (Greer, Youngblood, Gray, 1999) kräver explicit men även tyst 
(implicit) kunskap. Tyst kunskap är sådan kunskap som finns inbyggd i de ansvarigas 
sätt att agera och som finns outtalad i strukturer och värderingar och som därför är 
svår att fånga upp (Starkey,1996). Den tysta kunskapen finns inbyggd i deras sätt att 
agera i procedurer, ideal, och värderingar.  
 
Vi kan konstatera att det som bland annat har ställt till med problem i utvecklandet av 
nya strukturer för att anpassa sig till förändringen i Silke AB, är att interaktionen 
mellan explicit och tyst kunskap inte har fungerat fullt ut och det har resulterat i att 
det inte inom vissa aktiviteter inte har utvecklats några strukturer.  
 
Silke AB gjorde i och med outsourcingen av HR-aktiviteter upp en mall om vem som 
skulle utföra och ansvara för vad, av de HR-aktiviteter som förflyttats ut i företaget. 
Mallen innehöll den explicita kunskapen om hur datorsystemen för inmatning 
fungerar men den innehöll inte den tysta kunskap som den personalansvarige och 
löneansvarige hade när det gällde att hantera personalfrågor och synpunkter. Silke 
AB hade tillgång till explicit kunskap men inte den tysta kunskapen och därmed 
kunde inte interaktion ske, en interaktion som annars skulle ha mynnat ut i nya 
definierade explicita strukturer. Lönechefen på Kex AB betonar: 
 
”Om inte cheferna i Silke AB vet vad de ska reagera på hur ska de då kunna ta till sig 
personalens synpunkter” 
 
I och med att den löpande personalhanteringen har flyttats ut till de anställda inom 
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Silke AB, har kraven ökat hos de anställda. De ökade kraven kräver en ökad 
kompetens. Denna kompetens tillfördes i början från Kex AB, genom att deras HR- 
avdelning stöttade med samtal och chefsutbildningar. De chefsutbildningarna gick ut 
på att lära sig leda personal och hantera individer. 
 
Den tysta kunskapen fasas här in i företaget Silke AB genom erfarenhetsutbyte och 
kommunikation med Kex AB. Den tysta kunskap som den förra personalansvarige 
och löneansvarige hade, ersätts sakta men säkert med erfarenheter och kunskap som 
fasas in ifrån Kex AB. Detta är en del av den interna lärprocessen (Dilschmann, 
1998). 
 
En annan del av den interna lärprocessen, är sambandet mellan lärande, handling och 
förändring (Dilschmann, 1998).  
 

 
Figur 10. De principiella sambanden mellan lärande och förändring, 
(Dilschmann,1996:16) 
 
Sambandet belyser vikten av att utvecklingen av Silke AB ska gå hand i hand med 
utvecklingen av lärande i arbetet och utveckling av kompetensen. Lärandets roll inom 
Silke AB är att genomföra ständig kompetensutveckling och ständig 
omvärldsanpassning på flera nivåer och i flera avseenden.  
 
När det gäller kompetensutvecklingen av chefer finns det ett årligt återkommande 
program kallat Management Audit. Detta program startar med medarbetarsamtal med 
samtliga nyckelpersoner i företaget. Det dokumenteras och rapporteras till 
Moderbolaget. Därefter sammanfattas det i ett nytt dokument som skickas vidare upp 
i koncernen. Koncernen analyserar de personella resurserna och ser vilka personer 
som har de kvaliteter och uppfyller de krav som kräv för att bli tilldelade större 
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ansvar och högre resurser. 
 
Översynen av kompetensen hos de anställda på Silke AB görs internt. Silke AB tar 
själv upp anmälningar till kurser för kompetensutveckling och organiserar själva med 
kursföretag. Efter att de anställda genomgått en kurs ska kursintyg skickas internt till 
ledningen på Silke AB. 
 
Vi kan i Silke AB se att de har anpassat sig till det inre lärandet genom att de har en 
kontinuerlig kompetensutveckling av de anställda. Vi har dock inte kunnat utläsa ur 
vårt material om kompetensutvecklingarna har resulterat i att några nya strukturer har 
bildats. Men då kommunikationen inom Silke AB fungerar på ett bra sätt eftersom de 
har ett tydligt företags koncept som präglar hela företaget, och att det är ett litet 
företag så finns det goda förutsättningar för att de lärdomar och erfarenheter som 
bildats genom kompetensutvecklingen skall kunna utvecklas till definierade och 
uttalade strukturer. Dessa strukturer gör att hela företaget kommer att kunna dra nytta 
av de nya lärdomarna och erfarenheterna och därmed stärka sitt långsiktiga lärande.  
 
Vi kan konstatera att utformandet av nya strukturer inte fungerar som det ska. Det 
beror dels på brist på kunskap. Men det beror även på att de som egentligen ska ta 
ansvar för aktiviteterna skjuter det ifrån sig. Bristen på ansvar om vem som skall göra 
vad och hur måste klaras ut för att företaget skall kunna få en fungerande struktur. 
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 6. Slutsatser 
 
 
Slutsatsen knyter samman uppsatsens syfte och problemdiskussion. Slutsatsen lyfter 
fram de viktigaste aspekterna i analysen. 
 

 
Vi har funnit att  Silke AB har uppnått effektivitets vinster i samband med 
outsourcingen av HR-aktiviteter, men vi kan även konstatera att det långsiktiga 
lärandet blir lidande. Vi vill slutligen redogöra för vad som tyder på detta inom Silke 
AB.  
  
Vi börjar med de effektivitets vinster som vi har kunnat konstatera inom Silke AB. Vi 
ser förkortade tids-cykler vid utförandet av HR-aktiviteter. Det är viktigt att 
understryka att kvaliteten i utförandet inte har tagit skada utan snarare förbättrats.  
Vidare har vi identifierat tidsbesparingar i form av att personal har rationaliserats bort 
hos Silke AB. Och slutligen en minskad byråkrati vid övergång från en byråkratisk 
hantering av löneunderlag till att elektroniskt hantera dessa, vilket är ett exempel på 
yttre effektivitet som leder till kostnadsbesparingar på längre sikt. 
 
Att det långsiktiga lärandet kan bli lidande konstateras med följande resonemang. 
Tidigare sköttes löne-administration och personalhantering ihop i en avdelning. I 
samband med outsourcingen delades dessa aktiviteter upp med följden att de 
förlorade koordinationen mellan aktiviteterna och därmed har lärandet försvårats. 
 
Personalpolitiken i Silke AB är inte prioriterad. Personalpolitiken ligger till grund för 
de strategier för personalhantering, -vård och personalutveckling som kan öka 
lärandet i företaget på längre sikt. För att sammanfatta så uttrycks det att en 
uppdatering av personalpolitiken på Silke AB har kommit i skymundan för andra 
nyckeluppgifter som hittills har haft företräde.  
 
Risk finns för att linjechefen dels förlorar närhet till säljkårens arbetssituation och att 
säljkårens synpunkter inte fångas upp när linjechefen minskar kontaktytan och 
kontaktfrekvensen med säljkåren för att ägna sig åt att administrera sin personal. 
Detta innebär att nyckelchefspersoner ägnar sig åt fel saker och tappar fokus på 
kärnverksamheten. Detta eftersom den administrativa bördan för linjechefer inom 
Silke AB har ökat framförallt som en konsekvens av det ökade ansvaret för HR-
aktiviteter.  
 
Det saknas en fristående kontaktpunkt för personalen som kan identifiera problem 
och ha en kurativ roll. Risken ökar för att personal på fältet upplever att de inte får 
uttrycka sina synpunkter men också att företaget förlorar förmågan att identifiera 
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problem på ett tidigt stadium om en fristående kontaktpunkt saknas. Silke AB borde 
unna sig någon som kan koppla ett grepp om personalhantering och –vård. Om denna 
kontaktpunkt uppstod skulle förutsättningar skapas, eftersom Bolagschefen menade 
att nöjd personal kostar mindre än missnöjd. Om personalen mår bra så blir det lättare 
att fokusera på det man är satt till att göra. Då skapas fokusering på 
kärnverksamheten och effektivitetsvinster kan uppnås. 
 
Försämrad möjlighet till inlärning p g a höga påfrestningar och dålig kommunikation. 
Silke AB säger att de nyttjar spetskompetens på deras lönesystem vid årsskifte och 
semesterrullningar. Det finns helt enkelt inte tid att lära sig aktiviteter som enbart 
utnyttjas ett fåtal gånger om året (Personalaktuellt nr. 2. 2004). Kraven på effektivetet 
och måluppfyllelse resulterar i att det inte finns tid att bredda personalens kompetens. 
Detta innebär att lärandet urholkas och hämmar de långsiktiga konkurrensfördelarna. 
 
Både Kex AB och Silke AB skulle tjäna på att ha en betydligt tätare kontakt. I 
outsourcing situationen bör det läggas mer vikt vid att hantera den mer informella 
kommunikationen mellan företagen. Kex AB har all den formella information som de 
behöver för att utföra löneadminsitrationen, men de saknar den delade förståelsen och 
erfarenheten som följer med som anställd i Silke AB. Desto mer det levererande 
företaget vet om den grupp anställda som de sköter löner och dylikt åt, desto lättare 
kommer det att vara att utföra allting korrekt och mer effektivt. 
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Muntliga  källor 

Intervju på Silke AB med Bolagschef , 1,5h, 2004-05-14 

Intervju på Silke AB med Linjechef med ansvar för säljare, 2h, 2004-05-19 

Intervju på Kex AB med HR-chef med ansvar för den outsourcade kompetensutvecklingen 
samt specialist rådgivning, 1h15min, 2004-05-25 

Intervju på Kex AB med Lönechef med ansvar för den outsourcade löneadministrationen 
samt personalfrågor, 2h15min, 2004-05-25 

Intervju på Silke AB med Controller med ansvar för kostnadsanalys etc., 1,5h, 2004-05-26 
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Intervjuguide 
 

 
Bakgrund 
 

• Beskriv bakgrunden (vad gör ni/har ni för roll) 
• Outsourcingprocessen 

 
• När började ni outsourca? 
• Vad är det som outsourcats? 
• Vad var avgörande för beslutet att outsourca (kostnad, kunskap) 
• Vem var ansvarig för detta? 
• Vem deltog i processen? 

 
HR-Avdelningen 
 

• Vilka uppgifter hade HR-avdelingen tidigare? 
• Vilken var HR-avdelningens tidigare styrka/svagheter? 
• Vad ställde ni för krav på er HR-avdelning? 
• Vilka uppgifter sköter Kex AB i dag? 
• Vilka är Kex AB:s HR-avdelnings styrkor/svagheter? 
• Hur mycket vet nuvarande HR.avdelning om er? 
• Hur ser sambandet ut er emellan idag? 
• Vad ställer ni för krav på HR-avdelningen idag? 

 
Uppföljning 
 

• Hur fungerar informations flödet ( vilka vägar, vilka har kontakter, enbart 
formellt?) 

• Har ni sett några uppenbara fördelar? 
• Har ni sett några uppenbara nackdelar? 
• Förväntningar (på relationen, vad ville ni ha, fick ni det?) 
• Har samarbetet utvärderats? 

 
Allmänt 
 

• Vilka värderingar är viktiga för företaget? 
• Vilka är företagets dominerande ideér? 
• Hur ser rekrytering ut? 
• Vilka rutiner har kommit till/försvunnit i samband med outsourcingen? 

 
 


