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1 Inledning 
 
Det finns ett antal definitioner av outsourcing, vår uppfattning stämmer väl överens med Greaver 
II definition; 
 
« Outsourcing innebär att företag lägger ut valda funktioner eller delar av produktionsapparaten 

eller tjänster på externa leverntörer istället för att sköta uppgiften internt inom företaget.1 » 

Denna definition finner vi relevant då vår uppsats kommer att behandla ämnet outsourcing sett 
som en organisationsförändring. Vi har valt att utgå från Mintzbergs fem konfigurationer då vi 
finner dessa generaliserande och applicerbara för de flesta typer av organisationer. Vid en 
outsourcingsituation avlägsnas en del av den befintliga organisationen i och med detta sker en 
organisationsförändring då nya partners kommer in och andra försvinner. Denna problematik 
kommer vi att försöka belysa i denna uppsats.   

 

1.1 Bakgrund 
 
USA anses ofta vara ett föregångsland inom outsourcing, något som bilindustrin samt den 
expanderande elektronikindustrin bidragit med. 2 I Sverige exemplifieras outsourcing främst av 
Ericsson då de beslöt att lägga ut mobiltelefontillverkningen på underleverantören Flextronics. 
 
Det finns många anledningar till outsourcing, generellt kan två huvudinriktningar urskiljas, dels 
de långsiktigt strategiska samt de kortsiktigt taktiska3.  
 
En av orsakerna till outsourcing är att många företag har ett behov av att återta fokus på 
kärnverksamheten4. I organisationer som kommit ur sin tillväxtfas och uppnått stagnationsfasen 
uppenbaras ofta problem med en allt för långtgående differentiering och att kostnaderna skjutit i 
höjden. 5 Ledningens kontroll över verksamheten kan ha minskat, organisationen kan även ha 
blivit oflexibel och därmed svårmanövrerad. Vid en strukturell förändring som outsourcing 
innebär kan även kulturella komplikationer uppkomma då organisationen förändras, vilket kan 
resultera i ökad osäkerhet och förvirring hos de anställda. Denna motsättning kan bidraga till 
minskad effektivitet och därmed även minskad lönsamhet, då den interna problematiken 
överskuggar de strategiska målen. Vi anser det intressant att belysa den problematik som en 
organisationsförändring likt outsourcing innebär. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vi anser det vara intressant att utifrån Mintzbergs fem konfigurationer belysa de möjliga problem 
som kan uppkomma vid en outsourcingsituation då mänskliga faktorer har en betydande roll vid 

                                                 
1 Greaver II, (1999) Strategic outsourcing- A structured approach to outsourcing decision and initiatives, s.15 
2 Outsourcing information från Pappers, www.pappers.se 2003-11-28 
3 “ Securing your clients and maintaining satisfaction”, www.Intellectuk.org , 2003-11-20 
4 Hendry, J (1995) Culture, Community and Networks: The hidden cost of outsourcing.  
5 Morgan, G. (1999) Organisations metaforer 
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en organisationsförändring. Det är allmänt vedertaget att en sund och effektiv organisation kräver 
en god företagskultur i vilken medarbetarna gemensamt strävar mot samma mål. Mål och vision 
samt vägen till dessa ska formuleras och förmedlas av ledaren. Det är av yttersta vikt att ledaren är 
accepterad och respekterad och har en förmåga att kommunicera samt inspirera sina medarbetare. 
Vi vill därmed belysa de mjuka värdenas relevans för ett fortsatt långsiktigt och varaktigt 
företagande. Vi vill även se till de eventuella problem som kan uppkomma vid en 
organisationsförändring främst mellan ledaren och medarbetaren. Organisationsstrukturens roll 
vid outsourcing antar vi vara av betydelse då de olika strukturerna, de fem konfigurationerna, kan 
antas ha varierande mottaglighet samt anpassningsförmåga vid en organisationsförändring. Detta 
kommer vi senare att diskutera och utreda i teori och analyskapitlet. 
  

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa outsourcing som en organisationsförändring utifrån 
Mintzbergs konfigurationer med fokusering på förhållandet mellan ledarskapet och medarbetaren. 
 

1.4 Målgrupp 
 
Denna studie riktar sig främst till studenter och lärare vid Ekonomihögskolan vid Lunds 
Universitet samt andra akademiska lärosäten. Då uppsatsens karaktär är av en komplex och 
teoretisk art anser vi att vissa grundläggande förkunskaper inom företagsekonomi krävs. Vi 
hoppas även att den kan vara av intresse för företag vilka står i begrepp att outsourca.  
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1  Inledning 

Vi har i det inledande kapitlet valt att definiera samt behandla bakgrunden till vårt 
ämnesval. 

 
Kapitel 2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs de allmänna metoderna samt de metoder som vi valt att 
använda.  
 

Kapitel 3 Teori    
Vi har här sammanställt litteratur samt teorier vilka vi anser utgöra en relevant 
grund för att uppnå en ökad förståelse berörande problemområdet. 

  
Kapitel 4 Analys 

I detta kapitel analyserar vi de teorier samt kopplar dessa till varandra för att 
försöka öka förståelsen kring fenomenet.  

 
Kapitel 5 Slutsats 
 
Kapitel 6 Källförteckning 
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2 Metod 
 
Enligt Mathilda White Riley är metod ett vittomfattande begrepp vilket kan beskrivas som; 
 

”Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information som 
hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället.”6 

 
Metod är således medlet för att uppnå ny kunskap och lösa problem. För att använda sig av metod 
inom forskning - och utvecklingsarbete måste enligt Hellevik följande grundkrav uppfyllas;7 
 

• Verkligheten och det som undersöks bör överensstämma. 
• Systematiskt informationsurval skall tillämpas. 
• Informationen man avser använda tör utnyttjas på adekvat vis. 
• Resultatet ska, för utomstående, vara möjligt att kontrollera och granska. 
• Ny kunskap om samhälleliga ting skall presenteras i resultatet för att möjliggöra vidare 

forskning.   
 
Krav som givetvis inte är helt problemfria eller självklara och således, främst inom 
samhällsvetenskapliga arbeten, svåra att uppfylla.8 Eftersom dessa krav är svåra att uppfylla finner 
vi att vårt försök att följa dessa har gjorts på bästa möjliga vis. Då vår uppsats är av teoretisk art 
har vi inte, av naturliga skäl, följt det första kravet, då ingen empirisk studie genomförts. 
Informationsurvalet har enligt oss skett systematiskt då vi inledningsvis fokuserat på allmänt 
erkända teorier. Vi har valt att utgå ifrån Mintzbergs konfigurationer då vi anser dessa vara 
generaliserbara till flertalet organisationer. I en organisation, som Mintzberg beskriver, samverkar 
flertalet faktorer vilka påverkar organisationen. Vi finner dock ledarskaps- och 
medarbetarperspektiven intressant och därmed har vi valt att fokusera på dessa, då vi genom det 
systematiska informationsurvalet funnit att dessa teorier kan vara kontradiktoriska. Detta kommer 
vi att visa på i det kommande teorikapitlet samt utredas i analysen. Under 
informationsinsamlingen har vi, då valet av uppsats återigen är av teoretisk art, gjort ett försök till 
tolkning av de texter vi läst och på så vis försökt finna kopplingar mellan dessa. Informationen har 
på detta vis enligt oss använts adekvat. Resultatet kan granskas då vår tolkning är subjektiv samt 
färgad av vår förförståelse samt fördomar. Då detta är en uppsats med teoretisk ansats anser vi att 
våra resultat med fördel kan användas och undersökas i en empirisk studie.    
 

2.1 Ämnesval 
 
Då allt fler företag valt att outsourca finner vi det relevant att belysa den eventuella problematik 
som kan uppstå vid en organisationsförändring, likt outsourcing, främst rörande ledning och 
personal. Vi har valt att fokusera på dessa aspekter då vi anser att det är ett intressant fenomen 
samt att det är ett högst aktuellt ämne då många företag brottas med denna problematik.  
 

                                                 
6 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik 
7 ibid 
8 ibid 
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Vi finner det vara intressant att utforska fenomenet outsourcing som en organisationsförändring 
med utgångspunkt i Mintzbergs konfigurationer, i synnerhet förhållandet mellan ledaren och 
medarbetaren ur ett teoretiskt perspektiv.  
 

2.2 Författarnas förförståelse samt fördomar 
 
Författarna till denna uppsats är två studenter med företagsekonomisk bakgrund samt viss 
arbetslivserfarenhet. Vi har studerat vid andra lärosäten men är för närvarande studenter vid 
Lunds universitet. Båda har erfarenhet från organisationer av varierande storlek och 
utövningsområden samt olika positioner inom dessa. I vardagen kombinerar vi båda arbete och 
studier och kan där igenom testa våra teoretiska kunskaper direkt på verkligheten. Vi har erfarit att 
mycket av den teori vi lär oss är svår att applicera i verkligheten. Det är även viktigt att poängtera 
att en av oss upplevt en organisationsförändring där problem uppstått och därmed vet vikten av ett 
gott ledarskap och kommunikation samt erfarenheter av den osäkerhet, kris och förvirring en 
omorganisering innebär för personalen.  
 
Vår förförståelse samt fördomar inom detta område är att en organisationsförändring, oberoende 
av form, kan orsaka problem om denna förändring inte kommunicerats på ett bra vis. Detta anser 
vi vara ledarens uppgift då dennes huvudsakliga åliggande är att kommunicera företagets mål och 
vision samt att få samtliga medarbetare att sträva mot dessa.   
 
Vi är medvetna om att tidigare kunskap, förförståelse samt fördomar innebär en subjektiv vinkling 
och vi är medvetna om att detta har skuggat objektiviteten i arbetet.           
 

2.3 Undersökningsmetod 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det.” 
(Fog, 1979) 9 

 
Då vårt syfte samt problemställning formulerats var nästa steg i processen att angripa och bearbeta 
problemet.  
 
Vidare är det som bekant problemställningen som ligger till grund för om man skall använda sig 
av en kvantitativ eller en kvalitativ forskningsmetod, det vill säga om det är mjukdata eller 
hårddata man undersöker. Dessa metoder har som gemensam nämnare, att de försöker ge en ökad 
samhällsförståelse och djupare insikt av problemområdet.10  
 

2.3.1 Kvalitativ metod 
 
Anledningen att vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden är att den inte i samma höga 
grad är lika formaliserad som den kvantitativa, denna metod har främst ett förstående syfte. Det 

                                                 
9 Holme, I M. & Solvang, B. K. (2000) Forskningsmetodik s. 75 
10 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik 
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centrala är att med hjälp av information få en ökad och djupare förståelse för det komplexa 
problem som studeras.11 
 
Forskare menar att fördomar och förförståelse alltid måste beaktas då dessa alltid påverkar synen 
på det studerade fenomenet. Även om intuitionen är att vara objektiv är det i princip omöjligt att 
frigöra sig från sina subjektiva referensramar. Således kommer förförståelsen, vilken grundar sig i 
utbildningsbakgrunden, göra att forskaren egentligen aldrig kan vara objektiv.12 
 
Lyngdal och Rönning menar att den kvalitativa forskningsprocessen bygger på en analytisk 
distinktion mellan de värderingsmässiga och rent faktamässiga uppfattningarna. Dessa faktorer 
utgör forskarens förutsättningar för att kunna undersöka vald företeelse. De menar vidare att dessa 
två faktorer utgör två så kallade hermeneutiska cirklar, en kognitiv och en normativ cirkel.13  
 
Den normativa cirkeln har sin utgångspunkt i sociala fördomar av varierande karaktär, vilka 
präglas av den miljö vi lever i. Dessa uppfattningar möts i forskningsprocessen då dels forskarens 
så väl som objektets perceptioner möts. I detta möte måste uppfattningarna kritiskt granskas för en 
lyckad slutprodukt. Denna granskning får tydliga konsekvenser på forskningens resultat och detta 
kan i sin tur medföra en korrigering av fördomarna. Här uppvisas det växelspel som sker mellan 
forskaren och undersökningsenheten.14 
 
Den kognitiva cirkeln, vilken har sin utgångspunkt i förförståelsen, ger tillfälle till egna 
problemformuleringar som grundar sig på den så kallade förhandsteorin. Då förhandsteorin samt 
frågeställningen är framställd kan dessa prövas i ett första möte med undersökningsenheterna. 
Härmed insamlas information som sedan kräver rigorös bearbetning för att bli överskådlig och 
användbar. Utifrån den insamlade och bearbetade informationen kan vi utveckla nya 
frågeställningar, dessa prövas då återigen mot förståelsen som de undersökta enheterna själva 
besitter. Denna växelverkan utvecklar en tillförlitlig uppfattning av arbetsförhållandena. På detta 
vis ställs forskarens tolkning i relation till de undersöktas egna uppfattningar, detta blir slutligen 
en fullständig forskningsrapport. 
 
Den kognitiva och den normativa cirkeln samspelar ömsesidigt under hela forskningsprocessen då 
de båda är en del av den kvalitativa processen.15 
 
Med utgångspunkt i syftet finner vi att en kvalitativ undersökningsmetod är mest passande för att 
uppfylla vårat syfte. Detta innebar att studera texter skrivna av teoretiker såsom Mintzberg, 
Quinn, Prahalad och Hamel, Freud med flera, i ett försökt att finna tecken på att dessa kan 
sammanföras, verka kompletterande eller vara motsägelsefulla och därmed innehar vi ambitionen 
att öka förståelsen och belysa outsourcing ur ett annorlunda och intressant perspektiv.   
 

                                                 
11 Holme, I M. & Solvang, B. K. (2000) Forskningsmetodik  
12 ibid  
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 
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2.3.2 Empirisk eller teoretisk uppsats 
 
Det finns huvudsakligen två angreppssätt vid författandet av en uppsats. Dels den empiriska 
utgångspunkten i vilken man studerar ett verkligt fenomen. Här utgår man från befintliga teorier 
och begrepp, man beskriver och analyserar den verklighet man valt att studera. 
 
Den teoretiska uppsatsen har i motsats sin utgångspunkt i empiri, texter, material, siffror och så 
vidare. Man kan i vissa fall helt utelämna det empiriska materialet och enbart basera uppsatsen på 
teorier, men i sällsynta fall även endast metoder. Vid valet av en teoretisk uppsats ligger fokus på, 
att på ett generaliserande sätt förstå ett fenomen snarare än fenomenet självt. 16  
 
Teorin blir aldrig fulländad utan den är under ständig förnyelse och utveckling.17    
 

2.3.3 Deduktiv och induktiv 
 
Att arbeta induktivt skiljer sig från det deduktiva arbetsförfarandet. I empiriska uppsatser arbetar 
man induktivt och utgår från verkligheten. Sättet att arbeta innebär att man behandlar insamlad 
data utifrån teorier, begrepp och modeller. Det induktiva arbetssättet gör att man kan  
gå från det speciella till det generella. Man använder sig således av teorier för att rationalisera sig 
fram till svaren på sina frågor.18  
 
Att arbeta deduktivt är å andra sidan att pröva, bekräfta alternativt avvisa viss data kring en 
befintlig teori. I detta fallet går man från det generella till det speciella.19 
 
Praktiskt är det lättare att utgå från det konkreta för att sedan övergå till det abstrakta, på så sätt 
utgår man från empiri och problem för att sedan övergå till teori och metod.20  I denna uppsats har 
vi valt att arbeta utifrån ett deduktivt angreppssätt. Detta har i vårt fall inneburit att vi granskat 
och jämfört valda teorier och hur dessa kan samspela och utifrån detta försökt utröna hur 
outsourcing teoretiskt kan påverka en organisation utifrån Mintzbergs konfigurationer. 
 

2.3.4 Vårt val av undersökningsmetod  
 

”En teori blir aldrig fullständig. Den är så att säga öppen i toppen dvs. vi kan finna andra 
hypoteser av högre ordning som vår hypotes kan förklaras utifrån.”21 

 
Till teorin går det även att härleda andra konsekvenser än de resultat vi fått och vi kan således 
finna andra hypoteser vilka är mer lämpade att förklara det fenomen vi studerar. Det 
grundläggande i en teoriprövning innebär därmed inte att vi fastslår att teorin är helt och hållet 

                                                 
16 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik 
17 ibid  
18 Jørgensen, P S. & Rienecker, L (2002) Att skriva en bra uppsats 
19 ibid 
20 ibid  
21 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik s. 56 
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sann, utan försöker snarare öka dess trovärdighet genom att argumentera samt komplettera teorins 
styrkor samt belysa andra teoriers svagheter.22  
 
Vi är medvetna om att teorier generaliserar om många, eventuellt alla fenomen av samma art, och 
vi har valt att skriva en rent teoretisk uppsats då vi är intresserade av generaliserande sätt att förstå 
ett fenomen snarare än fenomenet självt.23 Då vi valt en teoretisk ansats är vi väl införstådda om 
den litterära förstudie som denna form av ansats kräver. Vi har därmed fördjupat oss i litteraturen 
för att söka efter incitament vilka kan styrka våra grundantaganden. 
 
I de texter vi studerat har vi med utgångspunkt i det förutbestämda syftet, (”syftet med denna 
uppsats är att belysa outsourcing som en organisationsförändring utifrån Mintzbergs 
konfigurationer med fokusering på förhållandet mellan ledarskapet och medarbetaren.”) 
försökt finna tecken på att Mintzbergs konfigurationer kan användas och tolkas på det sätt vi 
finner relevant för att uppfylla syftet. Vårt val av teorier och modeller för denna uppsats grundar 
sig i ett försök att på ett intressant sätt belysa Mintzbergs konfigurationer och bredda dess 
användningsområde då vi finner dessa generaliserbara för de flesta typer av organisationer. 
Uppsatsens tema är outsourcing vilket medförde ett intresse för även denna typ av teori. De valda 
teorierna rörande ämnet valdes till stor del utifrån egna preferenser. Teorier angående ledarskap 
valdes utifrån tidigare känt material för författarna, då denna litteratur ingått i tidigare kurser. 
Medarbetarperspektivsteorierna valdes även dessa utifrån egna efterforskningar samt med målet 
att uppfylla de grundkrav som vi tidigare redovisat. 
 

2.3.5  Val av teori 
 
Vårt val av teorier har utgått från Mintzbergs organisationsteorier där vi utgått från hans 
konfigurationer samt de fem komponenter som de är uppbyggda av. Vi har tolkat hans texter och 
försökt finna tecken på hur ett företag påverkas av en organisationsförändring likt outsourcing. Vi 
har sedan utifrån dessa konfigurationers beståndsdelar valt teorier som specifikt behandlar dessa. 
Vi har valt att fokusera på medarbetar samt ledarskapsaspekterna i en organisation. Utifrån 
Mintzbergs strategiska topp har vi applicerat ledarskapsteorier som är författade av Taylor, Kotter 
samt Normann. Teorier valda för att öka förståelsen kring den operativa kärnan är av 
beteendevetare såsom Freud, Maslow samt Argyris. Dessa teorier valdes för att öka förståelsen 
kring medarbetarens situation och beteende samt behov i en organisationsförändringssituation. 
Teorier rörande outsourcing, dess risker och kärnkompetens författade av Prahalad och Hamel, 
Adler samt Quinn finner vi ha en given roll då detta är temat på vår uppsats samt att vi finner 
deras resonemang applicerbart på Mintzbergs konfigurationsteorier. Detta kommer vi att redogöra 
för och belysa i teoriavsnittet senare i uppsatsen.  
 

                                                 
22 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik  
23 Jørgensen, P S. & Rienecker, L (2002) Att skriva en bra uppsats 
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Med hjälp av denna bild har vi försökt att klargöra vårt tankesätt samt resonemang kring 
sambandet och kopplingen av dessa teorier utifrån Mintzbergs konfigurationsillustration. 
 
Vi kommer att exemplifiera vissa aspekter såsom risker med outsourcing samt problematiken 
rörande kärnkompetens med hjälp av fackföreningen Pappers då den är motståndare till 
outsourcing. 
 

2.3.6 Primära och sekundära källor 
 
Vid informationsinhämtning finns två typer av källor, primära samt sekundära. Den förstnämnda 
kännetecknas av närhet till källan, då informationsinhämtning sker i direkt koppling till arbetet, 
exempelvis en intervju. Till primärkällor kan även inräknas litteratur, under förutsättning att man 
använder sig av ”ursprungslitteratur” och ej av ”andrahandslitteratur” dvs. litteratur som 
sammanställts av författare för att passa deras intresseområde. Kännetecknandet av primärkällan 
är således att författaren aktivt deltagit i informationsinsamlingen. En sekundärkälla tillika en 
andrahandskälla karakteriseras av tidigare dokumenterad data och information rörande ett visst 
fenomen.24    
 
Informationsinsamlingen till denna uppsats har baserats på primära samt sekundera källor då 
inriktningen är av teoretisk art. Primär källorna utgörs i detta fall av litteratur skriven av kända 
teoretiker och de sekundärkällor som används utgörs främst av läroböcker.   

 

                                                 
24 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik  
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2.3.7 Trovärdighet 
 

”Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå så kommer någon att 
missförstå.”25 
(Hernes 1979) 

 
Ovanstående citat visar på ett av de problem som hör ihop med tolkningen av ett 
samhällsvetenskapligt material. Därmed kan vi inte vara alldeles säkra och införstådda med att 
författarens uppfattningar stämmer överens med våra. Det är då av yttersta vikt att konstant inneha 
en kritisk inställning till gjorda tolkningar.  
 
I en kvalitativ studie har validiteten inte samma vikt som i en kvantitativ undersökning då syftet 
med undersökningen är att få en bättre förståelse kring företeelsen.26  
 
Detta medför att vi utfört en kvalitativ undersökning. Om en källa skall anses trovärdig bör den 
uppfylla vissa förutbestämda krav. Bland annat diskuteras kravet på äkthet, är källan skriven av 
den författare som anges eller är den förfalskad, är källan relevant, när, var och av vem samt av 
vilket syfte är källan skriven. Detta är frågor författaren samt läsaren bör ställa sig vid 
källbearbetningen. Vi är medvetna om att Mintzberg inte författat sina teorier med utgångspunkt i 
outsourcing utan poängterar istället vikten av en harmonisk organisation. Detta kommer vi att 
återkomma till och vidareutveckla i teorikapitlet.  
 
Vi finner ingen anledning att misstro de källor som använts vid författandet av denna uppsats då 
dessa är författade av väl erkända företagsekonomer, professorer och forskare.27   
 

2.3.8 Självkritik  
 
För att uppmärksamma och uppmana till kritiskt läsande av vår rapport, och för övrigt allt annat 
skrivet material, noterar vi att eventuella brister i käll- och metodval kan förekomma. 
Det är därmed er uppgift som läsare att bedöma tillförlitligheten i uppsatsen samt den av oss 
utförda teoriutredning. Den teoretiska ansats vi valt att redovisa kanske inte ger tillräckligt med 
information för att kunna leverera en övergripande och korrekt avspelning av fenomenet. 
Informationsinsamlingen till denna uppsats har främst baserats på primära samt sekundärkällor då 
inriktningen är av teoretisk art. Vi är således även medvetna om den ofta låga reliabilitet 
förekommande i tolkande rapporter, då faktorer som subjektivitet samt förförståelse spelar in. 
 
 
 

                                                 
25 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik s. 290 
26 Holme, I M. & Solvang, B K. (2000) Forskningsmetodik 
27 ibid 
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3 Teori 
 
I detta avsnitt kommer vi att belysa relevanta teorier och modeller vi valt för att kunna dra 
betydelsefulla slutsatser. Eftersom detta är ett relativt outforskat område inom organisationsläran 
har vi valt att betrakta outsourcing som en organisationsförändring med utgångspunkt från 
Mintzbergs fem konfigurationer. Detta för att, som vi tidigare nämnt, kunna generalisera våra 
observationer samt att på bästa sätt kunna tillfredställa vår valda målgrupp. Då detta är en 
teoretisk uppsats kommer vi även i detta avsnitt att framhålla vår tolkning av de teorier och 
begrepp som behandlas. Detta kommer givetvis att poängteras tydligt i den kommande texten. Då 
vi finner det viktigt att ha en grundlig förståelse för Mintzbergs konfigurationsteorier börjar vi 
med att redovisa dessa, för att senare koppla samman dem med teorier rörande outsourcing.     
 

 3.1 Mintzbergs konfigurationer 
 

”Because organizations have natural stuctures, harmony among parts may be the key to 
organizational success”28 

 
Med detta betonar Mintzberg vikten av en välanpassad och komplett organisation, i vilken 
förändring kan medföra ett störningsmoment så att den naturliga harmonin undermineras. Enligt 
vår tolkning ser vi detta som ett ytterst viktigt citat då outsourcing enligt oss kan innebära att man 
stör den naturliga harmonin genom att avlägsna vissa delar av organisationen.  
 
Mintzberg har valt att beskriva organisationer utifrån fem så kallade konfigurationer. Varje 
konfiguration är uppbyggd av samma fem komponenter, dock med olika storlek och betydelse. 
Komponenterna är; strategisk topp, vilken utgörs av företagets högsta ledning, den operativ kärna, 
fullgörs av medarbetare vilka uträttar det operationella arbetet. Mellanchefer, då en organisation 
växer krävs chefer på mellannivå, deras uppgift är i huvudsak att övervaka det dagliga arbetet 
samt att fungera som en kommunikations kanal mellan det övre och undre skiktet i 
organisationen. Teknostrukturen, organisationen behöver också två olika typer av bemanning. 
Den första utgörs av analytiker som designar system rörande den formella planeringen, kontrollen 
samt uppföljningen. Den andra är stödfunktionen, denna del servar indirekt den övriga 
organisationen som kan röra allt från cafeterian till PR-avdelningen. Då dessa fem komponenter 
sammansvetsas uppkommer bilden av en organisation. 29  
 

                                                 
28 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit?  
29 ibid 
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Figur 3.1.1  Mintzbergs konfiguration bestående av de fem komponenterna.30 

 

Vissa organisationer använder endast ett fåtal och har därmed bildat en ganska enkel struktur, 
medan andra kombinerar samtliga komponenter och bildar då komplexa system. Strukturens 
centrala roll är att koordinera och dela upp olika arbetsuppgifter, hur detta utförs dikterar 
organisationens utformning. Mintzberg har utvecklat fem huvudsakliga modeller vars skillnad 
ligger i komponenternas varierande sammansättning.31 

 
Den enkla strukturen kännetecknas av ett direkt ledarskap.32 Samordningen uppnås främst genom 
övervakning då denna struktur används främst vid små eller nystartade organisationer. Fördelarna 
med en sådan struktur är dennes flexibilitet och anpassningsförmåga eftersom den styrs oftast av 
endast en person samt att den inte utvecklat någon exakt arbetsform då denna struktur saknar en 
utvecklad teknostruktur. Nackdelarna ligger således i den samma då inget bollplank finns som 
kan komma med nya initiativ och infall samt att standardiserade tillvägagångssätt inte är 
formulerade.33  
 

                                                 
30 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid. 86 
31 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit?  
32 ibid 
33 ibid 
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 Figur 3.1.2 Den enkla strukturen.34 

 
Maskinbyråkratin karaktäriseras av standardiserat arbete35och brukar exemplifieras av 
McDonalds samt klassiska industriföretag. I en maskinbyråkratisk organisation fattas alla beslut 
av den strategiska toppen, den dagliga verksamheten kontrolleras av cheferna och av de 
standardiserade metoder som utvecklats. 
 

 
Figur: 3.1.3 Maskinbyråkrati36 

 
 

Vanligen finns det flera nivåer mellan den strategiska toppen och den operativa kärnan. Till 
skillnad från den enkla strukturen har denna konfiguration en omfattande stödfunktion samt en 
betydande teknostruktur. Denna struktur kommer till sin fördel vid standardiserade uppgifter men 
i detta ligger också dess nackdel då dessa typer av arbetsuppgifter ofta orsakar tristess. Här anses 
den centrala utmaningen vara, att motivera och tillfredställa arbetarna i den operativa kärnan. 
Maskinbyråkratins klassiska svaghet ligger i dess motstridighet till experiment och därmed 
förnyelse.37 
 

Professionsbyråkrati utmärks av standardiserad kunskap.38  Den operativa kärnan i denna 
konfiguration är förhållandevis stor i jämförelse med dennes andra strukturella delar, särskilt 
teknostrukturen. Det finns få chefsnivåer mellan den strategiska toppen och de professionella, 
detta ger organisationen en platt och decentraliserad profil. Den organisation som ofta brukar 

                                                 
34 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid. 88 
35 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit? 
36 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid. 88 
37 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
38 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit?  
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symbolisera professionsbyråkratin är universitetet.  Kontrollen är beroende av den utbildning samt 
ideologi som organisationen innehar. Personerna som utgör den operativa kärnan är relativt fria att 
använda sin expertis. Nackdelarna med denna typ av organisation är att samordningen och 
kvalitetskontrollen kan vara problematisk. En annan faktor är att denna struktur reagerar långsamt 
på förändringar i omgivningen, vilket innebär att den operativa kärnan ofta befinner sig på 
forskningsfronten medan deras organisation kan te sig uråldrig.39 
       

 
Figur 3.1.4 Professionsbyråkrati.40  

 
 
Divisionaliserad form kännetecknas av standardiserade produkter och därmed också 
standardiserat arbete.41 I denna konfiguration utförs allt arbete i relativt självständiga enheter, 
som till exempel vid ett sjukhus där var avdelning har sitt område av expertis. I en 
divisionaliserad struktur råder tämligen fria ekonomiska möjligheter och ansvar utan allt för stora 
risker men det finns andra incitament för spänningar inom denna typ av organisationen. En osund 
intern konkurrens kan uppkomma mellan de olika divisionerna samt mellan divisionscheferna 
och cheferna i den strategiska toppen. Det finns också en risk att den strategiska toppen tappar 
kontakten med den operativa kärnan då denna struktur kan te sig otymplig om organisationens 
målsättning inte är konkret och mätbar samt om det inte finns goda vertikala 
informationskanaler.42 

                                                 
39Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
40 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid. 89 
41 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit?  
42 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
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Figur 3.1.5 Divisionaliserad form.43 

 
Adhocrati utgör en lös, flexibel och självförnyande organisk form som hålls samman av i 
huvudsak laterala medel. Denna struktur hittas främst i divisionaliserade och självständiga 
miljöer som i till exempel reklambyråer och konsultfirmor.44 Denna typ av organisation existerar 
i en snabbt föränderlig miljö och därmed kommer adhoc-strukturen väl till pass då denna struktur 
inte är bra för att utföra vardagliga uppgifter men är extraordinär när det kommer till 
innovationer.45           

  
Figur 3.1.6 Adhocrati.46 

 
Mintzberg utvecklar resonemanget kring dessa konfigurationer genom att beskriva sambandet 
som en Pentagon, där de fem hörnen symboliserar en av de fem konfigurationerna. Vidare menar 
han att en organisation har en naturlig tendens att organiserar sig i riktning mot en av 
konfigurationerna. Strukturen inom en organisation ändras i takt med att företaget växer eller 

                                                 
43 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid. 91 
44 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
45 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit? 
46 Bolman, L G. & Deal, T E. (2000) Nya perspektiv på organisation och ledarskap sid.92 
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situationen i eller omkring organisationen kräver en förändring. Det är viktigt att komma ihåg att 
det är inte bara en del av organisationen som styr dess struktur utan ett ständigt samspel sker 
mellan alla delar och bildar därigenom ett system vars delar samverkar.47 Mintzberg menar att en 
organisation har två val, det första är att hela tiden förändra organisationen för att passa 
omvärlden, med priset av en ständig intern förändring och med dess negativa följder på 
organisationen. Organisationen kan också välja att behålla den interna strukturen och därmed inte 
förändra sig för att passa omvärlden utan endast se till sina interna angelägenheter. En förändring 
sker i detta fall mer plötsligt, då denna påtvingas av att situationen i omvärlden har förändrats till 
den grad att organisationen måste anpassa sig för att överleva.  
 
Valet står därmed mellan evolution och revolution, mellan gradvis och mild anpassning till 
omvärlden över tiden eller en inkonsekvent revolutionerande omstrukturering som värnar den 
interna miljön över tiden. Danny Miller har funnit att effektiva organisationer ofta använder sig 
av den revolutionsartade strategin. Då de föredrar ett konstant inre lugn med periodvisa 
störningar än ett ständigt oroligt inre men med ett konstant yttre.48  
 
Avslutningsvis är kontinuitet, samstämmighet och harmonisk passform kritiska faktorer inom 
organisations design. Mintzberg menar att poängen inte är att uppnå en konfiguration utan en 
struktur med inneboende harmoni som passar för organisationens uppgift. Han menar också att 
för att kunna skapa harmoni och en sund inneboende kultur är det viktigt att inse att en 
organisation inte kan vara allting för alla människor.49 
 

3.2 Outsourcing som en organisationsförändring 
 
Vi valt att betrakta outsourcing som en organisationsförändring då detta dels är temat för 
uppsatsen samt att vi finner detta som ett intressant och nytt angreppssätt. Vi har utgått från 
Mintzbergs fem konfigurationer och låtit dessa representera olika typer av organisationer, sedan 
gjort antagande och tolkat förändringen, som sker vid outsourcing, just som en 
organisationsförändring. Teorier inom detta område återfinns i litteraturen samt möjliggjort vår 
ansats, då syftet är att teoretiskt se hur outsourcing påverkar en organisation. Vårt antagande 
rörande outsourcing sett som en organisationsförändring finner vi relevant då outsourcing innebär 
att en befintlig del inom en organisation läggs ut på ett annat företag, därmed sker ofrånkomligen 
en organisationsförändring då en del av organisationen avlägsnas. Då detta sker, som vid 
outsourcing, antar vi kunna applicera teorier rörande organisationsförändring samt 
outsourcingteorier då vi tolkat fenomenet på detta vis. Som tidigare nämnts finner vi Mintzbergs 
konfigurationer generaliserbara till flertalet organisationer och har därmed valt att utgå från dessa. 
Att applicera outsourcing på Mintzbergs teori har så vitt vi vet inte tidigare gjorts därigenom har 
vi inte funnit någon teoretisk bakgrund inom detta område, därmed utgår vi ifrån egna antagande 
det vill säga, att teoretiskt experimentera med antaganden och tankar angående konsekvenser på 
en konfiguration vid en outsourcingsituation.   

                                                 
47 Mintzberg, H. Beyond five  
48 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit? 
49 ibid 
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3.3 Kärnkompetens vid outsourcing 
 
Medan Mintzberg fokuserar på struktur och organisationens inneboende harmoni poängterar bland 
annat Prahalad och Hamel vikten av ett företags kärnkompetens det vill säga den kunskap som gör 
att företaget skiljer sig från andra och ger det dess speciella konkurrensfördel. Vid outsourcing 
kan det uppkomma faktorer som kan vara ett hot för organisationen dels från dess omgivning samt 
den interna problematik som kan uppkomma då en organisationsförändring äger rum, vi har valt 
att fokusera på ledarskapet samt medarbetaren. Detta finner vi vara relevant då företag fokuserar 
allt mer på den samma och samhället i stort blivit mer kunskapsfokuserat. Som vi tidigare nämnt 
motiveras ofta ett outsourcingbeslut av att företaget vill återta fokus på dess kärnkompetens. Vi 
finner dessa teorier betydelsefulla då vi tolkar Mintzbergs resonemang rörande riskerna att störa 
en organisationens inre harmoni. Ett scenario som enligt oss kan uppstå då komponenter 
avlägsnas, det vill säga outsourcas. Vi tolkar Mintzbergs resonemang såsom att ett företags 
kärnkompetens genomsyrar hela organisationen då han menar att harmonin undermineras då en 
del av organisationen försvinner. På detta vis kan vi se ett samband mellan kärnkompetens och en 
organisations inneboende harmoni. Trädmetaforen (som beskrivs nedan) ger en tydligare bild av 
de resonemang vi nu påbörjat. Detta citat, nedan, finner vi ge en koppling mellan Mintzbergs 
organisationsteorier och Prahalad och Hamels samt Quinns teorier rörande kärnkompetens.   
 

”In the discussion of each configuration, it schould become evident how all of its elements of 
structure and situation form themselves into a tightly knit, highly cohesive package. No one 

element determines the others; rather, all are locked together too form an integrated system.”50 
   
Prahalad och Hamel har valt att likna organisationen vid ett stort träd, i vilken kärnkompetensen 
utgörs av rötterna vilka ger organisationen både näring och kraft. Kärnprodukterna symboliseras 
av stammen samt de större grenarna, de mindre grenarna utgör affärsenheter inom företaget, 
medan löven och frukterna utgör slutprodukten.51 Vid en analys av konkurrenters styrka bör fokus 
läggas på organisationen som helhet och inte på dess slutprodukt vilket ofta förekommer. Det är 
kärnkompetensen som särskiljer ett företag samt ger det dess konkurrensfördelar.52 
 
Trädmetaforen ger på ett överskådligt sätt en bild på en organisations uppbyggnad. Vår tolkning 
av ovanstående resonemang innebär en utökning av den trädmetaforen. Genom att applicera 
begreppet outsourcing på ovanstående resonemang finner vi risker med att såga bort grenar, det 
vill säga, väljer att outsourca affärsenheter. Beskär man trädet fel eller tar bort vitala delar skadas 
trädet. Samma scenarium anser vi kan överföras på organisationer.  
 
Quinn betonar, även han, vikten av en sund och väl fungerande kärnkompetens. Detta eftersom, 
likt Prahalad och Hamel, det är här företaget skapar sitt unika kundvärde. Att ha en god förståelse 
och insikt rörande företagets kärnkompetens är ytterst viktigt då ett beslut rörande outsourcing 
övervägs. Quinn menar att de mer traditionella faktorerna såsom produktion, maskinpark, finans 
och försäljning inte har samma relevans som tidigare utan fokus bör ligga på faktorer såsom 
teknologi, service samt design och logistik vilka är direkta resultat av kunskap. Detta underlättar 

                                                 
50 Mintzberg, H. Organization design: fashion or fit? 
51 Prahalad, C  K. & Hamel, G (1990) The Core Competence of the Corporation  
52 ibid 
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för organisationen att utföra sina aktiviteter och åtagande på ett mer tillfredsställande sätt vilket 
därmed kan resultera i konkurrensfördelar.   
 
Vidare anser Quinn det även vara av stor vikt för företaget att ledningen väljer ut ett antal 
aktiviteter ofta cirka två till fem stycken vilka ligger till grund för företagets framgång. Ledningen 
måste inse att de inte kan bli ledande inom varje aktivitet organisationen utför utan förlita sig på 
underleverantörer med unik kunskap inom det aktuella området. Quinn betonar att detta resulterar 
i konkurrensfördelar. 53 Adler anser att innebörden av outsourcing kan vara förenat med ett antal 
risker. 
 

3.4 Adlers risker 
 
Dependency risk är den första, här menar han att ett beroende kan uppstå mellan företaget och 
dess partner, exempelvis om partnern inte levererar tillfredställande varor eller är försenad, kan 
även andra processer försenas och i slutändan kan kunden påverkas negativt Adler menar vidare 
att detta beroende även kan uppstå mellan företaget och dess kund och vice versa. Detta är vanligt 
förekommande då relationen är ny och det fortfarande finns så kallade ”barnsjukdomar”. 54 
 
Spillover risks, här tas den konfidentiella problematiken upp. Vid ett samarbete krävs att 
information utbyts och flödar fritt men det kan skapa problem då ens partner kan samarbeta även 
med andra företag och därigenom kan värdefull information komma till konkurrenters kännedom. 
Detta är speciellt aktuellt när det gäller teknologiska innovationer där risken för imitationer är 
hög. Här spelar också det juridiska perspektivet stor roll, främst då svårigheten är att formulera 
klara och säkra avtal.55         
 
Trust, här utvecklar Adler sitt resonemang kring den rättsliga problematiken, han belyser de stora 
kostnader rörande förhandling samt den kostnad tidsaspekten innebär. Dessa aspekter, menar han, 
ger upphov till minskat incitament till outsourcing. Därefter poängterar Adler vidare att 
outsourcing underlättas av att parternas relation bygger på tillit och att de värnar om sitt företags 
rykte i branschen.56  
 
Relative proficiency. Vid outsourcing vänder sig företaget oftast sig till speciallister och till 
organisationer som kan producera i stor skala för att därigenom kunna hålla nere priserna.57  
 
Strategic capabilities. Ett företag bör inte outsourca någon del av verksamheten som tillhör dess 
kärnverksamhet och tillika dess strategiska konkurrensfördelar. De bör heller inte outsourca den 
verksamhet som tillhandahåller betydande delar av kärnverksamheten.58 
 
Commitment versus flexibility. Här menar Adler att organisationer ska vara hängivna till sin 
kärnverksamhet men ändå så pass flexibla att de kan avgöra om en del i verksamheten ska 
outsourcas då det skulle finnas större möjlighet att uppnå ett bättre resultat. 59 

                                                 
53 Quinn, J B (1999) Strategic outsourcing: Leveraging knowledge capabilities 
54 Adler, P S. (2003) Making the HR Outsourcing Decision  
55 ibid 
56 Adler, P S. (2003) Making the HR Outsourcing Decision 
57 ibid 
58 ibid 
59 ibid 
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3.5 Ledarskapsteorier 
 

3.5.1 Taylor 
 
Den amerikanska ingenjören Taylor formulerade det som kallas, scientific management 
(vetenskaplig ledning). Hans principer för vetenskaplig ledning och styrning av företagen har 
utgjort en hörnsten för arbetsutformningen under första hälften av 1900-talet och i vissa avseende 
är han fortfarande aktuell.60 
 
Taylor förespråkade fem principer vilka kan sammanfattas på följande vis. Allt ansvar för 
arbetsorganisationen skall flyttas från arbetaren till chefen. Vetenskapliga metoder skall användas 
för att bestämma det mest effektiva sättet att utföra arbetet. Den person som är mest lämpad att 
utföra en speciell arbetsuppgift skall göra detta. Arbetarna skall utbildas så att de ska kunna utföra 
arbetet på ett effektivt sätt och denne skall övervakas så att avsedda tillvägagångssätt i arbetet 
följs.61 
 
Taylor är en klassiker inom ledarskapsläran och vi finner denna teori relevant än i dag då 
arbetssättet återfinns i bland annat företag med standardiserat arbete. I Mintzbergs 
konfigurationer, som uppsatsen utgår ifrån, finner vi att denna teori till viss del överensstämmer 
med de sätt maskinbyråkratins operationella kärna är uppbyggd kring. Denna teori finner vi 
intressant då den starkt kontrasterar de medarbetar teorier som vi kommer att redogöra för senare i 
uppsatsen.  
 
Taylors vetenskapliga angreppssätt krävde ofta detaljerade mätningar och observationer för att 
komma fram till den optimala formen av arbetets utförande. Enligt Taylors system blev även de 
simplaste arbetsuppgifterna föremål för vetenskaplig bedömning. Vi kan än idag finna modeller 
som klart utformats från Taylors syn på vetenskaplig ledning, McDonald´s använder sig av denna 
typ av system då varje arbetsuppgift är standardiserad och kan enkelt brytas ner i enskilda 
moment vilka kan övervakas och bedömas. Detta medför en standardiserad och lätt övervakad 
miljö i vilken arbetsledaren har full kontroll, vilket medfört att Taylor ansågs utgöra arbetarnas 
största fiende.62 
 

3.5.2 Normann  
 
Normann anser att alla sociala system, det vill säga alla organisationer, äger en kultur. Han 
definierar kultur som en uppsättning normer, övertygelser och värderingar vilka utgör grunden för 
ett samarbetsinriktat och i viss utsträckning förutsägbart mänskligt beteende. Kulturen kan i 
allmänhet anses som stabil, men kan trots det förändras i affärsorganisationer, dessutom ganska 
effektivt, under rätta omständigheter.  
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Enligt Normann uppstår kultur ur två typer av källor, den dominerande källan är företagets 
allmänna omgivning det vill säga samhället i stort. Den andra kommer från ledarskapet under 
förutsättning att det präglas av effektivitet samt sunda och giltiga värderingar. Kultur och 
dominerande idéer styr inte enbart det dagliga beteendet i verksamheten utan också utvecklingen 
av företagets långsiktiga affärsstrategi. Personalutveckling samt rekrytering såväl som 
grundläggande riktlinjer för affärsutveckling anses ofta vara bland de viktigaste dragen i en 
företagskultur.  
 
Denna teori finner vi vara relevant då vi anser att Mintzbergs resonemang angående företags 
inneboende harmoni även kan översättas till kulturen i företaget. Då han påvisar att olika 
arbetssätt samt problem uppkommer och att olika ledarskapsroller krävs inom de olika 
konfigurationerna, tolkar vi detta som att de även har olika företagskulturer. Då de olika 
konfigurationerna ofta verkar på olika marknader samt att kraven varierar hos dessa finner vi här 
en tydlig koppling till Mintzberg.   
 
Normann har med grund i personliga erfarenheter identifierat ett mönster som karaktäriserar 
kulturen och ledarskapsfilosofin hos framgångsrika företag. Han sammanfattar dessa i fem 
punkter som beskriver viktiga element i filosofin hos det han valt att kalla ”nykulturföretag”. Med 
denna term menar han att kulturen och de normativa styrande principerna i allmänhet utgör en 
avgörande framgångsfaktor och är ett utmärkande drag hos alla serviceorganisationer. Det finns 
också åtskilliga specifika och nödvändiga ingredienser i kulturen hos alla sådana företag. 
Organisationer som delar och effektivt främjar dessa värderingar kan enligt Normann lämpligen 
kallas ”nykulturföretag”. Viktiga element hos dessa företag är, ”orientering mot kvalitet och 
excellens”63 Denna typ av företag har en stark resultatorientering och höga krav gällande 
precision och konsistens i servicetransaktioner med kunder och i alla aspekter av företagets 
interna funktioner. De ställer höga krav på medarbetarna och accepterar inte medelmåttighet. 
Cheferna skall intervenera direkt och synligt utan hänsyn till hierarki och formella ordervägar då 
de observerat slarv eller uppförande som står i strid mot företagets filosofi. ”Kundorientering,”64 
företagen har insett att varje aspekt av interaktionen med kunderna är en del av en långsiktig 
marknadsföringsprocess vilket leder till en tillfredställd och återkommande kund. ”Investering i 
människor och hög socialteknologisk orientering.”65 Dessa företag betraktar personalen jämsides 
med kunderna som företagets värdefullaste tillgång. ”Litet är vackert i stor skala.”66 
Excellensorientering, kundorientering och tron på människor i kombination med hög 
socialteknologi, kan orsaka att företagen upplevs som starkt decentraliserade och centraliserade på 
samma gång, uppnår de en situation i vilken litet är vackert i stor skala. ”Stark fokusering men 
breda perspektiv.”67 För att maximera kundvärdet väljer dessa företag att avsiktligt inte fokusera 
på andra kundkategorier och affärsområden, för att satsa all sin energi för att uppnå maximal 
excellens inom det valda området. 
 
Normann beskriver några förändrings- och tillväxtstrategier som under rätt omständigheter kan bli 
framgångsrika. Den första strategin bygger på att öka den operativa effektiviteten och kvaliteten. 
Vilka processer eller tillvägagångssätt detta gäller framkommer då frågor liknande, ”vad klagar 
kunder på”, ”vilka steg i vår process kan vi koordinera, förbättra samt eliminera”, ställs.68  
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Nästa strategi baseras på en kulturchock samt ett ”lyft”. Denna lämpar sig bäst på företag som har 
problem med verksamheten men har sunda strategier. I denna process mobiliserar ledningen de 
mänskliga resurserna vilket resulterar i en allmän tillstramning av organisationen vilket därmed 
kan leda till en effektivitetsökning. 69 
 
Då ett företags strategi har problem behövs en kombination av kulturchock och ett strukturellt 
angreppssätt som därmed kan resultera i ett ”lyft” för hela organisationen.70   
Strategisk tillväxt är en intervention vilken inte är direkt kopplad till problemhantering utan i detta 
fall behandlar tillvaratagandet av affärsmöjligheter samt arbetet att skapa ökad tillväxt.71  
 
Normann talar om två typer av framgångsrika företagsledare, de som har varit företagets grundare 
och därmed till en början utvecklat verksamheten, dels de som besitter en speciell förmåga att 
väcka energi och entusiasm hos medarbetarna. Detta menar Normann kan liknas mot idén rörande 
tvåfrontsförsäljning det vill säga en marknadsföring dels mot kunden samt mot företagets egen 
personal.72 
 
För att få till stånd en förändring måste ledaren samt företagsledningen snabbt skaffa sig 
trovärdighet inom organisationen. Detta uppnås genom strävan efter en tidig, tydlig och synlig 
process.73  
 

3.5.3 Kotter 
 
Kotter har även han identifierat två typer av ledarskapsroller, ledaren och managern. Managern 
karaktäriseras av noggrann planering och detaljerade tidsscheman för att uppnå önskade resultat. 
Dennes kännetecken är förutsägbarhet och ordning samt att denne är kapabel att leverera önskade 
resultat vilka förväntas av aktieägare och andra intressenter. Ledaren är och andra sidan en 
visionär som etablerar riktning samt långsiktiga strategier som förändrar organisationen. Dennes 
styrka är att driva igenom stora värdefulla förändringar exempelvis nya produkter, 
tillvägagångssätt, införa nya och värdeskapande processer samt en förmåga att ena och engagera 
hela organisationen.74      
 
Kotter har även utvecklat teorier vilka han anser vara essentiella för att framgångsrikt förändra en 
organisation utifrån ett ledarskapsperspektiv. Han poängterar vikten av att varje steg i en 
förändringsprocessen får tillräckligt utrymme och tid att fullföljas. Om stegen förkortas eller rent 
av utelämnas kommer det enligt Kotter att resultera i en misslyckad process. Kotter har formulerat 
åtta steg som han finner betydelsefulla för att lyckas i en förändringsprocess. 
 
Skapa en känsla av brådska, här undersöker man marknaderna och konkurrens situationen. Här 
bör man även identifiera potentiella risker samt möjligheter. Skapa en kraftfull koalition, i denna 
fas sätts en grupp samman som har till uppgift att leda förändringsprocessen. Skapandet av en 
vision, här skapas en vision vilken har till uppgift att underlätta förändringsprocessen. Här ska 
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även strategier utvecklas som i sin tur ska underlätta implementeringen av visionen. 
Kommunicering av visionen ska göras i detta stadium av förändringsprocessen. Detta sker genom 
användandet av varje möjlig kommunikationskanal. Uppmuntra medarbetarna att agera utefter 
visionen. Detta görs genom att eliminera motsättningar. I denna fas planeras och skapas 
möjligheter till kortsiktiga vinster. En viktig faktor är att dessa mål kan uppnås och därigenom 
skapa en känsla av tillfredställande och genomförbarhet hos de anställda. Detta ska också medföra 
ett vidare incitament för fortsatt förändring. Här förändras de system, strukturer och policies vilka 
inte kan förenas med den nya visionen. Skapandet av nya angreppssätt för att utveckla medel för 
ett effektivt ledarskap. 
 
Kotter menar att om en omstrukturering ändå misslyckats trots att dessa steg har följts beror det på 
att ledaren inte låtit varje steg verka till fullo. Vidare menar han att en förändringsprocess kan ta 
mellan fem till tio år innan förändringen sjunkit in och anammats av företagskulturen.75  
 

3.6 Medarbetarperspektivet  
 
Då detta perspektiv och dessa typer av teorier är mer av en psykologisk än företagsekonomisk art 
har vi valt att utgå från de teorier som förekommer inom den företagsekonomiska litteraturen 
alltså sekundärkällor. Detta betyder att vi koncentrerat oss på den teori som tas upp här och 
därmed antar dess tolkning som är gjorda av författare inom företagsekonomi och inte från 
primärkällan. I detta kapitel kommer vi att koncentrera oss på att försöka belysa den mänskliga 
faktorn då vi finner att denna är mest relevant för kommande analys. Vi vill också motivera vårt 
val av teorier genom att poängtera dess relevans i den moderna vetenskapen då de många 
betydelsefulla teorier har dessa som ursprung. Härmed påvisas även att dessa teorier är erkända i 
den företagsekonomiska litteraturen rörande mänskliga faktorer i en organisationsförändring.  
 

3.6.1 Maslow 
 
Maslow var bland de första som beskrev människan som en psykologisk organism vilken strävade 
efter, att tillfredställa behov samt att utvecklas och självförverkligas. Teorin utgick ifrån att 
människors drivkrafter beskrevs med hjälp av en behovshierarki vilken startar med fysiologiska 
behov och övergår till sociala och psykologiska behov. Speciell uppmärksamhet lades på iden att 
man skulle få anställda att känna sig mer nyttiga och viktiga genom att tilldela dem meningsfulla 
uppgifter med så mycket ansvar, erkännande och självständighet som möjligt. Denna 
(arbetsberikning) jobenrichment utvecklades i kombination med ett mer delaktigt, demokratiskt 
och personalinriktat ledarskap. En teori som starkt kontrasterar Taylors vetenskapliga ledning.76  
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Figur 3.5.1.1 Bilden beskriver hur individens behov kan tillfredställas i organisationer på olika nivåer i Maslows 

hierarki.77 

 
Maslows idéer och tankar kring detta har vidareutvecklats av bland annat Argyris som såg en 
grundläggande konflikt mellan organisationers uppbyggnad och människans personlighet. Argyris 
menar att människor har vissa grundläggande behov av självförverkligande och uppmärksammar 
konflikten mellan individ och struktur. Han motsätter sig de traditionella principer vilka styr 
utformning av organisationer samt hur dessa ska ledas. Han motsätter sig det strukturella 
begreppet, uppgiftsspecialisering vilket definierar en arbetsprestation så snävt och begränsat som 
möjligt, som ofta resulterar i motsatt effekt då missnöje kan uppstå. Detta kan medföra att 
personalen medvetet motsätter sig arbetsordningen genom att till exempel avsiktligt göra fel. 
Andra konsekvenser kan vara att personalen drar sig undan i psykologisk bemärkelse och blir på 
så vis likgiltiga, passiva och apatiska vilket kan leda till hög sjukfrånvaro och ökad 
personalomsättning.78  
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3.6.2 Freud 
 
För att få en djupare förståelse kring människans syn på förändring har vi valt att titta närmare på 
Freuds teorier rörande personlighetsutveckling men främst koncentrerat oss på hans teorier 
rörande försvarsmekanismer. Dessa finner vi speciellt intressanta då detta kan orsaka problem vid 
en organisationsförändring.  
 
Freuds teori om personlighetsutveckling lägger tonvikten på barndomserfarenheter. I synnerhet 
hur barnen lyckas hantera de motsägande krav som sexualiteten och samhällets yttre kontroll 
ställer. Han menar att individen under den sexuella utvecklingen genomgår olika faser, där olika 
händelser och problem kan återspeglas i den vuxne individen. Vidare anser han att olika 
försvarsmekanismer aktiveras för att händelserna skall te sig mindre hotfulla. 
 
Några freudianska och neo-freudianska försvarsmekanismer är bland annat, bortträngning, en 
förträngning av oönskade tankar. Förnekande, att inte inse eller erkänna faktum. Projektion, att 
tillskriva andra personer sina personliga känslor. Fixering, en form av konservatism i vilken man 
motsätter sig förändringar. Rationalisering, en legitimering av egna attityder och tillvägagångssätt. 
Regression, en återgång till trygga och kända handlingsmönster. Idealisering där individen 
överdriver ett antal aspekter för att undantränga andra mindre önskvärda. Den sista som vi väljer 
att belysa är kategoriseringen av positiva respektive negativa upplevelseelement som exempelvis 
personlighetsklyvning. 
 
Freud menar att en överdriven inriktning på ordning, sparsamhet, korrekthet, prydlighet, lydnad, 
plikt och punktlighet är en direkt följd av vad individen fått erfara som barn. Enligt Freud utgör 
Taylors liv ett lysande exempel på hur omedvetna processer och behov kan få effekter på en hel 
organisation, det framgår tydligt att hela hans teori rörande vetenskaplig ledning var produkten av 
den inre kamp rörande dennes neurotiska personlighet. Försöken att organisera och kontrollera 
världen i vetenskapligt utformade ledningssystem utgjorde i grunden en strävan efter att 
organisera och kontrollera sig själv. 79    
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4 Analys 
 
De teorier och modeller vi nu redogjort för kommer här att sammanföras samt analyseras för att 
förhoppningsvis ge en klarare bild och en ökad förståelse kring hur organisationen påverkas av 
outsoucing. Vi har, som tidigare nämnt, utgått från Mintzbergs fem konfigurationer, vi har tolkat 
hans texter och försökt finna tecken på hur ett företag påverkas av en organisationsförändring likt 
outsourcing. Vi har sedan utifrån dessa konfigurationers beståndsdelar valt teorier som specifikt 
behandlar dessa. Vi har valt att fokusera på medarbetar samt ledarskapsaspekterna i en 
organisation. Utifrån Mintzbergs strategiska topp har vi applicerat ledarskapsteorier som är 
författade av Taylor, Kotter samt Normann. Den operativa kärnan har vi med hjälp av 
beteendevetare så som Freud, Maslow samt Argyris försökt att öka förståelsen kring 
medarbetarens situation och beteende samt behov i en organisationsförändringssituation. Teorier 
rörande outsourcing, dess risker och kärnkompetens författade av Prahalad och Hamel, Adler samt 
Quinn finner vi, som tidigare nämnts, ha en given roll då detta är temat på vår uppsats samt att vi 
finner deras resonemang applicerbart på Mintzbergs konfigurationsteorier.    
 
Vi kommer i denna analys att belysa och tolka dessa teorier samt sammanföra dem genom att 
belysa deras koppling till organisationer i helhet och Mintzbergs olika konfigurationer i synnerhet. 
Vi utgår från Mintzbergs fem konfigurationer och belyser faktorer som vi finner speciellt 
intressanta och relevanta i en förändringsprocess. Vi har tidigare nämnt att en strukturförändring 
även leder till en utveckling av företagets kultur. Detta medför i sin tur ett behov av gott ledarskap 
som därmed skall bidraga till att medarbetarna känner förtroende, lugn och framtidstro. Då vi 
anser att detta bör uppfyllas för en lyckad organisationsförändring, vill vi även poängtera att 
ledningens roll även är att se till att de strategiska och visionära målen följs samt balansera 
förändringen så att kärnkompetensen och kunskapen förblir i organisationens kultur och i dennes 
medlemmar.  
 
Vi kommer att lyfta fram dessa aspekter och reflektera över dem samt göra vissa antaganden och 
se till dess tänkta följder samt hur dessa möjligen kan påverka konfigurationen. Vi kommer att 
exemplifiera vissa aspekter med hjälp av fackföreningen Pappers då dessa är motståndare till 
outsourcing samt för att ge uppsatsen verklighetsanknytning och djup då ingen empirisk studie är 
gjord. 
 
Då vi vill att denna analys ska vara relevant för målgruppen har vi valt att utgå från 
Mintzbergs fem konfigurationer då dessa är överskådliga och generaliserande för flertalet 
företag. 
  

4.1 Enkel struktur 
 
Den enkla strukturen återfinns ofta i nystartade företag. Fördelen med denna struktur är dess 
koncentrerade strategiska topp, ofta bestående av en eller ett fåtal personer, vilket medför en 
anpassningsbar och flexibel organisation. Denna fördel kan dock snabbt förändras till en nackdel 
då det samlade ansvaret även kan förhindra som initiera förändring.80 I denna konfiguration antar 
vi att det råder ett relativt enkla sociala system som avsevärt präglas av ledaren. Då närheten till 
denne antas innebära korta kommunikationskanaler då den strategiska toppen tillika kan 
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medverka i den operativa kärnan. Vid en sådan situation underlättas förmedlingen av företagets 
mål och vision.  
 
I denna konfiguration är outsourcing inte så vanligt förekommande antar vi, då denna 
konfiguration saknar teknostruktur samt stödfunktioner som vanligtvis är de funktioner som 
outsourcas. Företagets kärnkompetens kan i en enkel struktur vara så pass renodlad och 
genomsyrar hela att outsourcing inte kan genomföras utan negativa konsekvenser. Förändringar 
som dock sker beror på andra yttre omständigheter, som att omvärldens krav förändras samt att ny 
teknologi utvecklas. En annan förändring är att organisationen växer och stödfunktioner samt 
teknostruktur tillkommer. En möjlig utveckling kan vara den mot en maskinbyråkratisk struktur.  
 
Då vi antar att denna konfiguration inte är så väl lämpad för outsourcing finner vi svårigheter i att 
analysera denna utifrån de premisser vi valt. Teoriernas komplexitet, finner vi, inte avspegla den 
enkla strukturens natur. I den enkla strukturen anser vi att ledaren är den mest betydelsefulla 
faktorn då denna/dessa utgör den strategiska toppen samtidigt som de även kan ingå i den 
operativa kärnan.  Här finner vi att de teorierna med mest relevans inom denna struktur är Kotter 
och Normanns teorier rörande ledarskap. Här anser vi att Normanns ena ledartyp passar in, 
nämligen den som varit med att grunda företaget och står därmed för, och är, företagets drivande 
kraft81. Ledaren bör även uppfylla de kriterier som Kotter framställt i sin definition som 
manager.82 Med detta vill vi påvisa vikten av strategiskt tänkande då denna konfiguration befinner 
sig i en fientlig miljö och kräver därför enligt oss en god strategiker. Då den enkla strukturen 
utvecklas eller vid en förändring i omvärlden kan detta medför ett behov av 
organisationsförändring det är då ledarens strategiska och analytiska förmåga sätts på prov. Det 
har visat sig att många företag med denna struktur går under just i expansionsfasen.  
         
”The corporate landscape is littered with the wrecks of entrepreneurial companies whose leaders 

encouraged growth and massproduction yet could never exept the transition to bureaucratic 
forms of strcture that these changes required.”83  

 
Trots att denna struktur idag inte anses som optimal och stabil förblir den en vanligt 
förekommande och en nödvändig konfiguration för att lyckas bygga upp nya organisationer samt 
för att driva de enkla organisationerna vidare i en dynamisk miljö.84 
 

4.2 Maskinbyråkratin 
 
Maskinbyråkratin kännetecknas av omfattande stödfunktioner och teknostruktur. Det finns 
vanligtvis många nivåer mellan den strategiska toppen och den operativa kärnan. Dessa nivåer 
utgörs av mellanchefer vars uppgift är att kommunicera uppåt samt neråt i organisationen. De har 
även till uppgift att övervaka det dagliga arbetet.85 Problematiken med denna struktur anser vi 
kunna vara den strategiska toppens bristande interaktion med den operativa kärnan, detta kan leda 
till sämre kommunikation gällande informationsöverföring i allmänhet samt överföringen av 
företagets vision och mål i synnerhet. I sin tur kan detta medföra svårigheter vid en förändring av 
organisationen då direkt feedback från den operativa kärnan inte är ofta förekommande då dessa 
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vanligtvis endast kommunicerar med mellancheferna som i sin tur rapporterar till den strategiska 
toppen.  
 
En annan faktor som kan orsaka problem är de standardiserade arbetsuppgifterna som 
maskinbyråkratin kännetecknas av. Som tidigare nämnts är leda bland de anställda ett problem 
vilket ofta leder till en hög personalomsättning.86 Enligt Maslows hierarki befinner sig den 
anställde, enligt oss, på en relativt låg nivå där endast de fysiologiska behoven uppfylls. Vidare 
kan detta innebära negativa konsekvenser för organisationen i helhet då människans personlighet 
står i konflikt med organisationens uppbyggnad87. Enligt Argyris kan detta leda till att personalen 
medvetet motsätter sig arbetsordningen genom att till exempel med avsikt göra fel. Andra 
konsekvenser av denna konflikt kan vara att personalen uppträder likgiltigt, blir passiv och apatisk 
vilket därmed kan leda till hög sjukfrånvaro samt hög personalomsättning.  
 
Vi anser detta kunna orsaka kulturella problem då detta kan betraktas som ett störningsmoment. 
Varje gång en ny person rekryteras måste gruppen ändra konstellation, personerna ska inte bara 
lära känna varandra utan den nyanställda ska lära sig nya arbetsuppgifter, tillvägagångssätt samt 
konfronteras med den nya kulturen. Detta kan ta tid och utgör därmed en störande faktor då fokus 
kan övergå från produktion till socialisering. 

“[…] machine bureaucracies depend on stability to function (change interupts the smooth 
functioning of the system), they tend not only to seek out stable environments in wich to function 

but also to stabilize the environments they find themselves in.”88 
 
I maskinbyråkratin återfinns en av ledarens största interna utmaningar, i just denna situation, 
genom att inleda den nyanställde i de befintliga arbetssätten och dels förbereda individen på 
dennes uppgift. Densamma skall uppmuntra, inspirera samt motivera de anställda för att minska 
risken för att mista personal tillika kompetens och därmed säkerställa organisationens produktion 
samt därmed stabilisera verksamheten. Vid en outsourcing situation kan strukturen, det vill säga 
de många mellanchefsnivåerna, utgöra ett hinder då vi anser att kommunikationen utgör ett 
inbyggt problem. I och med den hierarkiska uppbyggnaden, med många led mellan den operativa 
kärnan och den strategiska toppen, av organisationen antar vi att detta hindrar kommunikationen 
då interaktion mellan den strategiska toppen och den operativa kärnan sällan förekommer.  
 
De funktioner som vanligtvis outsourcas är delar av stödfunktionerna samt teknostrukturen, ett 
exempel på stödfunktion är maskinunderhåll. Facket Pappers uppmärksammar denna problematik 
då de anser att underhållsarbetet är en del av kärnverksamheten vilket ofta är i direkt motsatts till 
ledningens syn på denna funktion. Om denna del outsourcas kommer underhållsleverantören ha 
god insyn i centrala delar av verksamheten samtidigt som denne har andra kunder inom samma 
bransch, detta utgör en uppenbar risk för informationsläckage.89 Vi vill här belysa den 
problematik Adler diskuterar rörande juridiska faktorer likt informationsläckage, då det inhyrda 
företaget har god insyn samt tillgång till viktig data rörande företagets produktion. Det är här 
essentiellt enligt Quinn att identifiera samt tillvarata kärnkompetensen eftersom det är här 
konkurrensfördelarna återfinns. Vi tolkar Quinns resonemang såsom att det inte är i de 
traditionella faktorerna som kärnkompetensen finnes utan i stödfunktionerna samt i 
teknostrukturen. Outsourcing av dessa funktioner kan därmed medföra en försvagning av 
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företagets strategiska konkurrensfördelar. Då maskinbyråkratin kännetecknas av standardiserat 
arbete är det i dessa processer kärnkompetensen återfinns. Det är teknostrukturens uppgift att 
formulera dessa processer vilka då utgör källan till all kärnkompetens då personalomsättningen 
vanligtvis är hög. Detta leder till att en outsourcing av denna funktion, enligt Quinn, vore 
ödesdiger.90 Här finner vi en stark likhet mellan Mintzbergs och Quinns resonemang rörande 
vikten av stödfunktioner. Quinn anser att kärnkompetensen genomsyrar hela organisationen och ej 
endast specifika delar. I vår tolkning av Mintzbergs texter finner vi att hans resonemang kring en 
organisations inneboende harmoni samt hans betoning av vikten av stödfunktionen besitter ett 
liknande förhållningssätt. Då han menar att dessa funktioner tillhandahåller viktig kompetens och 
är i stor utsträckning specialister på företaget som dom servar91.  
 

4.3 Professionsbyråkrati 
 
Strukturen i en professionsbyråkrati avspeglar en relativt platt organisation med få mellanchefer.92 
Teoretiskt borde detta enligt oss medföra en flexibel organisation med god kommunikation men i 
realiteten är det dock ofta inte på detta viset. En professionsbyråkratis operativa kärna utgörs ofta 
av personer med hög utbildning som är fria att självständigt utföra sitt arbete och använda sin 
kunskap och expertis. En situation som denna leder vanligtvis till samordnings- och 
kommunikationsproblem93 då de anställda inte kommunicerar med varandra i samma höga 
utsträckning som i andra organisationer vilket kan orsaka splittringar. Detta skapar 
samordningsproblem då individens egna mål och intresse ofta sätts i fokus. Maslows 
behovshierarki kan lämpligen tillämpas i detta fall då denna konfiguration är uppbyggd på 
anställdas möjlighet till självförverkligande vilket i sin tur de kan dela med sig alternativt använda 
för att ge organisationen sin konkurrensfördel. Därmed måste det finnas en företagskultur som ger 
stöd och möjlighet till personlig/institutionell utveckling detta även för att behålla samt attrahera 
personal och bibehålla sina konkurrensfördelar. Intressekonflikten mellan organisationen och 
människans vilja att utvecklas medför även ett problem för organisationens ledare. Ett exempel 
som ofta återges är förhållandet mellan professorn och prefekten, där samarbetet dem emellan 
beskriver komplikationen som denna organisationsform innebär.94 De är båda självgående i sitt 
yrke och har liknande utbildningsbakgrund, men prefekten har det övergripande ansvaret samt den 
beslutsfattande makten. Att som prefekt intervenera i en professors undervisningsmetod kan ofta 
skada verksamheten mer än att gynna den95. 
 
Komplikationer kan uppstå då en organisationsförändring ska implementeras. Vi anser att 
företagskulturen är mer individuell eller institutionell än organisatorisk, vilket medför en svår 
uppgift för ledaren. Vi anser att det krävs ett grundligt arbete för att få till stånd en förändring i 
denna typ av organisation. Då en organisationsförändring ofta är ett led för en ökad effektivitet 
anser vi att Normanns tillväxtstrategi rörande en ökning av den operativa effektiviteten är 
intressant. Genom att kritiskt granska organisationen samt ifrågasätta dess effektivitet får man 
fram en klar och beskrivande bild av problemområdena inom organisationen. Utifrån dessa kan 
sedan ledningen agera för att förbättra alternativt eliminera dessa områden.96  
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Vid en outsourcingsituation anser vi att stödfunktioner, som till exempel Holmbergs vilka 
ansvarar för Lunds Ekonomihögskolas tryckeri samt kopiering, är passande att outsourca då detta 
enligt oss inte nödvändigtvis stör den operativa kärnan. 
 
Vi vill belysa Kotters teorier då vi anser dessa vara relevanta vid en organisationsförändring. 
Ledarskapet i en sådan förändringssituation kräver en, av Kotter definierad, ledare som har 
förmåga att inspirera samt mobilisera en organisation så att en förändring kan verkställas.97 
Problemet anser vi vara den tidsram som Kotter framhåller, då han menar att en förändring tar 
mellan fem till tio år att genomföra. Då personerna i organisationen är banbrytande och ständigt 
för forskningen framåt kan detta enligt oss orsaka frustration då strukturen kan hindra 
kunskapsproduktiviteten.  
 

4.4 Divisionaliserad form 
                          

”Like the professional bureaucraci, the divisionalized form is not so much an integrated 
organization as a set of rather independent entities joined together by a loos administrative 

overlay”98 
 
Den divisionaliserade formen kännetecknas i likhet med maskinbyråkratin av standardiserade 
produkter och standardiserat arbete. Kulturen i denna struktur antar vi likna en blandning av 
maskinbyråkratins strikthet, men med professionsbyråkratins självständighet. Som vi tidigare 
nämnt exemplifieras ofta denna form av ett sjukhus. Denna organisation utgörs av standardiserade 
yrkesroller men med ett ständigt krav på flexibilitet, då omständigheterna ideligen förändras. Ett 
problem som vi uppfattar kan vara uppkomsten av intern konkurrens mellan divisionerna. Då man 
kämpar om knappa resurser eller rent av en status konflikt mellan de olika divisionerna99. Vi kan 
även anta att liknande problem förekommer inom professionsbyråkratin så även kan uppstå i den 
divisionaliserade formen. Då fokus här kan ligga på individuella och/eller divisionens mål istället 
för organisationens mål och vision.100 Divisionernas olika arbetsfördelning kan tänkas leda till 
olika kulturer samt olika sätt att kommunicera. Detta är enligt Mintzberg förekommande då de 
olika divisionerna ofta har differentierade produktionslinjer eller sysselsättningar.101 Detta kan 
förorsaka att ledaren kan ha svårigheter att överföra budskapet rörande organisationens mål, samt 
att den interna konkurrensen kan överskugga dess övergripande visioner. Divisionerna utgör små 
organisationer i organisationen, i vilka de olika divisionscheferna kan ha varierande intressen. 
Detta kan medföra en splittring vilket även kan leda till en underminering av organisationens 
övergripande mål och vision.  
 
Problem som vi finner, i likhet med professionsbyråkratin, kan skapas vid en implementering av 
en organisationsförändring är svårigheten att finna vertikala kommunikationskanaler samt att de 
olika kulturerna inom divisionerna kan vara olika mottagliga för förändring.102I en 
outsourcingsituation, anser vi att denna organisationsstruktur kan ha lättare att acceptera en 
förändring förutsatt att divisionerna förblir intakta. För att styrka detta antagande vill vi påvisa 
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Freuds försvarsmekanismer där han förklarar människans motsträvighet till förändring. Med 
denna teori finner vi att om divisionen förblir intakt ser individen inte förändringen som ett lika 
stort hot då103, som Mintzberg uttrycker det; divisionen är en organisation i organisationen.104 
 
Då denna typ av organisation utgör en stor utmaning för ledaren ser vi en outsourcing av 
stödfunktionerna samt teknostrukturen som positivt då det kan innebära en möjlighet för 
ledningen att fokusera mer på kärnkompetensen.  Quinns teorier angående kärnkompetens och 
outsourcing anser vi vara tillämplig i detta fall då den beskriver just detta. Han förespråkar att 
ledaren ska fokusera på ett fåtal värdeskapande funktioner och bli ledande inom dessa, övriga 
funktioner anser han kunna övertas av utomstående specialistföretag.105  
 
Den ledartyp som kan anses mest lämpad för denna typ av organisation är Kotters definition på 
ledare, då denne har förmåga att samla och sluta upp organisationen så att dess medarbetare 
strävar mot samma mål och vision. Det är i detta fall viktigt att ledaren har god 
kommunikationsförmåga då organisationens kommunikationskanaler kan vara 
svårgenomträngliga.106 Trots denna konfigurations svagheter har den anammats i stor utsträckning 
och under de senaste årtiondena spridits sig till de flesta ”Fortune 500” företagen.107        
 

4.5 Adhocrati 
 
Slutligen beskriver Mintzberg en organisationsstruktur som han valt att kalla Adhocrati denna 
struktur har en lös, flexibel och självförnyande form vilken återfinns främst i företag med en 
turbulent och snabbt föränderlig omvärld. Eftersom adhocratin är en relativt ny konfiguration är 
den svår att analysera och undersöka. 
 

[…]”adhocraci is the newest of the five configutations, the one researchers have had the least 
chance to study.”108  

 
 
Strukturens främsta fördel är dess flexibilitet men just denna flexibilitet kan samtidigt utgöra ett 
hot, då en löst sammansatt organisation kan leda till en oklar maktstruktur, otydliga mål samt 
otydlig ansvarsfördelning. Denna konfiguration saknar fristående stödfunktion samt teknostruktur 
vilket kan te sig anmärkningsvärt,109 då enligt Quinn, en stor del av företagets styrka och 
kärnkompetens återfinns i dessa funktioner.110 Vi antar dock att dessa utgör en integrerad del av 
adhocratin då de utgör en vital del i en organisation. Vår tolkning av organisationsformen är att 
den mestadels utgörs av mindre grupper som arbetar relativt självständigt, detta medför dess 
flexibilitet det vill säga dess styrka. Vi anser dock att detta kan vara till nackdel då 
kommunikationskanalerna kan var svårdefinierade och komplexa. Detta kan göra den till en 
svårstyrd organisation som med lätthet kan mista fokus gentemot den organisatoriskt 
övergripande visionen. Vi anser att denna typ av struktur kräver en kombination av Kotters båda 
ledartyper, ledaren och managern. Detta på grund av ledarens egenskap att kommunicera samt 
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leda en organisation mot uppsatta mål. Det är dock i egenskap av manager som denne utformar 
kortsiktiga och mätbara mål som vi anser vara en nödvändighet för att kunna hålla samman 
organisationen i dennes komplexa miljö. 111   
 
Den operativa kärnan i denna struktur utgörs även ofta av företagets kärnkompetens då 
arbetsuppgifterna vanligtvis är av erfarenhetsmässig samt kreativ art. Detta gör det oerhört viktigt 
att behålla de medarbetare som besitter spetskompetensen då dessa utgör företagets 
konkurrensfördel.  I den komplexa miljö som denna typ av organisation befinner sig i lockar 
medarbetare som har höga krav på att arbeta självständigt eller i grupp och eftersom företaget 
lever på en eller ett fåtal individers kompetens finner vi denna stukturs medarbetare högt på 
Maslows behovshierarki. Då organisationen måste se till så att sina medarbetare självförverkligas 
för att långsiktigt överleva då dessa utgör dennes konkurrensfördel.112  
 
Vi anser att företag med adhocrati struktur ej lämpar sig för outsourcing då detta kan innebära en 
avtyning av kärnkompetensen då varje person utgör en vital del för denna struktur. Förlust av en 
person kommer då inte bara försvaga strukturen utan leder även till att den interna kulturen störs 
då varje person utgör en stor och viktig del av organisationen. Även detta leder i sin tur till en 
försvagning av företagets konkurrensfördelar. 
 
Vi finner att vissa teorier rörande likartade ämnen kan verka kompletterande men kan även vara 
motsägelsefulla. Quinn menar och ena sidan att kärnkompetens återfinns i hela 
organisationsstrukturen medan Prahalad och Hammel anser, och andra sidan, att kärnkompetensen 
är fokuserad till endast en del av organisationen. Normanns teori rörande nykulturföretag finner vi 
vara relevant då vi anser att kulturen i ett framgångsrikt företag bör dela och effektivt främja 
kvalitet och excellens, kundorientering, investering i humankapital, tron på människan samt en 
medveten och stark fokusering. Detta kräver i sin tur en ledare varav vi anser Kotters resonemang 
kring olika ledarskapstyper intressant. Vi finner viss likhet mellan Kotters och Normanns 
resonemang kring ledarskapsroller då de båda betonar vikten av en stark ledare med förmågan att 
inspirera, motivera samt samla organisationen kring ett gemensamt mål och vägleda den mot den 
uppställda visionen. 
 
Att förbereda organisationen för en förändring anser vi vara av yttersta vikt, i detta fall finner vi 
Kotters organisationsförändringsteorier användbara. Vi vill poängtera att Kotter däremot inte satt 
upp någon tidsram för hur lång tid varje fas behöver eller brukar ta, inte heller identifierat några 
tecken på när eller om organisationen är redo för nästa fas. Vi vill även rikta viss kritik mot en del 
av sätten organisationsförändringarna är tänkta att genomföras på, då vi anser de stå i motsats till 
god personalvård. I kontrast till Kotter, som förespråkar en avlägsning av motståndare till 
förändring, finner vi det mer relevant att behålla individernas kompetens och därmed behålla 
organisation intakt. Vi anser det mer relevant att skapa en ökad förståelse kring människors 
naturliga motstånd till förändring. Utifrån Freuds teori rörande personlighetsutveckling kan denna 
insikt kring individers förändringsmotstånd analyseras och förstås. För att en organisation skall 
kunna överleva samt bibehålla och attrahera ny personal krävs det att individernas behov av 
självförverkligande uppfylls, vilket medför en sund och välmående kultur.          
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5. Slutsats 
 
Att förändra en organisation så att den skall kunna möta dess strategiska mål samt marknadens 
krav kan vara en av de största utmaningarna inom affärsvärlden idag. Denna typ av förändring kan 
skapa oro, låg moral samt en minskad produktivitet bland de anställda.  
 
Oavsätt om det rör sig om en sammanslagning, ett uppköp eller outsourcing krävs det av företaget 
att en klar majoritet av personalen anammat organisationsförändringen. En viktig faktor är att ha 
kontroll över samt en förmåga att leda kulturella och mänskliga frågor under en 
organisationsförändring. Alla organisatoriska förändringar drabbas för eller senare av 
individrelaterade frågor. För att lyckas med omvandlingen krävs det att personalen tror på 
förändringsidéerna samt att deras individuella intressen, värderingar, kompetens och vilja att 
utvecklas effektivt kombineras med organisationens vision, kultur och möjligheter. 
 
Det är viktigt att få de anställda att se framåt samt att poängtera att framtida möjligheter ej hade 
varit möjliga i den gamla organisationsformen. Det är även viktigt att poängtera att inget är som 
förr, allt har ändrats, kulturen ska omformas och alla anställda måste aktivt finna en ny plats i den 
nya organisationen. Misslyckas detta kan det leda till att den anställde inte uppfattar varför 
förändringen skedde, vem denne arbetar för samt vilken betydelse denne skall fylla i den nya 
organisationen. Anställda behöver vägledning samt kortsiktiga delmål under förändringsperioden. 
Saknas detta riskerar man att den anställde är fysiskt närvarande men psykiskt frånvarande.  
 
En betydande faktor rörande organisationsförändring är tid. Det är ytterst viktigt att ledarna hela 
tiden driver förändringen framåt och inte under någon fas av förändringen låter den stagnera.  
 
Vi anser, som tidigare poängterats, att olika organisationsstrukturer lämpar sig olika bra för 
outsourcing då strukturen präglar dess kommunikation samt kultur. Detta har en essentiell roll för 
ett lyckat organisationsförändrings resultat. Vi vill återigen poängtera att den mänskliga faktor 
alltid kommer att orsaka problem då dennes natur är emot förändring. Då dessa problem uppdagas 
är det ledarens uppgift att på ett handfast sätt agera och lösa situationen.       
 
Vi anser därmed att företagets struktur, kultur och ledarskapet är i stark beroendeställning 
gentemot varandra vilket gör det nödvändigt att dessa faktorer samspelar och beaktas vid en 
organisationsförändring likt outsoucing. 
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Uppsatsens titel: Outsourcing sett som en organisationsförändring med                     

utgångspunkt från Mintzbergs konfigurationer med fokusering på 
ledarskap och medarbetare 

 
 
Seminariedatum:  2004-01-13 
 
 
Ämne/kurs:   FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
 
Författare:   Anders Mohlin, Karin Särnstrand 
 
 
Handledare:   Elisabeth Kjellström 
 
 
Fem nyckelord: Outsourcing, Mintzberg, organisationsförändring, ledarskap, 

medarbetare 
 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att belysa outsourcing som en 

organisationsförändring utifrån Mintzbergs konfigurationer med 
fokusering på förhållandet mellan ledarskapet och medarbetaren. 

 
 
Metod: Kvalitativ litteratur studie med fokusering på att finna samband 

mellan olika organisatoriska, ledarskaps- och medarbetarteorier med 
utgångspunkt i Mintzbergs fem konfigurationer. 

 
 
Slutsatser: Olika organisationsstrukturer lämpar sig olika bra för outsourcing då 

strukturen präglar dess kommunikation samt kultur. Detta har en 
essentiell roll för ett lyckat organisationsförändringsresultat. Den 
mänskliga faktorn kommer alltid att orsaka problem då dennes natur 
är emot förändring. Då dessa problem uppdagas är det ledarens 
uppgift att på ett handfast sätt agera och lösa situationen. Vi anser 
därmed att företagets struktur, kultur och ledarskapet är i stark 
beroendeställning gentemot varandra vilket gör det nödvändigt att 
dessa faktorer samspelar och beaktas vid en organisationsförändring 
likt outsourcing. 
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Sammanfattning 
 
Då allt fler företag väljer att outsourca finner vi det intressant att utifrån Mintzbergs 
fem konfigurationer se outsourcing som en organisationsförändring och belysa de 
problem som kan uppkomma. Vi har valt att fokusera på, hur förändringen påverkar 
ledarskapet samt medarbetaren. Genom en jämförelse av relevanta teorier har vi 
funnit att företagets struktur, kultur och ledarskap är i stark beroendeställning 
gentemot varandra vilket gör det nödvändigt att dessa faktorer samspelar och beaktas 
vid en organisationsförändring likt outsourcing. 
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Purpose: The purpose with this thesis is to illustrate outsourcing like an 

organizational change with starting point in Mintzbergs 
configurations with focus on the relationship between leadership and 
staff. 

 
 
Methodology: Qualitative literature study with focus on finding a connection 

between different organizational, leadership- and staffrelated theories 
with starting point in Mintzbergs five configurations.  

 
 
Conclusions: Different organizational structures is suited differently for 

outsourcing since the structure characterize its communication and 
culture. This plays an important role for a succesful reslut in the 
organizational change. The human factor will always cause problems 
since the human nature is against change. When problems like this 
arise it is the leaders role to act and solve the situation. We consider 
that the companies structure, culture and leadership is in strong 
standing toward each others which makes it necessary that these 
factors interact and are regarded in an organizational change like 
outsourcing.   
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Summary 
 
We find it interesting to see outsourcing as an organizational change with starting point in 
Mintzbergs five configurations, its effects the organization with focus on the leadership and 
staff. Through a comparison of relevant theories we have found that the companies structure, 
culture and leadership is in strong standing towards each other which makes it necessary that 
these factors interact and are regarded in an organizational change like outsourcing. 
 

 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


