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Inledning 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för bakgrunden till det valda ämnet samt föra en 
problemdiskussion kring motiven till outsourcing. Detta kommer att leda in oss på ett resonemang kring 
effekter outsourcing kan resultera i. Problemdiskussionen kommer att ställa upp fem frågeställningar, 

vilka kommer att ligga till grund för vårt fortsatta uppsatsarbete. Frågeställningarna mynnar slutligen ut 
i uppsatsens syfte. 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sextio- och sjuttiotalet kan företagsekonomiskt karaktäriseras som en epok med stark 
diversifieringsbenägenhet. Under den tiden etablerade sig allt fler företag på marknader 
utanför sina direkta kärnområden. Därigenom försökte de minska den risk för företaget 
som det kunde tänkas innebära att endast befinna sig på en marknad1. Trenden med att 
sprida ut sin verksamhet på flera olika marknader och branscher försvann dock i och med 
den globala konjunkturnedgången i slutet på åttiotalet. Det som hände då var att 
företagen drog tillbaka sina positioner och började skala av de delar som inte tillhörde den 
huvudsakliga verksamheten. Tanken med detta var att uppnå högre fokus och därmed 
högre effektivitet.  Anledningarna till denna fokusering har varit många, men det som 
betonats i litteraturen är främst ett hårdare företagsklimat genom en ökad globalisering, 
snabb teknologisk utveckling och allt högre krav på kundanpassningsförmåga.  
 
Ett sätt att fokusera på kärnverksamheter, vilket kom att växa fram under 1980-talet, var 
att använda sig av utkontraktering. Outsourcing, som är begreppets engelska översättning, 
innebär att företag låter en utomstående aktör ta över aktiviteter eller processer som 
tidigare bistods internt2. Det gav möjligheter att fokusera på kärnkompetenser och frigöra 
de resurser som inte bidrog till att förstärka företagsidentiteten. De frigjorda resurserna 
kunde istället omplaceras för att användas på ett effektivare sätt inom organisationen. 
Trenden att outsourca olika verksamheter blev allt vanligare under 80-talet och har sedan 
dess fått ökad betydelse som strategiskt instrument bland företag runt om i världen3. 
 
En viktig faktor som har påverkat outsourcingens ökade strategiska betydelse är den 
snabba teknikutvecklingen som många branscher upplevt den senaste tiden. För att vara 
fortsatt konkurrenskraftig fick företag satsa stora summor för att hålla sig a jour med 
tekniken4. Ett alternativ blev då att använda sig av en leverantör, som kunde bidra med 
den kompetens som företaget saknade. Även informationsteknologin har haft en 
påverkan på företags ökade vilja till utkontraktering. Informationsteknologins utveckling 
har lett till att information snabbt kan utbytas mellan köpare och säljare. Därmed har 
möjligheten för leverantörer uppstått att ta över funktioner eller aktiviteter som tidigare 
varit svåra eller omöjliga att utföra externt.  
 

                                                 
1 Oates, David, Outsourcing and the virtual organization (1998). 
2 Jenster, Per V., Outsourcing- Facts and fiction ( 2000) 
3 Heikkilä, Jussi, Cordon, Carlos, Outsourcing: a core or non-core strategic management decision?, (2002) 
4 a.a.1 



 4 

Även i Sverige har outsourcing fått fäste hos många företagsledare som ett strategiskt 
handlingsalternativ. Svenska företag utkontrakterar idag allt fler delar av sin verksamhet, 
även om det i dagsläget oftast handlar om verksamheter i företagens periferi. Enligt en 
utredning som nyligen publicerades av KPMG påvisades den positiva inställningen som 
råder till utkontraktering bland svenska företagsledare. Utifrån denna utredning kan vi 
uttyda att utkontraktering kommer att få en fortsatt stark betydelse i svenska företag5. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Den ökade populariteten för utkontraktering som strategiskt handlingsalternativ bland 
svenska företagsledare kan härledas till de olika motiv som finns presenterade i diverse 
litteratur, artiklar, uppsatser och avhandlingar. Genom att använda sig av outsourcing kan 
företag uppnå en rad positiva och negativa effekter.  
 
I litteraturen anges fokusering på kärnkompetenser som ett av de vanligaste motiven till 
utkontraktering. Fördelen med detta motiv är att resurser frigörs, vilka sedan kan 
omplaceras för att utveckla kärnkompetensen. Ett annat tungt vägande motiv som 
presenteras i litteraturen är att öka effektiviteten och på så sätt sänka kostnader. Andra 
motiv som har angetts är att företag kan omvandla fasta kostnader till rörliga och därmed 
öka likviditeten, erhålla högre kvalitet, öka flexibiliteten och få tillgång till ny kompetens6. 
 
Sättet att genomföra utkontrakteringar har väsentlig inverkan på hur resultatet utfaller och 
därmed motiven uppfylls. Därför kan det vara intressant att studera hur företag egentligen 
arbetar med själva genomförandet. Finns det fastställda tillvägagångssätt för hur lyckade 
utkontrakteringar genomförs, eller är det en helt individuell process för företaget? Inom 
själva genomförandet finns det en rad intressanta frågor att behandla, av vilka några är 
personalfrågor och leverantörsurvalet. 
 
Det finns med andra ord en rad olika motiv till att företag väljer att utkontraktera delar av 
sin verksamhet. Varje motiv ger olika effekter. I maj 2000 ingicks ett av de största 
outsourcingavtal i Nordeuropa. Då flyttade Skandia, Storebrand och IF all IT-
infrastruktur och drift av sina IT-system till IBM. Nu två år senare publiceras en artikel 
angående utvärderingen av avtalet. I artikeln menar artikelförfattarna att 
outsourcingbeslutet inneburit att försäkringsbolaget har sänkt sina IT-kostnader med ca 
13-15 procent. Effekten av beslutet har alltså blivit att IF har minskat sina IT-kostnader. 
Vilka andra effekter outsourcingen inneburit nämns inte i artikeln, men säkerligen har 
outsourcingen resulterat i både positiva och negativa effekter som inte beslutsfattarna 
hade i åtanke7. 
 
Ovanstående resonemang om motiv, genomförande och effekter av outsourcing är 
ämnen vi vill undersöka i vår uppsats. Som vi nämnde ovan ger varje motiv olika effekter. 
Till de olika motiven tror vi att det finns många bieffekter kopplade. Med bieffekter 
menar vi de effekter som uppstår utöver de effekter som det utkontrakterande företaget 
                                                 
5 Birgitta, Daniels (2002-12-15) Outsourcing undersökning 2002, www.kpmg.se 
6 A.J Van Weele  Purcharing Management, (2000) 
7 Affärsdata, (2002-12-15) 
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hade med i beräkningen då beslutet fattades. Vi säger inte att ett visst motiv tvunget ger 
en viss bieffekt, utan orelaterat motivet finns en mängd bieffekter kopplade, positiva såväl 
som negativa.   
 
Ovanstående resonemang har lett oss till följande frågeställningar; 
 
! Varför väljer företag att outsourca en intern verksamhet till en extern leverantör? 
! Hur sker genomförandet av ett outsourcingbeslut? 
! Gör företag uppföljningar av sina utkontrakteringar? 
! Hur väljer företagen sina leverantörer till den outsourcade verksamheten? 
! Vilka eventuella bieffekter kan ett outsourcingbeslut få för ett företag? 

 
 
1.3 Syfte 
 
Syfte ett med vår uppsats är att analysera ett antal motiv till outsourcing. Syfte två är att 
analysera genomförandet av outsourcingbeslutet och identifiera eventuella bieffekter för 
fyra fallföretag. 
 
 
1.4 Uppsatsens positionering 
 
Roland Knutsson skriver i sin rapport �Om uppsatsskrivandets vedermödor och 
handledandets� vikten av att uppsatsen fyller ett kunskapsgap8. Genom att göra en 
empirisk undersökning vill vi presentera de faktiska motiv som har legat till grund för våra 
undersökningsföretag och hur uppföljningar av besluten har genomförts. Genom de 
empiriska resultaten hoppas vi kunna fylla kunskapsgapet och bidra med förnyad insikt 
om motiv till och bieffekter av outsourcingbeslut. Det är genom att göra kvalitativa 
undersökningar på våra undersökningsföretag som vi kommer att besvara vårt syfte.  
Denna ökade insikt kan dels vara till nytta för fördjupningsstudier inom ämnet och dels 
för företag som i framtiden kommer att outsourca en verksamhet.  

                                                 
8 Knutsson, Roland, Om uppsatsskrivandets vedermödor och handledandets, (1998) 
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Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att åskådliggöra det tillvägagångssätt vi använt i arbetet med denna uppsats. 

Vi kommer att redovisa vårt val av metod, val av teori samt hur vi valde ut de företag som utgjort 
informationsunderlag för uppsatsen. Metodavsnittet kommer att avslutas med metod- och källkritik. 

 
 
2.1 Val av ämnesområde 
 
Vid kursens början presenterades på ett seminarium ett antal olika valbara ämnesområden 
för uppsatsen. Eftersom samtliga gruppmedlemmar just avslutat kandidatkursen Strategi 
och Styrsystem i företagsekonomi kändes det naturligt att vår uppsats skulle behandla ett 
ämne med strategisk anknytning. Ämnesområdet �Outsourcing och Supply Chain 
Management� var därför det område som var mest tilltalande. Av dessa två ämnen var 
outsourcing det ämne som intresserade oss mest eftersom det på senaste tid fått stor 
uppmärksamhet i media.  
 
I samband med introduktionen till ämnet läste vi en nyligen publicerad undersökning av 
KPMG9 som beskrev svenska företagsledares inställning till outsourcing och dess 
framtidsmöjlighet som strategiskt instrument. Undersökningen visade på att svenska 
företagsledare har en positiv inställning till outsourcing. Efter att ha läst denna 
undersökning, som finns publicerad på nätet, tog vi efter diskussion beslutet att behandla 
ämnet outsourcing i vår uppsats. 
 
 
2.2 Författarnas utgångspunkt 
 
Författargruppen består av tre studenter med olika bakgrund och därmed fanns det vid 
arbetets början en rad olika föreställningar och erfarenheter om vad outsourcing innebär. 
Dessa erfarenheter kan indelas under teoretiska och icke-teoretiska. De icke-teoretiska 
erfarenheterna inom gruppen var både individuella och begränsade eftersom de till stor 
del bestod av kunskap inhämtad från tidigare arbetsplatser med mera. De teoretiska 
kunskaperna var å andra sidan till stor del gemensamma, då vi alla är studenter från 
Ekonomihögskolan i Lund med liknande studiebakgrund. Även om samtliga i gruppen till 
stor del har tagit del av samma teoretiska utbildning kan dock denna ha uppfattats olika 
beroende på den bakgrund som varje individ haft innan studierna. För att få en 
gemensam utgångspunkt av vårt ämne vägde vi samman de individuella kunskaperna till 
en förenad uppfattning om vad som menas med begreppet outsourcing. Denna 
uppfattning kommer att finnas presenterad i kommande teorikapitel.  
 
 
2.3 Grundläggande val av metod 
 
Det finns en rad olika metoder och tillvägagångssätt att använda sig av för att skaffa 
kunskap om olika företeelser. Dessa tillvägagångssätt bestämmer ofta utformningen av 
                                                 
9 a.a.5 



 7 

den fortsatta undersökningen10. Genom att studera metodböcker har vi fått kunskap om 
två grundläggande arbetssätt en forskare kan använda sig av vid ett uppsatsarbete, 
antingen det induktiva och/eller det deduktiva arbetssättet11. Vår metod under denna 
uppsats kommer att ha inslag av både induktion och deduktion. Med induktion menas att 
forskaren studerar verkligheten kvalitativt och utifrån den försöker konstruera teorier om 
en företeelse. Den deduktiva ansatsen innebär istället att forskaren försöker testa 
teoretiska hypoteser på verkligheten för att komma fram till stöd för teorins giltighet.  
 
Den deduktiva ansatsen är den som kommer att dominera i vårt arbete eftersom vi bl.a. 
kommer att testa befintlig teori om motiv till outsourcing på egen insamlad primärdata. 
Det är utifrån dessa primärdata vi med hjälp av litteraturen kommer att beskriva motiv till 
utkontraktering. Det induktiva metodinslaget i vår uppsats består i att genom 
upptäckandets väg försöka identifiera eventuella bieffekter ett outsourcingbeslut kan 
resultera i. 
 
För att kunna uppfylla syftet med vår uppsats har vi valt att använda oss av fallstudier. 
Fallstudien är en undersökning av ett eller ett fåtal verklighetsfall som kan granskas i en 
mängd avseenden. Forskaren samlar in allt relevant material genom att studera den 
aktuella verkligheten i sin kontext. Fördelen med fallstudier är att de ger en tydlig bild av 
förändringsförlopp12. Backman13 urskiljer ett antal typer av fallstudier av vilka vi kommer 
att använda en. Den typ av fallstudie som passar vårt syfte bäst är den deskriptiva. Det 
betyder att den har karaktären av att vara beskrivande. Detta kan sägas vara grundtanken i 
vårt arbete, dvs. att beskriva de motiv som ligger till grund för outsourcing och identifiera 
bieffekter utifrån besluten.    
 
2.3.1 Intervjumetod 
 
Vid valet av intervjumetod är det brukligt att skilja på kvantitativ och kvalitativ metod. 
Exempel på kvantitativa metoder är enkäter och kortare strukturerade intervjuer, medan 
exempel på kvalitativa metoder är observationer och djupare intervjuer. Fördelen med en 
kvantitativ metod är att man har möjlighet att till en relativt låg kostnad nå ett stort antal 
undersökningspersoner, vilket i sin tur ger resultatet en större generaliserbarhet. Fördelen 
med en kvalitativ metod är att man får se någonting med någon annans ögon och därmed 
ges en starkare och mer heltäckande bild av undersökningsobjektet. Kvalitativa metoder 
används ofta när ett område är relativt orört och man i första hand syftar till att beskriva 
ett undersökningsobjekt14  
Eftersom syftet med uppsatsen är att beskriva ett antal organisatoriska motiv till 
outsourcing genom att använda oss av fyra företagsfall, och generaliserbarhet därigenom 
inte har varit en prioritet, anser vi att valet av en kvalitativ ansats för detta arbete är 
lämplig.  
 

                                                 
10 Backman, Jarl,  Rapporter och uppsatser, (1998) 
11 Wiedersheim-Paul & Eriksson LT, Att utreda, forska och rapportera, (1991) 
12 Svenning, Conny, Metodboken, (1999) 
13 Backman,Jarl, Rapporter och uppsatser, (1998) 
14 Bryman, Alan, Research methods and organization studies (1995)  
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Personliga intervjuer har utgjort underlag för vår kvalitativa undersökning. Bell menar att 
de kvalitativa intervjumetoder, som finns tillgängliga, kan delas upp enligt deras 
formaliseringsgrad. En mycket formaliserad intervju kan innebära att intervjuaren följer 
en checklista och försöker att hålla sig så objektiv som möjligt. Denna intervjumetod kan 
liknas vid enkäter, men skiljer sig genom att det är intervjuaren som skriver ned de svar 
som respondenten ger. På den andra kanten av spektrumet finns den informella intervjun, 
som helt styrs av hur respondenten svarar på de frågor som intervjuaren ställer. Eftersom 
tillvägagångssättet är mycket ostrukturerat och karaktäriseras av att intervjuaren är delaktig 
i processen krävs det stor erfarenhet för att nå godtagbara resultat. För den ovane 
intervjuaren kan det därför vara lättare att använda ett mer strukturerat angreppssätt. 
Mellan dessa två ytterligheter ligger den fokuserade intervjun, vilken är den intervjumetod 
som vi valt att använda oss av. Metoden karaktäriseras av att den under strukturerade 
former ger respondenten stor frihet att utveckla egna tankar inom ramen för gällande 
tema. Fördelen med metoden är att den ökar möjligheterna att samtliga relevanta frågor 
behandlas. Något som inte är säkert i vare sig de formella eller informella 
intervjumetoderna. Vidare förenklar metoden kommande analysarbete eftersom ramarna 
för intervjun utformats i förväg15. 
 
Eftersom författargruppen har begränsade erfarenheter av intervjusituationer skulle det 
enligt ovanstående vara lämpligt att välja en hårt strukturerad intervjumetod. Vi valde 
dock att använda den fokuserade intervjuformen. Anledningen till detta är att vi tror att 
många aspekter av ämnet annars skulle ha gått oss förbi, eftersom vi inte har tillräckliga 
kunskaper om ämnet för att kunna ställa samtliga relevanta frågor. 
 
De personliga intervjuerna har bestått av besöksintervjuer. Fördelarna med dessa är att 
man kan observera kroppsspråk, ställa mer komplexa frågor och använda visuella 
hjälpmedel, som t.ex. overheadbilder, än vad som skulle vara möjligt vid en 
telefonintervju. Nackdelen med både telefonintervju och besöksintervju kan vara att 
intervjuaren vinklar frågorna genom att använda olika tonfall och då skapa en 
intervjuareffekt. Det kan även vara svårt att ställa känsliga frågor och respondenten kan 
känna sig stressad och obekväm i intervjusituationen16  
Eftersom frågorna var av sådan natur att de inte kunde besvaras på ett bra sätt över 
telefon valde vi som sagt att göra besöksintervjuer. En annan anledning var att 
intervjufrågorna var många till antal och krävde utvecklande svar från respondenten, 
vilket kan vara problematiskt att uppfatta korrekt över ett telefonsamtal.  
 
 
2.4 Val av företag 
 
För att kunna genomföra vår fallstudie var vi tvungna att komma i kontakt med företag 
som under senaste tiden har outsourcat någon verksamhet. En medlem i gruppen hade 
arbetskontakter med Eslövs kommun och för att kunna dra nytta av denna kontakt 
förhörde vi oss om huruvida vi skulle kunna jämföra privat och offentlig sektor i vår 

                                                 
15 Bell, Judith Introduktion till forskningsmetodik, (1993) 
16 Wiedersheim-Paul & Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, (1991) 
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uppsats. Våra handledare på kursen, Christer Kedström och Erling Green, gav oss besked 
om att det var en god idé att undersöka outsourcing i privat såväl som offentligt sektor.  
 
För att identifiera potentiella företag valde vi att skicka e-mail till ett sextiotal stora och 
medelstora företags informationsavdelningar. Genom att ta den första kontakten via en 
informationsavdelning var vi säkra på att våra e-mail skulle komma till rätt person på 
företaget utan att vi skulle uppfattas som alltför burdusa. Efter en veckas tid fick vi svar 
på cirka hälften av de e-mail vi skickat ut. Det stora flertalet tackade för vår förfrågan men 
undanbad sig en medverkan pga. resursbrist. Gambro Lundia AB och Sydkraft AB var 
dock positiva till vår förfrågan och gav oss telefonnummer och e-mailadresser till de 
personer inom respektive företag som kunde tänkas hjälpa oss. 
 
I vår sökning av potentiella företag valde vi även att besöka LTH: s arbetsmarknadsdagar, 
�ARKAD�. Genom att besöka arbetsmarknadsdagarna kom vi i kontakt med både lokala 
och regionala företag. Trelleborg AB var ett av de företag som fanns respresenterade på 
arbetsmarknadsdagarna. Företagsrepresentanten förklarade att Trelleborg AB hade 
outsourcat vissa delar av sin verksamhet och att de var intresserade av att vara med i vår 
undersökning. Vi fick telefonnummret till en kontaktperson på företaget som hade sysslat 
mycket med outsourcing. Även Astra Zeneca AB fanns representerat och genom 
företagsrepresentanten fick vi namn och e-mailadressen till en kontaktperson på företaget. 
Efter ett telefonsamtal med Karl Jönsson, Senior Human Resource Manager på Astra 
Zeneca, där det framkom att företaget i dagsläget endast outsourcade utvecklingsarbete 
vid hög efterfrågan. Därför beslöt gruppen att inte ta med företaget i vår undersökning. 
Anledningen till detta var att Astra Zenecas utkontraktering inte stämde överens med våra 
andra företag eftersom det endast rörde sig om tillfälliga utkontrakteringar.  
 
 
2.5 Undersökningspersoner i fallföretagen  
 
Vår första kontakt tog vi, som tidigare nämndes, genom företagens 
informationsavdelningar och därifrån vidarebefordrades våra e-mail och telefonsamtal till 
de berörda personerna inom respektive företag. De kontaktpersoner som vi har intervjuat 
på företagen är följande; 
 

! Lize Bröndum, Eslövs Kommun. Lize tillträde som ekonomichef under våren 
2002. Beslutet om outsourcing togs i kommunfullmäktige under hösten 1999 
och därmed var Lize inte delaktig i det beslut som låg till grund för 
kommunens outsourcing av tryckeriet. Dock har Lize blivit väl insatt i 
fenomenet eftersom det är ett beslut som rör hennes ansvarsområde. 

 
! Mikael Senneby, Gambro Lundia AB. Mikael är ekonomichef på Gambro 

Lundia. Han var verksam som ekonomichef då outsourcingbeslutet fattades 
och var ansvarig för processen. Mikael är därför den som är mest insatt i den 
problematik som outsourcingbeslutet innebar. 
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! Håkan Fröjd, Gambro Lundia AB. Håkan är ingenjör men arbetar på 
ekonomiavdelningen på Gambro Lundia. Han var delaktig i bland annat 
utvärderingen av leverantörerna under outsourcingprocessen.  

 
! Ingemar Hobroh, Trelleborg AB. Ingemar är produktionschef för 

Industrislang.  Han var chef på en av de avdelningar som berördes av 
outsourcingbeslutet. 

 
! Bengt Lindkvist, Trelleborg AB. Bengt är chef för Technical Composites och 

har berörts av outsourcingbeslutet samt varit delaktig i processen. 
 

! Ulf Östman, Sydkraft Servicepartner AB. Ingemar är vice VD för Sydkraft 
Servicepartner AB, vilken är den del av Sydkraft som handhar diverse 
stödaktiviteter för koncernen. Han har haft stor delaktighet i de 
utkontrakteringsbeslut som genomförts inom Sydkraft AB.  

 
 
2.6 Tillvägagångssätt 
 
För att kunna angripa vår uppsats på ett adekvat sätt började vi med att studera ett antal 
tidigare publicerade artiklar inom ämnet. Genom att göra artikelsökningar i en rad olika 
sökdatabaser, t.ex. LOVISA och ELIN, fann vi en uppsjö artiklar som behandlade ämnet 
outsourcing. Genom att studera dessa artiklar förstod vi att outsourcing i dagsläget är en 
väletablerad strategi inom näringsliv och offentlig sektor. Artiklarna vi läste beskrev olika 
aspekter inom outsourcing, varav några visade sig vara intressanta för vår fördjupning. 
Vidare fick vi inspiration genom att läsa tidigare uppsatser som skrivits inom området 
outsourcing. Det gav oss även fördjupad kunskap inom ämnet samt vägledning om hur 
uppsatser skrivs och disponeras.  
 
Efter att den första ämneskunskapen var inhämtad tog gruppen steget över till att 
identifiera de problemställningar som kunde tänkas vara intressanta att utreda. Efter att ha 
resonerat kring ämnet inom gruppen och haft diskussioner med våra handledare Christer 
Kedström och Erling Green kom vi fram till vår problemformulering. När denna var 
definierad började vi en fördjupad kunskapsinhämtning. Denna bestod i att införskaffa 
för ämnet relevant litteratur samt att studera temat i journaler och internetartiklar. Under 
denna process kom vi i kontakt med Birgitta Daniels på KPMG i Stockholm som nyligen 
publicerat en rapport inom outsourcing. Denna hjälpte oss att få en ökad förståelse för 
ämnet.  
 
När vi hade skapat en plattform att stå på gick vi vidare med att utarbeta en intervjuguide 
för vår kommande fallstudie17. Denna intervjuguide togs fram utifrån vår 
problemformulering och till den knuten litteratur. En förenklad form av intervjuguiden, 
där bara de övergripande frågorna presenterades, skickades sedan ut till de fyra företag 
som blivit föremål för vår utredning.  
 

                                                 
17 Se bilaga 1 
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Med guiden som underlag genomfördes sedan samtliga intervjuer inom loppet av tre 
veckor. Vi ansåg att det var viktigt att intervjuerna skedde i ett sammanhängande 
tidsintervall för att kunna dra paralleller mellan företagen och få tid till eventuella 
kompletteringar. Det var även viktigt att genomföra insamlingen av empirin på ett så 
tidigt stadium som möjligt för att ge god tid åt analys- och slutsatsarbetet. Intervjuerna 
bandades för att ingen information skulle gå förlorad eller förbises vid den senare 
analysen. Dessa bandupptagningar nertecknades på papper och användes sedan som 
underlag för analysen.  
 
Intervjuerna försökte vi genomföra utan att ledande frågor och kroppsspråk användes. 
Dessa var förlagda till respektive kontaktpersons kontor. Detta gav en lugn och avskild 
miljö där respondenten ombads att inte ha andra åtaganden under intervjutiden. En annan 
fördel med att genomföra intervjuerna hos respektive kontaktperson var att de kände sig 
mer hemma och kunde diskutera på ett mer avslappnat sätt än vad som annars hade varit 
möjligt. Genom att intervjuguiden hade skickats ut en vecka i förväg var samtliga 
kontaktpersonen väl förberedda inom ämnet och kunde därför ge uttömmande svar på de 
frågor som ställdes. För att få intervjuerna att flyta på ett så naturligt sätt som möjligt 
utsågs vid varje tillfälle en person ur gruppen att ställa huvuddelen av frågorna medan de 
andra observerade och antecknade vad som sades. För att inte något viktigt ämne skulle 
förbises ställdes även kompletterande frågor av de observerande gruppmedlemmarna.  
 
Efter det att samtliga intervjuer hade genomförts och gruppen hade fått en ökad teoretisk 
grund att stå på gjordes kompletteringar till intervjuerna i form av e-mail till de tidigare 
intervjupersonerna. 
 
 
2.7  Metod- och källkritik 
 
Källkritiken handlar om att vi som författare och läsare av uppsatsen är införstådda med 
att all litteratur och andra källor kan innefatta varierande grad av reliabilitet och validitet. 
Det är viktigt för uppsatsens resultat att den data vi har samlat in håller en hög standard 
och därför vill vi i nedanstående kapitel uppmärksamma läsaren på de brister som kan 
förekomma i våra källor.  
 
2.7.1 Källkritik av primärdata 
 
Vid användandet av en kvalitativ metod bör beaktas att resultatet endast i liten 
utsträckning är generaliserbart. Man bör även vara medveten om att det vid användandet 
av en kvalitativ metod finns vissa risker. T.ex. kan resultatet få en prägel av �social 
önskvärdhet� eller så kallad �respons bias�, d.v.s. att personerna som intervjuas besvarar 
frågorna på ett sådant sätt att företaget framställs på ett bättre sätt eller så att intervjuarna 
får de svar de önskar18. Denna risk kan ha funnits bland intervjupersonerna i vår uppsats 
eftersom de antingen har haft stor delaktighet i besluten och genomförandet och därmed 
kanske betraktar processen som sitt �hjärtebarn�, eller har ansvar för verksamheten och 
inte vill att den ska komma i dålig dager.   
 
                                                 
18 Borg i Bell, Judith,  Introduktion till forskningsmetodik, (1993), (1997) 
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2.7.2 Källkritik av litteratur, Internetartiklar och tidskrifter 
 
Den litteratur vi använt oss av är till stor del inhämtad från publicerade böcker inom 
ekonomi. Böckerna beskriver i stor utsträckning likartade modeller. Teoriavsnittet i denna 
uppsats kan därför ses som en sammanfattning av för ämnet relevanta begrepp och 
modeller. Att många författare beskriver modeller på ett liknande sätt betyder dock inte 
det de beskriver nödvändigtvis är sant, men det tyder på att de är vedertagna inom den 
företagsekonomiska forskningen.  
 
Eftersom outsourcing är ett relativt nytt fenomen och på frammarsch inom 
företagsekonomin publiceras ny litteratur ganska kontinuerligt. Dock har det varit svårt 
att få tag på litteratur skriven efter 1999. Detta kan göra att den teori vi har hittat inte 
skulle betraktas som giltig idag och det kan vara en svaghet i vår uppsats eftersom det kan 
ha skett stora förändringar inom ämnet under de senaste tre åren. För att få tillgång till 
nypublicerad litteratur har vi sökt mycket information om outsourcing i olika tidsskrifter 
och på Internet. Böcker har dock ofta en högre grad av objektiv sanningshalt än vad 
subjektiva artiklar kan ha. Genom att göra jämförelser mellan böckerna och tidskrifterna 
har vi dock kunnat uppfatta en hög grad av överrensstämmelse och därmed anser vi oss 
kunna använda artiklarna parallellt med övrig litteratur i vårt teoriavsnitt. Det är dock 
viktigt när man studerar artiklar och annan litteratur kring ämnet att det finns en kritisk 
granskning för objektiviteten. Många av författarna till litteraturen arbetar för företag som 
är beroende av att outsourcingen kommer i vacker dager.  
 
2.7.3 Alternativ metod 
  
Vi skulle ha kunnat genomföra denna undersökning på ett antal olika sätt och fortfarande 
ha kunnat uppfylla vårt syfte. Ett av dessa sätt skulle kunna ha varit att använda oss av 
enkäter. Genom att angripa problemet på detta sätt skulle fler företag ha kunnat kontaktas 
och därigenom skulle en högre generaliserbarhet kunnat uppnås. Att vi inte valde att 
angripa problemet med enkäter beror på att vi skulle ha missat en stor del av den 
förståelse för beslutsprocessen som vårt syfte kräver. Att använda oss av en fallstudie 
genomförd med intervjuer har inneburit att vi har fått en större insikt om hur 
beslutsfattare tänker innan ett outsourcingbeslut fattas. Troligtvis hade vi inte kunnat nå 
samma djup genom enkäter. 
 
Det skulle också ha varit möjligt att välja samma typ av företag och genom detta 
koncentrerat oss på en speciell bransch. Något som skulle ha gett oss en insikt i vilka 
strategier som är dominerande i en viss bransch. Vi tror dock att motiven som ligger 
bakom ett outsourcing beslut inte enbart är branschspecifika utan att det finns vissa 
gemensamma drag som spänner mellan olika branscher.  
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Teoretisk referensram 
 
Vår teoridel i denna uppsats inleds med ett allmänt resonemang kring outsourcing där vi bl.a. definierar 

begreppet. Efter detta kommer vi att ange olika tänkbara motiv till varför företag väljer att 
utkontraktera, samt när det är lämpligt för organisationer att outsourca. Därefter kommer vi att 
behandla de problem som kan uppstå. Kapitlets andra del kommer att föra ett resonemang kring 

leverantörsval och den efterföljande relationen.  
 
 
3.1 Outsourcing 
 
Begreppet outsourcing är relativt nytt men själva förfarandet har funnits sedan lång tid 
tillbaka. Culliton diskuterade redan 1942 outsourcingfenomenet. Han framhöll då flera 
besvärande nackdelar med tillverkning i egen regi, främst när det gäller att anpassa sig till 
snabba förändringar i branschen. Därför menade han att mycket talade för en ökad 
betydelse för inköp i framtiden19. Enligt Svenska Nationalencyklopedin betyder 
outsourcing att;  
 

�Till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom 
det egna företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner som redovisning och 
data samt huvudfunktioner som tillverkning och distribution. Genom outsourcing upplöses det 
vertikalt integrerade storföretaget och ersätts med nätverk av samverkande företag. Varje företag 
specialiseras på att utveckla sin nyckelkompetens, dvs. det eller de områden där de har en 
komparativ fördel�20. 

 
Evert Gummesson beskriver termen outsourcing som �att lägga ut order och 
arbetsuppgifter på utomstående leverantörer istället för att själv utföra dem�21. Eftersom 
vårt nyckelord i denna uppsats är outsourcing anser vi det viktigt att även redogöra för vår 
egen utgångspunkt. De kriterier vi anser klassificera outsourcing är; 
 
! att tjänsten innan outsourcingen har utförts av huvudmannen 
 
! att leverantören utför aktiviteten under en permanent period  
 
! att huvudmannen inte besitter full kontroll över leverantören. 

 
Outsourcing har av tradition inneburit frågeställningen om att köpa eller tillverka. Denna 
problemställning är klassisk och i strategilitteraturen formuleras den som grad av vertikal 
integration. I inköpssammanhang talas det ofta om �make-or-buy decisions�22  
 

�The make it or buy it decision is fundamental to the process of outsourcing. The question can apply 
both to companies and to individuals�. How many of you, for example, would be better handing 
over some of the things you do to others, leaving you more time for the vital aspects of the job?�23  

                                                 
19 Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson Professionellt inköp, (1998)   
20 Nationalencyklopedin på nätet, www.NE.se, (2002). 
21 Gummesson, EvertRelationsmarknadsföring, Från 4P till 30R, (2000) 
22 Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson Professionellt inköp, (1998) 
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Citatet ovan är ett uttalande om outsourcingbegreppets mest grundläggande filosofi. Idag 
är det många företagsledningar som avsätter tid och resurser för att göra analyser och 
utvärderingar. Syftet med detta är att identifiera verksamheter inom företaget som är 
mogna att läggas ut på entreprenad. I vissa branscher är resultatet att man helt och hållet 
baserar sina slutprodukter på varor och tjänster som anskaffats från underleverantörer. 
Ett exempel på detta är Volvo Personvagnar, där inköpsandelen på företaget är ca 70 % 
24.  
 
3.2 Outsourcingvarianter 
 
När företag ska utkontraktera en verksamhet kan detta få, beroende på vad som ska 
outsourcas, olika stor påverkan på den övriga verksamheten. Enligt den irländske 
författaren Charles Handy kan ett företag i princip välja att utkontraktera samtliga delar av 
sin verksamhet. Den enda begränsningen är själva företagssjälen25. Den utkontrakterade 
delens betydelse för företaget är givetvis beroende på vad den utkontrakterade 
verksamheten består av. Ligger den nära kärnkompetensen, eller är det Volvo som 
utkontrakterar sin kaffemaskin?  
 
I sin bok om outsourcing beskriver David Oates skillnaden mellan strategisk och taktisk 
outsourcing26. Ett annat sätt att beskriva vilken betydelse den utkontrakterade 
verksamheten har för företaget är att dela in begreppet i enabling och relieving27. Björn 
Axelsson gör skillnad på olika typer av outsourcing genom att dela in dem i avlastande, 
som då skulle motsvara taktisk outsourcing, och utvecklande, som mer påminner om 
strategisk outsourcing. Det vi har upptäckt är att det troligtvis finns lika många begrepp 
på outsourcingvarianter som det finns litteraturböcker om ämnet. Vi har dock valt att 
använda oss av strategisk och taktisk outsourcing vid klassificering av våra fallföretags 
utkontrakterade verksamheter.   
 
3.2.1 Taktisk outsourcing 
 
Ett av de huvudsakliga skälen till att köpa in en aktivitet istället för att själv tillverka den 
har traditionellt sätt varit kostnadsbesparing. När ett företag enbart vill uppnå en 
kostnadsbesparing benämns utkontrakteringen som en taktisk utkontraktering. 
Verksamheten ligger då i det perifera och har liten eller ingen inverkan på 
kärnverksamheten. Den taktiska outsourcingen har fördelen att företaget kan koncentrera 
sig på sina kärnverksamheter och lägga mindre resurser på de områden som ligger utanför 
dessa28. Axelsson benämner den taktiska outsourcingen som �relieving�, avlastande, 
eftersom dess inverkan på företagets övriga delar är begränsad och okontroversiell29.  Den 
syftar till att skapa fokus och öka effektiviteten hos kvarvarande aktiviteter. 
 

                                                                                                                                                         
23 Rothery, Brian, The trouth about outsourcing (1995) 
24 Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson, Professionellt inköp (1998) 
25 Hedberg, Bo, Imaginära organisationer (1994) 
26 Oates, David Outsourcing and the virtual organization (1998) 
27 Axelsson Björn, Företaget köper tjänste  (1998)   
28 a.a.26 
29 a.a.27 
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3.2.2 Strategisk outsourcing 
 
När motivet till utkontraktering är att direkt öka kärnproduktens förädlingsvärde 
benämns utkontrakteringen som strategisk. Den strategiska outsourcingen kräver ett 
djupare samarbete med leverantören eftersom det är genom deras specialistkunskap och 
kompetens företaget kan utveckla sin egen verksamhet. I den strategiska outsourcingen 
får leverantören vara delaktig i de processer som tillhör företagets kärnkompetens. Detta 
gör att leverantören får en stor insyn i företagets verksamhet, något som innebär en större 
risk för företaget än den taktiska outsourcingen eftersom en extern aktör kan komma att 
påverka företagets kärnprocesser30. Strategisk utkontraktering innefattar alltså 
verksamheter som har en stor påverkan på företagets kärnprocesser och bidrar till att 
förstärka företagets identitet. Axelsson beskriver det som �enabling�, utvecklande, att den 
utkontrakterande parten vill ha möjligheten att utveckla något som inte kunde 
frambringas inom företaget tidigare31. 
 
3.2.3 Begreppsdefinition 
 
När man talar om taktiska och strategiska utkontrakteringar menar vi att definitionen 
grundar sig på verksamhetens betydelse för företaget. Litteratur inom ämnet har ofta olika 
definitioner och blandar friskt mellan begreppen motiv och verksamhet. Eftersom det 
finns utkontrakteringar där motiven är strategiska, dvs. att förstärka förädlingsvärdet på 
företagets kärnprodukt, men verksamheten som läggs ut är av taktisk natur, dvs. befinner 
sig i periferin, uppstår det viss komplikation i klassificeringen.  Därför har vi valt att 
utveckla en figur för att beskriva detta grafiskt. Denna visar att en taktisk verksamhet kan 
utkontrakteras med strategiska motiv.   
 
 

 
 

 
                                                 
30 Oates, David, Outsourcing and the virtual organization (1998) 
31 Axelsson Björn, Företag köper tjänster (1998) 
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Anledningen till att vi har utvecklat denna modell är att vi anser det viktigt att reda ut de 
olika begrepp vi använder oss av för att skapa en förståelse för läsaren vad vi menar när vi 
använder begreppen. Det är även viktigt för oss själva att få en enhetlig förståelse inför 
dessa begrepp för att kunna genomföra en analys i denna uppsats.   
 
 
3.3 Motiv till outsourcing  
 
Motiven till att utkontraktera en verksamhet är ofta individuella och mångfacetterade till 
sin natur. Det är därför i utredningssyfte viktigt att skapa en teoretisk referensram som 
underlättar och fören- 
klar förståelsen för de 
bakomliggande tank- 
arna vid ett out- 
sourcingbeslut. I följan- 
de kapitel kommer vi att 
beskriva de mest 
omtalade motiven till 
outsourcing. Ur den av 
KPMG årligt genom- 
förda undersökningen 
om motiven till out- 
sourcing kan det utläsas 
att kostnadsreducering 
och kärnkompetens- 
fokusering är tungt 
vägande motiv till att 
företag väljer att 
outsourca. Det går även att utläsa att det finns flera andra motiv till att svenska företag 
väljer att utkontraktera delar av sin verksamhet.  Vi har dock valt att inte redovisa dessa i 
vår teorigenomgång, då en del av motiven är dåligt redovisade i tidigare litteratur. 
 
3.3.1 Kärnkompetensfokusering  
 
En anledning till att allt fler företag väljer att outsourca olika aktiviteter inom sin 
verksamhet kan sägas vara de fördelar som står att vinna med specialisering och 
fokusering på kärnkompetenser. Denna form av outsourcing, där motivet är att förbättra 
sin kärnkompetens kallas, som vi nämnde tidigare, för strategisk outsourcing. 
 
Genom att köpa in istället för att tillverka i egen regi kan företag få tillgång till resurser 
hos specialiserade leverantörer. Det är viktigt att företag som outsourcar i sådant syfte är 
noga med att koncentrera sig på att utveckla en hög kompetensnivå inom det egna 
kärnområdet.  Genom en fokusering på kärnkompetenser kan enligt Quinn & Hilmer två 
strategiska fördelar uppnås32.  Dessa kan sägas vara att;  
 
                                                 
32 Quinn & Hilmer i Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson, Professionellt inköp  (1998) 
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1) Företaget kan genom att begränsa investeringar till de områden som ligger inom dess 
kärnkompetens maximera avkastningen av de interna resurserna. 

 
2) Genom att utveckla sin kärnkompetensförmåga kan en barriär skapas mot försök från 

konkurrerande företag att etablera sig inom den nischade branschen. 
 
3.3.1.1 Det Resursbaserade synsättet 
 
Kärnkompetensmotivet kan härledas från det resursbaserade konkurrensstrategisynsättet. 
Att välja konkurrensstrategi har under lång tid handlat om att matcha företagets strategi 
med de möjligheter och hot som den externa omvärlden erbjuder. Porter har varit 
speciellt drivande inom denna konkurrensstrategiformulering. Under det senaste 
decenniet, 1990-talet, har dock allt mer strategisk uppmärksamhet flyttats från den externa 
omvärlden till företagens interna resurser i valet av strategi. Under 1990-talet uppkom 
idéer om resursernas roll som utvärderingsgrund för företags strategi. Konceptet har 
kommit att kallas för det resursbaserade synsättet33. Resurser kan enligt Grant klassificeras 
i tre skilda grupper. Dessa är; 
 
! Gripliga. 

Dessa resurser innefattar företagets finansiella och fysiska resurser. Här kan 
nämnas det operativa kassaflödet och maskinparken. 
 

! Icke-gripliga.  
Dessa resurser innefattar företaget teknologi, rykte och kultur. 
 

! Humana.  
De humana resurserna innefattar yrkesmässig kompetens bland merarbetare. 
 

Resurser är dock inte produktiva i sig själv. Det är först när de sammansätts i team på ett 
effektivt sätt som de får sin styrka. Detta kan sägas utgöra ett företags kompetens. Hamel 
& Prahalad har utvecklat begreppet kärnkompetens för att särskilja den kompetens som 
är fundamental för företagets resultat och strategi. Kärnkompetenser är enligt Hamel & 
Prahalad de som34; 
  
! kan utnyttjas för många olika produkter och marknader 
 
! har en avsevärd betydelse för slutproduktens värde samt 
 
! är svår att imitera. 
 

3.3.1.2 Resursers bidrag till konkurrensfördel 
 
Konkurrensfördelar kan vara tillfälliga eller varaktiga beroende på vilka resurser de är 
uppbyggda kring. För att etablera en konkurrensfördel måste företag först identifiera sin 

                                                 
33 Grant, Robert M, Contemporary Strategy Analysis (2002) 
34 Prahalad & Hamel, Att konkurrera för framtiden  (1995) 
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kärnkompetens. Detta kan göras genom Barneys VRIO-test35. Enligt detta test måste en 
resurs uppfylla följande kriterier för att kunna klassificeras som en kärnkompetens; 
 
! Resursen måste vara värdefull (valuable).  

Med det menas att den höjer företagets inre eller yttre effektivitet då den utnyttjas. 
 

! Resursen måste vara unik (rare). 
En resurs som är lättillgänglig på marknaden kan inte sägas utgöra en 
kärnkompetens eftersom den då kan förvärvas av konkurrerande företag. 
 

! Resursen måste vara svår att imitera (inimitable). 
Genom att resursen är svår att imitera kan inte konkurrerande företag komma åt 
resursen på ett enkelt sätt och därmed inte heller försvaga företagets 
konkurrensfördel. 
 

! Resursen måste vara effektivt organiserad (organized effectively). 
Resursen måste vara organiserad på ett sådant sätt att företaget kan dra maximal 
nytta av den i produktionen.  

 
När företag genom att ha analyserat sina resurser har identifierat sin kärnkompetens kan 
en varaktig konkurrensfördel etableras. De resurser som är essentiella för företagets 
konkurrensfördel behålls internt medan övriga resurser, vilka inte bidrar till att skapa en 
varaktig konkurrensfördel, fördelaktigen enligt kärnkompetenstänkandet outsourcas till en 
extern leverantör36. 
 
3.3.2 Kostnadsreducering 
 
När motivet till att outsourca en verksamhet är att sänka en aktivitetens kostnad brukar 
outsourcingen, som tidigare nämndes, betraktas som taktisk37. Om motivet till 
outsourcing är kostnadsreducering bör de externa produktionskostnaderna plus 
transaktionskostnader vara mindre än de interna produktionskostnaderna. Detta tankesätt 
bygger på transaktionsmodellens strikta ekonomiska resonemang38.  
 
Möjligheter till sänkta kostnader ligger idag bakom ett flertal outsourcingbelsut39. Om det 
bakomliggande motivet är att sänka en verksamhets kostnader är det dock viktigt att 
skapa en prisbild av verksamheten. Den aktuella kostnaden, både för att tillverka internt 
och för att köpa in från en extern leverantör, måste identifieras för att ett ackurat beslut 
ska kunna fattas40. Samtidigt är det viktigt att företaget inte bara ser till priset av den 
aktuella produkten/tjänsten utan att hänsyn tas till den totala kostnaden av inköpet. Den 
totala kostnaden benämns i litteraturen som �TCO� vilket står för �total cost of 

                                                 
35 Lagerquist, Håkan Föreläsningsanteckningar från Strategi och Styrsystem (2002) 
36 Heikkilä, Jussi, Cordon, Carlos, Outsourcing: a core or non-core strategic management decision? (2002) 
37 Oates, David, Outsourcing and the virtual organization (1998) 
38 Wikström &  Nordmann, Kunskap och värde (1997).    
39 Birgitta, Daniels, Outsourcing undersökning 2002 (2002) 
40 Rothery, Brian, The trouth about outsourcing (1995) 
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ownership�. Begreppet innebär den totala kostnaden av att ha en viss partner som 
leverantör och innefattar priset på varan samt transaktionskostnader41 
 
Företaget Kodak står för en annan beskrivning av de totala kostnaderna. Företaget har 
utvecklat en modell som det kallar för �Isbergsmodellen�, i vilken kostnader är uppdelade 
i synliga och osynliga kostnader42. Dessa totalkostnader bör enligt företaget noga beaktas 
vid ett eventuellt inköp. Varans pris är den synliga kostnaden och den kostnad som står 
på fakturan. De osynliga kostnaderna är inte visuella på fakturan men de kommer likväl 
att vara oundvikliga för företaget. Dessa kostnader kan exempelvis bestå i service, 
installationer, logistik och administration.  
 
För att inte misslyckas med att uppfylla kostnadsreduceringsmotivet är det alltså viktigt att 
företag tar hänsyn till de totala kostnaderna ett inköp resulterar i, oavsett om dessa 
benämns som TCO eller Isbergsmodellen. Samtidigt är det viktigt att redan innan ett 
inköp görs ha en ackurat intern kostnadsbild. Det är dock många företag som inte har en 
uppfattning om vad olika aktiviteter inom verksamheten kostar. Detta kan bero på att 
tillverkningen av produkten eller utförandet av tjänsten är decentraliserat i organisationen, 
varför kostnaderna blir svåra att uppskatta43. I ovanstående fall kan det bli mycket svårt 
för företag att uppnå motivet om kostnadsreducering.  
 
Outsourcing ger förutom kostnadsreducering även företag möjlighet att omvandla de 
fasta kostnaderna till rörliga och därmed öka den egna likviditeten. Istället för att företaget 
innehar aktiviteten internt som en tillgång i balansräkningen läggs den ut externt och 
hamnar som en kostnadspost i resultaträkningen44. Detta kan vara fördelaktigt för företag 
som har negativa kassaflöden och problem med likviditeten. Företag som befinner sig 
inom branscher med hög tillväxttakt och är beroende av kapital för att kunna finansiera 
den utveckling som kännetecknar dessa branscher, har ofta otillräckligt med likvida medel. 
Att outsourca vissa delar av verksamheten kan för dessa företag vara ett strategiskt 
effektivt beslut då detta begränsar kapitalanspråket45 
 
3.3.2.1 Anledningar till kostnadsreducering genom outsourcing 
 
En rad olika faktorer kan förklara de skäl som gör  att en extern leverantör kan producera 
en produkt/tjänst till ett lägre pris än vad företaget själv kan göra. För att kunna 
producera effektivt och kostnadsminimalt kan följande två faktorer sägas vara centrala;  
 
! Stordriftsfördelar 

När enhetskostnaden för en vara minskar i takt med att allt fler enheter produceras 
existerar stordriftsfördelar. Detta beror på att de fasta kostnaderna slås ut på allt 
fler produktenheter och därmed minskar varje enhets totalkostnad46. 
Stordriftsfördelar uppstår från tre olika principer; 
 

                                                 
41 Weele,  A.J Van, Purcharing Management (2000) 
42 Gadde, Lars- Erik, Håkan Håkansson, Professionellt inköp (1998) 
43 Rothery, Brian, The trouth about outsourcing (1995) 
44 Andersson, Jan Olof m.fl, Redovisning och beskattning (1994) 
45 Heikkilä, Jussi, Cordon, Carlos, Outsourcing: a core or non-core strategic management decision? (2002) 
46 Grant, Robert M, Contemporary Strategy Analysis (2002) 
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♦ Tekniska �input-outout� relationer 
I många branscher fungerar det enligt principen att en ökning i output inte 
kräver en proportionell ökning i input.  
 

♦ Odelbarhet 
Många resurser existerar endast i �klumpar�, dvs. de finns inte i små 
mängder. Resurserna erbjuder endast kostnadseffektivitet när de är 
avsedda till storskalig produktion. Skalfördelar uppnås alltså när 
kostnaderna för dessa resurser sprids över stora volymer. 
 

♦ Specialisering 
När ett företag ökar sin volym kan det specialisera sig. Massproduktion 
innebär att produktionsprocessen bryts ner till ett antal produktionsserier, 
vilka sedan utförs av specialiserad arbetskraft. Denna specialisering innebär 
erfarenheter vilket leder till automation och undviker tidsförluster i form 
av omställningar av maskiner. 

 
! Erfarenhetskurvan  

Den principiella källan till kostnadseffektivisering genom erfarenhet är den fysiska 
arbetskraften. Repetition reducerar kostnader genom att minska den tid som krävs 
för att utföra en viss arbetsuppgift. Repetition reducerar även spill och defekter 
samt ökar koordinationen mellan olika arbetsuppgifter. Erfarenhetskurvan gäller 
såväl för individer i företaget som för organisationen i sin helhet. Organisatorisk 
erfarenhet leder till att rutiner skapas, vilka ökar den interna effektiviteten. 

 
Ovanstående två faktorer, stordriftsfördelar samt erfarenhetskurvan, påverkar 
sammanfattningsvis kostnaderna för att producera en viss enhet. Alla företag kan reducera 
sina kostnader genom att tillverka mer av den aktuella enheten och producera samma 
enhet ett upprepande antal gånger. Om ett företag kan uppnå dessa fördelar kan det 
tyckas vara logiskt att tillverka internt. Det finns dock ett par situationer där 
stordriftsfördelar inte kan uppnås. Både produktdifferentiering och flexibilitet minskar 
möjligheten till att uppnå skalfördelar47. I de fall där företags koncept är att erbjuda 
antingen differentierade varor eller hög flexibilitet kan det därmed vara lämpligt att 
outsourca delar av sin verksamhet till en extern leverantör.  
 
3.3.3 Flexibilitet 
 
Ett tredje motiv till outsourcing är möjligheten till att uppnå ökad flexibilitet. I takt med 
att den ekonomiska globaliseringen skett har företag fått tillgång till en större kundbas och 
upplevt en ökad förändringshastighet i kundpreferenser. Detta har lett till att förmågan att 
snabbt kunna anpassa sig till marknaden har blivit en strategiskt viktig egenskap för att 
företag ska kunna överleva i hårt konkurrensutsatta branscher. För att kunna göra snabba 
anpassningar till förändringar på marknaden har flexibilitet blivit ett nyckelord och något 
många företag idag strävar efter48. 

                                                 
47Grant, Robert M, Contemporary Strategy Analysis (2002) 
48 Jenster, Per V., Outsourcing- Facts and fiction (2000) 
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Flexibilitet är dock ett motiv som följs av en mindre önskvärd effekt. Quinn & Hilmer 
skriver i sin artikel �Strategic Outsourcing� att outsourcing leder till att företag förlorar 
kontroll49. Ett företag som köper in sina produkter/tjänster får större problem med 
kontrollen över vad de olika externa leverantörerna tillverkar.  
 
Under tidigare decennier bestod många branscher av total vertikal integration. Bilindustrin 
är ett exempel på en industri som på 80-talet ägde i stort sätt hela förädlingskedjan men 
som i dagsläget köper in nästan 70% av komponenterna50. Orsaken till denna utveckling 
är den mer komplexa tekniken som personbilar idag kräver, men även att företagen har 
erfarit klart färre låsningar i förädlingsprocessen till skillnad från då den vertikala 
integrationen rådde. Det har skett en förändring i synen på kontroll genom ägande till 
förmån för flexibilitet genom utkontraktering51. 
 
Det finns dock skillnader i hur pass mycket flexibilitet en outsourcing kan resultera i. Den 
taktiska outsourcingen, vilken inte kräver något samarbete i större grad mellan leverantör 
och företag, kan skapa relativ hög flexibilitet för det outsourcande företaget. I de fallen 
rör det sig om standardiserade komponenter eller en standardiserad tjänst, vilka ingendera 
kräver annat en bra 
beställarkompetens. Om det däremot 
handlar om strategisk outsourcing, 
där leverantören medverkar till att 
utveckla kärnprodukten. Ett exempel 
kan vara produktutveckling. Det krävs 
här ett nära samarbete med 
leverantören för att det utkontrak- 
terande företaget ska kunna bibehålla 
en kontroll för att på så sätt kunna 
försäkra sig om att rätt produkter 
produceras eller rätt tjänst utförs52. 
Det innebär att den ökade kontakten 
mellan leverantör och kund delvis 
reducerar den flexibilitet som 
utkontrakteringen kunde ge upphov 
till. Det utkontrakterande företaget 
måste alltså avväga behovet av en högre kontroll gentemot en minskad flexibilitet. Det 
finns i detta beslut en kostnadsaspekt som påverkar vilken hållning företaget väljer. Det 
kan innebära stora kostnader om företaget ska ta tillbaka en tidigare utkontrakterad 
verksamhet. Kostnadsaspekten är viktig att ha med i beräkningen av ett 
outsourcingsbeslut som rör flexibilitet/kontroll.  
 
Vertikal integration har varit ett rekommenderat handlingsalternativ under en lång tid. 
Men vertikal integration minskar som nämndes ovan företags flexibilitet. Det finns 

                                                 
49 Quinn James, Hilmer, Frederick, Stategic outsourcing (1994)  
50 Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson, Professionellt inköp (1998) 
51 Birgitta, Daniels, Outsourcing undersökning 2002 (2002) 
52 Quinn James, Hilmer, Frederick, Stategic outsourcing  (1994) 
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således en �trade-off� mellan kontroll (ägande) och flexibilitet (outsourcing). Mellan de 
båda extremvarianterna på spektrumet finns en rad alternativ att välja mellan. Det kan 
bestå i t.ex. joint venture och partiellt ägande.   
 
Flexibilitet består även i att företag lättare kan möta hög- respektive lågkonjunkturer i 
branschen. Genom att köpa in varor från en underleverantör undviker företaget 
exempelvis de personalproblem som dessa konjunkturer kan resultera i53. Vid en 
lågkonjunktur kan företaget istället för att behöva hantera uppsägningar och MBL-
förhandlingar minska sin orderbeställning och anpassa den till rådande efterfrågan på 
marknaden. När det råder högkonjunktur kan det öka sin beställning till den externa 
leverantören istället för att behöva tänka på nyanställningar och övertidsarbete.   
 
3.3.4 Kompetens- och teknikutveckling  
 
Ett viktigt motiv till de höga köpandelarna i många branscher är att företag genom 
outsourcing kan få tillgång till resurser hos specialiserade leverantörer. Genom att köpa in 
komponenter, tjänster och andra resurser kan företag öka sina egna produkters värde 
genom teknologiska framsteg hos externa leverantörers produkter/tjänster54. De 
specialiserade leverantörerna kan även erbjuda varor och tjänster med en högre kvalitet än 
vad företaget själv kan producera. I en del fall har utomstående leverantörer bättre 
kunskap om hur en viss aktivitet utförs effektivt än vad det egna företaget har. Ibland 
saknar företaget helt och hållet den �know-how� som krävs för att producera den aktuella 
aktiviteten55. Att få möjligheten att anskaffa denna kunskap kan då vara oerhört värdefullt 
för ett företag.  
 
Ett tungt vägande motiv till outsourcing är just att få tillgång till ny teknik. Den numera 
allt snabbare tekniska utvecklingen i många branscher kan leda till företag blir 
förbipasserade av konkurrenter då den egna tekniken inte har utvecklats tillräckligt 
effektivt. Det är svårt för ett företag att behärska all tänkbar teknisk kunskap inom en 
bransch. Begränsningar i den egna kompetensen tvingar företag till att samarbeta med 
utomstående leverantörer56. Framför allt gäller detta när branschen genomgår en total 
teknikförändring i processer eller produkter, dvs. diskontinuerlig teknikförändring57. I de 
fallen har det köpande företaget en historisk begränsning i kompetensen och blir därför 
tvungen att ta hjälp av en extern leverantör.  
 
Att skaffa sig kompetens inom en helt ny teknik är resurskrävande och resultatet blir inte 
nödvändigtvis tillfredsställande. Därför är det ett strategiskt viktigt beslut att låta en 
utomstående leverantör integreras i utvecklingsarbetet. Genom att använda sig av den 
kompetens som det utomstående företaget besitter kan effektiviteten i utvecklingsarbetet 
ökas. Det är dock viktigt att leverantören integreras på ett tidigt stadium. Genom att 
leverantören involveras tidigt i utvecklingsarbetet kan utvecklingskostnader sänkas och 
komponenterna bli mer produktionsvänliga58. 
                                                 
53 Heikkilä, Jussi, Cordon, Carlos, Outsourcing: a core or non-core strategic management decision? (2002) 
54 Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson Professionellt inköp (1998) 
55 Heikkilä, Jussi, Cordon, Carlos, Outsourcing: a core or non-core strategic management decision? (2002) 
56 a.a. 54 
57Starkey, Ken How Organizations Learn (1996) 
58 a.a 54 
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3.3.5 Övriga motiv 
 
Utöver ovanstående motiv finns det en rad andra skäl till att ett företag väljer att 
utkontraktera en verksamhet till en extern leverantör. Två nämnvärda  är: 
 
! Minska drift och kapitalkostnader och få kontroll på dessa 

Genom att lägga ut en verksamhet på en extern leverantör så får företaget en klar 
bild över vad verksamheten kostar och därmed ökad kontrollen på utgifterna59 
 

! Öka kundorienteringen och förbättra kundservice 
Genom att få tillgång till ny kompetens och kunskap och de frigjorda resurserna 
kan företaget lägga större kraft på att förbättra sin kundservice och öka 
kundorienteringen60. 
 

 
3.4 När ska företag outsourca en verksamhet 
 

�Every five years, the managers of the world get religion. Today, most of them believe in outsourcing. 
But if they are to serve their organizations well, they must temper faith with reason. The leap from 
�make� to �buy� requires a clear strategy and a factual assessment of a company´s strenghts, 
weaknesses and objectives�. (McKinsey Quarterly; December 2001, Has outsourcing gone 
too far?) 

 
Ovanstående citat beskriver på ett träffande sätt att outsourcing av en verksamhet till en 
extern leverantör är mer än en enkel allokering av aktiviteter från ett företag till en extern 
leverantör. Outsourcing är en komplicerad fråga som traditionellt sett handlat om 
kostnadsbesparing men där mer strategiska faktorer med tiden har fått en ökad 
betydelse61. Enligt Bruzelius & Skärvad finns det ett antal frågor som är mycket viktiga för 
företaget att arbeta igenom när en verksamhet ska utkontrakteras till en leverantör62. De 
frågorna är;  
 
! Antalet alternativa externa leverantörer till verksamheten som finns på marknaden?  

Det är viktigt att innan ett outsourcingbeslut fattas identifiera potentiella 
leverantörer. Det kan t.ex. bli problem att utkontraktera en tjänst till en leverantör 
som innehar en monopolställning. Denna aktör kan sätta sina egna priser och 
därmed kan priset från ett år till ett annat stiga drastiskt. En annan faktor som kan 
innebära problem är att det endast finns en kunskap eller kompetens tillgänglig på 
marknaden. Denna kompetens kan visa sig vara felaktig för företaget och om så är 
fallet finns ingen alternativ kompetens att få tillgång till på ett snabbt sätt. 
 
 

                                                                                                                                                         
 
59 Bruzelius & Skärvad i Johansson m.fl, Kommunal outsourcing (1997) 
60 a.a.59 
61 Birgitta, Daniels Outsourcing undersökning 2002 (2002) 
62 Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära (2000) 
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! Risken att skada företaget vid outsourcing?  

Det är viktigt att innan ett outsourcingbeslut fattas grundligt undersöka hur 
beslutet i framtiden kommer att påverka företaget. Det är viktigt att kunna 
fastställa att företaget inte kommer att förlora någon kompetens genom 
outsourcingen. Om det inträffar innebär det att företagets kunskap och 
kärnkompetens på långsikt kan skadas. 

 
! Verksamhetens kostnad vid intern produktion kontra köp från externt bolag? 

Det är viktigt att företaget innan outsourcingbeslutet fattas utför en grundlig 
uppskattning av de kostnader som faktiskt kommer att uppstå vid en eventuell 
utkontraktering. Företaget kan inte enbart se till inköpspriset utan måste även se 
till de kostnader som kommer att uppstår i samband med inköpet. Dessa 
kostnader består utav transaktionskostnader, vilka kan variera ordentligt från en 
leverantör till en annan. I litteraturen brukar man, som tidigare nämnts, tala om 
TCO.  
 

! Verksamhetens karaktär, dvs. kärn- eller sidoverksamhet? 
Slutligen är det viktigt att se till vilken grad av outsourcing beslutet innebär. 
Beroende på vilken grad av outsourcing beslutet rör, taktisk- eller strategisk 
outsourcing, kommer olika krav att ställas på samarbetet med leverantören. Vid 
strategisk outsourcing får relationen till leverantören en större betydelse genom att 
leverantörens produkt/tjänst bidrar till företagets kärnverksamhet. Ett ömsesidigt 
samarbete måste skapas där förtroende och ansvar är givet för båda parter.  
 
 

3.5 Problem kring outsourcing 
 
Ett av motiven till outsourcing har tidigare sagts vara möjligheten att fokusera på 
kärnkompetenser. För att kunna specialisera sig krävs det dock att företaget klarar av att 
identifiera sin kärnkompetens. Det kan dock innebära problem för företag att fokusera på 
en kärnkompetens och utkontraktera övriga verksamheter till en leverantör. Istället för att 
vara en leverantör kan den externa aktören bli företagets största konkurrent. Quinn & 
Hilmer identifierar tre problem som kärnkompetensfokusering kan leda till63.  Dessa tre 
problem lyder som följer; 
 

1) Ett företags kärnkompetensområde kan förändras över tiden. En aktivitet som 
tidigare har kunnat anses som en kärnkompetens kan med tidens gång förändras 
till något helt annat, och ny teknik kan vara en bidragande faktor till detta. Det 
som tidigare har outsourcats kan alltså senare visa sig vara företagets 
kärnkompetens. Det är svårt att återskaffa den kompetens som tidigare har 
negligerats och är ofta en dyrbar process. 

 

                                                 
63 Quinn & Hilmer i Gadde Lars- Erik, Håkan Håkansson, Professionellt inköp (1998) 
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2) Genom att outsourca vissa delar av en verksamhet kan interna 
kopplingsmöjligheter gå förlorade. Den dagliga kontakten mellan olika funktioner 
och resurser kan ge upphov till nya kopplingar, vilka kan leda till nya produktidéer.  

 
 
3) Genom outsourcing förlorar företag en del av den kontroll som de tidigare hade. 

Den tidigare populära vertikala integrationen gav företag en hög kontroll men den 
minskade flexibiliteten. Genom outsourcing får företag en större möjlighet att 
kunna påverka verksamheten vid t.ex. konjunkturnedgångar. Det blir dock svårare 
att kontrollera de produkter/tjänster som köps in från en leverantör, vilket kan 
skada företaget om dessa håller lägre kvalitet.  

 
Det är inte bara Quinn & Hilmer som har identifierat problem med outsourcing. David 
Ford tar i sin bok �Managing Business Relationships� upp olika problem som ett företag 
måste vara medvetet om när det ska outsourca en verksamhet64. Dessa problem kan vara 
att: 
 
! Ett outsourcingbeslut påverkar företagets interna aktiviteter och processer. När 

företaget utkontrakterar en verksamhet kan det uppstå ett kunskapsgap och detta 
kan innebära svårigheter vid förhandlingar med leverantören eftersom det är svårt 
för företaget att veta vad de egentligen kan kräva av leverantören.  

 
! Ett outsourcingbeslut påverkar även företagets kunder och andra leverantörer. Det 

kan uppstå störningar när företaget förändrar fokuseringen på olika leverantörer. 
Vissa leverantörer kan känna sig åsidosatta och detta kan påverka den framtida 
relationen.  

 
! Kostanden brukar vara ett skäl till outsourcing eftersom företagen tror att 

konkurrens mellan leverantörer kommer att ge låga priser. Företagen förlitar sig 
således på marknadskrafterna för att få låga inköpskostnader. I vissa fall kan en 
situation utvecklas där leverantörer uppnår en position som marknadsledare och 
då kan sätta högre priser. Detta gäller dock endast då produkter och tjänster är 
standardiserade.  

 
! Att stärka sitt företag genom ett djupare samarbete med leverantören kostar 

pengar och det gäller för företaget att jämföra fördelarna med samarbetet mot 
kostnaderna för detsamma. Det är en stor risk att utkontrakteringen blir en dyrbar 
process eftersom leverantörssamarbetet kan bli svårare än vad som förväntats. Det 
kan bero på vitt skilda företagskulturer och ledarskapsstilar 

 
! Företaget som utkontrakterat är beroende av att leverantören klarar sitt dagliga 

arbetet och kan leverera enligt det avtal som skrivits. Företaget är därför mer 
sårbart för stopp i produktionen än om verksamheten fanns inomhus. 
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3.5.1 Organisatoriska problem 
 
Det kan även uppstå en rad problem i företagets organisation när en utkontraktering 
genomförs. Litteraturen anger nedanstående två problem som viktiga att ta med i 
beräkningen vid en förestående utkontraktering65. Dessa är: 
 
! Strukturella förändringar inom företag leder ofta till motsättningar från 

personalens sida. När en verksamhet läggs ut på en extern leverantör får anställda 
ofta nya arbetsrutiner och i många fall en ny arbetsgivare, vilket kan leda till 
missnöje och misstroende. Företag som vill utkontraktera kan få lägga stora 
resurser på att få personal välvilligt inställd till förändringen. 

 
! Ett annat problem är att ta hand om den frigjorda personalen. Anställda kan känna 

oro inför att arbetsuppgifter försvinner och utkontrakteringsbeslutet kan leda till 
personalnedskärningar, vilket kan skapa en dålig arbetsmiljö. 

 
 
3.6 Val av leverantör och förberedelsearbete 
 
När väl ett företag har bestämt sig för att outsourca någon del av sin verksamhet uppstår 
frågan om hur företaget ska gå till väga i förberedelsearbetet och urvalet av leverantörer. 
Björn Axelsson anser att de aspekter som är viktiga när ett företag skall välja leverantör är 
situationsberoende. I vissa fall kan det vara viktigt att bedöma leverantörens förmåga att 
överleva på lång sikt medan det i andra fall kan vara viktigt att enbart titta på den tjänst 
som den externa leverantören faktiskt producerar. Trots att valet av leverantör är 
situationsberoende menar Axelsson att det finns vissa grundläggande förutsättningar för 
att ett kund-leverantörssamarbete ska kunna fungera tillfredställande66. Förutsättningarna 
bygger på att det måste finnas en passform mellan företagen. Denna klassificeras in i 
funktionell-, strategisk- och organisatorisk komplementaritet. 
  
! Funktionell komplementaritet 

Med funktionell komplementaritet avses att kund och leverantör har 
komplimenterande resurser. Leverantören måste kunna leva upp till kundens 
behov och om så inte är fallet måste denne skaffa de nödvändiga resurserna innan 
ett samarbete kan bli meningsfullt. Exempel på sådana resurser kan vara 
produktionsutrustning, medarbetare, kontakter med kunder och kvalitetssystem.  
 

! Strategisk komplementaritet  
Det är inte bara viktigt att företagen har en funktionell passform, de måste även 
strategiskt dra att samma håll. Företag som går i samma riktning har större 
möjlighet att kunna bibehålla och utveckla ett givande samarbete. Något som i 
förlängningen leder till att de i efterhand kompletterar varandra i allt högre 
utsträckning.  
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66 Axelsson Björn, Företag Köper Tjänster (1998) 
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! Organisatorisk komplementaritet 
Med organisatorisk komplementaritet menas att leverantören och kundens 
organisationsstrukturer, arbetssätt och kulturer passar ihop. Detta kan bestå i hur 
företagen sköter samspelet mellan medarbetare och produktionsutrustning men 
även på vilket sätt de styr sina resurser. Finns en organisatorisk passform mellan 
företagen kommer kompanjonskapet att flyta mer friktionsfritt än om företagen är 
organisatoriskt olika. 

 
När ett företag väljer leverantör är det även viktigt att både leverantör och kund har 
samma affärsmässiga synsätt. Detta handlar i grunden om att företagen ska ha en likartad 
inställning till sättet att göra affärer67. De konflikter som kan uppstå vid en köp och sälj 
relation är ofta knutna till att de två företagen ser olika på värdet av att bygga upp 
långsiktiga relationer. 
 
 
3.7 Administration av den efterföljande leverantörsrelationen   
 
När en outsourcing är genomförd liknar relationen mellan de berörda parterna en vanlig 
köp och sälj relation. Vi har därför i detta avsnitt valt att utifrån litteraturen beskriva de 
viktigaste delarna för hur en leverantör bör administreras.  
 
Det finns enligt Axelsson två olika typer av inköpsbeteende. Den klassiska inköpsfilosofin 
gör gällande att ett företag bör eftersträva att ha tillgång till ett flertal alternativa 
leverantörer. Något som gör att konkurrensen blir hårdare och att leverantörerna 
därigenom anstränger sig för att hålla bästa möjliga kvalité till lägsta möjliga pris. Det 
innebär också att alla transaktioner sker på kort sikt och att företaget blir mycket 
prisorienterat. Synsättet kan ses som en förlängning av ett marknadstänkande och bygger 
på att varje företag handlar rationellt på en perfekt marknad. Det kan uppstå ett antal 
oönskade effekter om tillgång och efterfrågan inte fungerar tillfredsställande. En av dessa 
effekter är att leverantören ses som en motpart och därför ska hållas på avstånd eftersom 
det hela tiden ska vara möjligt att byta leverantör. En annan av dessa effekter är att fokus 
kommer att ligga på de interna kostnaderna och inte på vad som skulle vara möjligt 
genom samarbete68.  
 
Alternativet till det klassiska inköpsbeteendet är det relationsinriktade där samarbete och 
långsiktighet betonas. Kunden försöker tillsammans med leverantören att uppnå en låg 
totalkostnad genom att även beakta andra kostnadsdrivare än själva produktpriset. 
Exempel på sådana kostnadsdrivare kan vara transporter, paketering och fakturering. Den 
relationsinriktade inköpsfilosofin karaktäriseras av långsiktighet, anpassningar och 
samarbete. Filosofin går ut på att utnyttja de resursskillnader som existerar på marknaden 
och tillsammans få dessa att höja de slutliga produkternas/tjänsternas värde. Genom att 
samarbeta långsiktigt kan företagen tillsammans spara kostnader och samtidigt höja 
kvalitén på slutprodukten69.  
 

                                                 
67 Axelsson Björn, Företag Köper Tjänster (1998) 
68 a.a.67 
69 a.a.67 



 28 

De två synsätten har båda sina fördelar respektive nackdelar. Generellt går det säga att det 
klassiska synsättet med sitt marknadstänkande i botten är tillämpligt när den efterfrågade 
produkten/tjänsten är standardiserad och inte ger upphov till höga indirekta kostnader. 
Det relationsinriktade synsättet är att föredra om det existerar höga indirekta kostnader 
och företaget har den beställarkompetens som krävs. 
 
3.7.1 Beställarkompetens efter outsourcingen 
 
Enligt Falk & Olve är det viktigt att det finns en beställarkompetens när olika typer av 
inköpsbeslut ska fattas70. Genom att ett företag besitter nödvändig kompetens inom det 
utkontrakterade området kan det kommunicera sina behov till leverantören på ett 
effektivare sätt än vad som annars skulle vara möjligt. Att en beställarkompetens existerar 
hos det köpande företaget gör också att det finns incitament för leverantören att göra 
informationsflödet mer innehållsrikt. Falk & Olve menar att det måste finnas en dialog 
mellan den köpande och den säljande parten. Om kompetensen i denna dialog saknas hos 
den köpande parten kommer det bli svårt för denne att specificera krav på exempelvis ny 
teknikutveckling. Det är inte bara viktigt att behålla beställarkompetens vid 
utkontrakteringstillfället utan det är också viktigt att denna vidareutvecklas så att företaget 
håller sig a jour med den allmänna utvecklingen inom området71. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Falk Tomas, Olve Nils-Göran, IT som strategisk resurs- företagsekonomiska perspektiv och ledningens ansvar (1996) 
71 Bettis Richard mfl, Outsourcing and industrial decline (1992)  
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Empiri 
 

Nedan kommer de primärdata som insamlats under arbetets gång att presenteras. Materialet består i 
huvudsak av de intervjuer som vi har genomfört. Efter en inledning, vilken består av en kort 

företagsbeskrivning, kommer intervjumaterialet att presenteras utifrån det syfte som ligger till grund för 
uppsatsen. 

 
 
4.1 Företagspresentationer 
 
Nedan följer en beskrivning av de fyra fallföretag som har legat till grund för vår 
insamling av empiri i uppsatsen. Företagen kommer att presenteras vart och ett för sig 
genom en kort historik och verksamhetsslag. Efter den kommer en sammanfattning av de 
besöksintervjuer som har gjorts på respektive företag.  
 
 
4.1.1 Gambro 
 
Gambro AB bildades år 1964 av industrimannen Holger Crafoord. Gambro AB är känt 
för att ha utvecklat och marknadsfört den konstgjorda njure av engångstyp som 
uppfunnits av Nils Alwall. Idag är Gambro ett globalt företag, verksamt inom tre 
affärsområden för medicinsk teknik och sjukvårdstjänster; Gambro Healthcare, Gambro 
Rental Products och Gambro BCT. Företaget har ca 20 400 anställda i fyrtio länder och 
omsatte år 2001 26,7 miljarder kronor. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige, 
Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och USA. Gambro är idag internationellt inriktat med 
största delen av omsättningen utanför Sverige72.  
 
Gambro Lundia är den enhet inom koncernen vi har varit i kontakt med. Företaget har 
outsourcat sin internservice av fastighetsförvaltning samt städverksamhet. Detta berörde 
ungefär 25 personer i företaget, varav 15 städpersonal. Den interna servicen inkluderar 
inte ägandet utan endast förvaltningen av de fastigheter som Gambro Lundia själv äger. 
Gambro Lundia har även tidigare genomfört utkontrakteringar, t.ex. bevakning och 
restaurang. Vi har dock valt att koncentrera oss på fastighetsunderhållet då det är den 
mest aktuella utkontrakteringen. Gambro Lundia utkontraktering har fungerat som 
pilotprojekt för koncernen. När utkontrakteringen skedde var Gambro Lundia det första 
av företagen inom koncernen att utkontraktera fastighetsförvaltningen.  
 
! Motiv till outsourcingen 

 
För ett antal år sedan genomfördes två projekt på Gambro Lundia, varav ett var globalt 
och ett var lokalt. Det ena projektet, CAPE, var framtaget på global nivå för att gå 
igenom leverantörsrelationer och göra �make-or-buy� analyser. CAPE hade till syfte att 
identifiera verksamheter som kunde tänkas vara lämpliga för outsourcing. Det andra 
projektet, vilket bedrevs lokalt, hade till syfte att se över kostnadsbilden för olika 
verksamheter på Gambro Lundia. Även detta ledde i förlängningen till att identifiera 
                                                 
72 Gambro AB,   http://www.gambro.se 
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verksamheter som kunde tänkas läggas ut på en extern leverantör. Företaget arbetade i de 
två projekten tillsammans med utomstående konsulter för att utvärdera verksamheten. 
Tillsammans med konsulter tog Gambro Lundia fram olika kravspecifikationer som sedan 
låg till grund för utvärdering av dels verksamheterna inom Gambro Lundia och dels för 
potentiella leverantörer. Vid utvärderingen av Gambro Lundia framkom det att ingen 
verksamhet var direkt bristfällig. Det som framkom var dock en saknad av kompetent 
teknologiskt kunnande inom företaget, vilket Gambro Lundia ansåg att en extern 
leverantör kunde bidra med. Mikael Senneby, ekonomichef på Gambro Lundia, säger; �Vi 
gick inte in med inställningen att vi skulle outsourca utan vi var helt open-minded�. Projektet hade 
inte som mål att verksamheter tvunget skulle utkontrakteras utan möjligheten fanns även 
att låta organisationen vara bibehållen. Analysen av de två projekten mynnade dock ut i 
beslutet att utkontraktera fastighetsförvaltning och städverksamheten, medan andra 
påtänkta verksamheter för utkontraktering inte valdes att genomföras. Detta berodde på 
att det inte fanns leverantörer som kunde leva upp till de kravspecifikationer som 
företaget hade utarbetat. Gambro Lundia hade som mål att försöka hitta leverantörer som 
kunde erbjuda helhetslösningar för hela verksamheten eller åtminstone flera olika 
funktioner. Det blev dock inte så eftersom ingen leverantör kunde leva upp till de krav 
som Gambro Lundia ställde. 
 
När Gambro Lundia utkontrakterade sitt fastighetsunderhåll var det en kostnadsbesparing 
som var det främsta motivet. Enligt Mikael Senneby fanns det pengar att spara genom att 
låta en extern leverantör sköta fastighetsunderhållet, vilket inom Gambro Lundia inte var 
speciellt kostnadseffektivt. Senneby utrycker detta bl.a. genom följande; � Det måste synas i 
resultaträkningen för att en utkontraktering ska vara meningsfull�. Senneby menar att det alltid 
finns ett kostnadsmotiv bakom ett utkontrakteringsbeslut. Även om andra motiv kan vara 
viktiga så är det i slutändan alltid resultatet som är det elementära. Detta bekräftas även av 
Håkan Fröjd som även han hänvisar till den nedersta raden i resultaträkningen.  
 
Ett underliggande motiv till utkontrakteringen var att Gambro Lundia ville få tillgång till 
en kompetent leverantör som kunde utveckla den befintliga teknologin inom 
fastighetsområdet. Gambro Lundias kärnverksamhet är tillverkning och utveckling av 
dialysmaskiner och annan medicinteknisk utrustning. I vissa processer inom företaget 
krävs det mycket högteknologiska faciliteter för att kunna tillverka de olika 
dialysmaskinerna. Här kunde leverantören bidra med ny kompetens som Gambro Lundia 
ansåg sig ha svårigheter med att utveckla internt  i framtiden.  
 
Vid offerten för de olika verksamheterna nappade femtio leverantörer, av vilka en fick 
godkänt att ta över fastighetsförvaltningen. Leverantören ifråga var Johnson Controls, 
vilken genom dels sin kunskap om fastighetsskötsel och dels ett fördelaktigt erbjudande, 
gavs tillförlit av Gambro Lundia. Gambro Lundia ansåg att Johnson Controls skulle 
kunna ge dem en hög service eftersom Gambro Lundia var företagets första kund i 
Sverige och att företaget därför antagligen var extra medgörliga för att skapa ett gott rykte.  
 
Johnson Controls är en stor global aktör inom fastighetsförvaltning och är experter på 
medicinska faciliteter. Genom sin långa erfarenhet i branschen har företaget över tiden 
kunnat utveckla en hög kompetens inom området och denna kompetens tillsammans med 
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att Johnson Controls kunde användas av andra Gambro enheter runt om i världen gjorde 
att Gambro Lundia slutligen valde Johnson Controls som leverantör. 
 
 
! Leverantörsrelationen 

 
Avtalet mellan parterna skrevs på tre år vilket har en fortlöpningstid på ett plus ett år om 
parterna är nöjda med resultatet. Arbetet med avtalen var något som Gambro Lundia 
prioriterade högt vid genomförandet av outsourcingen. Gambro Lundia insåg vikten av 
att på ett tidigt stadium få en klarhet hur eventuella problematiska situationer skulle 
behandlas ifall sådana uppstod. Vid arbetet med avtalen tog Gambro Lundia hjälp av 
jurister med specialistkompetens för avtalshandling.  
 
Det kontinuerliga arbetet med Johnson Control har fungerat mycket bra enligt Mikael 
Senneby. De båda parterna träffas en gång i månaden och då utbyts information om den 
senaste månadens verksamhet. Gambro Lundia har även kvar den tidigare 
fastighetschefen inom sin organisation för att kunna ha tillgång till en beställarkompetens 
vid kvalitetsförhandlingar med leverantören. Fastighetschefen och representanter från 
Johnson Controls träffas en gång i veckan för att gå igenom rutiner och verksamheter.  
 
För personalen har utkontrakteringen inneburit att de har fått en ny arbetsgivare med 
andra fackavtal och värderingar. Den personal som berördes av utkontrakteringen togs 
över av Johnson Control. Detta var dock inte en helt smärtfri process. Enligt Mikael 
Senneby låg de största problemen med utkontrakteringen i just personalens attityd till 
förändringen. Det uppstod problem med personalens inställning till utkontrakteringen, 
vilket fördröjde och fördyrade hela processen �Den psykologiska effekten var mycket större än 
vad vi räknade med, personalen grät bokstavligt talat�, säger Mikael Senneby. Gambro Lundia 
ansåg sig dock ha gjort allt i sin makt för att förbereda utkontrakteringen eftersom de lät 
den berörda personalen redan i ett tidigt skede vara medvetna om vad som var på gång 
inom företaget. Det lades stor vikt vid personliga samtal med berörd personal samt möten 
med hela personalstyrkan där åsikter fick vädras. Senneby menar att personalen, som 
Johnson Controls tog över vid utkontrakteringen, idag anser sig vara nöjda med den nya 
situationen. Detta anser sig Mikael Senneby ha kunnat utläsa utifrån de samtal som 
genomfördes med personalen efter utkontrakteringen. Under samtalen beskrev 
personalen att de upplevt förändringen som positiv, trots den motvilja som fanns från 
början. Anledningen till att personalens inställning har ändrats till det positiva tror 
Gambro Lundia beror på att Johnson Controls försökte ändra personalens attityd genom 
att till personalen marknadsföra sig själva som en bra arbetsgivare. Ett exempel på detta är 
att personalen känner sig viktigare i den nya organisationen eftersom de känner ett högre 
värde och får arbeta med det som är Johnson Controls kärnverksamhet.  
 
! Utvärdering, uppföljning och resultat 

 
En noggrann utvärdering av kostnader för internservicen gjordes innan 
outsourcingbeslutet togs. Även en utvärdering av lokalerna gjordes innan 
outsourcingbeslutet fattades. Dessa dokumenterades i form av fotografier över utrymmen 
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i lokalerna. Detta gjordes för att få en kvalitetsbild som kunde ligga till grund för en 
jämförelsepunkt för framtida utvärderingar.   
 
Uppföljningen av outsourcingen har dock varit svår att genomföra eftersom det har skett 
stora förändringar i fastigheterna. Trots att det fanns en noggrann utvärdering av 
kostnaderna för fastighetsunderhållet innan beslutet fattades har denna utvärdering varit 
svår att jämföra med kostnaderna efter utkontrakteringen. Stora utbyggnader har gjorts 
vilket har skapat större golvyta att dels städa, dels förvalta. Dock håller Gambro Lundia 
idag på, tillsammans med Johnson Controls, att ta fram nyckeltal för att kunna se kostnad 
per kvadratmeter mm.  
 
Gambro Lundia anser att outsourcingen av fastighetsunderhållet och städningen har varit 
lyckad eftersom företaget har lyckats att uppfylla de motiv som låg till grund för 
outsourcingbeslutet. Kostnadsreduceringen har infallit även om det inte har uppnåtts till 
fullo än, och det har fått tillgång till en ökad teknikutveckling vad det gäller 
fastighetsskötseln. Johnson Controls är ett amerikanskt företag som är stora inom sin 
bransch och detta har kommit Gambro Lundia till nytta. Fastighetschefen har fått en 
lättnad i arbetsbördan då denna inte längre behöver ta ansvar för den personal som 
tidigare var anställd på företaget. De bieffekter som utkontrakteringen har resulterat i är 
framförallt att en kostnadsmedvetenhet har uppstått bland personalen och att resurser i 
företaget har kunnat frigörats. De frigjorda resurserna kommer från att Gambro Lundia 
har minskat sin leverantörsbas med tjugo stycken leverantörer. Detta har inneburit att 
resurser har kunnat placeras i andra verksamheter eftersom inköpshanteringen idag är 
mindre resurskrävande. Anledningen till att personalen har blivit mer kostnadsmedveten 
uppger Gambro Lundia vara den ändrade inköpsrutinen för de tjänster som tidigare 
producerades internt. Detta har gjort att personalen har fått ett tydligare gränssnitt genom 
t.ex. beställning av ommålning av kontorsrum. En negativ insikt som Gambro Lundia har 
fått under avtalets tid är att företaget missade att bedöma vilken lönsamhetspotential 
Johnson Controls har haft i sitt samarbete med Gambro Lundia. Gambro Lundia menar 
att Johnson Control har tjänat mer pengar på de utkontrakterade aktiviteterna än vad 
Gambro Lundia förutsåg vid avtalets författande.  
 
 
! Kontenta 

 
 
Outsourcingen har varit positiv i det stora hela, kvalitetsmässigt finns det ingenting 
Gambro Lundia klagar på och företaget har kunnat se att kostnaderna har börjat sjunka. 
Detta innebär att motiven som Gambro Lundia hade för utkontrakteringen har blivit 
någorlunda uppfyllda. Det har även uppstått positiva bieffekter som frigjorda resurser och 
ett ökat kostnadsansvar. Det negativa är att Gambro Lundia missbedömde leverantörens 
vinstmarginal och hade kunnat få ett bättre avtal med den kunskapen. 
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4.1.2 Trelleborg AB 
 
Trelleborg AB är ett svenskt företag med anor från 1905. Verksamheten inriktades då på 
industrigummi och däck. I dagsläget har Trelleborgskoncernen ca 15 000 anställda och är 
indelade i fyra affärsområden. Spetskompetensen ligger inom polymera material 
kombinerat med en hög kompetens inom funktionslösningar. Företaget omsätter ca 19 
miljarder kronor och finns representerade i ett fyrtiotal länder. Företaget är ägt av 
Dunkersintressen73.  
 
Företaget har allt sedan 1983 genomfört outsourcing av diverse verksamheter såsom 
bevakning, städning, hantering av arbetskläder, truckverkstaden och restaurangen. Vi har 
dock valt att undersöka utkontrakteringen av maskinunderhållet på fabriken i Trelleborg. 
Vårt val att undersöka maskinunderhållet berodde på att denna var den mest aktuella 
utkontrakteringen, samt att vi av representanterna för Trelleborg AB på �ARKAD� fick 
intrycket av att personal var missnöjda med utkontrakteringen. Det missnöje som 
representanterna beskrev skapade ett intresse från vår sida och därför valde vi att 
undersöka denna utkontraktering. Outsourcingen inleddes 1999 och verksamheten 
utkontrakterades till en halvägd leverantör, Maintech, vilken under 2000 blev ett eget 
bolag.   
 
! Motiv till outsourcingen 

 
Beslutet att utkontraktera maskinunderhållet togs av högsta ledningen och var extremt 
toppstyrt eftersom det inte fanns något informationsflöde till chefer på lägre nivå. 
Beslutet hängde samman med att Trelleborg AB fick en ny VD samt att nya direktiv kom 
från ägarna. Den nya VD:n var inriktad på att förändra Trelleborg AB till att fokusera på 
dess kärnverksamheter samt att rationalisera de olika verksamheterna. Devisen för 
ledningen var att utkontraktera allting som företaget inte var världsbäst på. Det var viktigt 
att företaget skulle bli mer fokuserade på sina kärnverksamheter för att kunna stå upp 
starkare i konkurrensen.  
 
De olika avdelningscheferna fick beskedet när beslutet om outsourcing redan hade fattats. 
�Det var helt och hållet toppstyrt, vi visste ingenting� (Ingemar Hobroh, produktionschef industrislang, 
Trelleborg AB) I beskedet framkom det för cheferna att motiven till den kommande 
utkontraktering var kärnkompetensfokusering samt att maskinunderhållet i företaget 
ansågs vara eftersatt och att det därför var viktigt att få igång en effektivisering av denna 
verksamhet. Således fanns det inga motiv från de olika avdelningarnas sida att 
utkontraktera maskinunderhållet. Avdelningscheferna ansåg att maskinunderhållet hade 
en fungerande roll och inte var i behov av kompetenstillförsel. Därför har de ifrågasatt 
om en utkontraktering skulle göras över huvudtaget. �Vi kanske skulle ha behållit underhållet 
inom huset eftersom det hade en fungerande roll� (Bengt Lindkvist, chef Technical Composites, Trelleborg 
AB) 
 
Maskin- och underhållsverksamheten låg närmare kärnverksamheten än vad tidigare 
utkontrakteringsverksamheter på företaget hade gjort. Trots det ansåg ledningen att 
företaget skulle genomföra utkontrakteringen. Anledningen till detta var att ledningen 
                                                 
73 Trelleborg AB, http://www.trelleborg.com 
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ansåg att man skulle kunna få tillgång till bättre teknikkompetens genom att låta en extern 
leverantör sköta maskinunderhållet. Genom att få tillgång till en extern leverantörs 
resurser hoppades Trelleborg AB att processen av maskinunderhållet skulle effektiviseras 
och därmed sänka kostnaderna.  
 
 
! Leverantörsrelationen 
 

Vid val av leverantör har det i efterhand uppkommit att ledningen inte hade gjort någon 
utvärdering vid utkontrakteringen av maskinunderhållet, vilket skiljde sig markant från 
tidigare outsourcingbeslut då en kravspecifikation och en kostnadsanalys alltid fanns med 
som beslutsunderlag. Anledningen till detta var att ledningen redan hade fattat beslutet 
och att beslutet inte skulle påverkas av en eventuell utvärdering. Beslutet togs utan att 
personal eller berörda chefer på avdelningarna rådfrågades eller informerades. �Det kom 
som en överraskning att denna verksamhet skulle outsourcas� (Bengt Lindkvist, Produktionschef Slang, 
Trelleborg AB). I efterhand har det även framkommit att vid valet av leverantör var 
urvalsstorleken otillfredsställande. Det fanns inte många underhållsbolag med den rätta 
kompetensen för den speciella maskinutrustningen som Trelleborg AB besitter. De 
maskiner som används på Trelleborg AB är inte standardiserade utan speciellt utvecklade 
för Trelleborg AB:s produktion och kräver därför hög kompetens hos 
underhållspersonalen. Trots det bristfälliga urvalet valde Trelleborg att driva igenom 
beslutet. Ledningen motiverade valet av leverantör genom Maintech:s storlek, vilken de 
trodde skulle garantera den kompetensutveckling som efterfrågades, utan att egentligen ha 
gjort någon utvärdering av Maintech som leverantör. 
 
Själva avtalet mellan leverantören Maintech och Trelleborg AB löpte över tre år och håller 
nu (december 2002) på att omförhandlas. Avtalet innehöll paragrafer som inte 
uppfattades på samma sätt av Trelleborg AB som av Maintech. Leverantören ville ha 
möjlighet att förändra produktionsprocesser vilket inte var lika uppskattat på de olika 
avdelningarna på Trelleborg AB. Här uppstod en avtalskonflikt mellan företagen som har 
lett till missnöje och misstro.  
 
Leverantörsrelationen med den externa leverantören har inneburit svårigheter för 
Trelleborg AB. Chefer har fått lägga mycket tid på kontakter med leverantören när det 
gäller kompetensutveckling och arbetsprocesserna eftersom det har varit stora 
meningsskiljaktigheter kring dessa frågor. Detta har inneburit en högre arbetsbelastning 
för personal och chefer på Trelleborg AB. Det som hände var att leverantören inte kunde 
ta över arbetsuppgifterna i den omfattning som avtalats, vilket har lett till att Trelleborg 
AB har kvar rätt mycket av maskinunderhållet i egen regi. 
 
För personalen innebar utkontrakteringen att anställningen hos Trelleborg AB upphörde 
men att ett erbjudande om anställning hos leverantören gavs. Det fanns dock missnöje 
bland viss personal på grund av dålig information, vilket ledde till att de vägrade gå över 
till det nya bolaget. Dessa personer fick då istället slussas in i en annan verksamhet inom 
Trelleborgskoncernen. 
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! Utvärdering, uppföljning och resultat 
 
Det har varit svårt att genomföra en uppföljning av eventuell teknikutveckling och 
kostnadsreducering eftersom inget ordentligt beslutsunderlag har funnits att tillgå. För 
vissa processinriktade avdelningar inom Trelleborg AB har dock slutsatser kring 
kostnader och maskintillgänglighet kunnat göras. På dessa avdelningar har man fört 
mycket noga statistik över maskintillgängligheten både före och efter utkontrakteringen. 
Det innebar att avdelningarna har kunnat se att maskintillgängligheten minskade med 3 % 
året efter utkontrakteringen. Det har även blivit högre omkostnader och reparationer och 
dessutom har underhållet försämrats. Detta har resulterat i att personal på Trelleborg AB 
har fått fortsätta att driva visst underhåll i egen regi. Detta har även lett till att 
avdelningscheferna har fått lägga mer resurser på kommunikation med leverantören, 
vilket har inneburit frustration.  
 
Leverantören, Maintech, som tog över maskinunderhållet hade ingen större erfarenhet av 
den typ av maskiner som Trelleborg AB besitter och därmed har inte någon utveckling av 
maskinerna kunnat ske med förväntad hastighet. Kompetenstillskott har uteblivit och 
därmed anser bolaget att utkontrakteringen har blivit mycket kostsam genom att 
maskinunderhållskompetens har fått utvecklats i egen regi istället. Maskinunderhållet låg 
för nära kärnverksamheten enligt Bengt Lindkvist och därför har utkontrakteringens 
misslyckande fått så stort genomslag på de olika avdelningarna. Enligt företaget har inte 
några frigjorda resurser synliggjorts utan snarare förbrukats. �Vi har inte kommit långt efter 3 
år� (Bengt Lindkvist, Produktionschef Slang, 2002). 
 
! Kontenta 

 
Outsourcingen har inneburit negativa effekter för Trelleborg AB eftersom inget av de 
motiv som företaget angav till utkontrakteringen har uppfyllts. Kompetens har förlorats, 
kostnader har ökat, resurser har inte frigjorts och missnöje bland personal och chefer har 
uppstått. Dessutom hade Trelleborg AB internt arbetet mycket med sitt maskinunderhåll 
och det hade enligt Bengt Lindqvist en fungerande roll innan utkontrakteringsbeslutet.  
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4.1.3 Eslövs kommun 
 
Eslövs kommun är en kommun i mellan Skåne med cirka 28 700 invånare. Koncernen 
Eslövs kommun omfattar sex bolag med två underkoncernbildningar, samt ett 
kommunalförbund74. Besluten att utkontraktera verksamheter bestäms av 
kommunfullmäktige, vilket skiljer sig något åt från näringslivets procedur eftersom det här 
handlar om politiska värderingar. Det finns även en lag om offentlig upphandling som 
påverkar möjligheterna till val av leverantör. Det är alltså en annorlunda situation för ett 
kommunalt bolag att utkontraktera en verksamhet jämfört med våra övriga privata 
fallföretag.  
 
Kommunen har utkontrakterat en hel del verksamheter genom åren. En bidragande orsak 
till detta är att kommunen är en stor tjänstegivare/tjänsteköpare. Den outsourcing vi har 
valt att koncentrera oss på i vår uppsats är utkontrakteringen av kommunens 
tryckeriverksamhet. Anledningen till detta är att tjänsten är den mest aktuella och att den 
tidsmässigt därför passade bra att undersöka.  
 
! Motiv till outsourcingen 

 
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun hade under hösten 1999 antagit ett 
konkurrensutsättningsprogram i syfte att ta fram regler för hur de tjänster som den 
kommunala förvaltningen Service och Teknik tillhandahåller skulle kunna 
konkurrensutsättas. Service och Teknik fungerar som en central enhet för de andra 
förvaltningarna i kommunen, och utifrån denna köper de andra förvaltningarna in 
tjänster. Det huvudsakliga skälet till att Eslövs kommun i sitt 
konkurrensutsättningsprogram valde att utkontraktera just tryckeriverksamheten inom 
denna förvaltning var att kommunen såg en snabb teknisk utveckling på området. 
Kommunfullmäktige ansåg att kommunen inte hade den kompetens som krävdes för att 
kunna klara av att utveckla verksamheten internt. Det saknades med andra ord kompetens 
inom den egna tryckeriverksamheten, och detta var något som Eslövs kommun ville få 
tillgång till genom att låta en extern aktör sköta verksamheten. Det är svårt för ledningen 
av tryckeriet att motivera köpet av ny tryckeriutrustning för kommunledningen när det 
står i förhållande till verksamheter som påverkar kommuninvånarna på ett mer direkt sätt. 
Att förespråka en ny kopieringsapparat gentemot fler dagisplatser inom barnomsorg får 
med största sannolikhet inte så stort genomslag. Det framkom dock att det inte var givet 
för kommunfullmäktige att utkontraktera just tryckeriverksamheten. Det kunde lika gärna 
ha varit någon annan del av Eslövs kommuns verksamhet. Då beslutet hade en stark 
politisk prägel var motiven sekundära och presenterades först efter det att beslutet att 
outsourca var fattat. Med andra ord var det en omvänd outourcingprocess där beslutet 
fattades innan en utvärdering av kommunens verksamheter hade genomförts. 
 
Motivet bakom beslutet att outsourca tryckeriet hade inte några 
kostnadsreduceringsinslag. Lize Bröndum, ekonomichef på Eslövs kommun, menar att 
tryckeriverksamheten är en så pass liten kommunal verksamhet att det inte finns särskilt 
stora besparingar att göra inom denna. Kommunen har utgifter på ca 1,3 miljarder kronor 
årligen och kostnaderna för tryckeriverksamheten uppgår till omkring 2,6 miljoner kronor. 
                                                 
74 Eslövs Kommun, http://www.eslov.se 
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Därmed menar inte Lize Bröndum att tryckeriverksamheten är betydelselös för 
kommunen. Hon poängterar att det är viktigt för kommunen att ha ett fungerande 
tryckeri eftersom stora delar av kommunen använder sig av trycksaker. 
 
 
! Leverantörsrelationen 

 
För att följa lagen om offentlig upphandling placerade kommunen en annons i 
Anbudsjournalen. Efter att ha annonserat i den kom fyra anbud in från olika leverantörer. 
Lize Bröndum menar att om Eslövs kommun hade varit en storkommun hade det 
kommit in ännu fler anbud och det hade påverkat urvalet positivt. �Det är lättare att hitta 
entreprenörer i större städer� (Lize Bröndum, ekonomichef, Eslövs kommun). De fyra anbuden 
utvärderades efter en kravspecifikation som hade tagits fram av en arbetsgrupp inom 
kommunen. Det viktiga i kravspecifikationen var att leverantören skulle kunna utveckla 
tekniken och uppdatera utrustningen. Efter att företagen hade utvärderats sinsemellan 
utifrån den ovanstående kravspecifikationen var rekommendationer från andra kunder till 
leverantörerna det som påverkade det slutliga valet av leverantör.  
 
Marie Jacobsson, kommundirektör i Eslövs kommun, var huvudpersonen i själva 
outsourcingprojektet. Hon hade tidigare kontakter med Ulf Östman på Sydkraft 
Servicepartner AB eftersom Ulf tidigare hade jobbat som politiker i Eslövs kommun. 
Genom Ulf Östman fick Marie Jacobsson rekommendationer om Pitney Bowes eftersom 
Sydkraft Servicepartner AB själv hade Pitney Bowes som leverantör. En sammanvägning 
av Pitney Bowes förmåga att uppfylla kravspecifikationen och rekommendationen från 
Ulf Östman och andra kunder till Pitney Bowes ledde till att ett avtal slöts mellan 
kommunen och Pitney Bowes.  
 
Offerten lades ut 1999 och beslutet fick laga kraft den 1 april 2000. Avtalet skevs initialt 
på två år och därefter kan det förlängas med ett år i taget fram till 2004. Därefter sker en 
ny upphandling. I avtalet finns en prisreglering efter index för att inte en oväntad 
kostnadsökning sker efter det första året.  
 
Tryckeriet befinner sig idag i samma lokaler som då det fanns i egen regi. Pitney Bowes 
hyr in sig i de gamla lokalerna. Även inventarierna har övertagits genom en överlåtelse av 
de leasingavtal som kommunen slutit tidigare. Personalen flyttades samtliga över till 
leverantören och fick således en ny arbetsgivare. Detta har enligt Lize Bröndum gått 
smärtfritt. De anställda kände sig nöjda med förändringen pga. att de fick en ökad 
betydelse i sina nya anställningar. Detta eftersom de genom Pitney Bowes kom att arbeta 
med ett företags kärnverksamhet. 
 
 
! Utvärdering, uppföljning och resultat 

 
Innan beslutet fattades fanns det god kontroll över hur mycket tryckeriet kostade för 
kommunen. Dock hade kommunen inte någon kontroll över hur pass bra kvalitet det 
höll. Eftersom det inte fanns någon kvalitetskontroll innan beslutet fattades har det varit 
svårt att göra någon uppföljning av outsourcingbeslutet angående kvalitetsaspekten. 
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Kostnadsbilden har kommunen dock ganska klar för sig trots att det inte har gjorts någon 
uppföljning av verksamheten. Detta ansåg vi vara motsägelsefullt och därför utvecklade 
Lize Bröndum sitt svar och menar att hon i det ekonomiska underlaget kan se att en 
besparing på ca en halv miljon har gjorts. Kommunen har planer på att göra en 
uppföljning någon gång under 2003. Denna kommer att bestå i dels en 
kostnadsjämförelse mellan egen regi och Pitney Bowes, dels en kvalitetsutvärdering 
genom att enkäter skickas ut till de kommunanställda. Uppföljningen kommer att ge 
Eslövs kommun en mer precis uppfattning om vilka kostnadsbesparingar och kvalitetsmål 
som uppnåtts.  
 
För att kunna hantera den fortlöpande relationen mellan kommunen och Pitney Bowes 
träffas parterna en gång i kvartalet. Leverantören presenterar då bl.a. antalet kopieringar 
som har utförts. Pitney Bowes skickar ut kvalitetsundersökningar till de kommunanställda 
och dessa får Lize Bröndum ta del. Hon är även den som sköter den löpande kontakten 
med tryckeriet och den som tar emot klagomål från de kommunanställda. Dessa klagomål 
för hon vidare till Pitney Bowes. 
 
Outsourcingen av tryckeriet i Eslövs kommun har inte lett till några större 
kostnadsbesparingar och eftersom det inte har gjorts någon fullständig utvärdering anser 
Lize Bröndum att det är svårt att uttala sig om detta i exakta tal. Enligt en uppskattning 
säger hon dock att hon tror att utkontrakteringen har lett till viss kostnadsbesparing och 
att denna ligger på runt en halv miljon. Det hon med säkerhet kan säga är att en viss 
kostnadsbesparing har gjorts i och med att kostnadsmedvetenheten hos personalen har 
ökat. Hon har kunnat se att personalen har fått en förändrad attityd till användandet av 
tryckeriet då faktureringen nu kommer direkt till de olika förvaltningarna. Genom det 
förändrade faktureringssystemet har personalen fått en mycket klarare uppfattning över 
vad bl.a. pappersförbrukningen kostar. �Man tänker sig ju för innan man kopierar något� (Lize 
Bröndum, ekonomichef, Eslövs kommun).  
 
Anledningar till att det inte finns någon mer precis uppfattning om besparingen beror på 
att tryckeriet ligger i de perifera delarna av kommunens verksamheter och därmed inte 
kan få samma uppmärksamhet som t.ex. barn- och äldreomsorg. Samtidigt menar Lize 
Bröndum att en kostnadsreducering aldrig legat till grund för beslutet och därmed är det 
av mindre vikt att följa upp detta. Istället var huvudmotivet för kommunen att öka den 
tekniska utvecklingen. Detta har dock inte skett i den hastighet som var tänkt. Lize menar 
att leverantören kör på i samma gamla spår. Eftersom kommunen av naturliga skäl inte 
längre är med och tittar på den tekniska utvecklingen inom branschen är det svårt för 
kommunen att själv driva på utvecklingen genom att ställa de rätta kraven på 
leverantören.  
 
! Kontenta 

 
Eslövs kommun har inte till fullo uppnått sitt syfte med utkontrakteringen av 
tryckeriverksamheten eftersom den tekniska utvecklingen inte har skett i förväntad 
hastighet. Dock har utkontrakteringen lett till viss kostnadsbesparing, mycket pga. av att 
personalen har fått en ökad kostnadsmedvetenhet, och i det stora hela är kommunen nöjd 
med sitt beslut.  
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4.1.4 Sydkraft AB 
 
Sydkraft AB bildades 1906 och bolaget har allt sedan dess arbetat med kraftförsörjning. 
Idag uppgår antalet anställda i koncernen till 5 300 personer, vilka är fördelade på 35 
dotterbolag. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster inom energi, miljö och 
kommunikation. Sydkraft omsätter ca 19,2 miljarder kronor per år och finns 
representerade i ett flertal av de nordeuropeiska länderna75.  
 
Ett av Sydkrafts dotterbolag är Sydkraft Servicepartner AB. Detta bolag har till uppgift att 
tillhandahålla affärsstödjande verksamheter inom koncernen. Det innebär att de servar de 
övriga avdelningarna inom koncernen med exempelvis löneadministration och städning, 
vilka inte är direkt kopplat till huvudverksamheten. Bolaget bildades den 1 januari 1993 
och bestod vid denna tidpunkt av 500 anställda. Sedan dess har bolaget outsourcat många 
av de verksamheter som de i början utförde själva och antalet anställda har därför minskat 
till att idag omfatta ca 150 personer. Några av de verksamheter som har utkontrakterats är 
städning, fastighetsskötsel, restauranger, kopiering och posthantering.  
 
! Motiv till outsourcingen 

 
Sydkraft Servicepartner AB har en övergripande strategi som bygger på att bolaget ska 
utkontraktera allt som de inte kan vara världsbäst på. Det är en devis som sitter hårt rotad 
i bolagsledningen, något som kan illustreras genom vice VD:s uppfattning om sig själv, 
�Mr Outsourcing�.  
 
Beslutet att utkontraktera en verksamhet föregås alltid inom Sydkraft Servicepartner AB 
av en utredning som syftar till att undersöka hur effektivt bolaget kan producera tjänsten 
ifråga. Om utredningen visar att bolaget inte kan skaffa sig den kompetens som behövs på 
en konkurrensutsatt marknad kommer verksamheten att outsourcas. Andra motiv till att 
Sydkraft Servicepartner AB har valt att utkontraktera många av sina verksamheter är att 
det minskar bekymren med att handha tjänsten internt, samt att det frigörs 
managementresurser som kan användas effektivare. Ytterligare ett motiv som inte direkt 
uttalas, men som har bidragit till att outsourcingen har genomförts i så stor utsträckning 
på Sydkraft Servicepartner AB, är fackavtalen. När de anställda byter arbetsgivare byter de 
ofta till fackförbund som har sämre avtal och lägre lönenivå.  Detta gör att Sydkraft 
Servicepartner AB i egen regi ofta betalar mer i lön än vad personalen är kvalificerad till, 
vilket skapar ett incitament för Sydkraft Servicepartner AB att utkontraktera.  Situationen 
har således många gånger varit att verksamheter som har utkontrakterats av Sydkraft 
Servicepartner AB inte har utförts kostnadseffektivt internt. Detta har därmed fungerat 
som en bidragande orsak till enhetens olika utkontrakteringar.  
 
! Leverantörsrelationen 

 
Vid varje utkontraktering behåller Sydkraft Servicepartner AB tre till fyra anställda för att 
ha kompetens att göra upphandlingar i framtiden. Dessa anställda känner till marknaden 
och därför de krav som är möjliga att ställa på en leverantör. När Sydkraft Servicepartner 
AB ska välja leverantörspartner tas totalt fyra leverantörsanbud in eftersom upphandlarna 
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redan innan anbudsförfarandet utvärderat marknaden. Anbuden utvärderas sedan efter en 
kravspecifikation, och personalen får träffa de tilltänkta leverantörerna för att ge sin syn 
på leverantörsvalet. När beslutet om leverantör är fattat skrivs avtalet, vilket sedan 
vanligtvis löper under tre år, vartefter det eventuellt omförhandlas. Sydkraft 
Servicepartner AB fungerar som en länk mellan de olika dotterbolagen i koncernen och 
den externa leverantören. Om det uppstår något problem vänder sig dotterbolagen till 
Sydkraft Servicepartner AB som sedan tar kontakt med de berörda leverantörerna.  
 
När en verksamhet outsourcas går den större delen av personalstyrkan över till det 
inkontrakterade företaget. Personalen upplever ofta en stark oro och osäkerhet i 
processen. �Det blir ofta de jordnära frågorna som kommer upp. Vart ska jag sitta, vart kan jag 
parkera bilen m.m.�(Ulf Östman, vice VD Sydkraft Servicepartner AB). Sydkraft Servicepartner 
AB anser dock att det är leverantörens ansvar att efter outsourcingen motivera och 
inspirera den överflyttade personalen. Östman tror att personalen har större möjlighet att 
utvecklas om de får arbeta i en kärnverksamhet än om de hade stannat på Sydkraft 
Servicepartner AB. Anledningen till detta är att den externa leverantören besitter högre 
kompetens och ett större intresse att driva utvecklingen framåt inom respektive område, 
och detta kan då överföras till de nya medarbetarna, vilket enligt Ulf Östman leder till 
ökad motivation.  
 
! Utvärdering, uppföljning och resultat 

 
Vid en utkontraktering är Sydkraft Servicepartner AB noga med att på ett tidigt stadium 
förbereda genomförandet. Sydkraft Servicepartner AB tar fram relevanta nyckeltal och 
använder sedan dessa för att utvärdera och följa upp leverantörerna.  �Uppföljningen kan 
sägas ske genom ett nyckeltalstänkande. Det gäller att veta vad saker kostar. Om du inte vet vad något 
kostar hur ska du då kunna få rätt produkt�(Ulf Östman, vice VD, Sydkraft Servicepartner AB).  
Kvaliteten säkras genom att Sydkraft Servicepartner AB kräver att leverantörerna är ISO-
certifierade. Något som styrs genom ett service level agreement avtal.  
 
Det tydligaste tecknet på att Sydkraft Servicepartner AB totala outsourcingstrategi har 
varit lyckad anser Ulf Östman vara att resultatet sedan 1993 har förbättrats. Bolaget har 
gått från att göra en förlust på 33 miljoner till att idag ha en vinstmarginal på 4,5 %. 
Managementresurser har kunnat fokuseras på bolagets kärnkompetens och de fasta 
kostnaderna har blivit mer lätthanterliga. Ytterligare effekter som har uppkommit efter 
utkontrakteringen är att personalen blivit mer kostnadsmedveten. Något som går att se på 
att exempelvis förbrukningen av kontorsmateriel har halverats på Sydkraftkoncernen. 
Kostnaden av kontorsmaterial halverades på ett år från åtta till fyra miljoner. �Vid skolstart 
ökade förbrukningen hastigt�.man gick bara och tog sina pennor�.men sen rätt vad det var började det 
kosta pengar�chefen skulle skriva under, och whoopps sa det så halverades förbrukningen� (Ulf 
Östman, vice VD, Sydkraft Servicepartner AB) 
 
När Sydkraft Servicepartner AB genomför en utkontraktering räknar inte företaget med 
att göra någon vinst under den första kontraktsperioden. Detta kommer sig av att det sker 
ett tillägg på priset för att leverantören tvingas ta över personal som kommer att vara 
överflödig. Personalen är dessutom innan de förflyttas över till leverantören ofta 
medlemmar i ett fackförbund med bättre avtal, vilket gör att Sydkraft Servicepartner AB 
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måste betala mellanskillnaden till det sämre avtalet åtminstone under det första året.  När 
avtalet går ut efter tre år och det är dags att omförhandla avtalen med leverantören har 
Sydkraft Servicepartner AB inte längre någon personal att ta hänsyn till, och kommer 
därför i en starkare förhandlingsposition. Något som kan utnyttjas till att få bättre avtal 
och det är först då som det verkliga effekterna av utkontrakteringen genereras.  
 
! Kontenta 

 
I det stora hela är Sydkraft Servicepartner AB nöjda med sina outsourcingbeslut eftersom 
de anser att dessa sänkt kostnaderna för företaget. Enligt Ulf Östman är resultaträkningen 
ett bevis på hur väl utkontrakteringarna har utfallit. På ca tio år har Sydkraft 
Servicepartner AB gått från förlust på 33 miljoner till en vinstmarginal på 4.5 %. De 
anställda har i begynnelsen av vissa utkontrakteringsprocesser upplevt en oro inför den 
kommande förändringen. Ulf Östman menar dock att personalen snabbt har ändrat 
uppfattning genom att den nya arbetsgivaren har marknadsfört sig för den berörda 
personalen. 
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Analys 
 

Efter en inledande beskrivning av de olika fallföretagen ska vi i detta kapitel besvara det syfte vi hade 
med uppsatsen. Syfte ett var att analysera ett antal motiv till outsourcing. Syfte två är att analysera 
genomförandet av outsourcingbeslut och identifiera eventuella bieffekter. Dessa effekter kommer vi att 

presentera genom en egenkonstruerad matrismodell. 
 
 
5.1 Gambro Lundia 
 
5.1.1 Utkontraktering 
 
Den outsourcing som Gambro Lundia har valt att göra kan ses som en taktisk 
outsourcing med inslag av strategiska element. Utifrån Figur 3.176 kan vi placera in deras 
outsourcing av fastighetsunderhållet i den övre vänstra rutan. När Gambro Lundia 
utkontrakterade sitt fastighetsunderhåll var det en kostnadsbesparing som var det främsta 
motivet. En sådan utkontraktering benämns enligt tidigare teoriavsnitt som en taktisk 
åtgärd. Det fanns dock vissa underliggande orsaker till utkontrakteringen och en av dessa 
var att Gambro Lundia ville få tillgång till en kompetent leverantör som kunde utveckla 
den befintliga teknologin inom fastighetsområdet. Det motivet får en lite djupare inverkan 
på deras kärnverksamhet eftersom forskning och tillverkningsavdelningar är beroende av 
att faciliteterna har en hög teknisk funktionalitet. Därmed menar vi att utkontrakteringen 
har inslag av strategiska element. 
 
Motivet Gambro Lundia har angivit för utkontrakteringen stämmer väl överens med de 
klassiska motiven som anges i den litteratur som skrivits inom detta område. Att först och 
främst fokusera på kostnader och effektivitet har traditionellt sett varit det mest använda 
motivet till utkontraktering. Visst har Gambro Lundia haft underliggande skäl som kan 
härledas till ett visst kärnkompetenstänkande men först och främst har motivet varit att 
spara pengar. �Det måste synas i resultaträkningen för att utkontrakteringen ska vara meningsfull� 
(Mikael Senneby, Gambro Lundia). 
 
Gambro Lundias kärnverksamhet är tillverkning och utveckling av dialysmaskiner och 
annan medicintekniskutrustning. Som nämndes i kapitel tre kan företag få tillgång till 
resurser hos specialiserade leverantörer. Johnson Controls var en leverantör som kunde 
ge Gambro en resurs som saknades. Johnson Controls är en stor global aktör inom 
fastighetsförvaltning och är experter på medicinska faciliteter. Johnson Controls har 
många kunder och har därför över en tid kunnat utveckla en hög kompetens inom 
medicintekniskt facilitetsunderhåll. Gambro Lundia kunde således dra nytta av Johnson 
Controls kärnkompetens, vilket också har varit ett av motiven till utkontrakteringen.  
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5.1.2 Genomförande 
 
Gambro Lundia verkar i en bransch med hög krav på teknologi och hög kompetens på 
både personal och faciliteter. Dessa båda faktorer är extremt dyra och svåra att bibehålla 
och utveckla internt, vilket innebar att Gambro Lundia sökte en leverantör som kunde 
erbjuda denna kompetens till en lägre kostnad. En annan viktig aspekt i valet av 
leverantör var att de resurser som den framtida leverantören skulle erbjuda även skulle 
kunna finnas tillgängliga för andra Gambro enheter runt om i världen. Gambro Lundia 
valde därför Johnson Controls eftersom de hade möjlighet att i framtiden erbjuda sina 
tjänster i andra geografiska områden där Gambro finns representerade. 
 
Enligt kapitel tre används två olika begrepp, relation och transaktion, för att beskriva 
förhållandet mellan kund och leverantör. Gambro Lundia har en relationsbaserad 
inställning till sin leverantör. Vid utkontrakteringen behöll Gambro Lundia sin 
fastighetschef för att på så sätt kunna kvalitetssäkra de tjänster man köpte in av Johnson 
Controls. Det gav dem en beställarkompetens som är oerhört viktig för att man ska kunna 
veta vad som ska köpas in efter det att verksamheten flyttats ut. Fastighetschefen har 
daglig kontakt med leverantören vilket borgar för en bra relation och ett samarbete där 
företagen tillsammans effektiviserar arbetet med fastighetsunderhåll på ett långsiktigt sätt. 
Detta har också enligt vårt teoriavsnitt en annan positiv effekt i form av att det ger 
incitament för Johnson Controls att förse Gambro Lundia med ett gott 
informationsflöde. Detta tror vi kan leda till att eventuella problem och möjligheter 
upptäcks på ett tidigare stadium än vad annars varit möjligt.  
 
För att ett samarbete ska vara fruktbart mellan en kund och leverantör är det viktigt att 
parterna kompletterar varandra både strategiskt och resursmässigt. Gambro Lundia saknar 
kompetens för att kunna hänga med i den framtida teknikutvecklingen när det gäller 
fastighetsunderhållet på företaget. Johnson Controls besitter å andra sidan ett stort 
kunnande om den tekniska utvecklingen och kompletterar därför Gambro Lundia på ett 
bra sätt. Det man kan fråga sig är om Gambro Lundia och Johnson Controls 
kompletterar varandra affärsmässigt. Båda aktörer finns representerade i ett antal länder 
vilket kan tyda på att de har liknande synsätt. Dock har Johnson Controls inte varit inne 
på den svenska marknaden innan samarbetet med Gambro Lundia vilket kan innebära att 
det kan uppstå affärsmässiga komplikationer. Dessa komplikationer kan t.ex. bestå i olika 
sätt att tolka avtal och liknande. Gambro är dock ett globalt företag som har stora 
internationella erfarenheter av affärer med globala aktörer, vilket säkerligen minskar risken 
för strategiska, resursmässiga och affärsmässiga problem. Gambro Lundia lade stor vikt 
vid att minska effekterna av de affärsmässiga problemen eftersom de var ett pilotprojekt 
för övriga internationella enheter. Det var viktigt att hitta en leverantör som även kunde 
passa övriga Gambroenheter runt om i världen när det gäller den nära relation som krävs 
för den här typen av komplexa fastigheter. 
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5.1.3 Effekter av outsourcing 
 
Enligt Mikael Senneby och Håkan Fröjd är Gambro Lundia nöjd med sin utkontraktering 
av fastighetsunderhållet. Det finns dock vissa effekter som inte har varit möjliga att mäta 
eller uppskatta. �Kostnadsbesparingen har varit svår att se eftersom själva verksamheten har förändrats 
så mycket genom utökade ytor och förändrade faciliteter� (Mikael Senneby och Håkan Fröjd).  
 
Verksamheten har förändrats sedan Johnson Control tog över underhållet, men vi anser 
ändå att det borde ha funnits användbara nyckeltal som t.ex. kostnad/m2 eller 
städkostnader på viss yta för att kunna jämföra och utvärdera verksamheten före och efter 
utkontrakteringen. Det fanns alltså ingen möjlighet till jämförelse vilket gör det svårt att 
dra slutsatser om hur stor kostnadsbesparingen har blivit. Mikael Senneby anser dock att 
en viss kostnadsbesparing har skett även om den inte har gått så fort som han hade tänkt 
sig.  
 
De positiva bieffekter som framkom under intervjun med Gambro Lundia är framför allt 
att en kostnadsmedvetenhet har uppstått bland personalen och att resurser i företaget har 
kunnat frigöras. Det är enligt litteraturen oftast enklare att mäta kostnaden för en 
verksamhet om den finns utanför företaget. Gambro Lundia har idag andra inköpsrutiner 
för de tjänster som fastighetsunderhållet tidigare producerade. Det har lett till att personal 
får ett tydligare gränssnitt om vad som kostar pengar för företaget. På så sätt har det blivit 
en kostnadsbesparing för Gambro Lundia som inte fanns med i beräkningen. Det som 
även har skett, utan att det uttalades i planeringen, är att resurser har frigjorts genom att 
Johnson Controls har tagit över tjugo stycken av Gambro Lundias tidigare leverantörer. 
Detta har inneburit att resurser har kunnat placeras i andra verksamheter eftersom 
inköpshantering har förenklats genom färre kontakter med leverantörer. De negativa 
bieffekterna för Gambro Lundias del med utkontrakteringen har varit att personalen vid 
genomförandet av utkontrakteringen var väldigt upprörda och kritiska, vilket innebar att 
extra mycket resurser i form av tid och pengar fick läggas på intern marknadsföring av 
förändringen som utkontrakteringen ledde till.  
 
Sammanfattningsvis kommer ovanstående fyra effekter presenteras tillsammans med de 
motiv som legat till grund för utkontrakteringen i en egenkonstruerade modell som 
återfinns på nästa sida. Enligt modellen har Gambro Lundia uppfyllt de två motiv som låg 
till grund för utkontrakteringsbeslutet. De positiva bieffekterna har bestått i att personalen 
har fått en ökad kostnadsmedvetenhet och att resurser har frigjorts. Den negativa 
bieffekten är att utkontrakteringen har haft en negativ påverkan på personalen.
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5.2 Trelleborg AB 
 
5.2.1 Utkontrakteringen 
 
Trelleborg AB fick 1999 nya direktiv från den högsta ledningen att en fokusering skulle 
göras på företagets kärnverksamhet och aktiviteter som företaget inte var bäst på skulle 
skalas av. Detta beslut ledde fram till att maskinunderhållet på Trelleborgsfabriken skulle 
utkontrakteras. Den verksamhet Trelleborg AB har valt att utkontraktera väljer vi att 
klassificera som en taktisk utkontraktering på grund av att den inte bidrar till att öka 
förädlingsvärdet på produkterna. Verksamheten påverkar dock Trelleborg AB:s 
kärnprocesser eftersom bristfälligt underhåll kommer leda till att produktionen påverkas 
negativt. Verksamheten har även betydelse för utvecklandet av maskiner genom att 
underhållspersonalen i verksamheten besitter kompetens och kunskap som är viktig för 
vidareutveckling av maskinparken. Detta ser vi vara av hög strategisk natur för företaget 
eftersom de är beroende av den framtida teknikutvecklingen för att kunna konkurrera 
produktionsmässigt med andra företag. Därmed anser vi att det är möjligt att fastslå 
Trelleborg AB: s motiv som strategiskt fastän verksamheten är av taktisk karaktär. Utifrån 
Figur 3.177 kan vi således placera in företagets outsourcing av maskinunderhållet i den 
övre vänstra rutan.  
 
Det motiv Trelleborg AB hade för utkontrakteringen var dolt för de olika 
avdelningscheferna på så sätt att de inte var medverkande i processen. Det som framkom 
för dem i efterhand var dock att en fokusering på kärnverksamheten var det huvudsakliga 
motivet. Ett underliggande skäl som har framkommit var att få en högre kompetens på 
maskinunderhållet. Genom en extern leverantör hoppades Trelleborg AB kunna 
effektivisera underhållet och därmed sänka kostnaderna. Intrycket vi fick var att 
utkontrakteringen även kan ha varit ett skäl för Trelleborg AB: s ledning att hänga med i 
den rådande outsourcingtrenden som pågår i näringslivet. Det antagandet gör vi utifrån 
att det inte fanns någon förmedling av information och inte heller någon förfrågan till 
avdelningarna om vad de ansåg. Vårt antagande förstärks genom de båda respondenternas 
följande synpunkter;  
 

�Vi kanske skulle ha behållit underhållet inom huset eftersom det hade en fungerande roll� (Bengt 
Lindkvist, chef Technical Composites, Trelleborg AB). 

 
�Det var helt och hållet toppstyrt, vi visste ingenting�(Ingemar Hobroh, produktionschef  Industrislang, 

Trelleborg AB) 
 
5.2.2 Genomförandet 
 
Det främsta skälet till att Trelleborg AB: s utkontraktering har misslyckats är enligt oss 
den bristfälliga leverantörsanalysen. När beslutet togs av högsta ledningen gjordes ingen 
utvärdering av kompetensen, varken internt eller hos leverantörer. Att ett företag 
utvärderar sin verksamhet noggrant innan beslut om utkontraktering fattas är viktigt 
eftersom det annars kan uppstå problem för den övriga verksamheten om aktiviteten visar 
sig ha för nära anknytning till kärnverksamheten. Enligt Hamel & Prahland �kan en 
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kärnverksamhet utnyttjas för många olika produkter och marknader�. Företag som inte 
har utrett hur nära den aktuella aktiviteten faktiskt ligger kärnkompetensen kan i 
framtiden drabbas av allvarliga konsekvenser i andra delar av företaget eftersom 
kompetens har gått förlorad.  
 
I Trelleborg AB:s fall var beslutet redan taget innan någon utvärdering av den interna 
verksamheten hade gjorts, och om det skulle bli aktuellt med en utkontraktering, fanns 
någon lämplig leverantör av tjänsten. Tjänsten som utkontrakterades är komplicerad och 
kräver en hög kompetens hos underhållspersonalen då maskinerna inte är standardiserade 
utan specialiserade för Trelleborg AB:s produktion. Vid valet av leverantör ansåg 
Trelleborg AB:s ledning att Maintech var lämplig för att kunna ge den 
kompetensutveckling som var nödvändig. Anledningen till denna uppfattning var att 
Maintech var en stor leverantör av tjänsten maskinunderhåll, och att detta skulle innebära 
ett lyckat samarbete. Problemet med Trelleborg AB:s utkontraktering anser vi till stor del 
kan beror på ledningens egenmäktiga förfarande genom hela outsourcingprocessen. 
Dessutom var Maintech till en början halvägt av Trelleborg AB. Detta kan ha lett till 
svårigheter att få ett tydligt gränssnitt på vad som egentligen är egen respektive 
leverantörens verksamhet.  
 
De problem som uppstod för maskinunderhållet var att Maintech inte kunde frambringa 
den kompetenshöjning som var önskvärd. Detta är ett exempel på fel i den resursmässiga 
komplementariteten, vilket beskrivs i kapitel tre, och kan komma av att en utvärdering av 
Maintechs kompetens och företagens komplementaritet inte hade genomförts. Ett annat 
problem var att Maintech försökte förändra arbetsprocesser för dem som skötte 
maskinerna. Det var något som inte hade diskuterats i avtalet mellan de båda parterna och 
ledde till en dålig stämning bland de anställda på Trelleborg AB. För avdelningscheferna 
innebar det fler arbetsuppgifter istället för avlastning som var tänkt. En orsak till detta kan 
ha varit att de båda företagen såg olika på den relation som skulle finnas mellan företagen. 
Det fanns en antydan från Maintech att tillsammans med Trelleborg AB förändra 
arbetsprocesserna för att på det sättet uppnå en högre total effektivitet. Det kan tyda på 
att det fanns ett relationstänkande i botten från Maintech:s sida, något som inte helt säkert 
uppfattades av Trelleborg AB: s personal.  
 
5.2.3 Effekter av outsourcingen 
 
Det som skiljer Trelleborg AB från våra övriga fallföretag är att de intervjupersoner vi 
talat med klart och tydligt beskriver hela utkontrakteringen som ett fiasko. Beslutet, som 
vi nämnt ovan, kom ursprungligen från Trelleborg AB:s ledning och var inte förankrat i 
någon av de avdelningar som berördes av beslutet. Antagligen har detta toppstyrda 
outsourcingbeslut bidragit till respondenternas negativa inställning. Vi har även mött en 
stor skepsis från intervjupersonerna till den dåvarande VD:n och till den ledning som stod 
bakom beslutet.   
 
Anledningen till att intervjupersonerna på Trelleborg AB uppger att outsourcingen har 
blivit misslyckad är att motiven inte har blivit uppfyllda. Motiven har inte uppfyllts 
eftersom leverantören inte har kunnat erbjuda den kompetens som krävdes för att 
underhålla Trelleborg AB:s komplicerade maskinpark. Dessutom har inte den 
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teknikutveckling skett som krävdes för att en effektivisering i produktionen skulle kunna 
ske. De negativa effekterna av utkontrakteringen anser vi kan härledas från det 
otillräckliga förarbetet av beslutet.  De negativa resultat som upptäcktes från 
uppföljningsarbetet i en av avdelningarna visar att maskintillgängligheten har minskat och 
att kostnader för att bedriva underhållet har ökat. Enligt oss är detta starka indikationer på 
att motivet om att kostnadsbespara genom teknikutveckling inte har uppfyllts och att 
istället negativa bieffekter har uppkommit. 
 
�Som jag ser det så låg maskinunderhållet för nära kärnverksamheten� (Ingemar Hobroh 
Produktionschef Slang). Enligt intervjupersonerna var detta ytterliggare en orsak till att 
resultatet blev dåligt. Det finns dock ingenting i teorin som säger att verksamheter som 
ligger nära kärnverksamheten automatiskt medför negativa resultat. Det som fallföretagets 
intervjupersoner angav som huvudskäl till problemen med utkontrakteringen, dvs. att 
aktiviteten låg för nära kärnverksamheten samt att beslutet aldrig blev �marknadsfört 
internt� bland personalen, anser vi bara vara en del av förklaringen. Vår huvudförklaring, 
enligt litteraturen, till det negativa resultatet är att de båda företagen hade en dålig 
resurskomplementaritet vilken visat sig i att Maintech inte besatt den kompetens som 
krävdes för underhållet.  
 
Sammanfattningsvis kommer ovanstående effekter presenteras tillsammans med de motiv 
som legat till grund för utkontrakteringen i en egenkonstruerade modell som återfinns 
nedan. Enligt modellen har inget av Trelleborg AB:s motiv till utkontrakteringen av 
maskinunderhållet uppfylls, vilket i sig är tecken på att negativa bieffekter har uppkommit 
istället. Samtidigt kan man utläsa att personalen har påverkats negativt av 
utkontrakteringen, vilket är ytterligare en negativ bieffekt. 
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5.3 Eslövs kommun 
 
5.3.1 Utkontrakteringen  
 
Eslövs kommun skiljer sig från våra övriga fallföretag genom att det är en offentlig 
verksamhet. Den stora skillnaden är att Eslövs kommun lyder under lagen om offentlig 
upphandling. Det innebär att kommunen innan en utkontraktering måste ta in anbud från 
samtliga intresserade leverantörer och utvärdera dem enligt en tidigare fastställd 
kravspecifikation. Kommunens utkontraktering av tryckeriet är en rent taktisk åtgärd 
eftersom den inte syftar till att förstärka kärnverksamheten. Utifrån Figur 3.178 kan vi 
således placera in företagets outsourcing av tryckeriverksamheten i den nedre vänstra 
rutan. Tryckeriet ligger i det perifera av kommunens verksamhetsområde och 
utkontraktering av sådana verksamheter har enligt litteraturen vanligtvis 
kostnadsbesparande motiv. Sammanfattningsvis kan man då säga att både motiv och 
verksamhetens karaktär är av taktisk art.  
Anledningen till att tryckeriet blev den aktivitet som kom att konkurrensutsättas var att 
det fanns en allmän uppfattning på kommunen att det saknades kompetens att följa med i 
den teknikutveckling som skedde på området. Ett underliggande motiv till 
utkontrakteringen var svårigheterna att få tillgång till de medel som behövdes till nya 
maskiner och annan teknisk utrustning. Detta kom sig av att det ibland uppstod en 
politisk intressekonflikt mellan periferiverksamheten och kommunens kärnverksamhet 
när det gällde fördelningen av kommunens finanser. 
 

�Det är svårt motivera en ny kopieringsmaskin när barnomsorgen behöver mer pengar till sin 
verksamhet� (Lize Bröndum kommunchef på Eslövs kommun). 

 
5.3.2 Genomförandet 
 
När Eslövs kommun genomförde den offentliga upphandlingen kom fyra anbud in. 
Problemet, vilket Lize Bröndum beskrev som generellt för Eslövs kommun, var bristen 
på leverantörer. Pitney Bowes fick dock förtroendet då de bäst uppfyllde 
kravspecifikationen. Problemet med detta svaga gensvar anser vi vara att möjligheten är 
mindre att finna en leverantör som är resursmässigt-, strategiskt- och organisatoriskt 
kompatibla med företaget. Hade Eslövs kommun varit en storkommun hade troligtvis fler 
anbud kommit in. �Det är lättare att hitta entreprenörer i större städer� (Lize Bröndum, 
ekonomichef, Eslövs kommun).  
 
Utkontrakteringen bestod i att Pitney Bowes tog över tryckeriverksamheten för 
kommunen. I det avtalet ingick leasingen av tryckerimaskiner, personal och lokaler. 
Eslövs kommuns önskan var att få igång en teknikutveckling av sin tryckeriverksamhet 
och för att få detta krävs det enligt litteraturen att kommunen utvecklar en 
beställarkompetens. När kommunen genomförde sin utkontraktering lämnades all 
personal över till leverantören. Detta har gjort att beställarkompetensen inte har kunnat 
utvecklas eftersom det idag inte finns någon på kommunen som har tillräckliga kunskaper 
att ställa krav på rätt teknikveckling.  
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Kommunen uppger att de inte har märkt av den önskade teknikutvecklingen. �Kompetensen 
var tänkt att komma från Pitney Bowes� (Lize Bröndum, ekonomichef Eslövs kommun). Det vi anser 
vara lite kontroversiellt är att det inte gjordes någon kvalitetssäkran innan tryckeriet lades 
ut på entreprenad, samt att det inte har gjorts någon kvalitetsuppföljning efteråt. Därmed 
förefaller det sig för oss osannolikt att kommunen på ett korrekt sätt kan uttala sig om 
teknikutvecklingen.  
 
Som vi nämnde i teoriavsnittet är det viktigt att det finns en dialog mellan den köpande 
och den säljande parten. Om kunden, som i Eslövs kommuns fall, inte besitter den 
nödvändiga beställarkompetensen kommer incitamentet hos leverantören för att leverera 
tillfredsställande information att minska. Då kompetensen i dialogen saknas hos den 
köpande parten kommer det dessutom att bli svårt för kunden att specificera krav på 
exempelvis ny teknikutveckling. Detta anser vi vara fallet för Eslövs kommun.  
 
 
5.3.3 Effekter av outsourcing 
 
Lize Bröndum anger i intervjun att hon anser att outsourcingen har blivit lyckad trots 
bristen i teknikutvecklingen. Denna brist i teknikutvecklingen är dock något vi inte kan 
kontrollera eftersom ingen uppföljning har gjorts sedan beslutet att utkontraktera 
tryckeriet togs. Lizes synpunkt grundar sig på egna uppfattningar med blotta ögat av 
tjänsten enbart genom att jämföra utfall med kravet i kravspecifikationen.  
 
Lize Bröndum uppger att kommunen troligtvis har sparat en halv miljon under det 
senaste året. Detta menar hon dock är en mycket liten del i kommunens totala utgifter på 
1,3 miljarder. Vi anser dock att denna besparing bör ses relativt till tryckeriverksamhetens 
tidigare kostnader på 2,6 miljoner. Detta ger en kostnadsreducering på 19,2 % under det 
senaste året.  Om de siffror som Lize Bröndrum redovisar stämmer, är detta en stor 
kostnadsbesparing för kommunen. En halv miljon i besparing är stora pengar för en 
kommun av Eslövs storlek, vilket kanske gör att utkontrakteringen får en större betydelse 
för kommunen än vad de själva inser.  
Att kommunen inte har precisa uppgifter på kostnadsreduceringen beror på att det inte 
har skett någon kostnadsuppföljning av outsourcingbeslutet. Anledningen till att ingen 
kostnadsuppföljning har gjorts är endast underlag för spekulationer för oss. Antagligen 
skapar tryckeriverksamheten inget större intresse för Eslövs kommun på grund av att den 
inte ligger inom kärnverksamheten. Den är heller inte lika kontroversiell i massmedia som 
t.ex. skola och äldrevård. Just detta att verksamheten inte är uppmärksammad i 
massmedia kan leda till ett ointresse för kommunen att utveckla den, vilket i sin tur leder 
till att verksamheten kan ha blivit eftersatt. Beslutet att utkontraktera verksamheten kan 
då vara gynnsamt eftersom tryckeriverksamheten hamnar i leverantörens kärnområde, där 
den får den uppmärksamhet som krävs för att uppfylla de önskemål som kommunen har 
för sitt tryckeri.  
 
De bieffekter som har uppstått inom Eslövs kommun är en ökad kostnadsmedvetenhet 
bland personalen. Genom att Pitney Bowes tog över tryckeriverksamheten förändrades 
debiteringssystemet. Var förvaltning fick nu månatliga fakturor på sina beställningar vilka 
klart och tydligt visar hur stora kostnaderna är. Gränssnittet tydliggörs och detta har lett 
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till att personalen har fått en ökad kostnadsmedvetenhet, vilket i sig har lett till en 
kostnadsbesparing för kommunen.  
 
Sammanfattningsvis kommer ovanstående effekter presenteras tillsammans med de motiv 
som legat till grund för utkontrakteringen i en egenkonstruerade modell, vilken återfinns 
nedan. Enligt modellen har Eslövs kommun lyckats uppfylla ett av de motiv som låg till 
grund för utkontrakteringen av tryckeriverksamheten, dvs. kostnadsbesparingen. Det 
andra motivet om teknikutveckling, vilket var det mest centrala för utkontrakteringen, har 
dock inte lyckats bli uppfyllt. Enligt modellen kan en bieffekt identifieras i form av en 
ökad kostnadsmedvetenhet bland personalen, vilket i sig har lett till en kostnadsbesparing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnads- 
besparande 

K
os

tn
ad

s-
 

be
sp

. 

Flexibilitets aspekter 

Fl
ex

ib
ili

te
t 

Kärnkompetens -
fokusering 

Teknologiutveckling 

Ökad kostnads -
medvetenhet 

Negativ personal- 
påverkan 

K
är

nk
om

p.
 

fo
ku

se
ri

ng
 

T
ek

no
lo

gi
- 

ut
ve

ck
lin

g 

Ö
ka

d 
ko

st
. 

m
ed

. v
et

  

 Pe
rs

on
al

 

 Fr
ig

jo
rd

a 
re

su
rs

er
 

Frigjorda resurser 

Motiv till att utkontrakteringen genomfördes 

E
ff

ek
te

r 
ef

te
r 

ut
ko

nt
ra

kt
er

in
ge

n 

 

 

Symboliserar uppfyllt motiv 
eller  bieffekt av  motiv 

Symboliserar motiv till 
outsourcingen 

Förv. effekt 

Faktisk 
effekt 

Figur 5.3Eslövs kommun � Förväntad och faktisk effekt 



 52 

5.4 Sydkraft Servicepartner AB 
 
5.4.1 Utkontrakteringen 
 
De verksamheter som bolaget i dagsläget har outsourcat har samtliga än så länge varit 
stödverksamheter för Sydkraftkoncernen och benämns därmed enligt litteraturen som 
taktiska. Det bolaget anser sig vara bäst på och därmed betraktar som sin kärnkompetens 
är �fordonsunderhåll, webbupppföljning, kunduppföljning på nätet och beställar-
kompetens�.  Beslutet att utkontraktera olika aktiviteter inom företaget har tagits utifrån 
devisen att �outsourca allt som man inte är bäst på�.armar och ben köper vi gärna� (Ulf Östman, 
vice president, Sydkraft Servicepartner AB). Detta uttalande tyder starkt på att huvudmotivet till 
de olika outosurcingbesluten i bolaget har varit en kärnkompetensfokusering. Ulf menar 
att det till stor del handlar om att säkra jobben för de anställda. Sysslar ett företag med 
aktiviteter som en annan aktör är mycket bättre på är det inte rättvist mot personalen att 
fortsätta att bedriva aktiviteten i egen regi. Enligt oss styrs nog Ulfs motiv lika mycket av 
att tillfredsställa aktieägarna och andra intressenter genom att kostnadseffektivisera 
verksamheterna.  
 
Ett underliggande motiv till bolagets utkontrakteringar har varit effektivisering och 
kostnadsreducering. Ulf Östman menar att det motivet alltid finns i bakgrunden vid 
utkontrakteringar. Enligt litteraturen finns det dock motiv till outsourcing, t.ex. flexibilitet 
och teknikutveckling, som inte på ett direkt sätt medför kostnadsreduceringar. Dessa 
motiv kan ändå vara viktiga för ett företag eftersom det kan ge en absolut 
konkurrensfördel gentemot andra bolag inom samma bransch. Därför inte kan vi inte 
riktigt hålla med Ulf Östman om att det alltid finns ett kostnadsreduceringsmotiv i botten.  
I en uppsummering av Sydkraft Servicepartner AB:s är det svårt att renodla 
utkontrakteringarna till en ruta i vår Figur 3.179  eftersom motiven är av både strategisk 
och taktisk karaktär. Därför placeras Sydkraft Servicepartner AB:s utkontrakteringar i 
både den undre vänstra rutan och den övre vänstra rutan i figuren. 
 
 
5.4.2 Genomförande 
 
Sydkraft Servicepartner AB har gjort utredningar för att se utvecklingspotentialen hos 
varje verksamhet i bolaget. �Tror vi att vi kommer att bli bäst i Europa på städning, om vi ska 
överdriva lite� (Ulf Östman, vice president, Sydkraft Servicepartner AB). 1993 var t.ex. 
städverksamheten mogen för utkontraktering medan löneadministrationen betraktades 
ligga alltför nära kärnverksamheten, och därmed inte lämplig för utkontraktering.  
 
När en verksamhet utkontrakteras på Sydkraft Servicepartner AB ser företaget till att 
behålla några av de anställda. Härmed anser vi att företaget har förstått vikten av att 
kunna utveckla en bra beställarkompetens internt. Genom att Sydkraft Servicepartner AB 
behåller ett antal duktiga inköpare, vilka vet vad som efterfrågas, minimeras risken för att 
fel tjänster eller varor köps in. Samtidigt säkras en kompetensutveckling genom att denna 
personal håller sig a jour med den allmänna utvecklingen på det aktuella området.  
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När det återstår två leverantörer i urvalsprocessen får personalen vara med och träffa 
dessa två aktörer och framlägga sina synpunkter. Detta bidrar till att personalen på ett 
snabbare sätt kan komma till rätta i den nya verksamheten. Samtidigt minskar det risken 
för dess motvilja att acceptera leverantören som ny arbetsgivare. Genom att Sydkraft 
Serviceparten AB använder sig av denna metod anser vi att den organisatoriska 
komplementariteten förbättras.   
 
Ulf Östman menar att det är först efter det att avtalstiden har löpt ut som de stora 
vinsterna infaller. Det är då tal om en ren upphandling och företaget har då inte heller 
någon personal att ta hänsyn till. Då är det möjligt att välja någon annan leverantör utan 
att behöva göra pålägg för den �överblivna personalen�. Ulf Östmans uttalande tycker vi tyder 
på att Sydkraft Servicepartner AB bedriver en transaktionsinriktad relation med sina 
nuvarande leverantörer. Ett transaktionsbaserat synsätt kan vara lämpligt när 
produkten/tjänsten är standardiserad och verksamheten är av taktisk karaktär, varför 
synsättet kan vara lämpligt hos Sydkraft Servicepartner AB.  
 
5.4.3 Effekter av outsourcing 
 
Ulf Östman talar mycket varmt för de verksamheter som har utkontrakterats och menar 
att motiven har uppfyllts i samtliga fall. Då bolaget bildades 1993 gick verksamheten runt 
på koncernbidrag eftersom det då hade skapat förluster på närmre 33 miljoner. Idag, 
2002, har företaget en vinstmarginal på 4,5 %, något som vi anser tyda på att det har skett 
en ordentlig kostnadseffektivisering i bolaget. Huruvida denna kostnadsreducering är en 
direkt följd av outsourcingen anser vi dock är diskutabelt på grund av att det finns många 
faktorer som påverkar ett företags resultat. Att hänvisa till Sydkraft Servicepartner AB:s 
resultat anser vi därför inte vara någon rättvis utvärdering av utkontrakteringarna. 
 
Enligt Östman har personalen upplevt att utkontrakteringen varit positiv eftersom de 
tidigare tillhörde de perifera delarna av Sydkraft medan de nu tillhör kärnverksamheten i 
sina nya bolag. Detta anser vi vara en positiv effekt skapad genom utkontrakteringen. 
Genom att företaget eftersträvar att sälja in idén om utkontrakteringen bland personalen 
på ett tidigt stadium får företaget bättre resultat på de uppställda motiven. 
 
Företaget har haft mycket bra uppföljning på hur respektive verksamhet har gått före och 
efter utkontrakteringen. Ulf Östman vet exakt vad det kostar att städa en kvadratmeter 
golvyta. Anledningen till att uppföljningsarbetet har varit så välutfört beror på att 
företaget har varit ansvariga för att stödverksamheterna inom Sydkraftkoncernen ska 
fortsätta att fungera dugligt för de andra bolagen. Samtidigt gäller det för bolaget att stå på 
egna ben och överleva konkurrensmässigt eftersom det idag inte får koncernbidrag. 
 
Sammanfattningsvis kommer ovanstående effekter presenteras tillsammans med de motiv 
som legat till grund för utkontrakteringen i en egenkonstruerade modell, vilken återfinns 
på nästa sida. Enligt modellen har Sydkraft Servicepartner AB lyckats uppfylla de motiv 
som har legat till grund för de olika utkontrakteringarna i bolaget, dvs. 
kärnkompetensfokusering och kostnadsbesparing. Enligt modellen kan en bieffekt 
identifieras i form av en ökad kostnadsmedvetenhet bland personalen på 
Sydkraftkoncernen.  
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Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi har kunnat dra utifrån de erfarenheter vi har fått 
från inhämtning av till ämnet tillhörande teori och djupintervjuer av de fyra företag som har ingått i vår 

fallstudie. Detta kapitel kommer avslutas med ett resonemang kring framtida uppsatsämnen som vi 
genom erfarenhet av detta arbete har kommit fram till vara relativt oupptäckta och intressanta för andra 

uppsatsskribenter att fördjupa sig inom. 
 
 
6.1 Motiv 
 
I vårt arbete har vi kommit fram till att det inte finns några större skillnader mellan de 
motiv litteraturen beskriver och de motiv våra fallföretag har haft till att lägga ut en 
verksamhet på en extern leverantör. Det vi menar att vi kan påvisa genom vår 
undersökning är att företag kan lägga ut taktiska verksamheter och uppnå strategiska 
effekter. I vår studie av fyra fallföretag har vi sett att en taktisk verksamhet, som t.ex. 
underhåll på fastigheter och maskiner, har utkontrakterats för att kunna få tillgång till en 
extern leverantörs specialiserade resurser. På detta sätt vill företaget uppnå en 
värdeökning i den egna förädlingsprocessen. Denna slutsats drar vi utifrån Gambro 
Lundia, Trelleborg AB och Sydkraft Servicepartner AB. Samtliga företag har lagt ut  
taktiska verksamheter för att försöka uppnå strategiska effekter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorin beskriver att outsourcing leder till att företag ökar sin flexibilitet. Vi håller med om 
att utkontrakteringar kan öka flexibiliteten för ett företag eftersom det kan anpassa sig till 
förändringar i efterfrågan på ett betydligt snabbare sätt än om aktiviteten behållits internt. 
Samtidigt ser vi risker med att köpa in en produkt/tjänst externt. Om 
leverantörsrelationen inte är tillfredsställande kan detta leda till att kvaliteten brister. Då 
måste företaget lägga resurser på att kvalitetssäkra produkterna/tjänsterna för att inte 
riskera att skada det egna företaget. Denna slutsats om att outsourcing kan leda till ökat 

Figur 6.1 Strategisk vs taktisk outsourcing 
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resursbehov i form av extra kvalitetskontroller drar vi utifrån analysen av Trelleborg AB:s 
utkontraktering av maskinunderhållet. Utkontrakteringen ledde till att, istället för att 
frigöra resurser, bands resurser upp till att göra kontroller på maskinunderhållet och 
emellanåt genomföra underhållet i egen regi. Detta menar vi minskar den flexibilitet ett 
företag kan vinna med en utkontraktering.  
 
 
6.2 Genomförande 
 
Våra fyra fallföretag har genomfört sin outsourcing på helt olika sätt. Det vi har kunnat se 
är att de företag som har lagt ner tid och resurser på att göra en omfattande 
förundersökning av utkontrakteringen har lyckats med att uppfylla de motiv som har legat 
till grund för respektive beslut. Företagen har haft en bra kostnads- och kvalitetsbild 
innan outsourcingen genomfördes. De två företag i vårt uppsatsarbete som inte till fullo 
har lyckats uppnå de uttalade motiven har inte genomfört en ordentlig förundersökning 
och inte heller haft klara och välargumenterade motiv till sin outsourcing. Besluten har 
tagits på central nivå och inte haft en vertikal förankring. Detta kan ge upphov till ett 
förändringsmotstånd bland personalen. Härmed drar vi slutsatsen att det är viktigt för 
företag, som är i gång med eller i framtiden ska outsourca en verksamhet, marknadsför 
intentionen från första början och spela med öppna kort. Trelleborg AB är praktexemplet 
på ett företag som har spelat med dolda kort. Något som vi genom intervjuerna tydligt har 
märkt gett upphov till motvillighet även ett par år efter själva beslutet. Gambro Lundia 
befinner sig på spektrumets motsatta sida. Företaget har från början klart visat, för sin 
personal, avsikterna med att outsourca delar av verksamheten. Detta visade sig i 
inledningsskedet ge upphov till mycket starka känslor och långa diskussioner. Trots detta 
har Gambro Lundia lyckats få med sig personalen och har även uppnått sina motiv. 
Självklart resulterar stora förändringar i oroligheter bland personalen. Genom att klargöra 
motiven på ett tidigt stadium får dock personalen en längre bearbetningsperiod och 
hinner på så sätt lättare acceptera beslutet. 
 
I analysen av Trelleborg AB och Eslövs Kommun framkom det att det funnit en brist på 
leverantörer i urvalsprocessen. Detta har haft en inverkan på resultatet eftersom ett större 
urval ger en större möjlighet att få tillgång till det man efterfrågar. Båda dessa parter har 
vid intervjutillfällena uppgett att det har varit problem med för få leverantörer. Ett annat 
problem med för få leverantörer är risken med att en leverantör får för stor 
marknadsandel och därmed slår ut resterande leverantörer. Den kvarvarande leverantören 
kan då ta ut överpriser på produkten/tjänsten. Ytterligare en effekt av en 
monopolställning är att kompetens kan gå förlorad genom att de andra leverantörerna har 
slagits ut.  Om detta förhållande råder är det viktigt att företaget noggrant analyserar den 
egna verksamheten för att se om aktiviteten överhuvudtaget behöver utkontrakteras. 
Bristen på leverantörer kan ha varit en av de anledningar som ligger bakom att Eslövs 
kommun och Trelleborg AB inte har fått den teknikutveckling de har velat ha.  
  
Ytterliggare en slutsats vi kan dra från våra observationer är att beställarkompetensen är 
mycket viktig. På våra fallföretag har vi kunnat utläsa att de företag som behållit 
kompetens i samband med utkontrakteringen har lyckats bättre med att få de 
produkter/tjänster företagen efterfrågat. Det är en viktig slutsats vi kan dra i och med att 
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det är extremt dyrt att ta tillbaka verksamheten. Det kan bli fallet om företaget inte kan 
kvalitetssäkra leverantörens varor/tjänster genom beställarkompetens. Om företaget 
behåller en viss beställarkompetens kommer det i framtiden underlätta när bolaget ska 
utvärdera utkontrakteringen.  
 
 
6.3 Bieffekter 
 
Efter det att vi har jämfört de motiv som våra fallföretag angav med de faktiska resultaten 
av outsourcingbesluten har vi identifierat ett antal bieffekter som inte fanns med i deras 
ursprungliga beräkningar. Bieffekter är något som troligtvis alltid uppstår vid större 
omstruktureringar och andra förändringar, vilka kan ge både positiva och negativa 
överraskningar. De bieffekter vi har kunnat identifiera genom att analysera 
genomförandet av fallföretagens utkontrakteringar är dels en ökad kostnadsmedvetenhet 
bland personalen och dels att resurser frigörs genom en minskad leverantörsbas. En ökad 
kostnadsmedvetenhet har framkommit i tre av våra fyra fallföretag. Detta indikerar på att 
företag bör öka medvetenheten om denna effekt för att få en rättvis bild av vad 
utkontrakteringen i realiteten kommer innebära. Anledningen till att personalen blir mer 
kostnadsmedveten när en verksamhet outsourcas till en extern leverantör är att 
debiteringsprocessen förändras. När ett inköp görs av en viss produkt/tjänst får 
ekonomiavdelningen en faktura vilken debiteras på berörd avdelning. Gränssnittet 
framträder tydligare för samtliga anställda vilka därmed blir mer försiktiga och 
sparsamma.  

 
�Kostar det något att ta hissen?� (Okänd anställd, Sydkraft AB) 

 
�Man tänker sig ju för innan man kopierar något� (Lize Bröndum, Ekonomichef, Eslövs 

kommun) 
 

�Tidigare var det lätt för Åke på Personalavdelningen att gå ner till Vaktmästeriet och  fråga om 
han inte kunde måla rummet gult� (Mikael Senneby, Ekonomichef, Gambro Lundia) 

 
Den andra bieffekten som vi har identifierat är att företag minskar sin leverantörsbas vid 
utkontraktering. Här frigör företaget resurser som oftast inte finns medräknade i 
beslutsprocessen. De frigjorda resurserna består i att leverantören tar över 
inköpsfunktionen för verksamheten som utkontrakterats. Det leder till att företaget som 
utkontrakterat frigör resurser tidigare ämnade att underhålla leverantörsrelationen. För 
vissa företag kan det innebära stora administrativa resursbesparingar.  
 
 
6.4 Uppslag till framtida uppsatser  
 
Under arbetes gång med denna uppsats har vi upptäckt intressanta områden som vi av 
tidsskäl eller relevans till vår uppsats inte har kunnat utveckla. 
 
Ett intressant område vi har stött på är de effekter utkontraktering får på personalen hos 
det företag som utkontrakterar. Vi anser att det kan vara ett potentiellt uppsatsämne, dels 
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för att det finns ett kunskapsgap i litteraturen, dels för en bristande förståelse hos 
företagen för hur viktig denna fråga är för utkontrakteringens resultat.  
 
�Outsourcing handlar till 80% om människor�( Hans Eklund, Outsourcingansvarig HP, 
Provisa information AB) Genom de intervjuer som vi har gjort med våra fyra fallföretag 
har det framkommit att personalproblemen har blivit större än vad som förväntades.  
Genom att det har saknats en beredskap för dessa effekter har det krävt extra resurser. 
Det är av stor vikt att det utkontrakterande företaget marknadsför förändringen för sina 
anställda eftersom det i vissa fall kan få betydelse för om utkontrakteringen kan ses som 
lyckad eller inte. Vi anser att det kan vara av intresse för kommande uppsatsgrupper att 
identifiera faktorer som är viktiga för att få anställda positivt inställda till 
utkontrakteringar. 
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 Bilaga 1 Intervjuguide 
 

• Vilka verksamheter har Ni valt att outsourca? 
o Vilken vikt har denna verksamhet för företaget 

• Vilka var de främsta skälen till att Ni valde att outsourca dessa verksamheter? 
o Fokusering på kärnkompetens 
o Frigöra Resurser 
o Öka likviditeten 
o Öka flexibiliteten 
o Kostnadsbesparing 
o Kvalitetstänkande 
o Kompetensutveckling 

• När och av vem identifierades behovet av att lägga ut verksamheten? 
o Aktieägarna, styrelsen, huvudägarna, ekonomisk lågkonjunktur, 

sammanslagning. 
• Gjordes det någon utvärdering av den aktuella verksamheten innan beslutet 

fattades vad det gäller kvalitet och kostnad? 
• Identifierades mätbara variabler på hur en uppföljning skulle kunna genomföras av 

den utkontrakterade verksamheten, och i så fall vilka var dessa variabler? 
o T.ex. kostnad per kg tryckt papper nu och då 
o Antal feltryck nu och då 

• Har en uppföljning och utvärdering av outsourcingen genomförts? 
o Hur sker uppföljningen och när sker den? 
o Har uppföljningsarbetet förändrats under tiden? 
o Kan vi få ta del av detta? 

• Hur fungerade processen med att identifiera leverantörer? 
• Hur många leverantörsanbud togs in? 

o Hur gjordes bedömning av dessa anbud? 
• Hur utformades avtalet? 

o Finns avtal tillgängliga? 
• Hur har personalen påverkats? 

o Hur uppfattade personalen förändringarna? 
o Fanns/finns det invändningar mot beslutet? 

• Hur har övriga leverantörer påverkats av Ert outsourcingbeslut? 
o Har Ni samma antal leverantörer nu som innan beslutet? 
o Har relationen till övriga leverantörer förändrats? 

• Vad har outsourcingen inneburit och gett för resultat? 
o Om flexibilitet uppnåtts, hur utnyttjas denna i företaget? 
o Om kostnadsreducering uppnåtts, hur har dessa kapital använts. 
o Har kompetensen i företaget förändrats? 
o Har det blivit högre kvalitet? 

• Vilka typer av resurser har frigjorts? 
o Fysiskt kapital, realkapital och humankapital 

• Har de syften som outsourcingen grundades på blivit uppfyllda? 
 


