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1. Inledning  
Vad vore en hjärnkirurg utan sjuksystrar, röntgen, sin skalpell och andra element som gör en 

operation möjlig. För att en operation ska lyckas krävs det att samtliga resurser samarbetar 

och strävar mot samma mål (Grant, 2005:144). 

 

Precis som Grant påvisar vikten av att alla redskap i en operationssal har en betydelse för en 

operation har ett företags olika aktiviteter en betydelse för hela företaget. På en 

konkurrenskraftig marknad tävlar företag om varje kund och väljer att fokusera på de 

kärnkompetenser som de kan bäst. Men räcker det idag att koncentrera sig på 

kärnkompetenserna? I takt med att tjänstesamhället växer och tjänsterna runt produkten, 

stödtjänster, blir viktigare måste företagen anpassa sig till marknaden och efterfrågan. På 

senare år har företag valt att lägga ut en del av sina tjänster och låta andra sköta den 

verksamheten eftersom den inte anses vara en del av den produkt som de slutligen vill sälja 

till sin kund. Citatet ovan tyder på den betydelse som varje aktivitet har inom ett företag. Då 

tjänster fått en mer betydande roll i dagens företagsamhet vill vi undersöka om insourcing av 

stödtjänster kan stärka ett företags kärnverksamhet.  

1.1 Problembeskrivning 

I alla företag oavsett bransch finns det många stödtjänster som påverkar det dagliga arbetet. 

Det är tjänster som sällan är direkt inkomstbringande och därav får de inte den 

uppmärksamhet som de kräver, vi väljer att benämna de tjänsterna som stödtjänster. Det kan 

till exempel vara en personalmatsal, kundservice eller fakturering. Detta är exempel på 

verksamheter inom företag som läggs ut till externa leverantörer, även känt som outsourcing. 

Genom att outsourca avdelningar där funktionen inte är direkt kopplad till kärnkompetensen 

följer företag Axelssons (1998:204) teori om att outsourca de aktiviteter han kallar för 

periferiaktiviteter, i denna aktivitet inkluderas ofta stödtjänsterna. Axelsson tar inte hänsyn till 

de värdeskapande tjänsterna, det gör däremot McPhee och Wheeler. De har utvecklat Porters 

värdekedja, där de behåller resonemanget om att alla aktiviteter tillsammans skapar värde för 

företaget men de har förstärkt den med tillägg om betydelsen av tjänster och andra opåtagliga 

aktiviteter (McPhee, Wheeler, 2004:40). Grönroos (2004:58) beskriver tjänster som processer 

där leverantören och kunden samspelar i produktionen samt att tjänsten konsumeras samtidigt 

som den produceras. Tjänster blir därmed viktigare för alla företag eftersom det är 
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interaktionen i tjänsteprocessen som kan skapa långvariga relationer till kunderna. Ett företag 

representeras av den personal som bemöter kunden. För att denna interaktion skall förmedla 

ett positivt budskap är det viktigt att den interna marknadsföringen fungerar väl.  

Det läggs ett stort fokus på de inkomstbrinnande aktiviteterna inom företag. På en allt mer 

konkurrensintensiv marknad försöker företag hitta lösningar för att differentiera sig. Vi vill 

undersöka vilken inverkan det har på ett företag som väljer att behålla eller hämta hem de 

aktiviteter som skapar ett mervärde. De här funktionerna behöver inte ha en direkt koppling 

till kunderna, utan är mer en funktion som underlättar den dagliga verksamheten. 

Faktureringshantering är en funktion inom ett företag som kan förbises och. Problematiken 

med outsourcing av faktureringshantering uppstår exempelvis när kunden vill komma i 

kontakt med företaget som levererar en vara eller en tjänst istället blir kopplad till en extern 

leverantör som enbart sköter faktureringen och inget annat. Detta kan skapa irritation och 

förvirring för kunden. Den här situationen kan uppstå även för andra aktiviteter som 

tillexempel kundtjänst eller ekonomiavdelning etc.  

Ovanstående diskussion illustrerar vikten av stödtjänsterna och hur de påverkar 

kärnverksamheten. Tjänster som är relaterade till ett företags framgång borde ligga nära deras 

intresse. Chapman och Andrade (1997:89) menar att insourcing är i utvecklingsstadiet, men 

kopplingen till tjänster är relativt outforskat. När insourcing behandlas i litteraturen görs det 

främst genom att industriföretag väljer att själva börja producera de verksamheter som 

leverantörer tidigare drivit. Schneiderjans (2005:3) definierar det som en återhämtning av 

företagets verksamheter. Grönroos argumenterar för hur tjänster skapar ett mervärde för ett 

företag. Vi väljer att se insourcing som ett taktiskt beslut där ett företag väljer att utnyttja den 

kompetens och de resurser som finns internt för att differentiera sin produkt eller tjänst. Vi har 

observerat att det inte finns någon teori eller skrift om insourcing av stödtjänster, vi har 

således funnit en kunskapslucka. Anledning till att insourcing av stödtjänster inte har 

behandlats tidigare tror vi beror på att företag har ett vinstsyfte samtidigt som de ser 

stödtjänsterna som en icke direkt inkomstbringande aktivitet. Detta menar vi beror på att 

insourcing fortfarande är ett nytt begrepp. Samtidigt har stödtjänsters betydelse för en 

verksamhet inte belysts fullt ut. Genom att beskriva och analysera insourcing av stödtjänster 

vill vi undersöka hur ett företags kärnverksamhet påverkas genom insourcing av stödtjänster.   
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera insourcing av stödtjänster. 

1.4 Frågeställning 

Hur kan insourcing av en stödtjänst stärka kärnverksamheten i ett företag? 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel, varav det första var den inledande delen som presenterade 

ämnet och problemformuleringen som tillsammans bidrog till syftet och frågeställningen. 

Kapitel två kommer att skildra det tillvägagångssätt som vi valt, den teoretiska ramen samt val 

av empiriskt material. I kapitel tre kommer vi att presentera de olika teorierna som vi 

använder oss utav under uppsatsens gång. Kapitel fyra kommer att presentera det empiriska 

materialet vilket består av fem företag som har valt att insourca stödtjänster. Kapitlen tre och 

fyra kommer att ligga grund till analys och diskussionen i kapitel fem. Kapitel sex kommer att 

presentera de slutsatser som grundas på analysen och diskussionen.     

 

 

6. Slutsatser, trovärdighet och framtida forskning

5. Överväganden vid insourcing av tjänster

4.  Fem företag som valt att insourca stödtjänster3. Insourcing av stödtjänster

2. Metod

1. Inledning
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2. Metod 
I följande avsnitt redogör vi för de val vi har gjort vid insamlandet av teori och empiri. Vi 

redovisar även för hur vi har gått tillväga vid insamlandet och slutligen beskriver vi hur 

teorin och empirin används genom uppsatsen och för att komma fram till ett resultat.  

2.1 Tillvägagångssätt  
Valet av ämne föddes i januari 2008. Idén handlade först om ett hotellkoncept för IKEA i 

Helsingborg. Detta koncept skulle baseras på att IKEA byggde och drev ett eget 

personalhotell, då de lägger cirka 10 000 hotellnätter årligen i Helsingborg. Efterforskningen 

om detta projekt kom att handla om insourcing, ett förhållandevis nytt begrepp där företag 

återhämtar tjänster som tidigare legat ute hos leverantörer. Hotellnätter är ett vanligt exempel 

på en stödtjänst som företag ofta outsourcar. Problematiken med ämnet ligger i att det ännu är 

tämligen outforskat. Samtidigt valde vi att frångå hotellkonceptet efter att ha intervjuat 

Gunilla Olofsson på IKEA och istället fokusera på de tjänster som de redan har insourcade, 

däribland deras resetjänst. Vi ansåg att vi skulle bidra mer med en uppsats om insourcing av 

stödtjänster.  

Vårt val av teorier ligger till grund för hur vår uppsats är uppbyggd, en deduktivansats 

(Bryman, 2002:22). Eftersom uppsatsen syftar till att beskriva och analysera insourcing av 

stödtjänster är det av stor vikt att redovisa för tjänsters egenskaper och särdrag. Vi redogör 

därefter för teorin om kärnkompetenser för att den är relevant när företag fattar beslut om in- 

eller outsourcing och teorier om värdekedjan för att den beskriver värdet av företagets alla 

aktiviteter. Teori om in- och outsourcing kommer att behandlas när vi har redogjort för de 

teorier som är tillämpningsbara på vårt valda ämne kommer vi att redovisa för fem företag 

som har valt att insourca stödtjänster i sin verksamhet.  Vi har valt att presentera företagen 

som fem olika fall där motiven för insourcing av stödtjänster skiljer sig åt. De olika fallens 

särdrag och likheter kommer att utgöra en grund i analysen där vi med hjälp av teorin lyfter 

fram effekterna av insourcing av stödtjänster. Analysen är integrerad med diskussion och är 

uppdelad i tre avsnitt om den kontrollen som uppstår när företag insourcar stödtjänster. 

Därefter kommer vi arr redogöra för ett antal kriterier som ett företag bör uppfylla innan de 

väljer att insourca stödtjänster. Därefter redovisar vi resultatet av hur insourcing av 

stödtjänster påverkar företags kärnverksamhet. Slutligen granskar vi resultatets trovärdighet 

vilket mynnar ut i förslag till framtida forskning.  
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2.2 Val av teori 

Efter val av ämne började vi söka efter information om insourcing av tjänster. Tjänster är ett 

väl utstuderat ämne och vi fann snabbt många relevanta teorier. Teorier om insourcing var 

svårare att hitta men efter att ha tagit utgångspunkt i motsatsordet outsourcing fann vi även 

där tillämplig fakta. Vi har samlat in och läst relevant teori och sedan valt ut de delar som har 

lämpat sig för vårt syfte med uppsatsen. Vi har gjort omfattande artikelsökningar via Lunds 

Universitets sökmotor för artiklar (ELIN) och har där hittat relevant fakta om insourcing. Vi 

har även lagt stor vikt vid de artiklar som finns publicerade om insourcing och på så sätt 

införskaffat oss mer kunskap om ämnet. Vi har genomgående varit medvetna om att 

tillförlitligheten kan vara sämre i publicerade artiklar, men har genom att tillämpa dem på den 

facklitteratur som vi har med i uppsatsen anser vi att vi lyckats bibehålla validiteten (Bryman: 

2002:43-44). Utifrån teorierna har vi valt att fokusera på tjänsters särdrag, vikten av intern 

relationsmarknadsföring, kärnkompetens, värdekedjan samt outsourcing och insourcing. 

 

Vi har använt litteratur om ledarskap och företagsekonomi eftersom den delvis berör 

insourcing. Då uppsatsen är riktad mot stödtjänster har vi även använt oss av teorier som varit 

genomgående i Service Management utbildningen för att tillämpa tjänster på huvudämnet 

insourcing. Vi har främst använt oss utav professorn i service och relationsmarknadsföring, 

Christian Grönroos bok Service Management och Marketing – en CRM ansats för att beskriva 

tjänster och deras särdrag. Ekonomiprofessor Philip Kotlers bok Principles of Marketing har 

legat till grund för vikten av relationer och intern marknadsföring.  

 

De teorier som vi har använt oss av om insourcing och outsourcing har vi genomgående funnit 

i samma böcker. Marknadsföringsprofessor Björn Axelsson behandlar beslut gällande in- eller 

outsourcing i sin bok Företag köper tjänster. Axelsson behandlar även kärnkompetensens 

betydelse för ett företags lönsamhet. Axelsson kategoriserar ett företag i fem olika aktiviteter, 

där han menar att det som ligger längst ifrån kärnkompetensen kan outsourcas. Professor C.K. 

Prahalad skriver om vilka kriterier kärnkompetensen måste uppfylla.   

 

Michael E. Porter är en erkänd doktor vid Harvard Business School som 1985 kom ut med 

värdekedjan vilken beskriver ett företags alla aktiviteter. I kontrast till den skriver konsulten 

Wayne McPhee och dekanen David Wheeler om den utvecklade värdekedjans betydelse för 
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den slutliga produkten till kunden, varpå vi menar att tjänster som möjligtvis ligger långt från 

kärnkompetens ändå har stor betydelse för den slutliga produkt ett företag levererar till sin 

kund. Professor Joe Peppard och doktor Anna Rylander riktar också kritik mot Porters 

värdekedja, då de menar att den använts länge och är i behov av en modifiering. Professor 

Robert Grant delar in ett företag i olika aktivieter. Carl Long och Mary Vickers-Koch är båda 

delägare i en konsultfirma som bär deras efternamn. De specialiserar sig på ledarskaps- och 

servicekvalitetsfrågor och menar att alla aktiviteter bör samverka. Professor Robert N. 

Anthony och Professor Vijay Govindarajan har delat upp värdekedjan i primära och 

stödaktiviteter. 

Vi har använt oss av Marc J. Schniederjans bok Outsourcing and Insourcing in an 

International Context, som är professor i Management. Per Jenster professor i strategiskt 

ledarskap och marknadsföring har skrivit boken Outsourcing Insourcing som vi har använt 

oss för att hitta värdefull historik om outsourcing. Vidare har vi även tagit del av ingenjören 

och civilekonomen Jonas Bernhardsson och civilekonomen Mikael Carlssons bok Ekonomi 

för chefer som på ett praktiskt sätt beskriver hur utbrett outsourcing är bland svenska företag. 

Bengt Karlöf är en framträdande föreläsare, konsult och författare inom företagsledning. Han 

lyfter fram de ekonomiska aspekterna gällande valet av in eller outsourcing. Författarinnan 

Judy Artunian skriver om riskerna med outsourcing. Michael Milgate arbetar som konsult och 

menar att outsourcing kan leda till högre förväntningar från den part som hyr in en extern 

leverantör.  

 

2.3 Val av Empiri 

Uppsatsen grundar sig främst på den teori som vi tagit del av samt den empiri som har samlats 

in för att styrka och illustrera insourcing av stödtjänster. Vår empiriinsamling kan delas in i 

tre delar.  

1. Intervju med Travel Manager på IKEA   

2. Frågor till verkställande direktör på Kemira AB 

3. Fallföretag 

 

Vi utförde en intervju med Gunilla Olofsson, Travel Manager för IKEA Sverige. Vi valde 

IKEA för att de är ett företag som har valt att bibehålla och utvecklat många delar av sin 
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verksamhet inom företaget. De har egna verksamheter inom bland annat bank, logistik och 

även egen restaurangverksamhet. IKEA är intressant för vår uppsats då det är ett 

detaljhandelsföretag med många tjänsterelaterade funktioner inom företaget.  

Vi fick kontakt med Gunilla Olofsson, travel manager på IKEA, genom Ann-Charlotte 

Janhagen, Bransch Koordinator vid institutionen för Service Management, Lunds Universitet. 

En första kontakt gjordes per telefon, där vi bokade en tid för att träffas. En intervjumall 

(bilaga 1) skickades till Gunilla per e-post. Frågorna till Gunilla Olofsson grundades sig på 

hur IKEA skulle kunna insourca ett personalhotell i Helsingborg. Intervjun ägde rum på 

IKEAs resetjänstskontor i Älmhult, måndagen den 5 maj 2008 kl. 09:00 och spelades in med 

en Mp3-spelare. Vi förde även anteckningar under intervjun, men ansåg att det var viktigt att 

spela in för att inte gå miste om någon viktig information. Intervjun varade i cirka 45 minuter 

och var kvalitativt semistrukturerad (Bryman, 2002:127), det vill säga att den var som ett 

samtal, fast en intervjumall användes, och det fanns utrymme för att ställa ytterligare frågor 

när vi kände att det behövdes. Då intresset för ett insourcat personalhotell var svalt valde vi 

istället att fokusera på den redan insourcade resetjänsten. Vi transkriberade intervjun för att 

kunna använda den i vårt empiriska avsnitt.  

 

Eftersom en intervju ofta är subjektiv, var det viktigt att samla in andra relevanta fall för att 

behålla objektiviteten i uppsatsen (Holme, Solvang. 1996:326). För att skapa oss en bild av 

hur ett annat företag ser på insourcing av stödtjänster, skrev vi tre frågor som vi skickade till 

Kemira Kemi i Helsingborg, ett erkänt kemiföretag främst aktiva inom massa-, 

pappersindustrin och tvättmedelsindustrin, som ingår i den finska koncernen Kemira Oy. 

Kemiras verkställande direktör Lennart Albertsson gav oss konstruktiva svar på de tre 

frågorna. Vi valde Kemira på grund av vi redan funnit empiri om att de hade insourcat, 

informationen erhöll vi från kandidatuppsatsen Är gräset grönare på andra sidan? – en 

fallstudie över tre företags motiv till outsourcing och insourcing – skriven av Per Annerstedt, 

Malena Boström, Frida Eriksson och Hermine Tham. De två fallen om Kronosept AB och 

Unilever Best Food AB:s erfarenheter om insourcing kommer från kandidatuppsatsen Valet 

att inte outsourca – en kvalitativ studie av supportfunktioner i två fall företag skriven av 

Matilda Carlsson och Thomas Munk af Rosenschöld. Båda uppsatserna är skrivna vid 

företagsekonomiska institutionen på Lunds Universitet. 
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Artiklarna om Skandias val till insourcing av IT-driften fann vi genom sökmotor Google. 

Artiklarna var publicerade på två olika hemsidor där båda hade intervjuat den ansvarige för 

insourcingbeslutet. Denna empiri valde vi för att den på ett bra sätt illustrerar insourcing av en 

stödtjänst. 
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3. Insourcing av stödtjänster 

3. 1 Från produktperspektiv till tjänsteperspektiv 

Vi kommer i följande avsnitt att presentera den förändring som skett där tjänstens betydelse 

har ökat. Avsnittet ämnar även klargöra för tjänstens särart där vi lyfter fram det funktionella 

värdet hos en tjänst. Utöver det vill vi påvisa vikten av relationer och hur den interna 

marknadsföringen påverkar företaget.  

I takt med att tjänstesamhället har vuxit fram har tjänstens betydelse för världsekonomin ökat. 

En ekonomi kan ses som en process som skapar ett mervärde för en kund. Alla stora 

ekonomier har någon form av process, vare sig om det är en produkt eller en tjänst. 

Producerande företag tar råvaror i form av påtagliga medel och förädlar sin produkt, medan en 

tjänst produceras med opåtagliga medel (Bryson, 2004:17 ff). Med ekonomier menar Bryson 

(2004:19) allt från enskilda företag till nationella ekonomier. Grönroos (2004:58) definierar 

tjänster på följande sätt; 

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtaliga aktiviteter som 

vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal 

och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 

lösningar på kundens problem.”  

Det finns olika egenskaper som skiljer en tjänst från en produkt, en tjänst är till exempel en 

process som delvis eller helt produceras och konsumeras samtidigt, det vill säga att kunden är 

delaktig i produktionsprocessen. Andra egenskaper som skiljer en tjänst åt är att de är 

heterogena, det vill säga det inte går att kopiera en tjänsteprocess. Det går heller inte att 

överlåta en tjänst till någon annan, eller att lagerföra den. Marknadsföringen sker i processen, 

där kunden blir genast påverkad av budskapet (Grönroos, 2004:58-60). Tjänsteprocessen 

består i huvudsak av två delar; vad man får ut av tjänsten, även benämnt som det tekniska 

värdet, och hur man får tjänsten, alltså det funktionella värdet. Det kan illustreras genom en 

person som besöker en restaurang. Själva måltiden är det tekniska värdet, medan hur 

servitören bemöter kunden och restaurangens atmosfär kallas för det funktionella värdet. Om 

de här två faktorerna i tjänsteprocessen stämmer överrens med varandra skapas ett mervärde 

som kunden tar med sig (Grönroos, 2004:75-77). Många tjänster som finns inom ett företag 
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anses inte tillhöra kärnverksamheten då de inte är direkt inkomstbringande, exempel på de 

tjänsterna kan vara fakturering och klagomålshantering. Även om de här tjänsterna inte är 

direkt kopplade till kärnkompetensen, bidrar de i högsta grad till hur företaget uppfattas utåt 

sett. En aspekt på hur de stärker kärnverksamheten kan vara hur snabbt ett klagomål hanteras, 

eller hur snabbt en faktura skickas ut och att den är korrekt strukturerad (Grönroos, 2004:13). 

 

Tjänster skiljer sig från en produkt, eftersom de består av relationer som företag skapar med 

sina kunder. Därför är det viktigt att ett företag har rätt personal som kan genom en process 

producera en tjänst med kunden. Grönroos (2004:85) benämner det som sanningens 

ögonblick. Det är i sanningens ögonblick som den interaktiva marknadsföringen tar plats, det 

är den marknadsföring som sker mellan kunden och personalen (Kotler, 2006:66). Eftersom 

en tjänst är opåtaglig produceras och konsumeras den samtidigt. Därför är det viktigt att ha 

kompetent och motiverad personal i den position där produktionen sker. Till skillnad från 

tillverkningsindustrin är alltså de anställda en del av processen (Kotler, 2006:357). För att 

denna process ska fungera måste de anställda tro på det budskap som företaget vill förmedla 

till sina kunder. Det är därför viktigt att få dem att utvärdera och sedermera tro på budskapet. 

De anställda är en viktig tillgång för framgång, och företaget måste således ta vara på dem 

och se dem som sina kunder (Kotler, 2006:357). Grönros (2004:366) kallar de anställda för 

deltidsmarknadsförare. Han menar att företag först och främst måste se till den interna 

marknaden i tjänsteprocessen. En studie visar att det finns ett direkt samband mellan de 

anställdas tillfredställelse med sin situation inom företaget och kundens tillfredställelse. Den 

visar att varje ökning av de anställdas tillfredställelse på mellan 3 – 5 procent, ökar 

tillfredställelsen hos kunderna med 1 procent, som i sin tur generar 1 procent mer vinst för 

företaget (Kotler, 2006:358). 

  

Det som företaget förmedlar utåt, den externa marknadsföringen, står i direkt relation till den 

interna. För att ett företag skall kunna upprätthålla vad de lovar i sin marknadsföring är det 

essentiellt att även de som levererar tjänsten tror på konceptet. Kotler kallar det för Service 

Profit Chain. Enligt denna teori kan ett företags framgång förklaras med den kommunikation 

som finns mellan chefer, anställda och kunder. Lönsamheten är alltså ett resultat av hur nöjda 

kunder och anställda företaget har. Om företaget förmedlar marknadsföringen inåt i 

organisationen får de motiverade medarbetare vilket skapar en god arbetsmiljö. Eftersom det 

är medarbetarna som förmedlar företagets budskap till kunderna blir det lättare för de 
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anställda, om de känner att deras position inom företaget värdesätts, att göra ett gott intryck 

(Armstrong, Kotler, 2002:307-310). 

 
Modell : tjänstemarknadsföring (Armstrong, Kotler 2002:310) 

 

Den interna marknadsföringen innebär att företaget satsar på sin personal. Det kan ske i olika 

former, vilka kan vara träning, support och annan form av motivering. Om en anställd känner 

att den blir omhändertagen blir den slutliga produkten mycket bättre. Det gäller således att 

motivera sin personal och få denne att känna sig uppskattad. På så sätt bidrar den interna 

marknadsföringen till fördelaktiga relationer. Tillskillnad från den traditionella 

marknadsföringen bedöms den interaktiva marknadsföring direkt vid köptillfället, för att 

kunna konkurrera på mer konkurrenskraftig marknad måste positiv intern marknadsföring 

eftersträvas (Armstrong, Kotler 2002:307-310) 

 

Vi har i avsnittet kommit fram till att tjänster bidrar till att företagets relationer blir bättre och 

genom relationerna skapa mervärde för kunderna. Eftersom att tjänster produceras samtidigt 

som de konsumeras ökar vikten av personalens engagemang. En motiverad personalstyrka 

bidrar till att den funktionella kvaliteten ökar. Detta är en viktig konkurrensfördel som ett 

företag kan dra nytta av för att erbjuda ett särskiljande mervärde. En motiverad och engagerad 

personal kan uppnås genom att den interna marknadsföringen får en större betydelse för 

företaget. Genom att insourca stödtjänsterna får företagen en bättre kontroll över personalens 

kompetens och hur de levererar tjänsterna vilket slutligen påverkar kärnverksamheten. 

 

Företaget

AnställdaKunden
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5. Periferiaktiviteter 

4. Avskiljbara aktiviteter 

3. Stödaktivitet 

2. Kärnkompetens 

1. Spjutspets 

Låg strategisk vikt 

Hög strategisk vikt 

Modell 3.1.1 skilda kompetenser i dimensionen periferi-
kärna (Axelsson,1998:204) 

3.2 Beslut vid in- och outsourcing 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva en modell som kategoriserar ett företags olika 

aktiviteter som underlättar för beslut vid in- och outsourcing. Modellen består av fem olika 

kategorier, där kärnkompetensen ligger i fokus.  

När ett outsourcing eller insourcing beslut ska fattas är det av stor vikt att klargöra vilken roll 

de olika aktiviteterna har i organisationen.  Exempel på aktiviteter kan vara produktion, 

marknadsföring eller telefonsupport. Axelsson (1998:203) sorterar företagets aktiviteter i fem 

kategorier; spjutspets, kärnkompetens, stöd-, avskiljbara- och periferi- aktiviteter. Genom att 

göra den kategoriseringen av de aktiviteter som finns inom organisationen kan företaget 

lättare avgöra vid beslut om outsourcing eller insourcing. Ju närmare aktiviteten är till 

kärnkompetensen desto viktigare är det att aktiviteten stannar inom organisationen, det vill 

säga att periferiaktiviteterna som är längst bort från kärnan kan outsourcas (Axelsson, 

1998:204-205).  

  

Enligt Prahalad (1993:45) har kärnkompetensen olika egenskaper och de måste uppfylla 

följande tre kriterier. En kärnkompetens ska generera till ett unikt värde som företaget 

differentierar sig med. Kärnkompetensen ska inte gå att kopiera och att den inte får vara 

vanlig på marknaden. Det sista kriteriet enligt Prahalad är att kärnkompetensen inte är direkt 

bunden till en produkt eller tjänst, den ska gå att applicera på hela företaget. Det stöds av 

Bengtsson, Berggren och Lind (2005:54) i boken Alternativ till outsourcing som definierar 
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kärnkompetens som något unikt och särskiljande från deras konkurrenter. De är varaktiga, 

svåra att kopiera samt att de kan utnyttjas för olika produkter och marknader.  

 

Spjutspetsaktiviteter 

Spjutspets är den aktivitet som är av störst vikt för företaget när det gäller deras långsiktiga 

konkurrensförmåga (Axelsson, 1998:203). Konkurrensförmågan kan vara att företaget besitter 

en viss kunskap som inte är någon annan lik och om denna utvecklas kan den ge företaget 

fördelar i framtiden gentemot sina konkurrenter. 

 

Kärnkompetens  

Kärnkompetens är grunden till organisationen och den formar resten av verksamhetens 

aktiviteter (Axelsson, 1998:203). Kärnkompetensen är anledningen till varför företaget 

existerar, exempel på en sådan aktivitet är produktionen och försäljningen av möbler för ett 

möbelföretag.  

 

Stödaktiviteter 

För att kärnkompetensen ska fungera är den beroende av andra aktiviteter, så kallade 

stödaktiviteter (Axelsson, 1998:203). En stödaktivitet för ett möbelföretag skulle kunna vara 

logistik, det vill säga transporten från fabrikerna, centrallagret till varuhusen.  

 

Avskiljbara aktiviteter 

De avskiljbara aktiviteterna hör till huvudprocesserna men har inte någon aktiv del i 

kärnkompetensen och kan därför lätt avskiljas (Axelsson, 1998:204).   

 

Periferiaktiviteter 

Periferiaktiviteter är de aktiviteter som inte är avgörande eller har en direkt koppling till 

företagets huvudprocesser. Det skulle kunna vara en restaurang i ett möbelvaruhus (Axelsson, 

1998:204).  

 

Företag har sedan länge fokuserat på sin kärnkompetens och genom det fokuset skapat 

konkurrensfördelar. Stödtjänsterna ses ofta som periferiaktiviteter och är något som inte har 

en direkt koppling till kärnkompetensen och är inte direkt inkomstbringande vilket medför till 

att de oftast läggs ut till externa leverantörer. Skillnaden mellan stödtjänster och 
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stödaktiviteter är att stödaktiviteten har en direkt koppling till kärnkompetensen samt att 

kärnkompetensen inte fungerar utan den. Då företagsamhet har andra förutsättningar idag har 

stödtjänsterna fått en större betydelse för företaget, genom att insourca de stödtjänster kan 

kärnverksamheten stärkas. 

 

3.3 Värdekedjan 

Vi kommer i följande avsnitt att redovisa för Porters värdekedja som beskriver vikten av 

helheten i ett företag. Den ligger till grund för ”added-value chain”, som konstaterar att 

immateriella värden har ökat i betydelse.  

 

Värdekedjan delar in företagets olika aktiviteter i två kategorier primära- och 

stödjandeaktiviteterna. Tillsammans skapar de ett kundvärde och konkurrensfördelar 

(Anthony,  Govindarajan, 2004:358). De primära aktiviteterna är ingående logistik, 

produktion, utgående logistik och kundservice.  

 
 

Med ingående logistik menar Porter mottagandet av leveransen, lagrandet och vidare 

distributionen. Produktionen är alla de aktiviteter som är direkt kopplade till 

produktionsprocessen, det vill säga produktionen från råvara till produkt. Den utgående 

logistiken är de aktiviteter som krävs för att leverera den färdiga produkten till kunden, de kan 

Modell 3.2.1 Porters valuechain                             
(Källa:provenmodels.com) 
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till exempel vara lagerföring och transport (Porter, 1990:40). Marknadsföring och försäljning 

är de aktiviteter som krävs för att få kunden att konsumera produkten, de kan till exempel vara 

val av kommunikationskanaler samt prissättning (Porter, 2004:40). Den sista primära 

aktiviteten är kundservice, de är värdehöjande aktiviteter som till exempel support och 

rådgivning (Porter, 1990:40). Den andra kategorin är stödjande aktiviteter, aktiviteter som 

personalavdelning, företagets infrastruktur, teknologiskt utveckling samt inköp (Grant, 

2005;145-146). Med inköp menar Porter (2004:41) allt inköp som leder till en slutprodukt, det 

kan vara allt ifrån att köpa råvaror, konsulter till marknadsföring. Den teknologiska 

utvecklingen ska stötta de resterande aktiviteterna inom företaget genom till exempel 

forskning och utveckling. Personalavdelningen ska stödja de andra aktiviteterna genom att 

rekrytera rätt person till rätt plats och regelbundet utveckla sin personal. Den sista stödjande 

aktiviteten är företagets infrastruktur, det kan till exempel vara planering, 

organisationsstruktur samt den finansiella situationen (Porter, 1990:40). Skillnaden mellan det 

totala värdet på produkten och den totala kostnaden för samtliga aktiviteter inom värdekedjan 

utgör marginalen, det är företagets vinstmarginal. Hur varje aktivitet utförs samt den 

ekonomiska påverkan spelar roll i hur företaget positionerar sig jämfört med konkurrenterna 

(Porter, 2004:38-39). 

Det är viktigt att företag granskar hela värdekedjan och inte bara fokusera på det som de är 

bäst på, kärnkompetensen. Företag som fokuserar på kärnkompetensen outsourcar de 

aktiviteter som andra kan produceras billigare eller bättre. Men om företagen istället för att 

outsourca de aktiviteter som inte är kärnkompetens väljer att investera i dem, genom att 

insourca, kan de bygga upp en värdekedja där varje aktivitet samarbetar. Genom samarbetet 

mellan de olika aktiviteterna och enheterna skapas en effektivitet. Det bidrar till en förbättrad 

strategi samt en förbättrad relation till de direkta leverantörerna och till att företaget får bättre 

kontroll på hela värdekedjan. Företag skapar därigenom ett gediget kundvärde (Long, 

Vickers-Koch, 1995:6-21). 

Peppard och Rylander (2006:6) är kritiska till Porters värdekedja. De menar att modellen och 

verktyget har använts i 30 år och har varit av stor nytta för att analysera företaget och 

kopplingarna mellan de olika aktiviteterna. Deras kritik till värdekedjan är att den har ett 

fokus på tillverkande företag och att de idag inte är samma förutsättningar. Idag är produkter 

samt tjänster mindre påtagliga än vad de var förr, vilket leder till att värdekedjan inte kan 

användas på samma sätt som tidigare.  
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Även McPhee och Wheeler riktar kritik mot värdekedjan där de menar att värdet av de icke-

påtagliga tillgångarna har ökat och att värdekedjan inte tar hänsyn till företagets omgivning. 

Vidare menar de att värdekedjan ska inkludera de aktiviteter som skapar värde genom externa 

relationer (2004:40). De har valt att utveckla Porters värdekedja genom att lägga till fem nya 

analysområden, ett inom de stödjande aktiviteterna, tre inom de primära och en som 

sammankopplas med marginalen. Den första är supply chain management vilket innefattar 

interaktionen mellan företaget och leverantörer genom till exempel produktutveckling. 

Product use är det andra nya tillägget vilket tar hänsyn till hur kunden använder produkten. 

Den sista inom de primära är End of Primary use och innebär all den hantering som sker efter 

att produkten är använd, exempel på detta är återvinning. External Network är den aktivitet 

som de valt att lägga till under de stödjande aktiviteterna och tar hänsyn till all interaktion 

företaget har med externa aktörer för att skapa ett gemensamt värde. De anser att företag inte 

längre värdesätts genom ekonomiska analyser utan även opåtagliga faktorer som till exempel 

ledarskap och innovationsförmågan (McPhee,  Wheeler; 2004;40-46). 

   

 

Modell 3.2.2  Added valuechain 

(McPhee, Wheeler. 2004:41) 

 

 



18 

 

McPhee och Wheeler har påvisat i ovan redovisade teorier att företagandet förändrats. 

Utvecklingen har gått mot att immateriella värden har fått en allt större betydelse för ett 

företag och således är en viktig del av helheten. De immateriella värdena innefattas främst av 

tjänster som stödjer företaget, stödtjänster, så att de kan konkurrera på en idag intensiv 

marknad. Utifrån det resonemanget kan insourcing av stödtjänster stärka företaget eftersom 

att företagen får bättre kontroll över alla aktiviteterna samt de immateriella värdena. 

 

3.4 Outsourcing 

I kommande avsnitt kommer vi att göra en kort beskrivning av outsourcing och redovisa fördelarna 

med outsourcing. 

 

Ett outsourcingbeslut handlar i stora drag om att ”göra själv eller köpa”. Outsourcing har varit 

vanligt förekommande inom affärsvärlden sedan 1990-talet men är därför inte ett nytt 

fenomen (Jenster, 2005:1). För flera tusen år sedan gjorde familjer sina egna vapen för att 

använda vid jakt, sina egna kärl att förvara vatten i och så vidare. Naturligtvis hade alla olika 

talanger vilket resulterade i att de koncentrerade sig på det dem gjorde bäst och därefter kunde 

de byta med andra familjer (Jenster, 2005:3). Det är vad outsourcing handlar om, att fokusera 

på sin kärnkompetens. Outsourcing beskrivs av National Encyklopedin som att ett företag 

låter externa leverantörer hantera aktiviteter som bildar delar av eller hela funktioner som 

tidigare legat inom det egna företaget. Aktiviteterna kan variera beroende på vilket typ av 

företag det är. Det kan vara tillverkning av en produkt, en tjänst som städning eller 

kvalificerade uppdrag såsom revisorer (Axelsson, 1998:188-189). Att tillverka en produkt, 

alternativt en tjänst själv eller lägga ut driften på entreprenad är en avvägningsfråga och det är 

idag en vanlig förekomst. Antalet Svenska företag som outsourcar delar av eller hela sin 

produktion har sedan 1998 mer än femdubblats (Carlsson, Bernhardsson, 2007:102). 

Anledningarna är såväl ekonomiska som strategiska. Förutom att ett företag kan fokusera sina 

finansiella medel på sin kärnkompetens uppkommer även andra fördelar.  

 

Kostnadsmässigt leder outsourcing till att resurser frigörs, kapacitetsbrist undviks, 

investeringar minskas och kostnadskontroll ökar (Bengtsson, Berggren, Lind, 2005:58). I 

Management handboken tar Karlöf (2006:224) utgångspunkt i de ekonomiska aspekterna där 

det rent ekonomiskt handlar om att köpa in eller framställa själv. Då ett företag outsourcar en 
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tjänst eller en produktion kommer antalet anställda att minska vilket ger en lägre 

personalkostnad, parallellt med detta ökar kostnaderna för inköp av tjänsten eller produkten. 

Även om personalomkostnaderna minskar finns det andra aspekter som måste beaktas innan 

företaget tar beslut om outsourcing. I slutändan är det intäkterna som redovisar om beslutet 

varit korrekt. Intäkterna måste därför överstiga inköp, omkostnader, avskrivningar samt räntor 

för att outsourcingen skall vara ekonomiskt lönsam. Resultatet av outsourcing ekonomiskt blir 

att de fasta kostnaderna minskar och de rörliga kostnaderna ökar (Carlsson, Bernhardsson, 

2007:102). Felet som ofta görs vid outsourcing beslut är att de ekonomiska aspekterna får för 

stort fokus och att de strategiska inte får det utrymme de behöver (Adermalm, Sjöberg, 

Wedin, 1998:63).  

 

Strategiska vinster som företag kan göra genom outsourcing är att det främjar 

innovationsförmågan eftersom samspelet med kompetenta leverantörer ökar (Bengtsson, 

Berggren, Lind, 2005:56). Genom outsourcing kan även expertis som företaget själva inte 

besitter utnyttjas eftersom att det finns andra som är specialiserade inom det området 

(Schniederjans, 2005:24). Ousourcing kan även bidra till ökad hastighet vid ny lansering då 

företagen inte behöver investera för att kunna producera nya produkter (Schniederjans, 

2005:25).   

 

 

Teorin menar att företag som outsourcar får ett bättre fokus på sin kärnkompetens. Det kan 

även vara kostnadseffektivt samt att de finns strategiska vinster som företag kan åstadkomma 

genom outsourcing. Grönroos och Bryson förespråkar vikten av tjänster och Kotler om vikten 

av relationer mellan företaget och konsumenten, med de perspektiven uppstår ett tydligt 

problem när företaget inte längre har direkt kontroll över de outsourcade aktiviteterna. 

Värdekedjan menar att alla aktiviteter inom företaget påverkar den slutliga produkten och 

added-value chain tyder på att de immateriella värdena har ökat. Baserat på de teorier vi har i 

uppsatsen ser vi klara nackdelar med outsourcing, nackdelarna kommer att redogöras för i 

nästa avsnitt som fördelar med insourcing.  
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3.5 Insourcing 

I kommande avsnitt kommer vi att behandla begreppet insourcing. Vi kommer att redogöra för de 

fördelar med insourcing och framhäva de som är tillämpbara på insourcing av stödtjänster.  

”Just as outsourcing removes resources and personnel from an organization, insourcing increases the 

amount of resources and personnel in an organization. More specifically, insourcing means bringing 

both the responsibility and wherewithal /…/ back into an organization” (Chapman,  Andrade, 1998).     

Insourcing är på uppgång och tydliga exempel finns inom tillverknings- och byggindustrin där 

många anser att det ökar kompetensen inom företaget genom att ta hem tidigare outsourcade 

verksamheter (Öberg, 2000, Malm, 2007). Samtidigt finns det många andra fördelar med 

insourcing, fördelar som blir synliga när man ser svagheterna med outsourcing (Schniederjans 

2005:27). Genom insourcing har företag själva kontroll över den kompetens och den 

information som krävs för att produktion och servicenivå kan hålla samma standard i hela 

organisationen.   

 

En annan anledning till att ett företag går över till insourcing kan vara att de rent operativt vill 

öka utnyttjandegraden av egna resurser. Det kan även vara en strategisk satsning, skillnaden 

är att ny kunskap måste in i verksamheten. Operativ insourcing innebär att företaget ökar 

utnyttjandegraden av de befintliga resurser som redan finns. Detta är den enklare sorten av 

insourcing eftersom kapaciteten finns eller kan uppkomma genom effektivisering. Således 

behöver företaget inte göra några investeringar eller anställa ny personal. Operativ insourcing 

kan leda till strategisk insourcing vilket lämpar sig väl för utvecklandet av nya produkter och 

tjänster som tidigare legat hos en eller flera leverantörer eller helt saknats i verksamheten. 

Ambitionerna med strategisk insourcing är att öka kontrollen och i ett långsiktigt perspektiv 

bli mer kostnadseffektiva (Bengtsson, Berggren, Lind, 2005:101-112). 

 

Det är vitalt att företag har ett starkt fokus på kärnkompetensen men de är samtidigt viktigt att 

ta till vara på vad stödtjänsterna bidrar med. Trots detta väljer företag att outsourca 

stödtjänsterna. Genom att köpa in tjänsten minskar företag sina kostnader jämfört med om de 

skulle köpa in all utrustning som skulle behövas för att själva sköta den. Eftersom att 

insourcing kan innebära ökade kostnader för investeringar, är det viktigt att företag får 

förståelse för de tjänster som skapar mervärde hos kunden och att detta mervärde kan 

generera en ökad vinstmarginal (Chapman, Andrade, 1997:57-58). Enligt Chapman och 
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Andrade (1997:89) är en av förklaringarna till varför insourcing blivit mer eftertraktat på 

senare tid att servicenivån och flexibiliteten har minskat då företaget använt sig av externa 

leverantörer. 

 

Schniederjans (2005:29) redogör i sin bok Insourcing and Outsourcing In an International 

Context för potentiella fördelar med insourcing. 

 

Kostnadsminskning 

När företag väljer att insourca minimerar de riskerna för dolda kostnader som ofta 

uppkommer vid outsourcing. Kostnaderna som uppstår för förhandling, bevarande och 

sökandet av kompetenta leverantörer uteblir och de resurserna kan istället användas för att 

utveckla den egna verksamheten. Att företaget själva är ansvariga för sina aktiviteter gör att 

kostnader som är svåra att påverka som exempelvis fördröjningar och frakt från leverantörer 

blir minimala. En tredje kostnad som företag sällan räknar med är den kostnad som uppstår 

om samarbetet med leverantörer inte fungerar och ändringar måste göras i relationen (jfr. 

Axelsson 1998:193).  

 

Kompetens 

Genom insourcing förfogar företag själva över den kompetens och den information som krävs 

för att produktion och servicenivå kan hålla samma standard i hela organisationen. Den 

kompetensen kan även öka kvaliteten hos företagets produkter. Insourcing leder också till att 

information om en produkt stannar inom företaget och minskar således risken för 

konkurrerande företag att ta del av känslig information (Axelsson, 1998:193 jfr. 

Schniederjans, 2005:29).   

 

 

Motivation 

Ett insourcing beslut medför att företaget väljer att investera i den egna verksamheten, något 

som kan ses som värdehöjande framförallt för den egna personalen. När företag istället väljer 

strategin att outsourca menar Schniederjans att de anställdas motivation blir sämre för att 

externa leverantörer utför en del av arbetet. Även de omstruktureringar som outsourcing ofta 

medför har negativ inverkan på företagets personal.   
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Kunderna  

Företaget står genom insourcing direkt ansvariga gentemot kunderna vilket medför att 

fördröjningar från leverantörerna som påverkar kunderna uteblir. Likaså blir priset på 

slutprodukten lägre vilket gynnar kunderna. En annan fördel är att företaget är fullt ansvariga 

för den insourcade verksamheten, detta underlättar framförallt när kunder ställer mer krav 

eftersom det blir lättare att möta kundens önskemål genom att göra små förändringar på kort 

tid (Schniederjans, 2005:29). 

 

Relationer till leverantörer 

Att bygga upp en fungerande relation till leverantörerna kostar inte bara pengar utan det tar 

även lång tid vilket är något som helt kan undvikas vid insourcing. Följden kan bli att även 

om företaget har en bra relation till den externa leverantören kan det vara svårigheter för 

kunderna att få fram sina önskemål till leverantören. Insourcing minskar även riskerna för att 

kommunikation och organisationsproblem uppkommer under förflyttningen av aktivitet till 

tredje part. 

 

Övriga  

Genom insourcing får inte externa leverantörer inblick i företagets verksamhet. Detta leder till 

att den kunskap som finns i företaget stannar inom organisationen utan risk för att spridas till 

potentiella konkurrenter (jfr. Axelsson, 1998:193). Outsourcade enheter har en skyldighet att 

följa kontrakten, oftast innebär det att producera en viss volym och till en viss kvalitet eller 

utföra en tjänst. Problematiken som kan uppstå är att företaget som outsourcar förväntar sig 

mer än så, ett exempel är att företag kan förvänta sig innovationer från den outsourcade 

enheten trots att det inte står i kontraktet (jfr. Aurtunian, 2006:56-57, Milgate 2001:138). I 

avtalet till de externa leverantörerna kan det trots överenskommelser vara svårt att få med 

servicekvaliteten eftersom företag ofta har olika syn på service. Detta är ett problem som får 

direkta konsekvenser gentemot kunderna när de märker att de inte får samma service som de 

tidigare fått (jfr. Milgate, 2001:138). De nackdelarna försvinner vid insourcing eftersom att 

företagen ansvarar för den egna avdelningen och själva sätter upp de målen samt hur service 

ska levereras. 
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Trots att insourcing kan medföra höga kostnader för nyanställning av personal, utbildning, 

och investeringar så finns det ett flertal kostnader som företag kan spara i ett långsiktigt 

perspektiv. Genom att företag har bättre kontroll över sin produktion av såväl varor som 

tjänster kan de lättare möta kundernas krav och på så sätt skapa mervärde för kunderna.  

Inför nästa kapitel har vi valt att lyfta fram de särdrag som behandlas som fördelar med 

insourcing som är tillämpbara i de företag som har insourcat stödtjänster och bidragit till; 

• ökad kontroll över servicerelationerna 

- interna och externa relationer blir starkare 

- flexibilitet mot kunden ökar 

- motivationen bland de anställda ökar 

• ökad kontroll över företagets kompetens 

- utnyttjar befintlig kompetens och utvecklar ny 

• ökad kontroll av kostnader 

- kostnadseffektivitet 

- minimering av risker för dolda kostnader 

 
Slutsummering av insourcing av stödtjänster 

Då företagsamheten har förändrats och tjänster har fått en större betydelse för både kunderna 

och företagen har även vikten av synergi mellan företagens alla aktiviteter blivit allt viktigare. 

Genom att alla aktiviteter inom företagen granskas kan företagen lättare se hur både materiella 

värden och immateriella värden skapas. Eftersom att de stödtjänsterna och de immateriella 

värdena fått en större betydelse i dagens företagsamhet har även besluten kring in- och 

outsourcing förändrats. Tidigare har beslut baserats på om aktiviteten har en koppling till 

kärnkompetensen eller inte samt om den är inkomstbringande eller inte. Nu när stödtjänsterna 

fått en större betydelse för företagandet måste det tas hänsyn till dem för att se om de skapar 

ett mervärde. Stödtjänster som skapar mervärde genom de relationer som uppstår mellan 
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kunden och företaget är indirekt inkomstbringande eftersom att de genererar ett mervärde för 

kunden som återkommer istället för att välja en konkurrent.  

Genom outsourcing kan företaget använda sig av externa leverantörer som är specialister 

inom just den avdelningen vilket bidrar till att företaget stärks med hjälp av den kompetens 

som hyrs in. Outsourcing bidrar även till sänkta kostnader eftersom att företagen bara betalar 

för den uppgift som genomförs av den externa leverantören. Företagen behöver således inte 

betala personalkostnader då inget arbete utförs. Det bidrar till att företagen kan fokusera och 

specialisera sig på deras kärnkompetens och skapa de konkurrensfördelar som krävs för att 

överleva på marknaden. Outsourcing är således en strategi som passar företag med begränsade 

resurser. Företag som är kapitalstarka bör däremot tänka långsiktigt och investera i företagets 

alla aktiviteter. Genom insourcing får företagen en närhet till både kunderna och personalen 

vilket bidrar till att de har en bättre kontroll över de interna och externa relationerna. Denna 

närhet leder således till en ökad flexibilitet där företagen lättare kan erbjuda kunderna och 

personalen det de efterfrågar, det bidrar i sin tur till att kunderna får ett mervärde och att 

personalens motivation ökar. Ytterligare en effekt av insourcing är att företagen har en bättre 

kontroll över företagets kompetens och kan således utnyttja den maximalt. Företaget kan även 

lättare utveckla den kompetens som finns inom företaget och förbereda personalen för de 

långsiktiga planeringarna. Slutligen får företagen ökad kontroll över kostnaderna genom 

insourcing. Genom insourcing kan företaget minimera riskerna för dolda kostnader som kan 

uppstå vid bland annat kommunikations fel vid avtalshandling samt att de kan använda 

resurserna på ett mera effektivt sätt som bidrar till kostnadseffektivisering. 
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IKEA är ett av världens största möbelföretag som själva designar och tillverkar sina möbler. 

Det är ett bra exempel på företag som insourcar, de har bland andra funktioner sedan 1979 haft 

en insourcad resetjänst. Det är en tjänst som många svenska företag väljer att outsourca till 

externa resebyråer. Resetjänsten ansvarar för hotell bokningar och transport till och från möten 

i Sverige. IKEA har genomfört en jämförelse med externa resebyråer för att se om de vore 

bättre att outsourca istället för att insourca. Intervjupersonen Gunilla Olofsson anser att den 

insourcade resetjänsten bidrar till ökad kontroll, flexibilitet och kostnadseffektivitet för IKEA. 

Gunilla Olofsson menar att det kan uppstå kommunikationsfel om externa leverantörer 

involveras. Ett exempel på detta är samarbetet med biluthyrnings företaget Avis. Problemet i 

detta fall var att IKEA inte fick information om att de kunde lämna tillbaka bilarna i Älmhult. 

Bristen på kommunikation ledde till att bilarna stod parkerade hos IKEA vilket resulterade i att 

IKEA fick betala 1000 kronor per dag och bil. Numera har IKEA den avdelningen insourcad 

och kan på det viset minimera risken för kommunikationsproblem. 

Gunilla Olofsson nämner att den insourcade resetjänsten även bidrar till en god kontroll. Hon 

menar att resetjänsten kan erbjuda IKEAs personal en service som de externa resebyråerna inte 

kan. Den interna resetjänsten har kontroll på allt som har att göra med resandet och ifall något 

skulle gå fel under resans gång, till exempel ett förlorat pass eller förkommet bagage, kan de 

hjälpa till snabbare än de externa resebyråerna. 

4. Fem företag som insourcat 
I kommande avsnitt kommer vi att redovisa för fem företag som har valt att insourca 

stödtjänster. Vi kommer att lyfta fram olika faktorer som förespråkar valet av insourcing av 

stödtjänster. I samtliga fall kan man se att insourcingen har bidragit till att kontrollen har 

ökat, dock kan det vara mer eller mindre framstående i de olika företagen.   

 

4.1 Fall I: IKEA resetjänst 
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Gunilla Olofsson menar att kontrollen bidrar till en bättre säkerhet för de resande 

medarbetarna. Hon exemplifierar den ökade säkerheten med arbetet vid tsunamin 2004 och 

elfte september 2001 där de kontaktade sin personal som befann sig i de krisdrabbade 

områden och hjälpte dem att ta sig tillbaka. En insourcad resetjänst innebär också att de lättare 

kan styra kostnaderna genom att själva jämföra alternativa resemedel, i vissa fall kan det vara 

billigare att ta ett flyg istället för tåg.  Gunilla Olofsson menar även att de genom att ha en 

insourcad avdelning motiverar personalen till att tänka på IKEAs bästa. Ett exempel är hur 

den insourcade resetjänsten används av IKEA för att minska kostnaderna genom att lokalisera 

varje avdelnings resekostnader samt att analysera dem. Utifrån den analysen kan IKEA ta del 

av resekostnaderna för varje avdelning samt lättare se möjligheter för kostnadsbesparingar. 

Kostnadsbesparningar som den insourcade resetjänsten kan bidra med, kan till exempel 

baseras på hur många hotellnätter som varje avdelning använder och om det är fler eller färre 

än vad de har avtalat med hotellen. Resetjänsten har i detta fall inte bara till uppgift att boka 

hotell och transport utan även att hela tiden kritiskt granska de val som gjorts och görs för att 

kunna minska kostnader så mycket som möjligt. Det är en stor skillnad på att ha en insourcad 

resetjänst och en extern resebyrå. Den externa resebyrån har som andra företag ett vinstsyfte 

och levererar därmed sin tjänst till högsta möjliga pris. Genom en insourcad resetjänst kan 

IKEA hålla nere kostnaderna, Gunilla Olofsson menar att det är viktigit för IKEA eftersom att 

det är kostnaderna som påverkar priset till kunden, ju lägre kostnader desto lägre priser på 

varorna.  Gunilla Olofsson nämner en fördel med den insourcada resetjänsten vilket är att den 

bidrar till en flexibilitet. Hon menar att de genom insourcing av resetjänsten kommer nära sina 

uppdragsgivare, personalen i detta fall, vilket gör det lättare att uppnå deras önskemål och 

förväntningar.  För att utvärdera den interna servicen som den insourcade resetjänsten utför 

har IKEA börjat använda ett nytt system där de ska skriva ner hur de levererar service. 

Gunilla Olofsson menar dock att det är svårt eftersom att service inte är något påtagligt och 

därav upplever hon det problematiskt att skriva på ett papper hur den levereras. Gunilla 

Olofsson menar dock att det är svårt eftersom att service inte är något påtagligt och därav 

upplever hon det problematiskt att skriva på ett papper hur den levereras.  
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Skandia är en internationell koncern med verksamhet inom försäkring och finansiella tjänster 

med Norden som hemmamarknad. I slutet av 1990-talet valde Skandia att outsourca större delar 

av sin IT-drift till IBM för att minska IT-kostnaderna. Beslutet gav resultat direkt och 

kostnaderna minskades. Skandia märkte dock att de inte längre hade någon kontroll över sin IT-

verksamhet samtidigt som IBM ”tog betalt för varje minuts arbete”. Skandia hade tillsammans 

med tre andra stora nordiska bolag anlitat IBM för att få storskaliga drifts- kostnadsbesparingar 

men istället blev det för komplicerat att tillgodose de olika företagens enskilda behov. Dessutom 

hade Skandia kvar delar av IT-driften vilket ledde till dubbelarbete som resulterade i att 

kostnadsbesparingarna uteblev. Skandia valde att efter fem år bryta kontraktet och insourca 

verksamheten, huvudargumentet till det beslutet var att det var svårt att skriva avtal där man på 

förhand definierar alla tjänster. Insourcing processen krävde en stor kraftsamling i form av 

personal och konsulter men processen gick fortare än beräknat och priset blev lägre än 

budgeterat. Beslutet ledde till att Skandia sänkte kostnaderna på IT-driften med 20 procent samt 

att kvaliteten blev bättre och de anställda blev positivt påverkade (Röhne, 2008, Rhenberg, 

2008). 

 

Slutsummering av IKEA 

IKEA kan genom sin insourcade resetjänst analysera de kostnader som uppkommer för varje 

avdelnings resande vilket har lett till en ökad kostnadskontroll. Att kunna hålla nere 

kostnaderna är viktigt eftersom det är kostnaderna som påverka priset till kunderna.  

Resetjänsten kan även, genom sin närhet, möta IKEAs anställdas önskemål och ge dem en 

service som externa leverantörer skulle ha svårt att bemöta. Gunilla menar även att de genom 

insourcing av resetjänsten har kontroll över sin personal vid krissituationer vilket bringar 

trygghet till de anställda. IKEAs resetjänst startades då behovet av mer resande började ta fart 

i slutet av 1970-talet det är ett typexempel på strategisk insourcing.  

4.2 Fall II: Skandia IT-drift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsummering av Skandia 
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Kemira Kemi AB, ett Helsingborgsbaserat kemiföretag som främst riktar sig mot pappers- och 

massa industrin och ingår in den finska koncernen Kemira Oy. Vikten av tjänster är något som 

Kemira tar hänsyn till. Verkställande direktör Lennart Albertsson menar att alla avdelningar 

måste ingå i kärnverksamheten. Genom att ha en stark kärnverksamhet bidrar det till att de 

lättare kan erbjuda tjänster och kundanpassningar vilket är en del av deras försäljning. Kemiras 

ledning fattade ett beslut i slutet av 1990-talet att outsourca sin serviceverksamhet. Denna 

verksamhet, som inkluderar transport, inköp och lagerhållning, outsourcades till PEAB. 

Kontraktet som skrevs mellan parterna var noggrant utarbetade så att alla aspekter av tjänsterna 

skulle innefattas. Anledningen till beslutet var att minska kostnaderna. Även om ingen av de 

anställda inom de berörda avdelningarna förlorade jobbet, fanns det ett starkt motstånd till 

beslutet, som även kritiserades av facket.  Trots att avtalet var genomarbetat uppstod det efter 

hand problem mellan parterna, och advokater fick kopplas in för att utreda och undersöka 

avtalet. Mycket tid och pengar lades ner på att tyda det avtal som ursprungligen skrevs. 

Eftersom att parterna var oense om vad som ingick i avtalet eller inte uppstod dolda kostnader. 

Resultatet blev istället att kostnaderna ökade för Kemira. Kemira hade möjlighet att säga upp 

avtalet efter tre år, vilket de också gjorde. Resultatet blev att de återtog verksamheten i egen 

regi. Den personal som var berörd av situationen reagerade positivt att återigen arbeta för 

Kemira. Ytterligare en effekt av den insourcade verksamheten var att Kemira lyckades sänka 

sina omkostnader med 20 procent (Annerstedt et al 2004:30-32). 

Skandia tog ett beslut om att outsourca för att genom storskalsfördelar få ner kostnaderna. 

Resultatet blev dock att Skandia förlorade kontrollen över den egna IT-driften. Skandia 

upptäckte även problematiken med att i förhand definiera tjänster vilket ledde till att dolda 

kostnader uppkom. När Skandia valde att insourca verksamheten minskade kostnaderna, dock 

hade processen från outsourcing till insourcing ett pris. Skandia har visat prov på både 

operativ och strategisk insourcing. Fallet är operativ i den mening att de redan hade en vis del 

av sin IT-drift insourcad. Den strategiska insourcing uppkom då de fick anställa ny personal 

för att möta behovet av kvalificerad personal. 

4.3 Fall III: Kemira serviceverksamhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsummering av Kemira 
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Kemiras beslut att outsourca grundades från början på att minska kostnaderna. Beslutet 

medförde dolda kostnader på grund av otydliga avtal, därtill blev även de anställda missnöjda.  

När Kemira valde att insourca verksamheten sänktes kostnaderna och den berörda personalen 

blev mer motiverad.  

4.4 Fall IV: Kronosept städtjänst 

 

 

 

Slutsummering av Kronosept  

Kronosept AB specialiserar sig på produktion av sanitetsbindor och inkontinensskydd. De stod 

inför ett val gällande deras lokalvårdsavdelning. Sedan 1947 har de haft denna funktion inom 

företaget. När städpersonalen 2002 gick i pension, valde ledningen att ta in en extern leverantör 

utav tjänsten, för att se huruvida denna mötte de sanitära krav som Kronosepts anställda hade. 

Efter en testperiod på tre veckor valdes detta alternativ bort. De anställda på Kronosept hade på 

kort tid upptäckt en märkbar försämring på städningen. Till detta tillkom också många 

tilläggskostnader som inte var inräknade i det initiala kontraktet, var på kostnaden för den 

outsourcade verksamheten steg. Eftersom städtjänsten inte uppfyllde de krav som Kronosept 

ställde samt att extrakostnader som de inte hade räknat med uppkom valde de att åter insourca 

städtjänsten. Ledningen anser att de har blivit mer flexibla sedan de valt att behålla städtjänsten 

inom företaget jämfört med hur det var under den perioden som de outsourcade. Den flexibilitet 

som Kronosept syftar på är att städtjänsten kan ersätta resterande personal vid sjukfrånvaro 

eller bidra genom att hjälpa till när det finns mycket att göra. En annan anledning till varför de 

valt att insourca är att de anser att de borde vara billigare att göra det själv, de menar att 

företaget som erbjuder städtjänsten måste tjäna pengar, det vill säga att de har en vinst 

marginal. (Carlsson, Munck af Rosenschöld, 2005:30-31) 
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Kronosept AB valde att avbryta sitt outsourcingavtal på grund av att det uppkom kostnader 

som de ej hade räknat med, så kallade dolda kostnader. Den externa leverantören kunde inte 

leverera den kvaliteten som Kronosept hade förväntat sig. Genom att insourca stödtjänsten 

ökade företaget sin flexibilitet då den personal som ansvarar för städningen kan utnyttjas i 

andra delar på företaget, och på så sätt blir de mer kostnadseffektiva.   

4.5 Fall V: Unilever Bestfoods personalmatsal 

 

 

 

 

 

Unilever Bestfoods AB i Helsingborg tillhör det världsomspännande företaget Unilever med två 

baser, Rotterdam och London. Fabriken i Helsingborg specialiserar sig på att framställa 

mejeriprodukter. Företaget har sedan länge drivit sin egen personalmatsal. Ledningen har valt 

att behålla verksamheten internt, då de anser att matsalen fyller flera funktioner. De har 

möjlighet att erbjuda sina anställda den mat som uppfyller deras krav. Det ger även 

kökspersonalen möjlighet att använda sig av Unilevers produkter, och använda personalen som 

testgrupp. Unilever har blivit erbjuden att outsourca sin restaurangverksamhet, då de blivit 

kontaktade av externa leverantörer. Men de har valt att behålla verksamheten internt, för att de 

känner en viss osäkerhet gällande hur det skulle kunna påverka kostnaderna. De externa 

leverantörerna har lämnat kalkyler på vilka ekonomiska besparingar som skulle vara möjliga 

vilka Unilever har ställt sig frågande till. Andra tjänster som är outsourcade, kaffeförsäljningen, 

har visat sig vara dyrare än de ursprungliga kalkylerna. Slutligen menar Unilever att risken med 

att outsourca restaurangverksamheten troligen skulle innebära en prishöjning, något som de vill 

undvika då de skulle skapa missnöje bland de anställda. (Carlsson,  Munck af Rosenschöld, 

2005:33-35) 
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Slutsummering av Unilever Bestfoods  

Unilever Bestfoods AB gjorde ett aktivt val att inte outsourca sin personalmatsal. Genom att 

de har börjat använda sin personalmatsal som provkök, utnyttjar de sina resurser internt. 

Ytterligare en anledning att behålla verksamheten är att de har märkt av andra stödtjänster 

som de har outsourcat att kostnaderna har blivit högre än vad ursprungskalkylerna visade på 

grund av dolda kostnader. Den insourcade restaurang verksamheten är ett exempel på operativ 

insourcing, då de utnyttjar de befintliga resurserna för att erbjuda sin personal mat.  

 
Slutsummering av fallföretagen 

För att sammanfatta de fem fallföretagens erfarenheter av insourcing av stödtjänster vill vi 

åter lyfta fram de tre framstående kontrollområden som vi avslutade föregående kapitel med. 

Insourcingen har ökat kontrollen av; servicerelationer, kompetens och kostnader. 

Servicerelationerna har påverkats i positiv riktning då vi har kunnat se hur de interna 

relationerna har stärkts i de olika företagen samt hur motivationen har ökat. Kontrollen över 

kompetensen har tilltagit på grund av insourcing besluten eftersom företagen har blivit mer 

medvetna om vilken kompetens de förfogar över och de har även kunnat utnyttja de 

kompetenser som finns i företagen. Sist vill vi trycka på den kontroll över kostnaderna som 

insourcingen har medfört, detta har framförallt yttrat sig kostnadseffektiviseringar i form av 

resursutnyttjande och uteslutning av dolda kostnader.   
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5 Överväganden vid insourcing av stödtjänster 

5.1 Insourcing av stödtjänster bidrar till ökad … 
Vi har nu kommit fram till uppsatsens näst sista avsnitt där vi ska analysera insourcing av 

stödtjänster. Vi kommer att använda oss av fallföretagen och de teorier som vi har redovisat 

för i uppsatsen.  

Vi har i uppsatsen presenterat olika teorier som belyser varför stödtjänster har en betydande 

roll i verksamheten samt vikten av att behålla dem inom företaget. Vi menar att insourcing av 

stödtjänster, oavsett om det handlar om att operativt utnyttja de resurser som finns att tillgå 

eller strategiskt utveckla nya resurser, har en långsiktig positiv inverkan på ett företag. Detta 

grundar vi på den utveckling som har skett där tjänsters vikt har ökat och där företag genom 

tjänsterna skapar långvariga relationer med sina kunder och anställda. Vi har utifrån vårt 

empiriska material iakttagit tre fördelar med insourcing av stödtjänster, ökad kontroll av; 

service relationer, kompetens och kostnader. De tre fördelarna har vi även identifierat i teorin, 

därför har vi valt att bygga vår analys från dem. I analysen är flera diskussioner 

återkommande på grund av att de olika kontrollområdena berör varandra. En återkommande 

diskussion är svårigheten med att definiera tjänster.  

5.1.1 … kontroll av servicerelationer 

Alla företag har sin egen syn på hur de ska bemöta sina kunder, när en extern leverantör 

övertar en tjänst är risken stor för att servicerelationerna inte blir som företaget förväntat sig. 

Genom insourcing skapas en kontroll av servicenivån som kan gå förlorad om de skulle 

outsourca den. Att ha kontroll på stödtjänsterna ökar flexibiliteten att strukturera och anpassa 

dem till kundens behov och önskemål. Genom närheten till kunden kan de skräddarsy 

lösningar och på så sätt ökar mervärdet. Då IKEAs resetjänst är insourcad minskar andelen 

externa leverantörer. Genom att minska andelen externa leverantörer kommer IKEA närmare 

sina interna kunder och på det sättet skapas en personlig relation. Det bidrar även till 

möjligheten för processerna att fortlöpa mer effektivt. Att skapa denna form av internt 

förtroende medför att den personal som är i direkt kontakt med de slutliga kunderna kan 

fokusera på att leverera tjänsten på ett sätt som de anser lämpligt.  
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Unilever Bestfoods stärker sina servicerelationer genom att behålla sin restaurangverksamhet 

inom företaget. Stödtjänsten bidrar inte bara till att företaget har kontroll över verksamheten, 

utan det uppkommer även interna relationer som underlättar den dagliga verksamheten. Då 

interna relationer är av yttersta vikt för att ett företag skall kunna visa en positiv bild utåt är 

det interna budskapet som förmedlas viktigt. I båda ovanstående fall kan vi urskilja att 

ledningen förmedlar ett budskap om effektivitet och samhörighet vilket kan generera 

tillfredsställd personal. På detta sätt har deltidsmarknadsförarna möjlighet att förmedla det 

budskapet till de slutliga kunderna, ”vi bryr oss om er”. En god kommunikation inom 

företaget leder till att den interaktiva marknadsföringen blir mer effektiv, vilket bidrar till en 

fungerande Service Profit Chain. För att uppnå en positiv Service Profit Chain är det även 

viktigt att chefer ser sina anställda som kunder och därmed ha en intern marknadsföring som 

fungerar. Ett outsourcing beslut kan leda till en negativ intern marknadsföring. Det sänder ut 

signaler till alla anställda att de inte behövs i företaget, att någon annan kan göra deras jobb 

bättre. Det kan sprida en osäkerhet inom organisationen som sedermera återspeglas på de 

anställdas prestationer. Vi ser därför en vikt i att få alla avdelningarna i företaget motiverade, 

även de som inte anses vara inkomstbringande. Tillsammans bildar alla avdelningar en helhet 

som är av stor betydelse för ett företags framgång. 

 

En av stödtjänsternas särdrag är det funktionella värdet, det vill säga hur den utförs. Ett 

exempel på detta är en kundtjänst, som är allt vanligare att outsourca. Hur kundtjänsten 

bemöter kunderna är av stor vikt för hur hela företaget uppfattas. Den attityd som personalen 

har återspeglas på den produkt de tillhandahåller. Denna stödtjänst är alltså ett exempel på 

vad som borde insourcas eftersom att företag då kan kontrollera bemötandet vilket påverkar 

relationerna till kunderna. 

 

5.1.2 … kontroll av kompetens 

Outsourcing är ett resultat av att företag väljer att fokusera på sin kärnkompetens, detta 

betyder att andra kompetenser inte får samma utrymme till utveckling. Porter, McPhee och 

Wheeler påvisar att alla aktiviteter inom företaget bidrar till slutprodukten. Genom insourcing 

får företaget bättre kontroll på de aktiviteterna och kan utveckla dem.  

Insourcing skapar en bredare förståelse inom företaget för de stödtjänster som används 

frekvent även fast de inte har en direkt koppling till kärnkompetensen. Vi ser det tydligt i 
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fallet med IKEAs insourcade resetjänst som har bidragit till en större förståelse för 

resemarknaden. Genom att resetjänsten dagligen arbetar med resebranschen får de fortlöpande 

en utbildning om den och med denna unika kompetens bidra gällande företags resemönster.  

Som teorin påvisat är en tjänst svårdefinierbar, kompetensen om den finns bara inom det 

företag som erbjuder den. Att outsourca en tjänst är därför svårt då denna måste definieras i 

det kontrakt som skrivs. Genom att istället insourca finns redan idén om hur tjänsten ska 

utföras och behövs inte definieras i ett avtal.  Precis som teorin säger ser vi det i IKEAs 

resetjänst som hela tiden utvecklar sin verksamhet för att den ska möta de anställdas behov. 

Företagskompetensen bidrar även till att innovationer lättare kan uppkomma, detta grundar vi 

på att en insourcad avdelning har ett större intresse av att utveckla verksamheten än vad en 

extern leverantör har.  

Genom att insourca stödtjänster får företag en klar uppfattning över vilken kompetens de 

förfogar över, vilket leder till att ökad kontroll av kompetens och genom den maximera 

utnyttjandet av kompetensen. Kronosept har genom den insourcade stödtjänsten lyckats 

maximera kompetensutnyttjandet då deras städpersonal kan användas i andra delar av 

verksamheten.  

Även om externa leverantörer kan erbjuda kompetent personal, är det inte sannolikt att den 

fulla kompetensen kan utnyttjas. Svårigheterna uppstår då arbetsuppgifter som inte täcks i det 

skrivna avtalet uppkommer, och avtal kan behövas omförhandlas för att få de nya uppgifterna 

utförda. Outsourcad personal känner inte samma tillhörighet till företaget, och behöver inte 

vara flexibel i de dagliga arbetsuppgifterna, utan utför endast de uppgifter som avtalats om. 

Den kompetens som den externa leverantören levererar lämnar företaget då kontraktet 

upphör, och försvinner då från företaget. 

 

5.1.3 … kontroll av kostnader 

Insourcing bidrar till att de fasta kostnaderna ökar och att de rörliga kostnaderna minskar 

vilket leder till att företag får en ökad kontroll över kostnaderna. Outsourcing medför att 

företag binder mindre kapital och istället får ökade rörliga kostnader. Dock är risken stor för 

att dolda kostnader uppkommer, inte minst vid outsourcing av tjänster för att de är svåra att 

definiera på förhand. Eftersom att outsourcing är avtalsbaserat och kräver en klar och tydlig 

definiering av vad tjänsten innebär uppstår problem när de olika parterna inte är överrens. 
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Även efter att avtalen är skrivna finns det fortfarande risker att tvister uppstår pågrund av 

oenigheter. Vi menar att det här beror på tjänstens funktionella värde, hur den ska utföras, 

skiljer sig från företag till företag. Genom att insourca tjänster kan företag utföra det på sitt 

eget sätt och därav undvika de dolda kostnaderna som externa leverantörerna skulle begära för 

det funktionella värdet. Ett exempel på svårigheter vid ett avtal om outsourcing av tjänster är 

Skandias fall där det uppstod dolda kostnader vid outsourcing av IT-driften. Skandias 

förväntningar motsvarade inte utfallet vilket resulterade i att avtalet bröts. Även Kemiras 

motiv till insourcing grundades delvis på de dolda kostnaderna som outsourcing medförde. 

Kemira upplevde konflikter med deras externa leverantör där konsekvenserna blev att de var 

tvungna till att hyra in externa advokater som skulle reda ut vad kontraktet innebar.  

Outsourcing medför oftast långt skrivna avtal där förhållandena skrivs efter dagens situation, 

eftersom att marknaden är dynamisk medan avtalen oftast är statiska kan komplikationer 

uppstå som resulterar i att avtal avbryts. Detta medför att företagen som valt att outsourca får 

kompensera den externa leverantören för de förlorade intäkterna, vilket är en dold kostnad. 

Genom att insourca en aktivitet skapar företaget en flexibilitet där de själva kan anpassa sig 

till den dynamiska marknaden och på så vis minska risken för dolda kostnader. Insourcing av 

stödtjänster har i två av våra fallföretag medfört att deras kostnader har minskat med upp till 

20 %. I de här fallen har tjänsten tidigare varit outsourcad, vilket ska vara en strategi för 

minskade kostnader. Vi menar att insourcing är ett bättre verktyg för att bli mer 

kostnadseffektiv. Insourcing medför inga bindande avtal, vilket betyder att företaget själv kan 

se över sina resurser. Det ger också utrymme för att kunna effektivisera avdelningar internt.  

Insourcing alternativen medför även möjligheter att själva kontrollera kostnaderna för de olika 

aktiviteterna och kritiskt granska dem för att hitta billigare alternativ som håller den standard 

de strävar efter. Vi ser det tydligt i IKEAs fall där de med hjälp av den insourcade resetjänsten 

analyserar de olika kostnadsbärarna för att hitta bättre lösningar och effektivare val som 

minskar kostnaderna. 

Vi ser även det i Unilever Bestfoods som använder den insourcade personalmatsalen för att 

testa maten dem tillverkar på den egna personalen. Vilket bidrar till att en extern provgrupp 

inte behövs hyras in och att de på det viset minskar på kostnaderna. Unilever Bestfood har 

genom sin insourcade personalmatsal optimerat sitt resursutnyttjande. Vi menar att när ett 
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företag har resurser att tillgå eller möjligheten att införskaffa bör insourcing eftersträvas då 

det leder till kostnadseffektivitet.  

 

Sammanfattning av effekterna av insourcing av stödtjänster 

Vi har i avsnitten analyserat och diskuterat fördelar med insourcing av stödtjänsterna som 

bidragit till ökad kontroll för företagen.  

Stödtjänster är som vi tidigare nämnt de tjänster som inte har en direkt koppling till 

kärnkompetensen och är inte direkt inkomstbringande. Genom att insourca stödtjänsten 

istället för att outsourca den som Axelsson förmodligen hade rekommenderat har våra 

fallföretag lyckats skapa avdelningar som på många sätt är bättre än en vad externa 

leverantörer skulle kunna erbjuda. De har genom insourcing av stödtjänsterna fått kontroll 

över de interna och externa servicerelationerna, kompetensen och kostnaderna. Företagen kan 

genom den kontroll som insourcing bidrar till minska kostnaderna vilket resulterar i att de kan 

erbjuda sina slutprodukter till ett lägre pris eller få en större vinstmarginal.  

 

5.2 Kriterier för insourcing av stödtjänster 
 

I följande avsnitt vill vi klargöra för hur vi anser att insourcing är något unikt och inte 

fungerar för alla företag. För att insourcing ska vara en givande strategi måste företagen 

samt stödtjänsterna uppnå vissa kriterier. 

Insourcing är som vi tidigare nämnt en långsiktig strategi som fungerar för resursstarka 

företag, men det är inte riktigt så enkelt att avgöra om en stödtjänst bör insourcas. De 

företagen vi har valt att analysera har varit fem företag med fem unika situationer.  De var 

fem olika avdelningar som insourcades vilket bidrog till att kärnverksamheten stärktes, det var 

en insourcad personalmatsal, resetjänst, IT-avdelning, städtjänst och en serviceverksamhet. 

Något de alla företagen har gemensamt är att de valde att insourca stödtjänster som inte var 

direkt kopplad till kärnkompetensen. Det finns dock inget som tyder på att andra företag som 

insourcar en liknande stödtjänst kommer att uppnå samma resultat som de företagen vi valt att 

analysera.  
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Resetjänsten som IKEA valde att insourca har stärk IKEA eftersom att resandet är en del av 

deras vardag. Men ett företag som inte reser lika mycket som IKEA har inte samma nytta av 

att insourca en resetjänst, det skulle enbart medföra extra kostnader eftersom att resetjänsten 

skulle vara kostsam att driva om den inte utnyttjas maximalt. Vårt andra fallföretag var 

Skandia, även här ser vi att företag där IT-driften inte är en del av deras vardag bör välja 

externa leverantörer att utföra arbetet för att själva optimalt kunna utnyttja de resurserna 

företaget besitter. Unilever bestfoods insourcade personalmatsalen vilket bidrog till att de 

kunde använda den insourcade stödtjänsten samt den egna personalen för att prova nya 

maträtter och produkter. Men återigen ser vi att det inte är generaliserbart eftersom att alla 

inte kan utnyttja en personalmatsal på samma vis som Unilever Bestfoods eftersom att de inte 

producerar en matprodukt. I Kronosepts fall stärkte den insourcade städtjänsten 

kärnverksamheten genom att de maximalt utnyttjade den kompetensen som fanns inom 

företag. Städtjänsten användes på det vis att den kunde hjälpa till om det behövdes extra 

personal i produktionen. I företag där kompetenskraven är av en högre nivå ser vi att en 

insourcad städtjänst inte skulle vara till någon annan funktion än städning eftersom att deras 

kompetens inte skulle räcka till. 

Det vi vill påvisa är att företag som utnyttjar en stödtjänst kontinuerligt bör granska de val 

som finns, att göra själv eller att köpa, för att se vilket som stärker kärnverksamheten mest.  

Risken med insourcing är att företagen får höga fasta kostnader som till exempel lokalhyra 

och personalkostnader. Om stödtjänsten inte utnyttjas maximalt består fortfarande de fasta 

kostnader som kunde undvikas vid användning av externa leverantörer. Vidare menar vi att 

företag som inte är resursstarka borde välja externa leverantörer istället för att utveckla och 

utbilda den egna personalen för att utnyttja resurserna maximalt. Dock är det en kortsiktig 

lösning på det problem som företaget har.  

Trots att ett företag har resurser och kapital att insourca en verksamhet kan det finnas andra 

anledningar till varför de inte skulle göra det. Vi tror att många företag exempelvis kan se det 

som prestigefullt att använda sig av de större och välkända reklam- och advokatbyråerna. 

Tidigare i uppsatsen påvisade vi vikten av kärnkompetensen och att det var den som låg till 

grund för företagens framgång. Vid insourcing av stödtjänster kan företagen tappa fokus på 

kärnkompetensen eftersom att de uppstår flera aktiviteter som företagen måste hantera och att 

det i sin tur kan leda till minskad konkurrenskraft.  
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Sammanfattning av kriterier för insourcing av stödtjänster 

För att insourcing av stödtjänster ska vara en fungerande strategi bör följande kriterier 

uppfyllas; 

• Företaget bör vara resursstarkt 

• Företaget bör kontinuerligt använda stödtjänsten 

• Företaget bör utnyttja stödtjänsten maximalt 

• Insourcing beslutet bör grundas på en långsiktig planering 
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6. Avslutande del 
Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de resultat vi kommer fram till samt besvara vår 

frågeställning; Hur kan insourcing av en stödtjänst stärka kärnverksamheten i ett företag? 

Därefter kommer vi att redogöra för ett antal kriterier för insourcing av stödtjänster. Vidare kommer 

vi att styrka uppsatsens trovärdighet och ge förslag till framtida forskning. 

6.1 Resultat  

Synen på en stödtjänst är att det är en kostnadsbärande funktion, den ses alltså inte som en 

tjänst. Först efter att ett företag har outsourcat den kostnadsbärande funktionen inser de vilken 

betydelse den faktiskt hade för företaget. De ekonomiska aspekterna som beslutet baserats på 

fallerar när kostnader de inte räknat med uppkommer. Samtidigt blir relationerna till de 

anställda sämre på grund av att företaget skickar ut signaler att någon annan kan hantera deras 

arbete bättre. Även relationerna till företagets kunder blir komplicerade eftersom den direkta 

kundkontakten uteblir.   

Teorierna om insourcing skriver att företaget kommer närmare sina kunder, Schniederjans 

trycker på den fysiska närheten som skapas då företag minskar kommunikationsleden och 

därmed underlättar för företaget att uppnå kundernas önskemål. Han nämner inte relationernas 

vikt för ett företagets framgång. Insourcingteorin behandlar inte de särdrag som tjänster består 

av där relationen har lika stor betydelse som själva produkten. Teorierna om insourcing är 

direkt hämtade ur kontexten där insourcing och outsourcing ställs mot varandra vilket tyder på 

att insourcing är ett relativt outforskat ämne. När insourcing behandlas fokuseras de på 

produkterna, vi har valt att belysa de särdrag som tjänster har för att sedan koppla dem till 

teorin. Anledning till att insourcing av stödtjänster inte har behandlats tidigare tror vi beror på 

att företag har ett vinstsyfte samtidigt som de ser stödtjänsterna som en icke direkt 

inkomstbringande aktivitet. Utifrån Grönroos syn på tjänsters utformande och Kotlers 

belysning av interna förhållanden menar vi att alla former av stödtjänster har en koppling till 

ett företags lönsamhet, kopplingen dras till det mervärde som stödtjänsten skapar.  

Utifrån vårt empiriska material om stödtjänster och i jämförelse med de redan befintliga 

teorierna om insourcing har vi identifierat tre faktorer som skiljer sig vid insourcing av 

stödtjänster. De faktorerna är kontroll av; servicerelationer, kostnader och kompetens. 

Insourcing av stödtjänster skiljer sig från insourcing av tjänster samt produkter eftersom de 

inte är direkt inkomstbringande för företaget. En annan skillnad mellan stödtjänster och 
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produkter är att de precis som övriga tjänster bygger på relationer. Därför anser vi att 

kontrollen av servicerelationerna är det viktigaste kontrollområdet. Eftersom tjänster är 

svårdefinierbara ligger det i ett företags eget intresse att styra över dem. Insourcing av 

stödtjänster genererar inte bara till möjligheterna till att kontrollera vad tjänsten innebär, utan 

även hur den levereras. Genom att motivera personalen kan företaget påverka hur tjänsten 

levereras och det är viktigt för företagets framgång. Med servicerelationerna blir företag mer 

flexibelt gällande de arbetsuppgifter som sköts av respektive anställd. Det leder in på nästa 

kontrollområde gällande kompetensen som bygger upp servicerelationerna. Genom att ha 

kontroll över sin kompetens behålls kunskapen inom företaget och det blir lättare i framtiden 

att lösa olika problem som uppstår. Kompetensen bidrar också till att företaget utvecklas, då 

de kan söka nya konkurrensfördelar internt. Kontrollen av servicerelationerna skapar 

tillsammans med kontroll av kompetens en kontroll över kostnaderna. Med det menar vi är att 

företaget kan genom den kontroll utföra flera arbetsuppgifter internt och behöver inte ta in en 

extern leverantör som tar extra betalt. Även om insourcing av stödtjänster i vissa fall kan 

medföra en större kapitalbindning blir det lättare att se vad företagen förfogar över och kan på 

långsikt bli mer kostnadseffektiva samt stärka kärnverksamheten.  

Trots att insourcing bidrar till att företag får ökad kontroll över resurserna är det inte en 

strategi som är lämplig för alla företag. Vi ser fyra tydliga kriterier som måste uppfyllas för att 

insourcing av stödtjänster ska fungera. Företag bör enligt oss vara resursstarka eftersom 

insourcing medför investeringar.  För att insourcing av stödtjänster ska vara lönsamt för ett 

företag är det viktigt att den används kontinuerligt och utnyttjas maximalt eftersom att den 

insourcade stödtjänster medför fasta kostnader som måste betalas även om den inte används. 

Det viktigaste kriteriet enligt oss är att företag baserar insourcing beslutet på en långsiktig 

planering eftersom att insourcing kräver tid för att utvecklas.   

 

6.2 Trovärdighet 

Vi har under uppsatsens gång sökt efter fördelar med insourcing av stödtjänster och därmed 

har uppsatsen blivit skriven för insourcing. Samtidigt är vi medvetna om att insourcing av 

stödtjänster inte är för alla typer av företag, de företag som har legat till grund för vårt 

empiriska material har alla genomgått någon typ av insourcingprocess där fallen har varit 
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unika och alltså inte går att generalisera. För att få en ökad trovärdighet hade mer empiriskt 

material varit önskvärt, dock tror vi inte att det hade påverkat vårt resultat.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning 

Det har varit problematiskt att hitta material gällande insourcing av stödtjänster och vi ser ett 

utrymme för att vidare forskning inom detta. En återkommande fråga genom vårt arbete är 

vilka ekonomiska aspekter insourcing verkligen har. Två av våra fallföretag har påvisat att de 

sänkt sina kostnader genom insourcing av stödtjänster. Vi finner därför att en mer omfattande 

undersökning på vilka ekonomiska fördelar insourcing av en stödtjänst medför skulle vara 

intressant. Även tjänsteforskningen skulle kunna bidra med att utreda vilka roller det vi 

benämner som stödtjänster har för inverkan på ett företags utveckling. Ett annat förslag till 

framtida forskning är hur en stödtjänst kan omvandlas till en inkomstbringande stödtjänst. Ett 

exempel skulle kunna vara en personalmatsal som förutom att den tillhandahåller mat till det 

egna företaget även säljer måltider till utomstående kunder. 
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Bilaga 1  
 

Inledande frågor 

1. Vad är din position i företaget?  

2. Hur länge har du jobbat för IKEA? 

3. Har du jobbat som travel manager hela tiden eller har du haft en annan postion inom 

IKEA tidigare? 

Hotell relaterade frågor 

4. Hur många hotellnätter per år lägger ni i Helsingborg? 

5. Vilka är det som bor på hotellen? 

6. Hur resonerar ni vid val av hotell? 

7. Vilka hotell anlitar ni i Helsingborg? 

8. Det har gått rykten om att IKEA ska bygga hotell i Helsingborg, känner det något du 

känner till? I så fall, hur långt gångna är de? 

9. Hur ser ni på att IKEA skulle bygga hotell för sin personal i Helsingborg? 

10. Tror du att det är bättre att hyra in sig på hotell eller att starta i egen regi? Varför? 

11. Skulle ni se det som en fördel att kunna erbjuda era anställda att sova på företagets 

egna hotell? 

12. Genom att insourca hotellnätterna skulle IKEA hålla pengarna inom koncernen, hur 

ser ni på detta? 

13. Tror du att det skulle skapas fördelar för koncernen IKEA genom att minska beroendet 

till era leverantörer, i detta fall hotellen i Helsingborg? 

14. Tror du att ni skulle få mera kontroll om ni skulle starta eget personalhotell? 

15. Vad betalar ni genomsnittligt för en hotellnatt i Helsingborg? 

16. Hur tror du personalen skulle påverkas av att bo på IKEA hotell istället för externa 

leverantörer?  

17. Tror du att personalen skulle bli motiverade och känna att de finns ett intresse för dem, 

att de känner sig om händer tagna av IKEA? 

18. Har kriterierna för val av hotell ändrats med tiden? 

19. Tror du att ett hotell i en stad som Helsingborg skulle underlätta den vardagliga 

verksamheten för IKEA?



20. Har ni några riktlinjer för all typ av tjänsteinköp eller skiljer de sig från varandra? 

21. All typ av resor är en tjänst som ni köper in, vad har ni mer för tjänster som ni köper 

in? 

22. Genom att upprätta ett personal hotell skulle de kunna utveckla IKEA andan? 

23. IKEA har valt att ta hem den outsourcade träproduktionen, swedewood, är det något 

du känner till? Är det något som IKEA har planerat göra med andra 

aktiviteter/enheter? 

24. Genom att insourca minskas kostnaderna för företaget eftersom att det inte finns 

någon som tar en vinst marginal, ser ni andra fördelar eller nackdelar med insourcing? 

25. Hur ser ni på kopplingen mellan, mår de anställda bra så mår kunderna bättre? 

26. Vad förväntar ni er från samarbetet med hotellen i helsingborg? 

27. Vad har ni för mål med samarbetet? 

28. Vad fungerade bra respektive sämre i relationen? Har du några konkreta exempel?  

29. Hur fungerade kommunikationen? 

30. Hur är denna funktion relaterad till er kärnverksamhet? 

31. Har ni någon typ av resetjänst som är insourcad? 

32. Har du något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

Frågor till Lars Albertsson, Verkställande Direktör för Kemira Kemi AB 

 

• Har ni insourcat någon tjänst som tidigare varit outsourcad? Vilken? Varför/Varför inte? 
 

• Vad ser ni för för- och nackdelar med insourcing av tjänster? 
 

• Tror ni att ökat fokus på tjänster kan ge ett högre värde för er slutprodukt?  

 

 

 
 


