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Abstract 
 

Outsourcing has become a tool of great significance in the business world, mainly due to 

growth in the service sector, and it has been frequently used by companies for competitive 

causes. Through collaboration with external vendors and by outsourcing activities, companies 

are able to improve their areas of weaknesses. Therefore, outsourcing allows companies to 

purchase services that are internally absent. Outsourcing also has a major impact on services 

like marketing, as companies are constantly aiming to increase efficiency and reduce costs. 

This trend has led numerous companies to outsource their marketing function, which proved 

to be highly beneficial. For example, it allows companies to focus on their core competencies 

and to receive proficient assistance in exposed situations. However, outsourcing can also pose 

risks to companies, such as external vendors gaining excessive control over businesses 

causing companies to lose some of their unique core competences. In addition, companies 

may not be aware of the hidden costs associated with outsourcing. 

 

This study was conducted to further examine why companies outsource their marketing 

function. Issues raised in this paper include service companies’ motivation to outsource their 

marketing function, how this affects corporations internally, and its advantages and 

disadvantages. The underlying theoretical frameworks of this empirical study include The 

Resource Based View and Transaction Cost Theory. The Resource Based View is used to 

review whether outsourcing is beneficial for companies. On the other hand, the Transaction 

Cost Theory identifies factors negatively associated with outsourcing. This study was carried 

out by using semi-structured interviews, consisting of six participants from different 

companies using marketing in diverse ways. It was found that service companies tend to 

outsource their marketing function to improve time management, increase their expertise and 

the ability to focus on core competencies within the various companies. Outsourcing can also 

be viewed as a tool to produce a united marketing campaign using innovative approaches. 

This empirical study showed that outsourcing has positive effects on businesses, such as, 

increased internal skills, and ability to reach new potential markets. Negative effects included 

internal conflicts as well as results not meeting companies’ expectations.  

 

 
Keywords: Outsourcing, Marketing function, The Resource Based View, Core Competence, 

External Competence, Transaction Cost Theory. 
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Sammanfattning 
 
En ökad tillväxt inom tjänstesektorn och företagens strävan efter att bli mer 

konkurrenskraftiga har bidragit till högre användning av ett betydelsefullt verktyg i 

affärsvärlden: outsourcing. Outsourcing gör det möjligt för företag att köpa in tjänster som 

saknas internt. Genom att ingå i ett samarbete tillsammans med externa leverantörer kan 

företaget, genom att köpa externa aktiviteter, stärka delar av sin verksamhet som tidigare varit 

bristfälliga. Dagens samhälle präglas av företag som ständigt strävar efter att höja sin 

effektivisering och minska sina kostnader. Det har i sin tur medfört att outsourcingen fått en 

stor inverkan på tjänster, till exempel marknadsföring. Trenden har lett till att många företag 

därför outsourcar sin marknadsföringsfunktion, som i sin tur kan ge många fördelar. Det ger 

företaget tid till att fokusera på sin kärnkompetens och få experthjälp i utsatta situationer. 

Outsourcing kan också medföra risker exempelvis kan en extern leverantör få för stor kontroll 

över verksamheten, vilket kan leda till att företaget förlora sin unika kärnkompetens. Det kan 

även uppkomma andra dolda kostnader under projektet som företag inte är medvetna om.  

 

Studien har genomförts för att skapa en förståelse kring varför företag outsourcar sin 

marknadsföringsfunktion. Varför en verksamhet väljer att outsourca sin 

marknadsföringsfunktion, hur verksamheten påverkas samt vilka för- och nackdelar det finns 

med den här typen av outsourcing, är därför frågeställningar som lyfts upp i denna uppsats. 

Vår teoretiska referensram ligger till grund för den empiriska undersökning där fokus legat på 

teorierna om The Resource Based View och Transaktionskostnadsteorin. Genom att se till 

The Resource Based View granskar vi vilka aktiviteter som möjliggörs för det köpande 

företaget genom outsourcing. Fokus ligger i att se till vikten av att inneha resurser och att 

kunna utnyttja dessa på rätt sätt. Det leder i sin tur till företags vilja att bibehålla sin unika 

kärnkompetens och möjligheterna som kan uppnås genom att arbeta i ett nätverk med externa 

leverantörer. Transaktionskostnadsteorin används för att titta närmare på faktorer som 

motverkar outsourcing. Det berör alla dolda kostnader som kan uppkomma med outsourcing, 

och att det finns en viss osäkerhet att förlita sig till externa leverantörer.  

 

Den här studien har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där deltagarna bestått av 

sex informanter från sex olika företag, som arbetar med marknadsföring på olika sätt. I 

studien har vi kommit fram till att företag outsourcar sin marknadsföringsfunktion för att 

tidsbespara och för att kunna lägga internt fokus på kärnkompetensen inom verksamheten. 

Tillsammans med den tidsmässiga aspekten outsourcar företag för att uppnå en högre 

kompetens. Det handlar inte främst om att företag inte är kapabla till att utföra en viss 

aktivitet internt, utan på grund av att företagen strävar efter ett utförande på en professionell 

nivå. Outsourcingen kan även ses som ett verktyg för att kunna producera en enhetlig 

marknadsföringskampanj med nya infallsvinklar. Att outsourca sin marknadsföringsfunktion 

har haft påverkan på företagen. Den empiriska undersökningen skildrar en mängd effekter, till 

exempel ökad intern kompetens, möjligheten att nå nya potentiella marknader, resultat som 

inte följt förväntningarna och interna konflikter.  

 

 

Nyckelord: Outsourcing, Marknadsföringsfunktion, The Resource Based View, 

Kärnkompetens, Specialistkompetens, Transaktionskostnadsteorin. 
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Figurförteckning 
 
Figur 1 – Egen illustration över dimensionen periferi-kärna i en verksamhet som baseras på 

Long och Vickers-Koch (1995) samt Axelssons (1998) modeller. 

 

Figur 2 – Egen illustration över studiens analysmodell som utformats baserat på den teoretiska 

referensramen. 
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1. Inledning 
 

I det här kapitlet introduceras begreppet outsourcing för att ge läsaren en förståelse för 

fenomenet. I problemdiskussionen ges en djupare inblick kring outsourcing av företagstjänster 

och specifikt marknadsföringstjänster. Även för- och nackdelar med outsourcing 

diskuteras. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens syfte, problemformulering 

och disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

En ständigt växande konkurrens mellan företag, butiker och marknadsplatser tillsammans med 

den ständiga tekniska utvecklingen i samhället är faktorer som genererat lägre priser (Rämme, 

Gustafsson, Vestin, Lindblom, Kilander 2010). Det i sin tur har lett till en explosion av utbud 

av varor och tjänster för konsumenterna. Företagen står inför en allt större utmaning i sin 

differentiering och i sina försök till att skapa större konkurrensfördelar för sina verksamheter 

(Rämme et al. 2010). De verkar i en miljö där verksamheten ständigt måste anpassa sig till 

nya tekniker för att utvecklas i rätt riktning i dagens informationssamhälle (Kakabadse & 

Kakabadse 2002). Länge har företag jobbat inhouse och insourcat sina arbetsprocesser, vilket 

enligt Augustson och Sten (1999) innebär att företagen producerar sina varor och tjänster 

internt. För att nå konkurrensfördelar och kunna bli mer konkurrenskraftiga, har dock många 

företag anammat ett verktyg som blivit en trend i affärsvärlden: verktyget outsourcing 

(Domberger 1998). Outsourcing beskrivs enligt Ekholm (2006) och Axelsson (1998) som en 

situation där ett företag delegerar en del av sin egen verksamhet till en fristående, extern 

leverantör.  

 

Under de senaste decennierna har outsourcing använts frekvent i affärsvärlden (Kotabe, Mol, 

Murray & Parente 2012). Företagen outsourcar kompetenser som de själva inte besitter eller 

saknar resurser till för att kunna prestera väl (Kotabe et al. 2012). McIvor (2008) menar att de 

främsta bakomliggande drivkrafterna till användning av outsourcing, är att företag vill nå en 

högre effektivitet samt sänka sina egna kostnader. Den kunskap och resurs företagen söker är 

oftast sådan som de själva saknar. Genom att outsourca de svagare delarna eller aktiviteterna 

inom företaget kan verksamheten istället lägga mer tyngd på sin egen kärnverksamhet, för att 

på så sätt skapa större konkurrensfördelar (Prahalad & Hamel 1990).  

 

Även Kakabadse och Kakabadse (2002) anser att outsourcing har blivit, och förväntas 

fortlöpa som, ett väldigt populärt verktyg för att differentiera sig på marknaden och skapa sig 

konkurrensfördelar. I samband med outsourcingens genomslagskraft har också fokus på och 

användning av företagstjänster ökat (Kakabadse & Kakabadse 2002). De senaste decenniernas 

tillväxt inom den privata tjänstesektorn kan enligt Svensson (2010) till en stor del förklaras av 

industrins outsourcing av producenttjänster. Framförallt har bemannings- och 

konsultföretagen vuxit med stor kraft. Svensson (2010) anser vidare att ökad specialisering 

ligger till grund för högkvalitativa tjänsters outsourcing. Redan under 1980- och 1990-talet 

outsourcades enklare tjänster och lades ut på externa leverantörer, exempelvis reception, 

städning och fakturering. Under det senaste decenniet har outsourcingen även haft inverkan på 

högre kvalificerade tjänster, som till exempel IT-tjänster och marknadsföring (Svensson 

2010).  

 

Det är främst den hastiga utvecklingen av Internet och digitaliseringen av tjänster i allmänhet 

som är bidragande faktorer till att många kvalificerade tjänster är så pass obundna att de kan 
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outsourcas och köpas in från externa leverantörer (Svensson 2010). Även McIvor (2008) 

belyser att företag allt oftare outsourcar exempelvis design, konstruktion, tillverkning och 

marknadsföring. Just outsourcing av marknadsföringsaktiviteter är något som Park, Lee och 

Morgan (2011) konstaterar att företag under senare år har ägnat en större uppmärksamhet åt. 

Den växande trenden att outsourca marknadsaktiviteter kräver ofta högre expertis eller extra 

personal (Park, Lee & Morgan 2011).   

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Tidigare forskning belyser att outsourcing är ett stort hjälpmedel för att minska 

verksamhetens kostnader, öka servicekvaliteten och öka sin tillgång till experter som 

specialiserat sig inom specifika arbetsområden (Greaver 1999; Walker, Sartore & Taylor 

2009). Andra fördelar med outsourcing som lyfts fram är att den interna personalen kan 

koncentrera sig på att nå sina strategiska mål och verksamhetens kärnkompetens (Quinn 1999; 

Kliem 1999). Verksamheten kan på så sätt också hantera omkostnader på ett effektivt sätt för 

att skapa kostnadsfördelar samt minska kostnaderna för egna teknologiska investeringar 

(Quinn 1999; Kliem 1999). Forskning har även belyst att outsourcing ger företag större 

flexibilitet, framförallt vid utveckling samt tillämpning av nya tekniker (Carlsson 1989; Park, 

Lee och Morgan 2011).  

 

Genom att outsourca kan företag sänka sina långsiktiga kapitalinvesteringar och använda sig 

av sin nyckelkompetens i betydligt högre grad (Quinn & Hilmer 1994). Quinn och Hilmer 

(1994) nämner bland annat vinföretaget Gallo som exempel på ett företag som lyckats med 

detta. Gallo, som år 1994 var den största producenten och distributören av vin i USA, 

outsourcade exempelvis nästan alla sina druvor som de använde i produktionen till en extern 

druvodlare. Quinn och Hilmer (1994) menar också att genom outsourcing av en viss 

företagsfunktion, kan olika risker eller oönskade styrningsproblem flyttas över till de externa 

leverantörerna istället. I Gallos fall, flyttades risker som exempelvis väderförhållanden, 

markpriser samt eventuella problem med arbetskraften, över till de externa leverantörerna 

(Quinn & Hilmer 1994).   

 

Trots fördelarna som är av vikt, har även nackdelar med outsourcing lyfts fram i tidigare 

forskning. Det är exempelvis väldigt viktigt att vara medveten om vilka delar som ingår i den 

outsourcade tjänsten och vad som ses som extratillägg, det vill säga skillnaden mellan de 

initiala kostnaderna och de löpande kostnaderna (Divis 2010). Garaventa och Tellefsen (2001) 

förklarar att vissa kostnader är självklara, till exempel arbetskostnad per timme, medan andra 

kostnader kan ses som “dolda” kostnader och kan vara svåra att i förväg observera eller 

planera. Dessa “dolda” kostnader innefattar till exempel administrativa, humana och etiska 

kostnader som är viktiga att uppmärksamma innan tillämpningen av outsourcing. De 

administrativa kostnaderna uppkommer när ett företag börjar analysera sitt behov av 

outsourcing (Garaventa & Tellefsen 2001). Kostnaderna berör exempelvis genomförandet av 

en omvärldsanalys, begäran av offerter och att hålla konferenser kring vad outsourcingen kan 

bidra med till verksamheten. Humana kostnader uppkommer enligt Garaventa och Tellefsen 

(2001) när en verksamhet anställer en person och ett oskrivet psykologiskt kontrakt skapas 

mellan den anställde och företaget. Det psykologiska kontraktet berör varje anställds 

engagemang och därmed bidrag samt förväntningar på dess prestationer. En anställd är villig 

att ge en viss mängd lojalitet, kreativitet och extra ansträngning om denne får mer än 

ekonomisk utdelning från verksamheten (Garaventa & Tellefsen 2001). Etiska kostnader 

syftar på att en anställning är mycket mer än bara en inkomst för många och betydelsefull 
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gällande självkänslan. Outsourcing har därför pekats ut som en sista möjlighet istället för en 

snabb lösning för att inte underordna sin interna personal (Garaventa & Tellefsen 2001). 

Även Barthélemy (2003) resonerar kring olika faktorer till att outsourcing misslyckas. En av 

fallgroparna inom outsourcing som forskaren tar upp, är dåligt utformade kontrakt mellan den 

outsourcade verksamheten och den inhyrda externa leverantören. Barthélemy (2003) ser 

kontraktet som en essentiell del i ett affärsavtal, som både ska kunna ge en slags maktbalans i 

relationen mellan parterna, men också ett slags skydd om avtalet mellan parterna i relationen 

på något sätt skulle gå fel. Vidare belyser forskningen vikten av att lägga ner tid på att 

detaljerat formulera ett kontrakt i samband med outsourcing, för att undvika överraskande 

kostnader i framtiden (Barthélemy 2003). Något annat som fäller många företag som 

outsourcar, enligt McIvor (2008), är en dåligt utarbetad strategi för outsourcingen. McIvor 

(2008) har i tidigare forskning lyft fram att företag, som främst outsourcar verksamhetsdelar 

för att framförallt spara in på kostnader, istället bör blicka längre fram och ta hänsyn till vad 

besluten har för inverkan på företaget på längre sikt.  

Kliem (1999) pekar i sin forskning på att företag som outsourcar kan bli beroende av de 

externa leverantörerna. Sanchez (2010) anser att beroendet som kan skapas i affärsrelationen, 

i sin tur kan leda till att det köpande företaget urholkas på den interna kunskapskompetensen. 

Genom att det köpande företaget blir beroende av den externa leverantören, förloras också 

kontrollen över viktiga funktioner inom den egna verksamheten (Kliem 1999; Quinn & 

Hilmer 1994). Quinn och Hilmer (1994) lyfter fram att outsourcing framförallt kan påverka 

inlärningen, kompetensen och färdigheterna negativt hos den interna personalen vid 

anställning av extern leverantör. De anställda kan exempelvis känna sig hämmade på de 

interna erfarenhetsmöjligheterna och möjligheten att utvecklas (Bragg 1998).  

 

Eftersom det mesta i vårt samhälle rör sig snabbare och utvecklas allt fortare, belyser även 

Graham (2007), att allting vi gör ifrågasätts mer än det någonsin gjorts förut. Ständiga försök 

till att producera varor och tjänster bättre, snabbare samt till en lägre kostnad har numera 

blivit ett mantra i affärsvärlden. Forskning belyser att företagens marknadsföringsfunktioner 

är i ständig förändring, då organisationer kontinuerligt strävar efter att höja effektiviteten och 

minska kostnaderna (Graham 2007). Det har också pekats ut att marknadsföringspersonalen i 

företag ofta klagar på alldeles för små budgetar samtidigt som ytterligare minskningar 

ständigt hänger över dem. Även att hantering av marknadsföring inom både mindre och större 

företag vanligtvis sköts av en till två personer, är något som lyfts fram av Graham (2007). 

Genom att outsourca marknadsföringsfunktionen till en reklambyrå kan en verksamhet, enligt 

Graham (2007), skapa sig många fördelar. Reklambyrån kan exempelvis erbjuda en god 

möjlighet för företag att uppnå målen om integrerad marknadsföring. På detta sätt skapas en 

genomgående helhetsbild istället för att bara hantera delar av reklam, medierelationer, 

direktreklam eller Public Relations (PR) (Graham 2007). Redan år 1994 outsourcade Nike, 

Inc. sin marknadsföringsfunktion, där de med hjälp av Wieden och Kennedys kreativitet och 

reklamförmåga, drev Nike till att bli ett varumärke vars produktkännedom blivit otroligt hög 

(Quinn & Hilmer 1994). Även företaget Apple outsourcade delar av sin 

marknadsföringsfunktion till Regis McKenna på 1990-talet, ett samarbete som blev väldigt 

framgångsrikt (Quinn & Hilmer 1994).  

Marknadsföring är ett aktuellt ämne som ständigt är i utveckling. Det arbetssätt som tidigare 

utfördes av en intern marknadsavdelning har i dagsläget kommit i konkurrens med 

konsultföretag som erbjuder externa marknadsföringstjänster. Forskning kring just 

marknadsföringsfunktionen som outsourcad tjänst är fortfarande smal, vilket därför gör det till 

ett intressant område att utforska djupare. Tidigare forskning har lyft fram många generella 
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fördelar med att outsourca. Fokus ligger på kostnadsbesparingar och möjligheten att öka sin 

verksamhets servicekvalitet samt att kunna inrikta sig på sin kärnkompetens. En hel del 

forskning belyser även nackdelarna med att outsourca delar av sin verksamhet, där framförallt 

förutsedda och oförutsedda kostnader, att bli beroende av extern leverantör samt urholkad 

företagskompetens tas upp som viktiga faktorer. Med denna studie ligger därför intresset i att 

se vilka bakomliggande orsaker det finns till att företag väljer att samarbeta med en extern 

leverantör gällande sin egen marknadsföring.  

1.3 Problemformulering 

 

Med denna uppsats ska vi besvara vår huvudfråga och våra två delfrågor som är följande: 

 

Huvudfråga: 

 Varför väljer företag att outsourca sin marknadsföringsfunktion?  

 

Delfrågor: 

 Hur påverkas verksamheten vid outsourcing av marknadsföringsfunktionen? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med outsourcing av marknadsföringsfunktionen? 

 
1.4 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att studera varför företag outsourcar sin marknadsföringsfunktion 

och vilka effekter det ger att använda sig av externa leverantörer gällande verksamhetens 

marknadsföring. Genom att undersöka vilka för- och nackdelar outsourcing av 

marknadsföringsfunktionen bidrar till, är vårt mål att skapa en djupare bild av hur företag – 

som använder denna typ av outsourcing – påverkas.  

 
1.5 Avgränsningar 
 

För att tyda alla effekter av outsourcing är det relevant att även lyfta fram insourcing. 

Insourcing ses som en motsatt sida till outsourcing i en arbetsprocess. Vi är medvetna om att 

det är få företag som har en renodlad intern eller extern marknadsföringsfunktion, där dessa 

antingen fokuserar på att endast outsourca eller insourca aktiviteter. Därför har vi valt att 

belysa insourcing till en viss del, men avgränsat studien till att fokusera på outsourcing.  

 

Studien avgränsar sig också endast till tjänsteföretag som outsourcar sin 

marknadsföringsfunktion. Vidare avgränsas studien till ett kundperspektiv, där endast åsikter 

framkommer från tjänsteföretagen som outsourcar.  

 
1.5 Disposition 
 

I kapitel två presenteras undersökningens teoretiska referensram, som ligger till grund för 

uppsatsens empiri och analyskapitel. Den teoretiska referensramen är indelad i två delar där 

den första delen berör forskning kring The Resource Based View och den andra delen 

fokuserar på att lyfta fram Transaktionskostnadsteorin.  

I kapitel tre presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. I kapitlet lyfts studiens 

kvalitativa fallstudie fram och en utförlig redovisning görs av hur datamaterial samlats in 
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genom semistrukturerade intervjuer samt hur insamlad data också bearbetats. Kapitlet avslutas 

med reflektioner kring studiens metodval och etiska perspektiv. 

I kapitel fyra presenteras studiens insamlade data. Resultatet har i denna studie samlats in 

genom sex olika informanter på sex olika tjänsteföretag, där data har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer. I kapitlet presenteras varje företag enskilt, där varje företag har 

tilldelats fem likadana rubriker. De rubriker som lyfts fram behandlar frågor om hur företaget 

arbetar med sin marknadsföring idag och varför, hur det påverkar verksamheten, hur 

företagets samarbeten ser ut med externa marknadsföringsleverantörer samt vilka upplevda 

för- och nackdelar företaget ser med att outsourca sin marknadsföringsfunktion. Valet av 

dessa rubriker har baserats på vår problemformulering. 

I kapitel fem presenteras studiens analys, där fokus ligger på att tolka resultatet med hjälp av 

den teorietiska referensramen. Det görs för att hitta mönster och variationer i hur ett företag 

hanterar sin marknadsföring, vilka för- och nackdelar det kan leda till samt hur verksamheten 

påverkas. 

I kapitel sex presenteras studiens slutsatser och svar på den ställda problemformuleringen. Här 

presenteras också kortare idéer om vad vidare forskning skulle kunna fokusera på inom 

området samt kortare praktiska rekommendationer.   
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2. Teoretisk referensram 
 

I kapitlet teoretisk referensram redogör vi de teorier som använts för att bygga denna studie 

på. I den första delen av kapitlet presenteras faktorer som främjar outsourcing, där 

huvudfokus ligger på The Resource Based View och kärnkompetens. I den andra delen av den 

teoretiska referensramen presenteras istället faktorer som motverkar outsourcing, där en 

fördjupning av Transaktionskostnadsteorin därför görs. Kapitlet avslutas med en analysmodell 

vars syfte är att illustrera hur den teoretiska referensramen ska bearbetas för tolkning och 

analys av insamlad data.   

 

2.1 The Resource Based View 
 

För att förstå och avgöra om ett företag bör köpa in en tjänst, det vill säga att outsourca, 

menar Brege, Brehmer och Lindskog (2010) att en fördjupning i teorin om kärnkompetens 

kan göras, som i sin tur har rötterna i The Resource Based View. År 1991 fick ”The Resource 

Based View” en framträdande plats hos företagen runt om i affärsvärlden (Barney, Ketchen & 

Wright 2011). Forskning av Jay B. Barney bidrog till en djupare förståelse för resurser och 

förmågor hos företag för att nå mål med hållbara konkurrensfördelar. Tjugo år senare hade 

The Resource Based View mognat och utvecklats som teori (Barney, Ketchen & Wright 

2011).  

 

2.1.1 Resurser 
 

Penrose (1959) framställer ett företags resurser som den avgörande faktorn i en 

konkurrensutsatt situation. Det är en kombination av de resurser företaget besitter och 

kapaciteten till att utnyttja dessa rätt, som bidrar till en konkurrenskraftig strategi (Penrose 

1959). Barney (1991) förklarar vidare att resurser bör vara oefterhärmliga, icke-utbytbara, 

värdefulla och sällsynta för att i ett långsiktigt perspektiv kunna vidmakthålla 

konkurrensfördelar. Exempel på resurser i en verksamhet kan, enligt Barney (1991), vara alla 

tillgångar och processer i verksamheten samt företagets kapabilitet, information och kunskap. 

Dessa resurser möjliggör i sin tur för företaget att tänka strategiskt och uppnå en förbättrad 

effektivitet. Resurser är, enligt Wernerfelt (1984), avgörande för företaget och kan både ses 

som ett företags stryka eller en svaghet, beroende på hur väl dessa hanteras och vårdas.  

 

Resurser kan delas upp i tre kategorier: fysiska resurser, humana resurser samt organisatoriska 

resurser (Barney 1991). Fysiska resurser inkluderar den fysiska teknologianvändningen i en 

verksamhet, verksamhetens anläggning och tillgångar samt dess geografiska läge (Barney 

1991). Humana resurser inbegriper träning, erfarenhet, intelligens, relationer samt kunskaper 

hos de anställda i verksamheten. Organisatoriska resurser innefattar en verksamhets formella 

rapporteringsstruktur, den formella och informella planeringen, styrnings- och 

koordineringssystem i företaget samt informella relationer bland olika grupper i företaget och 

relationer mellan verksamheten och de parter i företagets miljö (Barney 1991). Wernerfelt 

(1984) hävdar att begreppet fasta resurser kan sammanfattas av attribut från en verksamhets 

fysiska, humana och organisatoriska kapital som gör det möjligt för företaget att tänka och 

agera strategiskt för att förbättra sin effektivitet. Outsourcing möjliggör större fokus på 

resurser som anses vara värdefulla för företaget. Det kan även vara kostsamt att utveckla vissa 

resurser på egen hand, och genom att outsourca resurser eller kompetenser från externa 

leverantörer menar Verwaal, Commandeur och Verbeke (2009) att företaget på så sätt kan 

komplettera de interna resurserna.  
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2.1.2 Kärnkompetens 
 

Outsourcing kan, enligt The Resource Based View, preciseras som en anskaffning av externa 

resurser, kunskaper och möjligheter som inte utgör en del av företagets kärnkompetens eller 

berör det som företaget inte kan leverera internt (Quinn & Hilmer 1994). För att samla och 

bilda nya strategiska tillgångar koncentrerar sig företag därför på sin kärnkompetens 

(Markides & Williamson 1994). Quinn och Hilmer (1994) beskriver kärnkompetens som 

aktiviteter vilka medför en långsiktig konkurrensfördel för verksamheten. Exempel på 

kärnkompetenser kan vara aktiviteter som engagerar produkt- eller servicedesignen, 

kundservice eller logistik (Quinn & Hilmer 1994). Varför en verksamhet väljer att outsourca 

grundas, enligt Markides och Williamson (1994), på verksamhetens kärnkompetens. 

 

The Resource Based View fokuserar på företags behov av att bygga kompetenser för att just 

kunna särskilja sig från sina konkurrenter (Lin, Piercy & Campbell 2013). Det i sin tur ger 

företaget en större möjlighet att uppnå och bevara konkurrensfördelar på marknaden, genom 

resurser som andra organisationer inte ska kunna imitera (Prahalad & Hamel 1990). Prahalad 

och Hamel (1990), som är två av kärnkompetensens största förespråkare, ser kärnkompetens 

som ett kollektivt lärande i en organisation, för att bland annat underlätta koordinering av 

olika produktionskompetenser och integration av nya teknologier i en verksamhet. 

Outsourcingstrategier tillsammans med ett företags kärnkompetens kan, enligt Quinn (1999), 

leda till att företag lättare kan fokusera på sin verksamhets unika resurser och utveckla en 

egen unik process eller aktivitet genom att förena sig med kompetenta leverantörer.  

 

Prahalad och Hamel (1990) beskriver en verksamhet som ett stort träd, där kärnprodukterna 

representerar stammen och de stora grenarna. De mindre grenarna i trädet representerar 

affärsenheter. Löven, blommorna och frukterna som sitter längst ut på grenarna, representerar 

slutprodukterna i en verksamhet. Själva rötterna däremot, som ger trädet näring och stabilitet, 

representerar själva kärnkompetensen (Prahalad & Hamel 1990). Det är rötterna – det vill 

säga kärnkompetensen – som leder till utvecklingen av kärnprodukterna, som i sin tur kan 

användas för att skapa många produkter för slutkonsumenterna (Prahalad & Hamel 1990). 

Vidare definierar författarna kärnkompetens som en specifik komponent som är central för en 

verksamhets funktion. Företag bygger sällan sina verksamheter på fler än fem till sex 

grundläggande kärnkomptetenser. Tre huvudkriterier som enligt Prahalad och Hamel (1990) 

bör uppfyllas för kärnkompetens är: 

 

1. Kärnkompetensen ska inte vara lätt för konkurrenter att imitera och bör vara unik.  

2. Kärnkompetensen ska kunna återanvändas och tillämpas på nya produkter, 

erbjudanden och marknader. 

3. Kärnkompetensen måste bidra till konsumentens upplevda fördelar och bidra till ett 

tydligt kundvärde hos slutprodukten.  

 

Genom att veta vilka delar i verksamheten det är som bildar kärnkompetensen och utnyttja 

dessa på rätt sätt, menar Axelsson (1998) att det i sin tur kan innebära en ökad tillväxt och 

lönsamhet för verksamheten. Det blir lättare att fördela de begränsade resurserna i ett företag 

till resurser och aktiviter som istället kan skapa ett unikt värde i verksamheten (Axelsson 

1998). På lång sikt ska detta också leda till att konkurrenskraften säkras, samt möjliggöra att 

de aktiviteter som bidrar till att kärnkompetensen kan utvecklas och hållas centrala (Axelsson 

1998). Outsourcing av resurser bör också beröra mindre resurser och aktiviteter, som inte är 

centrala eller styrande för verksamheten (Drejer & Sörensen 2002). Processer som enligt 

författarna kan outsourcas, är exempelvis produktion och tjänster som behöver effektiviseras. 
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För att underlätta urskiljandet av vad som är kärnkompetens eller inte, har en egenillustrerad 

modell skapats baserat på forskning av Long och Vickers-Koch (1995) och Axelsson (1998): 

  

 

1. Cutting Edge 

2. Kärnaktiviteter 

3. Baskompetens 

4. Stödkompetens 

5. Avskiljbara aktiviteter 

6. Periferiaktiviteter  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig 1. – Egen illustration över dimensionen periferi-kärna i en verksamhet som baseras på Long och Vickers-

Koch (1995) samt Axelssons (1998) modeller. 

 

1. Cutting Edge består av de funktioner och kompetenser i en verksamhet som är avgörande 

för företagets framtida konkurrensförmåga. Den här kompetensen måste ständigt utvecklas 

och prioriteras, för att den ligger till grund för morgondagens kärnkompetens (Long & 

Vickers-Koch 1995). 

  

2. Kärnaktiviteterna består av de huvudprocesser i ett företag som möjliggör verksamhetens 

konkurrensfördelar i nuläget. Utifrån dessa kärnaktiviteter formar också verksamheten resten 

av sitt företag (Long & Vickers-Koch 1995).   

 

3. Baskompetens berör den kompetensen som är nödvändig för att finnas i en viss bransch och 

är ofta gemensam för många företag inom samma bransch (Long & Vickers-Koch 1995). 

 

4. Stödkompetensen innefattar stödfunktioner som möjliggör existensen av ett företags 

kärnkompetens (Long & Vickers-Koch 1995).  

 

Axelsson (1998) har, med hjälp av Long och Vickers-Koch (1995) modell, lagt till två 

punkter som är följande: 

5. Avskiljbara aktiviteter ingår i verksamhetens huvudprocesser som en slags komponent, men 

är lätta att avskilja och är inte kopplade som en aktiv aspekt i kärnkompetensen (Axelsson 

1998). 

 

6. Periferiaktiviteter innefattar aktiviteter utan direkt koppling till en verksamhets aktuella 

huvudprocesser. Ett exempel på en perifer aktivitet är enligt Axelsson (1998) en bilverkstad 

som erbjuder en cafeteria-funktion. Samma aktivitet kan däremot vara mycket viktig i 

exempelvis en galleria, och är då inte en perifer aktivitet (Axelsson 1998). 

 

När ett företag vill outsourca en viss del av sin verksamhet menar Axelsson (1998) att 

företaget bör ta hänsyn till att risken ökar, ju närmare den outsourcade aktiviteten ligger 
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företagets kärna. Axelsson (1998) lyfter även fram att det som utgör en verksamhets 

kärnkompetens ska vårdas och utföras internt. Att outsourca kan vara värdeskapande för att 

stödja verksamhetens kärna, då internt fokus istället kan läggas på aktiviteter där personalen 

anser sig ha störst kompetens (Lin, Piercy & Campbell 2013).  

 

2.1.3 Förmågan att utnyttja extern specialistkompetens 
 

En anledning för många företag när det gäller outsourcing är just möjligheten till att få in 

extern expertkunskap till den egna verksamheten (Greaver 1999). När en verksamhet inte har 

de nödvändiga resurserna eller förmågan att utnyttja dessa på ett konkurrenskraftigt sätt, kan 

företaget eftersöka dessa resurser hos externa leverantörer (Barney 1991). Augustson och Sten 

(1999) menar att verksamheter som outsourcar delar som är mindre utmärkande gör att 

företaget istället kan nyttja den externa leverantörens investeringar, expertiskunskap och 

idéer. Genom de externa leverantörerna kan företag ta lärdom av externa specialister inom 

specifika områden för att i sin tur kunna nyttja sina resurser mer effektivt (Verwaal, 

Commandeur & Verbeke 2009). Verwaal, Commandeur och Verbeke (2009) vidareutvecklar 

att externa resurser kan öka de interna resurserna. Det kan exempelvis ske genom att en extern 

leverantör bidrar med utbildning, kompetens och erfarenheter som skapar värde internt för 

företaget, vilket i sin tur kan leda till produktionseffektivisering och konkurrensfördelar 

(Verwaal, Commandeur & Verbeke 2009).  

 

Det kan även vara en kostnadsfråga att bevara en viss kompetens internt. Greaver (1999) 

menar att en kostnadsfokuserad lösning kan vara att outsourca delar av sin organisation till 

externa leverantörer med specialistkunskap inom området. Bragg (1998) beskriver att externa 

leverantörer kan koncentrera sitt arbete till ett ställe på samma gång för alla sina kunder, 

vilket i sin tur gör det billigare för kunden som köper den externa tjänsten. Efterfrågan på 

olika kunskaper måste inte heller vara konstant, enligt Currie, Michell och Abanische (2008). 

Den kan skifta mellan att vara hög eller låg. En del tjänster är engångsföreteelser, exempelvis 

forskning kring något specifikt ämne eller analyser av det köpande företagets specifika 

marknad som de verkar på (Currie, Michell & Abanische 2008). En verksamhet som strider 

med kraftig konkurrens och/eller stora utgifter, har ingen direkt nytta i att placera kapital i 

resurser för processer som inte medför konstant vinst eller användning. Istället behöver 

verksamheter som dessa, resurser som kan tas in vid behov (Currie, Michell & Abanische 

2008).  

 

The Resource Based View belyser skillnaden mellan företagens förmågor beroende på vilka 

resurser de besitter samt deras förmågor att utnyttja dessa (Wernerfelt 1984; Barney 1991). 

Ett företag måste identifiera vilka resurser och vilken kompetens som krävs för att kunna 

hantera olika arbetsprocesser (Axelsson 1998). En stor utmaning är att prioritera vad som 

anses vara viktigast. En god riktlinje är att outsourca aktiviteter som företaget ser som 

bristande i dagsläget och som andra externa leverantörer kan utföra bättre eller mer effektivt 

(Axelsson 1998). De interna resurserna som kretsar kring verksamhetens kärnkompetens kan, 

enligt Quinn (1999), få ett större fokus vid outsourcing. Att kunna koncentrera sig på det som 

är strategiskt viktigt möjliggör en stabilisering och ibland också en minskning av de tyngsta 

kostnaderna för företaget. Med andra ord kan kostnaderna reduceras om företaget arbetar 

effektivare med de större och mer regelbundna resurserna (Quinn 1999).  

 

Det är också viktigt för företag att de förmår sig att se möjligheterna med att integreras externt 

(Barney 1991). Barney (1991) menar vidare att det är viktigt för verksamheter att vara 

medvetna om att ett samarbete ofta kan hantera en marknads olika förändringar mer effektivt 
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(Barney 1991). Bakomliggande anledningar till The Resource Based View och outsourcing 

ligger på en strategisk nivå där både företaget och dess externa leverantörer fokuserar på sin 

egen verksamhets kärna, men där dessa samarbetar i en gemensam värdekedja (Verwaal, 

Commandeur & Verbeke 2009). Tillsammans kan företagen bidra med unika värden för att på 

så sätt skapa mervärde till slutkonsumenten (Sirmon, Hitt & Ireland 2007). Om ett företag kan 

bidra med större kundvärde för slutkonsumenten, än vad dess konkurrenter gör, menar 

Sirmon, Hitt och Ireland (2007) att företaget på så sätt skaffar sig en konkurrensfördel. 

 

När aktiviteter behandlas, både internt och externt, mellan verksamheter kan ett gap 

uppkomma som bidrar till missförstånd i tolkningar eller andra störningar (Barney 1991). 

Budskapet som ska förmedlas företagen emellan kan därmed komma fram på annat sätt än 

vad som var tanken från början, kanske på grund av att företagen innehar olika kulturer eller 

system. Dessa missförstånd kan enligt Barney, Ketchen och Wright (2011) leda till oväntade 

kostnader. Augustson och Sten (1999) menar vidare att när en extern leverantör tar över 

företagets produktionsansvar inom den tjänsten eller varan som outsourcas, har det köpande 

företaget inte längre samma hårda kontroll som tidigare. Augustson och Sten (1999) beskriver 

vidare att så fort den externa leverantören släpps in i en kunds verksamhet kan 

företagsinformationen på något sätt sprids vidare, medvetet eller omedvetet, som ökar risken 

för att det köpande företaget (Augustson & Sten 1999). Det är därför viktigt för det köpande 

företaget att inte bli för beroende av sin leverantör. Att bli för beroende kan även, enligt 

Bragg (1998), medföra höga kostnader och en otillräcklig kvalitet. Standardkraven som det 

köpande företaget satt för sitt samarbete och kraven på kvalitet uppfylls då inte av den externa 

leverantören, vilket kan påverka samarbetet negativt (Bragg 1998). Det är därför viktigt att 

verksamheten inte tappar kontrollen över aktiviteterna som outsourcas, så att de inte drabbas 

av kompetensförlust eller förlust av andra stordriftsfördelar (Barney 1991). Quinn (1999) 

beskriver att det är av stor vikt att ett förtroende infinner sig mellan företagen som ska ingå ett 

samarbete med outsourcing, samt att det förväntade värdet speglas i det senare upplevda 

slutresultatet. Ett exempel är när ett företag ska genomföra en kampanj och väljer att 

outsourca vissa aktiviteter. Företaget kan inte i förväg säkerställa att det förväntade resultatet 

uppnås menar Quinn (1999). Även om de externa leverantörerna har en djupare kunskap 

koncentrerat inom specifika områden så är det ingen självklarhet att de uppsatta målen nås, 

trots leverantörens specialistkompetens (Quinn 1999).  

 

2.2 Transaktionskostnadsteorin 
 

För att förstå och avgöra om ett företag istället bör producera en produkt eller tjänst internt, 

det vill säga om företaget bör insourca, anser Brege, Brehmer och Lindskog (2010) att en 

väletablerad teori för detta är transaktionskostnadsteorin. Redan på 1930-talet la Ronald 

Coase grunden till det som senare vidareutvecklades till transaktionskostnadsteorin, där flera 

av motiven till insourcing går att finna. Coase (1937) resonerar kring varför det är gynnsamt 

att bilda företag för att kunna genomföra transaktioner av produkter eller tjänster bland olika 

parter. Vidare belyser Coase (1937) att inga marknader är perfekta och därför har inga 

inblandade parter fullkomlig information om varken varandra eller om marknaderna. Det kan 

i sin tur medföra att transaktioner blir kostsamma och ineffektiva. Istället är det både mer 

lönsamt och mer effektivt, enligt Coase (1937), att samla de skilda arbetselementen inom 

samma verksamhet.  

 

Hur och varför kostnader i en transaktion uppstår, är något som förklaras av 

transaktionskostnadsteorin (Williamson 1979). Teorin har vidareutvecklats för ekonomiska 

analyser mellan företag och marknader, gällande kostnader att bygga relationer eller att 
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strukturera sin verksamhet på. Teorin om transaktionskostnader ser, enligt Williamson (1979), 

företaget och marknaden som de två främsta sätten att styra sin organisation på. Coase (1937) 

menar att transaktionskostnaderna skapas så fort individer ska mötas för att förhandla fram ett 

kontrakt, då det tar tid och resurser att ordna mötet, få fram rätt underlag och information, 

överlägga och skriva kontrakt samt därefter även säkerställa att det skrivna kontraktet 

fullföljs. När ett avtal byggs upp är det därför viktigt att ta hänsyn till tre typer av kostnader: 

sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader (Williamson 1981; Barthélemy 

2003). Vid outsourcing av en viss affärsaktivitet bör en verksamhet ta extra hänsyn till dessa 

tre kostnader (Williamson 1981). Både sök- och förhandlingskostnaderna uppstår före ett 

kontrakt skrivs mellan två affärsparter. Kontrollkostnaderna å andra sidan uppstår först efter 

att kontraktet skapats (Barthélemy 2003).  

 

När en verksamhet tagit beslutet att outsourca och börjar leta efter en passande extern 

leverantör till sin aktuella produkt eller tjänst, uppkommer de så kallade sökkostnaderna 

(Barthélemy 2003). Dessa kostnader uppstår genom den tid och de resurser som används för 

att hitta information om marknaden, om lämpliga externa leverantörer samt för att kunna 

teckna ett kontrakt. Barthélemy (2003) beskriver förhandlingskostnaden som de kostnader 

som uppkommer vid kontraktskrivning med den externa leverantören, där kontraktets syfte är 

att fungera som en slags arbetsbeskrivning. Kostnaderna är ihopkopplade med kontraktets 

utformning, upprättande och genomförande (Coase 1937). Både oförutsedda kostnader som 

kan skapas under samarbetets gång och de kostnader som kan uppstå till följd av att den 

externa leverantören inte leverarar vad denne lovat, ingår i förhandlingskostnaderna 

(Barthélemy 2003). Kontrollkostnaderna skapas när ett avtal på något sätt inte anpassats 

tillräckligt bra, vilket i sin tur medför omförhandlingar. Kontrollkostnader, som riskerar att bli 

höga, tillkommer också för att se till att avtalet fullföljs av båda parter och för att kontrollera 

så att inte den externa leverantören negligerar varken kvalitet eller servicenivå (Barthélemy 

2003). Ju större behovet är av att samla information, planera och kontrollera sin affärspartner, 

desto större menar också Skjoett-Larsen (2000) att transaktionskostnaderna blir. För att 

minimera dessa transaktionskostnader som kan uppkomma, menar Watjatrakul och Drennan 

(2005) att det därför är sannolikt att företag väljer att arbeta med insourcing. Företag kan 

ibland också överskatta komplexiteten och lägga ut stora, onödiga kostnader på 

expertkunskap hos externa leverantörer (Watjatrakul & Drennan 2005). 

 

2.2.1 Mänskliga, beteendemässiga egenskaper som påverkar 
 

Kostnader i en transaktion kan påverkas av något som Williamson (1981) benämner som 

mänskliga och beteendemässiga egenskaper. Williamson (1981) menar att 

transaktionskostnadsteorin förutsätter att människor med största sannolikhet är 

opportunistiska och kommer följaktligen att försöka maximera sin egen vinst i en 

affärsrelation. Opportunistiskt beteende kan medföra lögner, stöld eller avbrutna avtal 

(Williamson 1991; Williamson 1973). Beteendet är speciellt aktuellt när en av parterna inom 

ett avtal investerar i specifika tillgångar i affärsrelationen, som till störst del bara har ett värde 

inom transaktionen (Williamson 1991). För att företag ska kunna skydda sig mot opportunism 

är det därför av extra vikt att noga formulera kontrakten, vilket i sig skapar en ökad 

transaktionskostnad (Barthélemy 2003). 

 

Transaktionskostnadsteorin förutsätter också att människor är begränsat rationella, där 

Williamson (1981) menar att människor aldrig har fullständig information om någonting. Det 

i sin tur påverkar människors kapacitet att bearbeta all information, vilket kan leda till att 

osäkra beslut tas (Williamson 1973). Det mänskliga sinnet besitter också en begränsad 
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förmåga som hejdar beslutstagare att utveckla rationella och objektiva lösningar på problem 

som är komplexa (Seggie 2012). Det begränsat rationella beteendet är också en egenskap som 

enligt Williamson (1979) förhindrar och påverkar utformningen av ett kontrakt. Den 

begränsade rationaliteten kan leda till anpassningsproblem eftersom affärsparterna får svårt att 

anpassa affärsavtalen vid hanteringen av oväntade förändringar (Rindfleisch & Heide 1997). 

Omförhandlingarna av avtalen skapar i sin tur transaktionskostnader (Rindfleisch & Heide 

1997). Problem vid utvärderingen av de externa leverantörernas prestationer kan också bli en 

följd av den begränsade rationaliteten (Seggie 2012). Det blir svårt att veta om en part 

uppfyllt sin del i ett avtal, vilket i sin tur medför dolda kostnader genom ineffektivt arbete 

(Rindfleisch & Heide 1997). Det leder också till att företaget måste öka sina resurser inom 

övervakning och kontroll för att kunna göra denna utvärdering (Rindfleisch & Heide 1997).  

 

För att lyckas med sin outsourcing, menar Barthélemy (2003), att ett välformulerat avtal är 

otroligt viktigt för att skapa en bra balans i affärsrelationen. Kontraktet bör innehålla tydlig 

information kring vad som resultatmässigt förväntas av den externa leverantören. Det är också 

av stor vikt att kontraktet är gynnsamt för alla parter i transaktionen, då risken annars är stor 

att kontraktet inte uppfylls. Barthélemy (2003) menar dock att det dessvärre inte är ofta som 

företag verkligen framställer så detaljerade kontrakt, då det kostar tid och pengar. Skulle 

avtalet på något sätt ge fördelar till någon av affärsparterna på ett opportunistiskt sätt, kan 

både servicenivån kvalitetsnivån påverkas negativt (Barthélemy 2003). För att kunna ingripa 

mot eventuell opportunism är det därför viktigt att kontraktet som skrivs är flexibelt och 

möjliggör för förändringar för de inblandade parterna, men ju större flexibilitet och justeringar 

kontraktet erbjuder, desto dyrare är det (Barthélemy 2003). 

 

2.2.2 Icke-mänskliga egenskaper som påverkar 
 

Kostnader för en transaktion kan också påverkas av egenskaper som inte är mänskliga och 

beteendemässiga, där Williamson (1979) grundar transaktionen på tre dimensioner: 

tillgångsspecificitet, osäkerhet samt transaktionsfrekvens (Williamson 1979).  

 

Tillgångsspecificitet syftar på i vilken omfattning en viss tillgång är specifik för en viss 

aktivitet (Williamson 1991). Ju högre specificitet det är för tillgången, desto mindre 

användningsområden kan den tillämpas på. Exempel på områden inom tillgångsspecificitet 

kan vara humankapital (som till exempel berör individers utbildning, kompetenser och 

förmågor), fysiska resurser som krävs vid tillverkning av en viss komponent eller 

varumärkeskapital (Williamson 1991). Kostnaden för transaktionen ökar också, ju högre grad 

av tillgångsspecificitet en vara har (Williamson 1981). Transaktionskostnadsteorin förutsätter 

att företag som investerat i specifika tillgångar är starkt förknippade med en viss transaktion. 

Det kan i sin tur utsätta dem för fara om den specifika tillgången har låg 

användningsmöjlighet eller ett värde utöver sammanhanget (Williamson 1981).   

 

Både Vosselman (2002) och Williamson (1981) anser att tillgångsspecificitet är den viktigaste 

transaktionsaspekten. Varken varor eller tjänster med hög specificitet kan användas vid andra 

transaktioner utan stora extrakostnader (Arnold 2000). Till exempel kan en måleriutrustning, 

som är avsedd för Volkswagen Golf, först användas på en Mercedes när den är omformad och 

anpassad. Låg specificitet för en vara eller tjänst innebär att lite information måste bytas med 

transaktionspartnern (Arnold 2000). Varor och tjänster med hög specificitet måste däremot 

utbyta mycket information, både innan, under och efter transaktionen. Resultatet av detta är i 

sin tur extremt höga transaktionskostnader. Arnold (2000) menar vidare att varor och tjänster 

som har hög specificitet därför bör baseras på företagets kärnkompetens och inte outsourcas. 
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Beroende på utbytessituationen, kan en specifik tillgång också vara olika värdefull (Barney 

1999; Watjatrakul & Drennan 2005). Det här kan i sin tur leda till en "lock in"-effekt som 

orsakar ett så kallat ”hold-up”-problem. Lock-in-effekten gör att en viss produkt är 

dominerande eftersom den har fördelar att öka skalavkastningen, inte för att dess kostnad är 

låg eller för att resultatet är bra (Barney 1999; Watjatrakul & Drennan 2005). Beslutsfattare i 

företaget kan därmed känna sig tvingade att välja den dominerande produkten trots att 

preferenserna kan vara låga. Det leder i sin tur till hold-up-problem som innebär att två parter 

som skulle kunna effektivisera sitt arbete till max genom att samarbeta, avstår på grund av 

oron över att ge den andra parten ökad förhandlingsstyrka som i sin tur påverkar den egna 

vinsten. Företag försöker därför undvika hold-up-problem genom att istället insourca 

aktiviteterna (Rindfleisch & Heide 1997; Watjatrakul & Drennan 2005). Orsaken till att 

insourca kan bero på att arbetet som tidigare outsourcats inte uppfyllt förväntningarna eller 

nått den kvalitetsnivå som företaget önskat. På så sätt tilldelas en intern medarbetare 

uppgiften, i hopp om ett bättre resultat för verksamheten (Watjatrakul & Drennan 2005).  

 

Osäkerhet syftar på existensen av osäkerhet som infinner sig i en transaktion (Vosselman 

2002; Williamson 1979). Dimensionen uppstår på grund av att det saknas komplett 

information, vilket medför högre kostnader för transaktionen då osäkerheten i sin tur ökar 

anpassnings-, planerings- och kontrollkraven (Vosselman 2002). Inget affärsavtal kan heller 

förutspå och inkludera varje potentiell eventualitet, på grund av just ovissheten som alltid 

finns inom outsourcing (Williamson 1981). Valutaförändringar eller osäkerhet på 

leverantörens kvalitet är exempel på faktorer som kan ändra kostnaderna betydligt för en 

verksamhet, ibland i den mån att dessa oväntade kostnadsrisker leder till att verksamheter tar 

avstånd från outsourcing och istället använder den interna produktionen (Lin, Piercy & 

Campbell 2013). Ju större osäkerhet en viss aktivitet är omgiven av, desto större risk medför 

det för verksamheten att outsourca (Lin, Piercy & Campbell 2013).  

 

Transaktionsfrekvensen syftar på det antal tillfällen en aktivitet kan inträffa under en specifik 

period samt hur ofta avvikelser uppstår under genomförandet av transaktionen (Williamson 

1981). Ju högre frekvens en aktivitet har, desto billigare kan det bli att utveckla produktionen 

internt, istället för att ständigt söka sig till externa leverantörer. Omvänt är också enstaka 

inköp bättre att använda externa leverantörer till, än att som verksamhet utveckla den interna 

produktionen som bara utnyttjas ibland och är väldigt kostsam (Lin, Piercy & Campbell 

2013).  
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2.3 Analysmodell 

 
Fig. 2 – Egen illustration över studiens analysmodell som utformats baserat på den teoretiska referensramen. 

 

Syftet med analysmodellen är att illustrera hur den teoretiska referensramen bearbetas för 

tolkning och analys av insamlad data. Avsikten är att undersöka varför tjänsteföretagen 

outsourcar, hur det påverkar dem samt vilka för- och nackdelar det finns med att lägga ut 

marknadsföringsfunktionen externt. I modellens vänstra del finns faktorer som främjar ett 

företags outsourcing. Dessa faktorer belyser företagets möjligheter att fokusera på sin egen 

kärnkompetens, att utnyttja extern specialistkompetens samt att kunna dela sina 

verksamhetskostnader med hjälp av externa leverantörer. I modellens högra del finns faktorer 

som motverkar valet av att outsourca en funktion i ett företag. Faktorer som framkommer är 

sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader. Alla tre kostnader påverkas i sin 

tur av både mänskliga och icke-mänskliga faktorer. Tillsammans visar analysmodellen 

faktorer som både främjar samt motverkar outsourcing. Analysmodellen ligger till grund för 

att kunna underlätta tolkningen av insamlad data samt ge en ökad förståelse till varför företag 

outsourcar sin marknadsföringsfunktion.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens metod och tillvägagångssätt. Här redogörs och motiveras 

studiens metodval och forskningsansats. En detaljerad beskrivning av forskningsfältet och 

urvalet samt hur data samlats in, presenteras också i kapitlet. Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion kring studiens kvalitet.  

 

3.1 Kvalitativ fallstudie  
 

Vår studie är en kvalitativ fallstudie över sex tjänsteföretag och deras relation till outsourcing 

av sin marknadsföringsfunktion. För att kunna besvara studiens problemformulering har det 

varit av vikt att skapa en djupare förståelse för företagens bakomliggande anledningar till att 

outsourca sin marknadsföringsfunktion. Studiens syfte har även varit att titta närmare på vilka 

effekter denna typ av outsourcing bidrar till. Studien fokuserar inte på att kunna göra 

statistiska generaliseringar eller att finna statistisk representativitet, utan snarare på att skapa 

en djupare förståelse för studiens frågeställning. Syftet har också varit att fördjupa sig i en 

mindre del av ett större förlopp, för att kunna beskriva en verklighet som fallstudien får 

representera. Metodvalet har också baserats på att inrikta sig på informanternas åsikter och 

erfarenheter. Bryman och Bell (2011) menar att en kvalitativ metod är mest lämplig när 

detaljer, perspektiv och åsikter ska undersökas samt när syftet är att bilda sig en uppfattning 

om det finns någon skillnad mellan individerna. Yin (2007) menar att fallstudier även är 

användbara när en studie vill fokusera direkt på frågeställningarna och ge insikter om 

upplevda orsaksförhållanden. 

 

Precis som alla vetenskapliga metoder, har fallstudien både för- och nackdelar. Styrkan i 

denna metod är bland annat att den kan ge en djupare förklaring kring egenskaper i specifika 

områden. Nackdelen kan vara att metodens resultat är begränsad och endast gäller den 

specifika situationen i fråga (Yin 2007). Yin (2007) beskriver att fallstudier också kan 

förenkla eller förstora faktorer i en specifik situation, vilket kan resultera i att läsaren bildar 

fel uppfattning.  

 

3.2 Litteratursökning 
 

I studien har vi haft en begränsad förförståelse inom vårt valda forskningsområde, därmed har 

det varit av betydelse att fördjupas i tidigare teorier. Beroende på en studies utformning, kan 

forskaren närma sig empirin på två sätt: genom deduktion eller induktion (Bryman 2008). För 

att möjliggöra vår datainsamling som varit tidsbegränsade, har vi behövt bygga studiens grund 

utifrån en teoretisk referensram. Vår studie har därför i första hand haft inslag av deduktion, 

eftersom vi har haft behovet av att se till den teoretiska referensramen när vi tolkat den 

empiriska undersökningen.  

 

Vår studie inleddes med en litteratursökning, vars intention var att ge oss en djupare kunskap 

inom ämnet outsourcing. För att kunna problematisera vårt valda forskningsområde och 

bygga upp en teoretisk referensram för detta, har vi därför använt oss av litteratur i form av 

böcker och vetenskapliga artiklar. Via databaser, tillgängliga på Högskolan i Borås biblioteks 

hemsida, har litteraturen hämtats. Databaser som använts för att hitta vetenskapliga artiklar är 

Emerald Insight, Business Source Elite, EBSCO Publishing & Proquest. Även bibliotekets 

egen databas Summon har använts för sökning av vetenskapliga artiklar samt böcker. Sökord 

som används för att finna litteratur till denna studie är ”Outsourcing”, ”marketing function”, 

”marketing agency”, ”Transaction cost economics” ”Core Competence”, ”The Resource 
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Based View”. Utöver detta har vi även tittat i våra utvalda referensers referenslistor, för att 

hitta fler vetenskapliga artiklar. Även rapporter från Handelns Utvecklingsråd och Ekonomisk 

Debatt har använts i inledningen. I dessa rapporter debatterar akademiskt och praktiskt 

verksamma ekonomer om aktuella frågor som rör samhällsekonomin, därför bedöms dessa 

källor som trovärdiga.  

 

3.3 Val av fallföretag och informanter 
 

Vi började vårt val av fallföretag och informanter med att kartlägga vad vi ville få ut av våra 

intervjuer. Vårt huvudsyfte med intervjuerna var att bilda oss en uppfattning om hur 

yrkesverksamma personer, som arbetar inom marknadsfunktionen på tjänsteföretag, tänker 

kring att lägga ut sin marknadsföring eller att behålla den inhouse. Eftersom vår forskning 

varit tidsbegränsad ansåg vi att det var lämpligt att avgränsa oss till Borås och Göteborg. 

Genom att fokusera på endast städerna Borås och Göteborg, ökade vi möjligheten att kunna 

besöka alla företag för att i sin tur kunna ha personliga intervjuer med alla informanter. 

Personliga intervjuer var ytterst viktigt för vår studie, då vi eftersträvat så rik data som 

möjligt.  

 

Det första steget i urvalsprocessen var till viss del strategiskt och startades med en sökning 

efter tjänsteföretag i Googles startfält. Vi sökte på orden ”Reklambyrå+Göteborg” och 

”Reklambyrå+Borås”. Den här typen av sökning gjordes för att vi skulle kunna scanna 

igenom reklambyråernas kundsamarbeten som de själva presenterade på sina webbplatser. På 

så sätt fick vi oss en inblick i vilka företag som tidigare varit i kontakt med reklambyråer och 

med andra ord har någon form av erfarenhet kring outsourcing av sin 

marknadsföringsfunktion. Andra steget i urvalsprocessen präglades av bekvämlighet. En lista 

sattes ihop på både tjänste- och produktföretag med geografisk närhet som kontaktades. Alla 

företag kontaktades via e-mail, där vi på ett intresseväckande sätt förklarade studiens syfte 

och undrade om de ville delta i studien. Av de första företagen som svarade att de ville ställa 

upp i studien, fanns ett mönster av att samtliga verkade inom tjänstesektorn. Därför togs 

beslutet att avgränsa studien till endast tjänsteföretag. Urvalet av informanter i studien hade 

en strategisk utgångspunkt. Det var viktigt att alla utvalda informanter arbetade på 

tjänsteföretag, men inte verkade inom samma bransch. På så sätt kunde vi få en så stor 

spridning på svaren som möjligt, eftersom vi valt att inte inrikta oss på någon specifik 

bransch. Att medvetet välja informanter som outsourcar sin marknadsföringsfunktion olika 

mycket, var också ett strategiskt steg i urvalet. Detta val gjordes på grund av att vi ville nå 

för- och nackdelarna med outsourcingen på ett djupare sätt än vi hade kunnat göra om vi 

endast valt företag som outsourcar lika mycket.  

 

De medverkande informanterna i denna studie har inte samma yrkesroller, men gemensamt är 

att alla informanter är aktiva i företagets marknadsföring och samtliga har erfarenheter av 

både outsourcing av marknadsföringsfunktionen. De som deltagit i vår studie är två 

försäljnings- och marknadschefer, en cityledare med högsta ansvaret för marknadsföring, en 

marknadskoordinator och två marknadsförare. En exakt tabell över när intervjuerna ägt rum, 

med vilka personer och deras yrkesbefattningar samt hur länge intervjuerna pågick kan ses i 

bilaga 1. 
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De sex fallföretagen och informanterna som medverkat i studien är: 

 

 Högskolan i Borås - Vendela Röhlander  

 Borås City - Anette McVey  

 Förmånskort AB
1
 - Anna Andersson  

 Svenska Stadshotell - Mia Landin  

 Deep Bodywork Exclusive - Richard Nilsson 

 Göteborgs Stadsteater - Ulrica Sonn  

 

3.4 Genomförande av semi-strukturerade intervjuer 
 

Vår kvalitativa fallstudie har vi genomfört med semi-strukturerade djupintervjuer. Enligt 

Bryman (2008) används denna typ av intervjuform då forskaren har ett tydligt fokus och 

specificerat mål med sin studie, vilket vi i vårt fall hade.  Den semi-strukturerade 

intervjuformen lämpade sig bäst i vårt fall, främst då intervjuformens syfte är att ge 

informanterna utrymme att prata fritt och själva vidareutveckla sina svar (Bryman & Bell 

2011). För att kunna säkerställa att rätt frågor behandlas av informanterna utan att de svävar 

iväg, har vi därför velat ha möjligheten att kunna styra intervjuerna till en viss del.  Samtidigt 

har stor vikt lagts på friheten att låta våra informanter svara på sitt eget sätt. Eftersom denna 

intervjuform är flexibel och uppfyller de kriterier vi haft är det också ett argument till valet av 

semi-strukturerade intervjuer.  

 

För att underlätta strukturen för intervjuerna, skapades en intervjuguide som diskuterats fram 

med vår handledare (se bilaga 2). Intervjuguiden delades in i två kategorier: outsourcing och 

insourcing av marknadsföringsfunktionen. Under dessa två kategorier togs tio kärnfrågor 

fram, som alla intervjuer utgått från. Alla informanter har också fått intervjuguiden skickade 

till sin mail några dagar innan sin intervju. Intervjuerna genomfördes under 45-70 minuter, 

under fyra olika dagar. Gemensamt för alla intervjuerna, är att alla platser för intervjun har 

valts ut av våra informanter. Bryman och Bell (2011) menar att informanterna känner sig 

tryggare om intervjuerna genomförs i deras naturliga miljö. Alla intervjuer förutom en har 

hållits på informantens arbetsplats, på antingen dennes kontor eller ett uppbokat grupprum. En 

av intervjuerna hölls på ett café nära informantens arbetsplats på grund av att alla grupprum 

var uppbokade på arbetsplatsen, då intervjun fick bokas om i sista stund på grund av sjukdom. 

Vi har också varit två intervjupersoner som hållit i alla intervjuer, där vi delat upp arbetet så 

att en ställt frågorna och varit ledaren i intervjun, medan den andra har antecknat och 

kontrollerat så att ledaren inte glömt några frågor.  

 

För att minska olikheter mellan de sex intervjuernas genomförande, har vi vid alla 

intervjutillfällen klätt oss i enlighet med informantens företagsmiljö. Detta har främst gjorts 

för att passa in, men också för att öka tryggheten som informanten ska känna inför vår 

intervju. Exempel på klädsel har varit propra blusar och jeans. Vi inledde alla intervjuer med 

att berätta om vår studies syfte på ett så intresseväckande sätt som möjligt, för att sedan 

komma in på att informanten berättade om sin egen bakgrund och sina yrkeserfarenheter. 

Genom det fick vi också värdefull information i form av att informanten gav oss en mer 

visuell och personlig bild över vem de faktiskt var. Vidare fortsatte intervjun att följa den 

struktur och de kärnfrågor som finns i intervjuguiden. Vi var även noga med att belysa för alla 

                                                 
1
 Förmånskort AB och Anna Andersson är fingerade namn på grund av att informanten vill vara anonym. 
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informanter i början av intervjun, att intervjuns syfte var att de skulle känna friheten att 

diskutera kring ämnena samt att de inte på något sätt skulle känna sig bundna till strukturen. 

 

Viktigt under alla intervjuer har varit att få informanten att känna sig så bekväm och trygg 

som möjligt, och på så sätt fokusera intervjun på ett bekvämare samtal där informanten ska få 

prata så mycket och fritt som möjligt. Ibland har intervjufrågor ställts i olika ordning under 

intervjuerna och informanternas svar har även fött nya följdfrågor under samtalets gång. 

Intervjuguiden skapades med öppna frågor, främst för att i minsta möjliga mån leda in 

respondenterna på bestämda svar och istället erbjuda dem möjligheten att själva styra 

intervjuns utveckling (Bryman & Bell 2011). Eftersom öppna frågor lämnar utrymme för 

oförutsedda svar och nya perspektiv (Bryman & Bell 2011), har vi därför valt att använda 

öppna frågor i vår intervjuguide. I slutet av alla intervjuer har vi frågat våra informanter om 

de känner att vi missat någon väsentlig del eller om de känner att de vill ta upp något utöver 

det som redan tagits upp. Även möjligheten till att kunna komplettera frågor i efterhand har 

funnits hos alla informanter.  

 

Alla intervjuer har spelats in med iPad i programmet Evernote. Samtidigt har också 

anteckningar tagits under alla intervjuer. Efter varje intervju har vi tillsammans gått igenom 

anteckningarna och diskuterat igenom intervjun, för att se om vi fått samma uppfattning av 

informanternas svar. Genom att göra det har vi kunnat få två synsätt på resultattolkningen 

samt kunnat komplettera varandra om den ena parten missar något, för att försäkra oss om att 

informationen uppfattats så korrekt som möjligt och inte på något sätt går förlorad.  

 

Varje intervju har transkriberats direkt efter varje tillfälle. Alla inspelade intervjuer har 

lyssnats igenom två gånger för att undvika möjliga missuppfattningar, men också för att 

minimera risken för att något tolkas på fel sätt. Att transkribera tog ca 3-4 timmar per intervju. 

Med hjälp av intervjuguiden kunde vi för varje transkription skriva ner svaren i samma 

ordning. Genom detta blev det lättare att jämföra respondenternas svar och göra en analys av 

vår insamlade data. Även det här steget gjordes med avseende på att möjliggöra replikering av 

vår undersökning samt öka trovärdigheten för insamlad data.  

 

Efter fyra intervjuer bedömde vi att de svar vi fått på en del frågor, började bli enhetliga. Trots 

detta valde vi att göra två intervjuer till, för att undersöka om dessa informanter var av 

liknande åsikter. Efter sex intervjuer kände vi dock att de svar vi samlat in hade fått en 

mättnad. Vi bedömde att fler informanter inte skulle tillföra några nya svar i vår insamlade 

data och valde därför att inte heller intervjua fler personer. 

 
3.5 Etiska aspekter 
 

Under hela undersökningens arbetsprocess har det varit ytterst viktigt att ta hänsyn till hur vi 

själva och vårt eget verkande påverkar denna studie från en etisk synvinkel. Därför har det 

varit centralt att visa respekt för våra informanter och deras ståndpunkter samt också för deras 

företag. Alla informanter har både getts möjligheten att vara helt anonyma och har också 

blivit tillfrågade om det är okej att vi spelar in deras intervju. Några av informanterna ville ta 

del av deras intervjusammanfattning innan dessa presenterades i uppsatsen, vilket de också 

har fått göra. Informanterna har hela tiden också haft chansen att ställa frågor om vår 

undersökning samt kunnat gå ur sitt deltagande om de så önskat. Under hela studiens gång har 

det också varit viktigt att visa respekt för både våra informanter, men också för vår egen roll 

då vi representerar Högskolan i Borås.  
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3.6 Metodreflektion 
 

För att bedöma kvaliteten på en studie är reliabilitet och validitet två viktiga begrepp att titta 

närmare på (Bryman & Bell 2011). Validiteten innefattar hur väl resultatet stämmer överens 

med verkligheten och hur pass generaliserbart resultatet är. Reliabiliteten mäter 

replikerbarheten och handlar om hur identiskt resultatet blir om en undersökning upprepas på 

ett exakt eller likartat sätt (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). För att bedöma 

kvaliteten i kvalitativ forskning lyfter Bryman (2008) fram att forskare belyser att kvalitativa 

studier bör bedömas utifrån andra kriterier än vad kvantitativa studier gör. Som alternativ kan 

begreppet tillförlitlighet användas. Fyra delkriterier under begreppet tillförlitlighet är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 

2008). Dessa fyra delkriterier kommer också användas för att diskutera våra metodval i den 

här studien.  

 

3.6.1 Trovärdighet och överförbarhet 
 
För att öka trovärdigheten med studien har vi använt oss av olika teoretiska perspektiv och 

datakällor. För att bygga vår teoretiska referensram har vi använt oss av vetenskapliga verk 

som godkänts av de tidsskrifter som publicerat dem.  Vi har däremot endast använt en teknik 

när vi samlat primärdata. Enligt Bryman (2008) innebär detta arbetssätt att triangulering 

används, vilket görs för att öka studiens tillförlitlighet och resultatet. För att öka 

trovärdigheten i vår studie har vi också valt att bara genomföra personliga intervjuer, det vill 

säga ansikte mot ansikte. Genom att ha personliga intervjuer kunde vi observera 

informanternas uttryck och på så sätt för egen del göra djupare tolkningar och ge förklaringar 

i vissa frågor om vi såg det behovet.  

 

Studiens trovärdighet kan också påverkas negativit om informanterna feltolkar frågor. Vi 

upplever dock att alla informanter förstått vad vi frågat eftersom varje intervju har gett 

informanten möjligheten att fråga oss vid eventuella missuppfattningar kring intervjufrågorna. 

Samtidigt har vi själva haft möjligheten att förklara oss om informanterna svävat ifrån 

frågeställningarna. Trovärdigheten kan också påverkas om informanten svarar på ett sätt som 

denne tror att forskaren vill höra. Hur intervjufrågorna ställs och vilken utformning de har, 

kan ha en effekt på problematiken. Vi valde att ställa färre och korta samt öppna frågor för att 

minimera risken för att informanterna skulle tröttna under intervjun. För att minska risken för 

att informanten tröttnar och öka trovärdigheten för vår studie, har våra intervjufrågor bestått 

av tio kärnfrågor som utformats för att vara öppna och lättförståeliga för informanterna.  Alla 

informanter har också fått intervjuguiden i förväg. Vi är medvetna om att det beslutet kunnat 

bidra med både för- och nackdelar för studiens trovärdighet. I och med att informanterna fick 

se frågorna i förväg, kunde de också tänka igenom sina svar och ge oss uppriktiga och 

relevanta svar vid intervjutillfället utan att glömma viktig information. Vi är dock även 

medvetna om att vår handling med utskick av intervjuguiden kunnat bidra till  negativa 

effekter. Det finns en risk att informanterna svarar så som dessa tror att forskaren vill att 

frågan ska besvaras, speciellt när de hinner förbereda sig utifrån frågorna innan 

intervjutillfället. Vår intervjuguide innehåller öppna frågor som inte är känsliga på något sätt, 

för varken respondenten eller deras företag utan snarare grundas i att nå informanternas 

erfarenheter. Därför tror vi inte att utskicket av intervjuguiden har påverkat studiens 

trovärdighet på ett negativt sätt.   

 

Andra åtgärder som har vidtagits är att alla informanter har haft möjligheten att ta del av den 

empiriska framställningen av deras utsägelser. Några av informanterna har velat läsa vår 
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framställning av intervjun, vilket också bidragit till en ökad trovärdighet. Under alla intervjuer 

har vi också kontinuerligt stannat upp intervjun för att kort sammanfatta informanternas svar, 

för att i sin tur se om vi uppfattat informanten korrekt. Även det har gjorts medvetet för att 

minska risken för missuppfattning och öka trovärdigheten.  

 

Semi-strukturerade intervjuer kan skilja sig åt mellan intervjutillfällena, beroende på vilka 

ordval intervjuledaren använder samt på vilket sätt denne framför frågorna under intervjuns 

gång (Bryman & Bell 2011). Att informanten oavsiktligt utelämnar några delar är också en 

risk med denna metod. Detta kan till exempel uppstå när informanten blir inspelad under 

intervjun och känner sig stressad eller upplever på något sätt ett underläge. Vi finner dock inte 

att vårt val av att spela in intervjuerna störde studien på något sätt, vilket vi grundar på två 

saker. Främst på att alla informanter reagerade genom att tacka ja till att bli inspelade med en 

självklarhet, oavsett om de ville vara anoyma eller inte. Vi var också väldigt noga med att 

garantera att vi två var de enda som skulle lyssna på ljudfilerna, vilket vi tror bidrog till att 

resultatet framställdes på ett rättvist och objektivt sätt. Valet av att hålla intervjuerna semi-

strukturerade, har höjt vår tillförlitlighet med studien. Vi har kunnat avvika från vår 

intervjuguide och kunnat ställa följdfrågor som minskat risken för missuppfattningar. 

 

Överförbarheten beskriver i vilken utsträckning ett resultat går att generalisera, det vill säga i 

vilken omfattning det går att applicera resultatet i andra situationer än den situation som 

undersökts. Eftersom vårt urval är så pass litet och infinner sig i en bestämd situation, blir det 

svårt att generalisera till andra sociala miljöer. Just bristen på generaliserbarhet är ett av de 

främsta problemen med kvalitativ forskning (Bryman 2008). Vårt resultat kan inte överföras, 

däremot finns möjligheten att överföra alla processer och steg som ingått i vår studie på andra 

fallföretag, för att utföra samma undersökning som vi har gjort.  

 

Vi har intervjuat marknadsförare, marknadschefer och marknadskoordinatorer som alla är 

insatta i sina företags marknadsföring och har erfarenhet från att outsourca 

marknadsföringsfunktion. Våra informanter och intervjuer har en betydelsefull roll för vår 

studie. Vårt val av aktörer kan också vidarediskuteras. De informanter som har valts ut är 

relevanta i vår studie, men det finns ingen möjlighet att garantera det. Vi är därför medvetna 

om att risken finns att vi har missat individer som besitter viktig kunskap och information 

inom vårt valda område. Bryman (2008) betonar att överförbarheten kan vara problematisk 

inom kvalitativa fallstudier. Målet med vår studie var inte att kunna överföra den i andra 

miljöer utan att skapa en djupare förståelse för de utvalda fallföretagen.   

 

3.6.2 Pålitlighet och möjligheten att kunna styrka 
 
För att öka pålitligheten har vi gjort en rad åtgärder. I första hand har vi utformat en utförlig 

metoddel för att ge personer, som vill ta del av vår studie, en tydlig beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt. Vi har ordagrant transkriberat intervjuerna direkt efter varje intervju, för att 

inte förlora viktig information på vägen. I studiens empiriska resultat har vi så detaljerat som 

möjligt försökt återge vårt empiriska resultat, och därför försökt att inte oavsiktligt sålla bort 

någon viktig information. Genom att vi utförligt presenterar empirin och försöker låta läsaren 

att göra sin egen tolkning av resultatet, ökar det i sin tur studiens pålitlighet. Pålitligheten för 

studien har även kunnat ökas då vi har haft kontinuerliga handledningar och 

seminarietillfällen, där både handledare och andra civilekonomer har granskat samt 

kommenterat vår uppsats.  
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Vår egen insats har också granskats, eftersom vi oavsiktligt och omedvetet kan ha påverkat 

våra informanters svar. Under vår första intervju hade vi exempelvis inte särskilt mycket 

praktisk kunskap om hur vi skulle bete oss i ett sådant sammanhang. Det kan ha bidragt till att 

vi inte ställde så många eller lika relevanta följdfrågor. Ju fler intervjutillfällen vi hade, desto 

mer kunskap fick vi i både ämnet och situationen, vilket bidrog till att vi efter hand kunde 

ställa fler och mer relevanta följdfrågor. Genom att titta kritiskt på detta är vi medvetna om att 

vi oavsiktligt kan ha lett in informanterna på ett visst spår, som i sin tur uppstått ur kunskapen 

vi fått från tidigare genomförda intervjuer. För att låta bli att undermedvetet styra 

informanternas svar under intervjun, var vi också noga med att formulera öppna frågor där vi 

inte använde några påståenden, för att på så sätt inte styra informanternas svar och minska 

pålitligheten med vår studie.   

 

Möjligheten att kunna styrka och konfirmera betyder enligt Bryman (2008) att forskaren är 

medveten om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet, men att denne försöker påvisa 

att inga subjektiva värderingar medveten påverkat. I den mån det har gått, har vi försökt att 

vara så objektiva och neutrala i våra tolkningar som möjligt. Detta har gjorts genom försök till 

att inte lägga subjektiva värderingar under arbetsprocessens gång. Vi har också spelat in alla 

djupintervjuer och diskuterat igenom resultatet efter varje intervju för att minimera 

missuppfattningarna. Vi har läst igenom våra och varandras anteckningar, lyssnat igenom 

ljudfilerna flera gånger och transkriberat alla intervjuer, vilket kan öka studiens tillförlitlighet 

och minimera risken för feltolkningar. Varandras transkriberingar har vi också kontrollerat 

genom att lyssna igenom ljudfilerna en gång till och jämföra dem med det transkriberade 

materialet. Det har varit en medveten åtgärd för att minimera risken för missuppfattning och 

på så sätt öka objektiviteten i vår studie. För att öka studiens objektivitet har vi också utformat 

en intervjuguide baserad på den teoretiska referensramen, för att minimera risken för att 

subjektiva värderingar ska genomsyra innehållet i frågorna. 

 

  



- 22 - 

 

4. Outsourcing av marknadsföringsfunktionen 
 

I det här kapitlet presenteras studies resultat, vilket baseras på en objektiv sammanställning av 

de sex semistrukturerade intervjuer som genomförts för denna undersökning. Kapitlet 

presenterar sex fallföretag, där varje företag tilldelats fem likadana rubriker. De fem 

rubrikerna tar upp hur företaget arbetar med sin marknadsföring idag och varför, hur det 

påverkar verksamheten, hur företagets samarbeten ser ut med externa 

marknadsföringsleverantörer samt vilka upplevda för- och nackdelar företaget ser med att 

outsourca sin marknadsföringsfunktion. Valet av dessa rubriker har baserats på vår 

problemformulering. All text som presenteras i kapitlet baseras enbart på datainsamlingen 

från intervjuerna.  

 

4.1 Högskolan i Borås – Vendela Röhlander 

 

Högskolan i Borås är en statligt ägd högskola som bedriver akademisk utbildning och 

forskning. I dagsläget läser nästan 14 000 studenter på Högskolan i Borås. Vår informant 

Vendela Röhlander
2
 arbetar som marknadsförare på Högskolan i Borås och är anställd för att 

arbeta heltid med marknadsföringen. Hennes arbetsuppgifter innefattar exempelvis 

övergripande arbete med varumärket Högskolan i Borås. Hon har också en projektledande roll 

och arbetar dagligen strategiskt med marknadsföringsfrågor som rör Högskolan i Borås.  

 

4.1.1 Marknadsföringsfunktionen idag 
 

Högskolan i Borås outsourcar stora delar av sin marknadsfunktion, exempelvis kampanjidéer 

och grundskisser till dessa. Just nu fokuserar högskolans kommunikationsavdelning på 

studentrekryteringen inför hösten och arbetar med en extern reklambyrå som skapat en 

fortlöpande kampanj med start i mitten av mars. Inför samarbetet har Högskolan i Borås 

tillsammans med reklambyrån satt riktlinjer för projektet, men allt från den slutliga 

kampanjidén till genomförande och produktion har den externa reklambyrån ansvarat för och 

skapat. Reklamkampanjen innefattar annonsering på bussar och spårvagnar, annonsering i 

Metro, mobilreklam och annan utomhusreklam. Högskolan i Borås har enligt Röhlander ingen 

riktig marknadsavdelning, utan snarare en kommunikationsavdelning som arbetar med andra 

saker än endast marknadsföring. Avdelningen består av informatörer och kommunikatörer, 

där dessa fokuserar på att skriva nyhetsmaterial och skapa textproduktion till webben. En 

anledning till att outsourca är därför att lättare kunna hinna med det primära och fokusera på 

rätt uppgifter, vilket blir lättare när marknadsföringsfunktionen läggs ut externt. Röhlander 

menar dock att det är hon själv som drivit frågan om att outsourca 

marknadsföringsfunktionen, och att anledningen främst beror på att få en professionalism och 

så mycket ”top notch” som möjligt. Utöver professionalismen är också den externa 

kreativiteten av stor betydelse. Efter första högskoleantagningen blir arbetet inhouse större. 

Exempel på saker som görs internt är fysiska utskick eller mailutskick med nyhetsbrev som 

skickas ut till de nya studenterna.  

 

4.1.2 Hur verksamheten påverkas 
 

Innan Röhlander började arbeta på Högskolan i Borås, köpte verksamheten inte hela 

kampanjer av externa leverantörer som de gör nu. Istället köpte högskolan periodvis 

annonsplatser i olika tidningar och ville ha hjälp av externa leverantörer med att utforma 

                                                 
2
 Vendela Röhlander, Marknadsförare Högskolan i Borås. Personlig intervju 2013-04-03. 
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annonser under dessa tillfällen. Varje enstaka produktion anser Röhlander ha varit bra, 

däremot har den röda tråden saknats. För fyra år sedan identifierade Högskolan i Borås 

problemet och började arbeta mer kampanjorienterat. Den största skillnaden som 

outsourcingen medfört är att högskolan nu fått en tydlig profil för sin målgrupp, vilket de 

tidigare haft stora problem med. Röhlander har också märkt av på flera håll att människor 

numera lägger märke till högskolans marknadsföringsmaterial och förstår innebörden i det, 

vilket tidigare inte varit lika tydligt.  

 

4.1.3 Samarbete med extern leverantör 
 

Högskolan i Borås har enligt Röhlander upphandlat olika externa leverantörer beroende på 

marknadsaktivitet. De har en huvudreklambyrå i Borås som är den strategiska reklambyrån. 

Utöver det har högskolan andra mindre externa leverantörer för mindre projekt, till exempel 

en speciell leverantör som skapar och redigerar utbildningskatalogen med skolans program- 

och kursutbud. I dagsläget gällande sin marknadsföringsfunktion har Högskolan i Borås cirka 

sex stycken externa leverantörer som är av olika typer och storlekar. Om en extern leverantör 

samarbetar med en konkurrent är det enligt Röhlander inget större problem. Hon menar att 

verksamheten kan säga nej till en extern leverantör om det är för mycket konflikt eller begära 

att två olika arbetsgrupper används om leverantören även arbetar med konkurrenter. Det enda 

som kan bli problematiskt är om verksamheten väldigt gärna vill jobba med någon specifik 

copywriter och denne sätts in i konkurrentens arbetsgrupp.  

 

Inga nya kontrakt skrivs eftersom Högskolan i Borås upphandlar sina reklambyråer, där det 

redan specificerats vad som gäller under samarbetet, exempelvis timkostnader och kraven 

som Högskolan i Borås ställer på leverantören. Beroende på var i projektet företaget befinner 

sig, ser kommunikationen med leverantören också olika ut. Är högskolan mitt uppe i en 

kampanj är det vanligt med mycket kommunikation, minst en gång om dagen via mail och 

telefon. Ett uppstartsmöte genomförs alltid inför en kampanj där Röhlander tydligt går igenom 

vad högskolan vill ha och vad som förväntas av leverantören. Det görs för att alla parter ska 

arbeta mot samma mål. Vid kampanjsamarbeten kontrollerar Högskolan i Borås sina 

leverantörers arbete genom kontaktrapporter från sin externa leverantör efter varje möte. 

Dessa rapporter är ett slags protokoll där det båda parter kommit överens om sammanställs. 

Eftersom Högskolan i Borås är en myndighet är allting offentligt och öppet.  Röhlander anser 

att det är viktigt att släppa på informationen till sina externa leverantörer och vara ärlig för att 

samarbetet ska bli bra. Däremot får leverantören relevant information och inte mer. När det 

handlar om potentiell spridning av företagsinformation har det inte varit något som oroat 

Röhlander, eftersom reklambyråer följer hederskodex och inte skulle läcka information om 

sina kunder. 

 

Ett samarbete är lönsamt enligt Röhlander om en extern leverantör kan se saker med lite 

annorlunda ögon och har god erfarenhet inom sin egen bransch. En extern leverantör som kan 

ha en god koll på medieutveckling och teknisk utveckling är viktigt för samarbetet. 

Begränsningar finns gällande att outsourca marknadsföringen, men dessa handlar inte om 

pengar i verksamhetens fall utan främst om den kulturkrocken som kan uppstå. När högskolan 

tar in en kreativ extern byrå kan Röhlander själv som strateg ibland känna sig begränsad, 

eftersom både högskolan och akademin har en struktur som är annorlunda jämfört med 

näringslivet. Det blir en krock på grund av att det inte finns någon marknadsavdelning eller 

marknadschef som sitter i en ledningsgrupp till exempel, utan en så kallad ledningsgrupp där 

den akademiska biten är väldigt central. Röhlander uppfattar att marknadsföringsfrågor och 
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beslut därför ibland är i händerna på folk som tycker och tänker utan att alltid ha förståelse för 

marknadsföringen.  

 

4.1.4 Upplevda fördelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

Högskolan i Borås är enligt Röhlander inte regelbunden i sin reklam, utan behöver 

marknadsföra i perioder under året. Därför är kostnadsreduktionen en fördel när det gäller 

outsourcing, då det blir billigare att outsourca marknadsföringsfunktionen. Det blir i sin tur 

billigare på grund av att högskolan endast betalar för idétiden som reklambyrån ger, istället 

för att behöva anställa copywriters eller Art Directors på heltid. Röhlander betonar också att 

andra stora fördelar är att högskolan får någon som ständigt motiverar och utmanar deras 

kompetens. Genom att lägga ut funktionen menar Röhlander att den externa leverantören blir 

som ett bollplank, vilket i sin tur kan erbjuda andra infallsvinklar än vad den egna 

verksamheten är van vid att se eller arbeta efter. Tas en extern leverantör in, menar Röhlander 

också att verksamheten slipper fastna i gamla hjulspår eller missa möjligheten att utifrån få 

input in i den egna verksamheten.  

 

4.1.5 Upplevda nackdelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

En upplevd nackdel med att outsourca är att produktionsresursen inte är deducerad till en 

själv. Röhlander menar att om en verksamhet har standardiserade produktioner som upprepas 

ofta kan det vara en stor fördel att äga produktionen själv, då större känsla och noggrannhet 

krävs samtidigt som kreativiteten inte behöver vara speciellt hög. Genom att outsourca delar 

av sin marknadsföring menar Röhlander också att företaget kan hamna i en situation där de 

sedan behöver vidareutveckla marknadsföringen själva. Det kan i sin tur bli väldigt svårt och 

lyfts därför fram som en nackdel. Outsourcingen kan också bidra till att Högskolan i Borås 

blir en i mängden hos den externa leverantören, eftersom leverantören har fler kunder 

parallellt. En annan nackdel är att det också är svårare att skapa marknadsföring som 

presenterar varumärket på ett korrekt sätt när funktionen outsourcas. Röhlander menar att den 

interna personalen känner sitt företag bättre och kan därför lättare hitta rätt känsla. 

 

4.2 Borås City – Anette McVey  
 

Borås City AB, som ägs av Butikerna i Borås (BiB) och fastighetsägarna i centrum (CiB), har 

som huvuduppgift att utveckla Borås stadskärna. Kärnverksamheten fokuserar på att aktivt 

marknadsföra och koordinera olika aktiviteter i Borås centrum, för att främja stadskärnan som 

en självklar mötes- och handelsplats för både turister och boende i Borås. Vår informant från 

Borås City heter Anette McVey
3
 och arbetar som Centrumledare, där hon också har det 

övergripande ansvaret för all marknadsföring. Hennes primära arbetsuppgifter rör främst 

kontakten med Borås Citys 135 medlemmar som är med och jobbar för en aktiv stadskärna. 

Dessa aktörer är allt från krögare, caféer, banker, tandläkare, butiker och andra verksamheter. 

Under sina arbetsdagar svarar McVey dagligen på medlemsfrågor via mail och planerar 

aktiviteter för resten av året, där fokus ligger på de kommande Sommartorsdagarna 2013. Hon 

bokar artister, planerar och ordnar säkerheten samt arbetar med marknadsföringen inför 

eventet. 

 

                                                 
3
 Anette McVey, Cityledare & ansvarig för marknadsföring. Personlig intervju 2013-04-03. 
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4.2.1 Marknadsföringsfunktionen idag 
 

Borås City outsourcar kontinuerligt enligt McVey, där hon menar att det främst är själva 

produktionen som läggs ut på extern leverantör när det gäller marknadsföringsfunktionen. Det 

senaste stora projektet var en ”Öppettider”-kampanj för att marknadsföra att butiker i Borås 

city numera har öppet till klockan 19 istället för klockan 18 på torsdagar och fredagar. 

Kampanjen marknadsfördes på olika sätt, exempelvis genom annonser i dagstidningar, på 

bussbaksidor, i radio och som planscher till butikernas skyltfönster. Hela kampanjen lades ut 

på extern leverantör som, efter vissa restriktioner, fick skapa hela kampanjen själv och 

presentera idén för Borås City. Företaget outsourcar sin marknadsföringsfunktion främst för 

att de saknar tillräcklig kunskap internt för att kunna göra det själva. Eftersom Borås City gör 

så mycket mer än att bara skapa reklam, är det enligt McVey inte heller lönt att anställa någon 

internt. Det blir därför både lättare och billigare att köpa in marknadsföringstjänsterna externt, 

när tjänsterna väl behövs. Förr jobbade Borås City mer inhouse än vad de gör nu. Den förra 

Centrumledaren hade exempelvis kunskaper i layoutprogrammet InDesign och kunde därför 

skapa annonser och affischer internt. McVey anser däremot att hon saknar den praktiska 

kunskapen och att hon därför också köper in produktion som behöver produktionsmässiga 

kunskaper.  

 

4.2.2 Hur verksamheten påverkas 
 

Tidigare präglades Borås Citys marknadsföring av snygg annonsering utan någon enhetlig 

marknadsföring och kunde därför bestå av spridda annonser i många olika 

marknadsföringskanaler. På så sätt menar McVey att företaget kanske nått ut till fel målgrupp 

än vad de egentligen velat. Företaget valde också på den tiden att inte satsa några större 

pengar på marknadsföringen. Just nu fokuserar Borås City på en bättre helhet i sin 

marknadsföring. De har därför valt att ta in extern hjälp för att kunna skapa en mer 

inbjudande, modern och shoppingvänlig marknadsföring till rätt målgrupp. I dagsläget anser 

McVey att verksamheten blivit mer uppdaterad i samband med att de tagit in en extern byrå 

och att företaget har börjat gå ifrån de där gamla hjulspåren. Hon menar också att företaget för 

första gången bestämt sig för att avsätta en mindre budget för att förbättra marknadsföringen, 

vilket hon tror är viktigt för att rätt budskap ska nå rätt målgrupp. Personligen tror McVey att 

outsourcingen har gynnat företaget och varit väldigt givande utvecklingsmässigt.  

 

4.2.3 Samarbete med extern leverantör  
 

Borås City använder en mindre enmannabyrå, främst på grund av att byrån utför ett bra 

marknadsföringsjobb för en budget som inte har varit alltför stor. Något annat som påverkat 

valet är att en mindre byrå är mycket mer flexibel i jämförelse med en stor byrå som ofta har 

sina strikta regler. McVey menar även att hon själv har stora erfarenheter av marknadsföring 

och känner sig trygg med en enmansbyrå. På grund av sina erfarenheter kan hon använda den 

externa leverantören som ett bollplank samtidigt som hon själv får vara med och bolla fram 

strategiska riktlinjer. Generellt har Borås City gått från att inte ha någon specifik extern 

leverantör till att idag ha en specifik byrå. Leverantören valdes ut genom att McVey gav tre 

byråer samma uppdrag med samma budget och instruktioner. Det bästa förslaget valdes ut av 

ledningsgruppen, utan att veta vilken byrå som gjort vilket förslag. Den utvalda leverantören 

hade fångat rätt känsla och erbjöd en enhetlighet kampanj. Om deras externa leverantör skulle 

jobba med konkurrenter, till exempel Knalleland, skulle det inte uppskattas.  
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Inget kontrakt skrivs med den externa leverantören, utan det är muntliga avtal i form av möten 

som sker. Kommunikationen sker per e-mail, telefonsamtal och möten. Det är även viktigt att 

ha ett uppstartsmöte för att prata igenom uppdraget med den externa leverantören och för att 

få alla på samma spår från start. Borås City gör inte heller något speciellt för att kontrollera 

om den externa leverantören gör vad den lovar. McVey menar att det märks vid utsatta 

deadlines om ett samarbete fungerar eller inte. Hon anser att det också kan vara riskfyllt att 

arbeta med en mindre byrå som kan ha mindre arbetskraft än en stor byrå, men det är inget 

som drabbat henne. Den externa leverantören får bara den nödvändigaste 

företagsinformationen. Vidare görs inte heller något speciellt för att förhindra att utelämnad 

företagsinformation sprids. McVey menar att varje reklambyrå vet att det finns en 

moralaspekt och att de inte kan läcka information om samarbetspartners, men hon betonar att 

det aldrig går att vara helt säker i samarbetet. Den största begränsningen för Borås City i ett 

samarbete tycker McVey bottnar i deras begränsade marknadsföringsbudget. Däremot tror 

hon inte att obegränsat med pengar omedelbart bidrar till lyckade projekt och samarbeten.   

 

4.2.4 Upplevda fördelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

McVey ser möjligheten med att ställa högre krav på den externa leverantören som en fördel, 

eftersom det köpande företaget är kunden i samarbetet. Genom att outsourca behöver ingen 

anställd tassa på tå för att undvika att såra någon annan medarbetares känslor, vilket ibland 

kan ske när verksamheten jobbar internt. McVey menar att det är mycket lättare att säga ifrån 

om något är dåligt eller fult när verksamheten är kunden i samarbetet och köper in en tjänst av 

en extern leverantör. Hon upplever även att inspirationen utifrån blir större när företaget 

outsourcar, eftersom leverantörerna är specialister inom sin nisch och är uppdaterade inom det 

senaste som händer i deras egen bransch. Det i sin tur leder till att det köpande företaget håller 

sig bättre uppdaterat och undviker att fastna i sina gamla hjulspår. De internt anställda får en 

kick av att företaget köper in externa tjänster, främst på grund av att de blir mer inspirerade att 

arbeta med sina egna arbetsuppgifter eftersom inspirationsflödet in i verksamheten ökar tack 

vare den externa leverantören. Även kompetensutbytet blir en positiv effekt, där företaget får 

in specialistkompetens samtidigt som de ökar sin egen kunskap inom området. Eftersom en 

extern byrå ofta har många olika kunder, menar McVey också att leverantören har större och 

bredare infallsvinklar på utmaningar och problem, än vad själva verksamheten kanske hade 

haft om de arbetat med problemet internt. Tidsmässigt upplever McVey också stora fördelar 

med att outsourca. Hon betonar att arbetet blir mycket snabbare gjort med en extern byrå än 

när de internt måste hinna med den delen själva, jämsides med alla andra arbetsuppgifter de 

har.  

 

4.2.5 Upplevda nackdelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 
En stor nackdel med att outsourca är att verksamheten inte kan styra lika mycket över en 

extern leverantör, som det går att göra över den interna avdelningen menar McVey. Den 

interna avdelningen har större möjlighet att påverka arbetsprocessen vid utformningen av en 

kampanj, till skillnad från när funktionen istället läggs ut externt. Det är lättare att gå in och 

bestämma vad som ska prioriteras när marknadsföringen sköts internt och företaget slipper 

vänta på sin tur, vilket McVey lyfter fram som en nackdel som kan uppstå när en extern 

reklambyrå används. Det är också svårare att bolla idéer med en extern leverantör, eftersom 

kommunikationen med den interna personalen är mycket närmare än vad den är i externa 

samarbeten. Genom att outsourca tror också McVey att risken kan öka för att förlora sin egen 

företagsvision på längre sikt. Det är svårare att säkerställa att rätt budskap och rätt grafisk 

”stil” tas fram och speglar verksamheten korrekt när det görs externt. En annan nackdel kan 
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vara att det ibland kan ta mer tid att behöva informera en extern leverantör om alla detaljer för 

att få in rätt företagskänsla i marknadsföringen, till skillnad från en intern anställd som redan 

kan sin egen verksamhet. Att outsourca marknadsföringen upplever McVey många gånger 

som dyrare än att arbeta med det inhouse.  

 

4.3 Förmånskort AB – Anna Andersson 
 

Förmånskort AB är ett företag som erbjuder olika rabatter och förmåner till en specifik 

målgrupp. Kärnverksamheten går ut på att underlätta vardagen för målgruppen genom att 

förmedla olika förmåner som är relevanta för just dem. Förmånskort AB samarbetar med 

hundratals företag för att kunna erbjuda de mest attraktiva rabatterna, exempelvis 

marknadsledande teknikföretag och transportföretag. I dagsläget finns företagets tjänst i hela 

Sverige, men företaget har även börjat etablera sig i Norden för att på sikt även slå igenom på 

den globala marknaden. Vår informant från Förmånskort AB heter Anna Andersson
4
 och 

arbetar som marknadskoordinator på företaget. Exempel på arbetsuppgifter för hennes del är 

att hålla kontakten med företagets samarbetspartners via e-mail och telefon, sätta ihop olika 

webbutskick till medlemmar, kontakta olika samarbetspartners inför dessa utskick angående 

detaljer som behövs, arbeta med företagets egen webbsida, där både grafiska designen och 

textproduktion förekommer.   

 

4.3.1 Marknadsföringsfunktionen idag 
 
Förmånskort AB har tidigare skött all sin marknadsföring inhouse, där de ansvarat för allt från 

idé till färdig produktion. I dagsläget har företaget precis påbörjat sitt första stora samarbete 

med en extern leverantör, där de har anlitat en reklam- och produktionsbyrå som ska hjälpa 

dem att lansera en stor fysisk kampanj. Kampanjen kommer främst att synas på bussar, 

spårvagnar och i en av Sveriges största dagstidningar. I samarbetet läggs hela 

marknadsföringsfunktionen ut på extern leverantör, där leverantören har fått ta fram allt från 

kampanjidé till produktion. Att Förmånskort AB valt att outsourca sin 

marknadsföringsfunktion till extern leverantör, beror främst på att de just nu expanderar. 

Marknadsavdelningen på företaget behöver enligt Andersson en chans att fokusera om från att 

ha behövt hantera hela produktionen själva, till att kunna inrikta sig helt på den strategiska 

marknadsföringen och fokusera på att ta fram nya idéer och koncept för företaget. Företagets 

inhouseavdelning vill inte hantera hela produktionen för marknadsföringen själva längre, då 

det tar för mycket tid från viktiga strategiska uppgifter. Helst vill Andersson att företaget 

fortsätter att outsourca ännu mer än de tidigare har gjort och slutar producera helt på 

marknadsavdelningen, just för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet och bli ännu mer 

konkurrenskraftiga på marknaden.  

 

En del av produktionen sker fortfarande internt. Det strategiska tänket och idéskapandet är 

främst i fokus när det gäller arbetet som sker inhouse. Att sätta ihop reklamutskick, fixa med 

webbsidan och den grafiska designen är andra delar som görs internt. Andersson menar att det 

krävs mer strategiskt tänk vid exempel reklamutskicken, eftersom dessa varierar och ska 

matcha rätt ålder, kön och intressen. Om onödig eller fel information träffar fel målgrupp, kan 

det innebära risken att företaget tappar medlemmar. På grund av att reklamutskicken är så 

pass känsliga, menar Andersson att företaget därför vill behålla den delen internt.  

                                                 
4
 Anna Andersson, Marknadskoordinator Förmånskort AB. Personlig intervju 2013-04-11. 
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4.3.2 Hur verksamheten påverkas 

 

Utvecklingsmässigt ser Andersson företagets outsourcing som en enorm möjlighet som 

kommer ge dem ännu mer tid att fokusera på det allra viktigaste i företaget. Genombrottet har 

däremot också medfört en hel del interna konflikter i företaget. Verksamheten har gått från att 

göra allting själva där alla i företaget kunnat ha åsikter om till exempel färg- och formval eller 

marknadsföringskampanjer, till att ta in mycket hjälp från en reklambyrå. Det har medfört 

mycket oro och irritation internt, då personalen inte fått vara med och påverka 

marknadsföringsbesluten lika mycket som tidigare samt numera måste hålla sig till sin roll i 

företaget. Många har väldigt svårt att acceptera att en extern leverantör kommer in och gör det 

arbete som tidigare gjorts internt. Företaget har inte heller gjort några speciella åtgärder för att 

förbereda personalen inför outsourcingen och dess omställning.  

 

4.3.3 Samarbete med extern leverantör 
 

Förmånskort AB har inför sitt stora outsourcingprojekt ett samarbete med en liten reklambyrå 

som valts ut främst genom personliga kontakter. Den avgörande anledningen till att just den 

leverantören valts till uppdraget grundas på att Förmånskort AB inte vill betala för mycket för 

samarbetet. När avtal görs med extern leverantör är det skriftliga kontrakt som gäller. 

Företaget använder en advokatbyrå till alla sina standardavtal, där de får hjälp av 

advokatbyrån att utforma ett anpassat kontrakt beroende på avtal. Förmånskort AB har också 

inom sina avtal med externa leverantörer exklusivitet i samarbetet, vilket innebär att den 

anställda leverantören inte får arbeta med konkurrenterna på något sätt.  

 

Kommunikationen med den externa leverantören är väldigt viktig betonar Andersson och ser 

olika ut beroende på vart i projektet företaget befinner sig. Veckoavstämningar görs alltid för 

att kontrollera att saker genomförts och vilka saker som är på gång. Allmän kommunikation 

sköts därefter via telefon och möten som sker ansikte mot ansikte, för att uppnå full effekt vid 

utveckling av både nya och gamla idéer. Hur företaget vet om samarbetet är lönsamt är svårt 

att förutspå. Det viktigaste är att slutresultatet blir bra. Företaget känner sig just nu begränsade 

i arbetsprocessen med extern leverantör. En del av personalen har svårt att släppa kontrollen 

och acceptera att saker som tidigare utförts på ett sätt numera görs på ett annat sätt, eftersom 

den inhyrda leverantören har ett annat arbetssätt.  

 

4.3.4 Upplevda fördelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 
Andersson ser många fördelar med att lägga ut delar av marknadsföringsfunktionen externt. 

Företaget får mer tid att fokusera på saker som kan ta organisationen framåt och det främjar 

utvecklingen på lång sikt. Verksamheten får också tid att fokusera på viktiga områden inom 

sin marknadsföring, eftersom produktionsprocessen kan flyttas över till extern leverantör. 

Verksamheten slipper också fastna i gamla hjulspår och arbeta på ett sätt som de tidigare alltid 

har gjort, menar Andersson. Istället får de in extern spetskompetens i företaget och någon som 

ser på deras verksamhet med nya ögon, vilket upplevs som en stor fördel. Den interna 

marknadsavdelningen får också in ny inspiration och utvecklar sin egen kompetens genom att 

lära sig arbeta på andra sätt än som ständigt gjorts tidigare. Eftersom verksamheten får en 

chans att vara kund, vågar de också kräva bra resultat av sin leverantör. Arbetsprocesserna går 

också snabbare eftersom det är lättare att vara rak på sak utan att behöva linda in dåliga 

resultat på ett mjukt sätt, som Andersson upplever att interna samarbeten kan kräva.  När 

funktionen outsourcas, slipper företaget också den ständiga dragkampen mellan att 

marknadsavdelningen vill följa med i trenderna och vara kreativa medan försäljningssidan 
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viftar med siffrorna och vill fokusera på ekonomiska aspekter, eftersom en tredje part istället 

kommer in och bestämmer hur och varför något ska göras på ett visst sätt.  

 

4.3.5 Upplevda nackdelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

Andersson belyser att outsourcingen har fler fördelar än vad insourcingen har. Det kan dock 

uppstå en ”vi mot dem”-känsla på arbetsplatsen när ett företag outsourcar. Det har i 

Förmånskort AB:s fall bidragit till interna konflikterna i företaget, vilka i sin tur skapats vid 

övergången från att arbeta inhouse till att outsourca produktionen av marknadsföringen. En 

annan nackdel kan vara att personalen i företaget känner sig osedd eller oviktig i sina åsikter, 

eftersom en extern leverantör plötsligt kommer in och tar över. Kommunikationen vid 

outsourcing är inte heller lika nära som den kommunikationen företaget har med sina kollegor 

på den interna avdelningen, vilket också upplevs som en nackdel. Det är svårare att korrigera 

arbetsuppgifter och projekt fram till sista sekund om någon speciell detalj glöms bort när 

marknadsföringen läggs ut externt, eftersom samarbetet styrs av mycket hårdare deadlines.  

 

4.4 Svenska Stadshotell AB – Mia Landin 
 

Svenska Stadshotell är ett aktiebolag vars kärnverksamhet fokuserar på att utveckla och driva 

de fem hotellen och åtta varumärkena som de äger. Företaget äger tre hotell i Borås: First 

Hotel Grand, Comfort Jazz Hotel och Best Western Hotell Borås. En stor restaurang- och 

nattklubbsverksamhet bedrivs också på First Hotel Grand, där restaurangen går under namnet 

Bara. Utöver det ägs även Ciluette Cityspa, som ligger i anslutning till hotellet. Tillsammans 

skapar dessa verksamheter Svenska Stadshotells fem brands. Svenska Stadshotell äger också 

två hotell i Göteborg: First Hotel Avalon och Best Western Hotell Göteborg. I anslutning till 

First Hotel Avalon, bedriver företaget också här en stor restaurang- och barverksamhet. 

Tillsammans bildar de Svenska Stadshotells resterande tre brands. Vår informant, Mia 

Landin
5
 sitter med i koncernledningen på Svenska Stadshotell där hon arbetar som chef för 

marknads- och försäljningsavdelningen. Landin har det övergripande ansvaret för alla åtta 

brands gällande försäljning och marknadsföring. Hennes primära arbetsuppgifter är högst 

varierande, exempelvis gör hon marknadsplaner för alla åtta brands och kontrollerar, 

tillsammans med hotell- och restaurangchefer, att annonseringen ser rätt ut och kommer ut vid 

rätt tillfälle på rätt plats. Landin skriver också texter till och bestämmer layouten för First 

Hotel Grands nya webbplats som snart lanseras, sköter kontakten med sponsorer eller försöker 

få kända profiler inom konst och kultur att bo på deras hotell.  

 

4.4.1 Marknadsföringsfunktionen idag 
 

Marknadsföringsfunktionen på Svenska Stadshotell både outsourcas och hålls inhouse. För 

First Hotel Avalon jobbar företaget med en reklam- och eventbyrå, främst för att säkerställa 

att de når rätt klientel och förstår sin målgrupp. Hotellet Avalon samarbetar exempelvis med 

nattklubben Push i Göteborg, och med hjälp av den externa leverantören kan Svenska 

Stadshotell närma sig sin målgrupp mycket bättre än om de hade arbetat inhouse med den 

delen. Utöver detta jobbar Svenska Stadshotell med två Art Directors från två olika 

reklambyråer där de externa leverantörerna främst utformar annonser, layout för banners och 

olika inbjudningar i tryckt form. Landin tycker att alla tankar, idéer och strategier till olika 

projekt sker inhouse och det som outsourcas är främst produktionen. Just nu fokuserar 

                                                 
5
 Mia Landin, Försäljnings- och marknadschef Svenska Stadshotell AB. Personlig intervju 2013-04-09. 
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Svenska Stadshotell på att bygga om First Hotel Grands webbplats, som de i största möjliga 

mån utformar själva. Allt från att bestämma layouten till textproduktionen görs inhouse. Den 

största anledningen till varför webbplatsen görs internt är på grund av att den interna 

marknadspersonalen kan förmedla rätt känsla som speglar verksamheten på rätt sätt, i och 

med att de känner sin egen verksamhet. En annan anledning är också för att dra ner på 

kostnaderna, eftersom de blir billigare att göra det internt än att låta en extern leverantör göra 

allt jobb som de sedan får betala dyrt för. Däremot har en extern projektledare hyrts in samt 

en webbyrå som står för själva tekniken bakom webbplatsens utformning. Att företaget 

outsourcat projektledarrollen till extern leverantör, beror mest på projektledarens stora 

kunskap inom både webbplatsutformning och sökordsoptimering. Det beror också på att 

projektledaren – på grund av sin erfarenhet – ser sådant som Landin inte själv ser när det 

gäller att utformning av webbplatser. Anledningen till att den tekniska webbyrån tagits in, 

menar Landin, är för att de själva inte har den tekniska kunskapen som krävs för att utforma 

en bra och användarvänlig webbplats.  

 

4.4.2 Hur verksamheten påverkas 
  

Landin betonar att Svenska Stadshotell jobbar mer och mer inhouse. Förr hade verksamheten 

ingen egen marknadsavdelning, utan jobbade mycket med reklambyråer där dessa gjorde i 

princip all marknadsföring. Numera är det istället mycket som sker på den interna 

marknadsavdelningen. Genom att företaget tidigare outsourcade så pass mycket och inte hade 

arbetade inhouse med marknadsföringen, fick reklambyråerna också möjligheten att styra och 

bestämma mycket mer. Idag ges de externa leverantörerna inte alls den möjligheten eftersom 

de främst bara står för själva produktionen medan den interna avdelningen arbetar fram 

strategin.  

 

4.4.3 Samarbete med extern leverantör 
 

Svenska statshotell använder sig av två olika Art Directors. Den ena har en egen, mindre byrå 

och är väldigt flexibel i sitt arbete. Samarbetet har fungerat bra och kontakten med denne kan 

ske nästan oavsett tid på dygnet om något brådskande måste förändras. Den andra Art 

Directorn jobbar på en reklambyrå som Svenska Stadshotell samarbetat med i många år. Båda 

leverantörerna är olika och används till olika uppdrag. Det är främst muntliga avtal som görs 

med de externa leverantörerna. Ofta handlar det inte om så stora åtaganden, som till exempel 

när företaget ska måla en hel fasad på ett hotell. Därför fungerar muntliga avtal bra. Enligt 

Landin beror kommunikationen med den externa leverantören på var i projektet de befinner 

sig i. Är de mitt i projektet kommunicerar företaget med den externa leverantören flera gånger 

om dagen, där kontakten oftast sker via mail. Vid större förändringar är det främst 

kommunikation i form av möte som sker, för att saker inte ska missuppfattas. Innan ett projekt 

påbörjas hålls också alltid ett uppstartsmöte. Inga direkta kontroller görs för att se om 

leverantören uppfyller det som denne utlovat. Enligt Landin har företaget mycket 

kommunikation med sina externa leverantörer, vilket enligt henne räcker. Hon betonar dock 

att det aldrig går att förutspå vilket utfall ett samarbete kommer att få.   

 

Den externa leverantören får inte ta del av all företagsinformation. Vad som ges ut beror 

mycket på vilken leverantör det är och vad informationen ska användas till.  Företaget gör inte 

heller något för att förhindra att informationen sprids. De har själva inte varit utsatta för att 

något sådant hänt inom marknadsföringssituationer, därför har inget heller gjorts i 

förebyggande syfte. Däremot har företaget drabbats av liknande fall inom sin prissättning. Om 

valet av extern leverantör är lönsamt är inget som undersöks speciellt noggrant i förväg. Just 
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nu är Landin nöjd med hur samarbetena fungerar. Hon betonar dock att möjligheten att byta ut 

en leverantör alltid finns om företaget skulle vara missnöjda med något. Innan ett samarbete 

påbörjas, diskuterar Svenska Stadshotell med sin externa leverantör om exklusivitet i 

samarbetet. Att den externa leverantören arbetar med en konkurrent är något Svenska 

Stadshotell vill undvika, men samtidigt betonar Landin att hon inte har rätt att ställa krav på 

att de själva ska vara leverantörens enda kund i den branschen. Landin känner sig inte heller 

begränsad i arbetsprocessen med den externa leverantören. Om någon begränsning skulle 

upplevas, skulle också leverantören bytas ut mot någon annan.  

 

4.4.4 Upplevda fördelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 
Med hjälp av en extern leverantör kan den interna marknadsavdelningen få en ny och fräsch 

synvinkel på sin egen verksamhet. Den egna verksamheten kan bli hemmablind och hamna i 

ensidiga arbetsprocesser när arbetet ständigt sker med samma människor och på samma sätt, 

menar Landin. Eftersom outsourcingen kostar pengar, tror Landin att tjänsten leder till att 

anställd personal blir mer driven och effektiv under arbetsprocessen. Möjligheten att kunna 

köpa in kunskap som företaget själva inte besitter och att kunskapsnivån därför ökar, är två 

andra viktiga fördelar menar Landin. Genom att samarbeta med externa leverantörer influeras 

också verksamheten samt håller sig bättre uppdaterad än de kanske hade gjort om allt bara 

hölls inhouse. Sårbarheten som kan uppstå vid sjukdom eller andra oväntade händelser när 

marknadsföringsfunktionen sker inhouse, är enligt Landin något som kan undvikas när 

företaget outsourcar. Själva arbetsprocessen tror Landin också blir mer professionell när 

företaget lägger ut marknadsföringsfunktionen, eftersom de betalar för en 

specialistkompetens.  

 

4.4.5 Upplevda nackdelar med att outsourca marknadsföringsfunktionen 
 

En stor nackdel med att outsourca är att den externa leverantören saknar all kunskap som den 

interna personalen har om verksamheten, vilket gör det svårare att spegla företagets känsla på 

rätt sätt utåt. Även minskad flexibilitet vid outsourcing tar Landin upp som en nackdel, 

eftersom möjligheten att kunna släppa allt om något väldigt viktigt dyker upp i sista sekund 

inte finns på samma sätt som när de insourcar. Landin menar vidare att det är lättare för 

företaget internt att prioritera arbetsuppgifter, istället för att vänta på sin tur och vara en kund i 

mängden hos den externa leverantören. Vid outsourcingen saknas också den nära dialogen 

med interna kollegor, där alla kan bolla idéer men också kommunicera snabbare och oftare 

under olika projekt, vilket Landin menar är lättare vid insourcing. En annan nackdel kan vara 

att verksamheten får en sämre företagskänsla vid outsourcing, till skillnad från när företaget 

jobbar inhouse där företaget istället genomsyras av att all personal arbetar i ett gemensamt 

team. Att outsourca delar av sin marknadsföringsfunktion är enligt Landin också dyrare än att 

arbeta inhouse.  

 

4.5 Deep Bodywork Exclusive – Richard Nilsson 
 

Deep Bodywork Exclusive, som ingår i Deep Bodywork AB, är en verksamhet med fokus på 

friskvård och hälsa. Kärnverksamhetens fokus är att personliga tränare (PT) kan hyra in sig i 

en stor träningslokal som är specialanpassad för funktionell träning och träna sina kunder där. 

Unikt för Deep Bodywork Exclusive är att kunder inte kan köpa ett vanligt gymkort till 

lokalen, utan endast kan träna där med sin personliga tränare. Företaget erbjuder också 

kringtjänster så som massage, massageutbildningar, spa, ansiktsbehandlingar, kostråd, 

kostrådgivarutbildning, gruppträning samt driver en egen PT-skolan som utbildar licensierade 
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personliga tränare. Informanten från Deep Bodywork Exclusive heter Richard Nilsson
6
 och är 

delägare, VD, ansvarig för PT-skolan samt ansvarig marknadsförare för verksamheten. Hans 

marknadsföringsmässiga arbetsuppgifter innefattar kontakten med sponsorpartners, att skriva 

texter för webbplatsen och jaga bloggare som bloggar om deras företag. Nilsson arbetar också 

aktivt med att marknadsföra företaget via sociala medier där han bland annat marknadsför 

olika tävlingar och aktiviteter som företaget håller i.  

 

4.5.1 Marknadsföringsfunktionen idag 
 

Deep Bodywork Exclusive jobbar gällande sin marknadsföring till stor del inhouse. Deras 

främsta marknadskanal är sociala medier, där företaget har över 5000 trogna följare på 

Facebook. Genom Facebookkontot har Nilsson blivit en frontfigur för Deep Bodywork 

Exclusive och därigenom rekryterat många nya medlemmar. På Facebook uppdateras sidan 5-

20 gånger om dagen. Där läggs exempelvis olika tävlingar upp där följare kan vinna gratis 

PT-timmar, läsa träningsrelaterade uppdateringar med träningstips eller kostråd samt se bilder 

och läsa texter om utvecklingen av Deep Bodywork Exclusives nyöppnade lokal. I och med 

att de tre ägarna för Deep Bodywork Exclusive är så pass kända personliga tränare inom 

träningsvärlden, har de blivit profiler med väldigt stora nätverk och kundkretsar där de 

tillsammans når en väldigt stor publik. Lokalen är också nyöppnad, vilket gör att företaget 

inte vill lägga ut för mycket pengar på marknadsföringen när den ändå fungerar så väl, menar 

Nilsson. Just nu får Deep Bodywork Exclusive mycket gratisreklam i form av word-of-mouth
7
 

vilket också är en anledning till att de valt att behålla så mycket marknadsföring inhouse. 

Även nätverksmöten har kommit att ta större plats i företagets marknadsföring och utförs av 

den interna personalen. Dessa möten går ut på att ta kontakt med företag med ett nära 

geografiskt avstånd och erbjuda paketpriser inom träning, skönhet, massage och andra 

gruppaktiviteter. Till sin VIP-inbjudan för invigningen av lokalen i maj, har de tänkt utnyttja 

delar av sitt kontaktnät. Planen är att bjuda kända svenska idrottsprofiler, för att skapa mer 

word-of-mouth, samt annan gratis reklam i form av blogginlägg. Exempel på inbjudna 

personer är en känd svensk stavhoppare som vunnit VM-silver och SM-guld, 

trestegshopparen Christian Olsson och kändisprofilen Tobias Hysén, varav den sistnämnde 

även driver en stor blogg.  

 

Deep Bodywork Exclusive har vid olika tillfällen också outsourcat delar av sin 

marknadsfunktion. Företaget har använt sig av flera olika reklambyråer, där slutresultatet både 

varit bra och dåligt. Det som outsourcats vid dessa tillfällen är bland annat 

informationsbroschyrer att ta med till möten med olika samarbetspartners, utformning och 

layout av deras webbplats samt utformning av företagets logotyp. Då PT-lokalen är helt 

nyöppnad, planerar företaget också en officiell invigning i maj i form av en VIP-kväll med 

bland annat kända idrottsprofiler, där företaget också tänkt ta hjälp av en eventbyrå. Enligt 

Nilsson är det bara nödvändiga funktioner i marknadsföringen som outsourcas, främst på 

grund av att företaget i dagsläget inte har en allt för stor summa pengar att lägga på 

marknadsföringen. Eftersom de själva tycker att marknadsföringen fungerar väl när den till 

största del bedrivs inhouse, ser företaget inte heller någon anledning till att outsourca mer än 

de gör. Anledningen till att de lagt ut delar av marknadsföringen, beror främst på att de själva 

saknar kunskapen för att kunna uträtta det bra nog. Genom att lägga ut delarna de själva 

saknar kompetens för, har resultatet också blivit mer professionellt. Då företaget också är 

relativt nytt på marknaden har anledningen till att outsourca delar av marknadsfunktionen 

                                                 
6
 Richard Nilsson, VD & ansvarig för marknadsföring Deep Bodywork Exclusive. Personlig intervju 2013-04-02. 

7
 Word-of-mouth är budskapet som förmedlas från en nöjd kund till en annan kund, där budskapet exempelvis 

berör ett företags tjänster, varor, kvalitet och pålitlighet (Grönroos 2008). 
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berott på att de vill öka sin egen kompetens inför framtiden. Till invigningen av den nya 

lokalen i Göteborg har företaget också tänkt ta hjälp av en extern eventbyrå för att få hjälp 

med att utforma en professionell och bra invigningskväll, men också för att företaget tidigare 

aldrig har gjort något liknande event på egen hand.  

 

4.5.2 Hur verksamheten påverkas 
 
Nilsson lyfter framförallt fram att företagets erfarenhet av att lägga ut delar av 

marknadsföringen varit blandad, då en del byråer presterat över förväntan medan andra inte 

gjort det som utlovats. Samarbetena som fungerat väl har i sin tur varit väldigt givande, då 

mycket inspiration och specialistkompetens flödat in i företaget. Nilsson menar också att de 

själva lärt sig mycket nytt och fått hjälp att höja sin egen kompetens- och kunskapsnivå när de 

har outsourcat delar av sin marknadsföring. De har också fått mycket hjälp i 

marknadsföringsfrågor som de själva tycker att de har lite kunskap om.  

 

4.5.3 Samarbete med leverantör 
 

Företagets externa leverantörer väljs ut utifrån personliga kontakter eller vänner som 

rekommenderat någon vidare. Att den externa leverantören arbetar med en konkurrent ser 

Nilsson inte som något problem, då han betonar att deras egen verksamhet är så pass nischad 

och unik. Det är främst muntliga avtal som görs när företaget ska ingå ett samarbete med 

extern leverantör. Den största anledningen att det tar för mycket tid att skriva utförliga 

kontrakt. Då det inte handlar om stora eller dyra marknadsföringsprojekt, har därför muntliga 

avtal känts tillräckliga. Kommunikationen sker genom möten, e-mail och telefonsamtal. I 

början hålls det alltid ett uppstartsmöte för att bestämma riktlinjerna för projektet. Beroende 

på vad det är för projekt och var i projektet företaget befinner sig, är kommunikationen mer 

eller mindre intensiv. Nilsson föredrar personliga möten då e-mail och telefonsamtal inte 

alltid får fram rätt budskap. Det händer att missförstånd uppkommer på grund av att 

kommunikationen sköts per e-mail samt telefon och dessa kommunikationsmedel kan också 

leda till att en del delar tar väldigt lång tid. Generellt anser Nilsson att kommunikationen är 

mycket bättre när marknadsföringen sköts internt. Inga kontroller görs för att se om 

leverantören sköter sig, utan deadlines sätts upp som alla parter arbetar mot. Det har också 

hänt att leverantören inte uppfyllt det som utlovats. Företagsinformation som delas med den 

externa leverantören är bara nödvändig information som leverantören verkligen måste ha. 

Nilsson menar att samarbetena i deras fall inte har krävt att de behövt dela med sig av allt för 

känslig information ännu. Ingenting speciellt görs för att förhindra att någon 

företagsinformation sprids vidare. Nilsson tycker att det är underförstått att en professionell 

och yrkesverksam byrå håller informationen för sig själv, men betonar ändå att det är något 

Deep Bodywork Exclusive aldrig kan vara helt säkra på.  

 

Om samarbetet är lönsamt eller inte är också svårt att förutspå. Det gäller att leverantörer kan 

leverera ett bra resultat och att samarbetet har en bra kommunikation under projektets gång. 

Nilsson är alltid noga med att ge klara direktiv på hur Deep Bodywork Exclusive vill ha 

slutresultatet och sedan förhandlas ett fast pris fram som känns lönsamt för båda parter. Skulle 

extrakostnader på något sätt uppkomma kan Nilsson alltid välja om han vill göra det tillägget 

eller inte, alternativt gå ur samarbetet. Den största begränsningen i samarbetet upplever 

Nilsson vara kostnaderna. Skulle företaget haft mer pengar över skulle de kunna satsa väldigt 

mycket mer på marknadsföringen.  
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4.5.4 Upplevda fördelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

Tidsaspekten är enligt Nilsson en stor och viktig fördel när marknadsföringsfunktionen läggs 

ut. Det går mycket snabbare att lägga ut viktiga delar än att göra dessa på egen hand menar 

Nilsson, speciellt när någon är relativt ny inom marknadsföringsområdet och saknar all 

expertkunskap som krävs för att finna starka och lyckade koncept som han själv. Han menar 

också att företaget får mycket mer expertkunskap utifrån och att det i sin tur kan leda till att 

de når ännu större delar av sin målgrupp.  

 

4.5.5 Upplevda nackdelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

Att outsourca marknadsföringen kostar framförallt väldigt mycket menar Nilsson. Då Deep 

Bodywork Exclusives marknadsföring fungerar bra i dagsläget, ser Nilsson ingen mening med 

att outsourca mer än nödvändigt. Istället betonar han att samma pengar kan läggas på andra 

delar i företaget som behöver mer fokus just nu. Minskad flexibilitet är också en stor nackdel 

som betonas. Nilsson tycker att det är lättare att sköta olika marknadsföringsaktiviteter internt 

baserat på när företaget själva har tid, till skillnad från när funktionen läggs ut externt och de 

istället måste anpassa sig efter den externa leverantören och deras schema. Genom att 

outsourca ökar också risken för att bli en kund i mängden som kanske inte får 

hundraprocentigt fokus från den externa leverantören, vilket Nilsson understryker som en 

nackdel. Det är också svårare att veta hur slutresultatet kommer att bli, eftersom produktionen 

inte kan kontrolleras helt av Deep Bodywork Exclusive utan läggs på den externa 

leverantören.  

 

4.6 Göteborgs Stadsteater – Ulrica Sonn 
 

Göteborgs Stadsteater är helägt av Göteborgs Stad och är både Sveriges äldsta och tredje 

största dramatiska teater. Företagets kärnverksamhet består av att erbjuda Göteborgs och 

Västra Götalands invånare dramatisk och högkvalitativ teater. Informanten från Göteborgs 

Stadsteater heter Ulrica Sonn
8
 och är marknadschef på företaget. Hennes arbetsuppgifter 

innefattar marknadsföring, intern kommunikationsservice och ansvar för att försäljningen 

drivs framåt. Sonn driver bland annat marknadsföringsprojekten och har det övergripande 

ansvaret för marknadsavdelningen samt arbetar löpande med varumärket Göteborgs 

Stadsteater. 

 

4.6.1 Marknadsföringsfunktionen idag 
 

Göteborgs Stadsteater jobbar nästan enbart inhouse gällande sin marknadsföring, vilket enligt 

Sonn är arbetssättet både hon själv vill jobba på och vad teatern efterfrågade när hon 

anställdes. Hon har själv byggt upp sin interna marknadsavdelning genom att pussla ihop 

människor med olika kompetenser som kompletterar varandra. Avdelningen är liten och det är 

väldigt viktigt att alla anställd kan göra allt. Exempelvis ska alla kunna uppdatera hemsidan, 

göra målgruppsanalyser, skriva säljbrev, pressmeddelanden och mycket annat, även om alla 

har sina ansvarsområden. Allt mer spetskompetens krävs för att kunna hålla en hög lägsta 

nivå, menar Sonn. Därför är det viktigt för henne att förse sin marknadsavdelning med mycket 

interna utbildningar, exempelvis i hur man skriver för webben, copywritingkurser eller 

fotokurser så att all personal kan ta enklare fotografier. Hon betonar också att en 

inhouseavdelning måste få tillräcklig input utifrån, för att inte fastna. Därför går den interna 

                                                 
8
 Ulrica Sonn, Försäljnings- och marknadschef Göteborgs Stadsteater. Personlig intervju 2013-04-11. 
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personalen ofta på inspirationsföreläsningar eller träffar andra i branschen utanför företaget, 

för att syresätta sin egen kreativitet. Sonn har hög erfarenhet från outsourcing av 

marknadsföringsfunktionen i teatersammanhang. Däremot outsourcar Göteborgs Stadsteater 

outsourcar i dagsläget en liten del av sin marknadsföringsfunktion. Det som köps in externt 

till marknadsavdelning just nu är fotografer som tar speciella kampanjfoton, pressbilder eller 

fotograferar föreställningar. Marknadsavdelningen bestämmer dock alla idéer till bilderna och 

vilket slags uttryck de vill ha, medan fotografen står för själva produktionen. En extern 

leverantör har också hyrts in när det gäller framställning av pressmaterial till teaterns 

presskonferenser. Vid dessa samarbeten gör den externa leverantören allt från att intervjua 

skådespelare till att bearbeta och presentera materialet. Tidigare hade Göteborgs Stadsteater 

interna fotografer som tog alla typer av fotografier på teatern. Anledningen till att den 

funktionen lagts ut externt, beror på att det inte längre finns så mycket regelbundna jobb för 

egenanställda fotografer. Sonn betonar också att teatern hyr in olika fotografer beroende på 

ändamål och på vilka känslor de vill få fram i fotografierna. När extern leverantör köps in för 

framställning av pressmaterial beror det på att det är en så viktig del för hela 

kärnverksamheten. Just nu har Göteborgs Stadsteater inte tid eller den exakta kompetensen 

som krävs för att mediemässigt fånga varje teaterproduktions unika karaktär. Enligt Sonn är 

den tidsmässiga aspekten den största anledningen till att de lägger ut dessa delar externt.  

 

4.6.2 Hur verksamheten påverkas 
 
Sonn anser att deras outsourcing inte påverkat verksamheten alls, då företaget lägger ut en 

liten del av sin marknadsföringsfunktion externt. Delarna som läggs ut har innefattat 

fotografering och extern hjälp för pressmaterial, vilket Sonn menar har hjälpt företaget. Det är 

en stor specialistkompetens som enligt henne bara haft positiv påverkan på verksamheten. Det 

har också hjälpt företaget att hinna med alla andra arbetsuppgifter som de behövt arbeta med 

parallellt.  

 

4.6.3 Samarbete med leverantör  
 

När val av extern leverantör görs blir Sonn ofta rekommenderad att använda någon speciell 

press- eller föreställningsfotograf. Hon söker då igenom marknaden efter en leverantör som är 

tillförlitlig, bra, effektiv, håller deadlines och är pålitlig. Personen ska vara intressant som 

människa samt ha erfarenheter och specialistkompetens. Det är även viktigt att den externa 

leverantören kan kliva in i verksamheten och trampa rätt med en gång. Valet av fotograf är 

starkt beroende av vilken känsla företaget vill förmedla med sina fotografier. Just nu är det en 

pressfotograf, en fotograf som fotograferar föreställningarna och en person som hjälper till 

med pressbiten som är de enda inhyrda externa leverantörerna i deras 

marknadsföringsfunktion. Att deras inhyrda fotografer jobbar med andra konkurrerande 

teatrar eller med likande uppdrag är en viktig fråga för Sonn. I avtalen med dessa externa 

leverantörer har Sonn ibland ställt krav på att dessa inte får jobba med konkurrerande teatrar. 

Det beror dock på vilka foton och vilken känsla det handlar om. Det är främst pressbilderna 

och kampanjbilder till programbilagan som Göteborgs Stadsteater vill ha en unik fotograf för. 

Helst hade de velat ha exklusivitet på fotografen som tar föreställningsbilder också. Däremot 

är fotografen en av Sveriges mest anlitade inom sin nisch, vilket Sonn menar är något de 

måste acceptera att låta honom arbeta med konkurrenter. Eftersom fotografen har så hög 

kompetens och är så bra på det han gör, menar Sonn att Göteborgs Stadsteater ändå väljer att 

köpa in hans expertis. 
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Avtalen som görs är endast muntliga. När en presskontakt eller fotograf väljs ut finns det dock 

regler att följa enligt journalist- och fotografförbundet, där leverantörerna genom dessa regler 

vet hur mycket de får betalt, vilka allmänna regler som gäller, deras upphovsrättsliga rätt om 

till exempel var deras namn ska stå, hur det ska kommuniceras under samarbetet och vem som 

äger rättigheterna. Kommunikationen sker i form av möten och e-mail. Det sker alltid ett 

uppstartsmöte där en kartläggning görs angående önskat slutresultat, för att alla parter ska 

arbeta mot samma mål. För att kommunikationen ska fungera väl är det också viktigt att 

förbereda sin interna avdelning, så att personalen är med på vilken del som kommer 

outsourcas för att tillsammans diskutera fram hur de vill att kommunikationen ska se ut. I och 

med att samarbetena inte är så stora, kontrolleras inte heller leverantören på något speciellt 

sätt. Sonn menar att det märks om leverantören förhåller sig till sina deadlines och uppsatta 

mål. Hon menar också att eftersom hon själv lagt ner tid på att söka efter rätt leverantör, har 

hon också förtroende för denne.  

 

Hur företagsinformation behandlas av den externa leverantören är en väsentlig del för 

företaget. Leverantören får alltid gå på ett uppstartsmöte där Sonn introducerar denne för 

verksamheten. För henne är det viktigt att våga släppa på nödvändig företagsinformation för 

att samarbetet ska bli bra. Det är också ytterst viktigt att företagsinformationen är 

sekretessbelagd när ett samarbete införs. Ska Göteborgs Stadsteater till exempel ta nya 

kampanjbilder inför kommande föreställningsår vill företaget inte att den informationen 

läcker ut innan pressreleasen. Sekretessen diskuteras med leverantörerna under det muntliga 

avtalet, däremot betonar Sonn att det aldrig går att vara helt säker. För henne är det viktigaste 

dock att ha förtroende för en leverantör, annars väljs någon annan ut till uppdraget. För att 

samarbetet ska vara lönsamt är det viktigaste att rätt person kommer in och gör ett bra jobb 

samt hittar känslan som Göteborg Stadsteater vill förmedla. Några specifika begränsningar 

upplever Sonn inte i arbetsprocessen med externa leverantörer, främst för att de har så få 

samarbeten men också på grund av att alla idéer och strategier sker inhouse medan 

leverantören står för själva produktionen.  

 

4.6.4 Upplevda fördelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 
 

Sonn ser tiden som den största fördelen med att lägga ut marknadsaktiviteter externt och 

menar att det sparar väldigt mycket tid som istället kan läggas på andra, viktiga 

arbetsuppgifter. Det är också en trygghet att få expertkompetens av den externa leverantören 

som bara arbetar med en specifik sak för att göra den så bra som möjligt. I deras fall av att 

outsourca fotograffunktionen menar Sonn att det blir mer professionellt med en expert, trots 

att hon utbildat alla på sin marknadsavdelning till att kunna ta fotografier. Fotografierna blir 

bättre när en fotograf kan lägga ner tid och själ i sitt arbete, än när de själva tar skapliga 

fotografier samtidigt som de sköter allt annat, menar Sonn. Även flexibiliteten är en fördel 

med att outsourca, eftersom bilderna lättare kan varieras i det konstnärliga uttrycket och i val 

av fotograf. Genom att outsourca kan företaget också slippa starka viljor som tycker och 

tänker om allt marknadsföringsarbete, både på marknadsavdelningen men också från andra 

avdelningar. Göteborgs Stadsteater behöver kunna så mycket enligt Sonn, allt från att vara 

idéskapare till att göra marknadsplaner och prata med pressen. De skapar själva sina uppdrag, 

slutprodukter, reklamtexter, vilket hon anser är väldigt roligt men också kan innehålla 

svårigheter, tidspress eller andra fallgropar. Lägger verksamheten ut delar av sin 

marknadsföringsfunktion, kan de slippa detta till en viss del menar Sonn. 
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4.6.5 Upplevda nackdelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion 

 

Sonn på Göteborgs Stadsteater ser många skäl till att arbeta inhouse framför att outsourca. En 

nackdel med att lägga ut funktionen är att det blir svårare för en extern leverantör att hitta rätt 

känsla i marknadsföringen. Det blir också svårare för det egna företaget att följa med i hela 

processen och styra upp eller kontrollera delar under tiden, om marknadsföringen outsourcas. 

Blir marknadsföringen fel vid outsourcing, menar Sonn att företaget inte äger problemet 

själva. Det i sin tur leder till en minskad flexibilitet, eftersom möjligheten att rätta till 

problemet blir mindre och en svårare utmaning. Uppstår problem med marknadsföringen när 

företaget jobbar inhouse hävdar Sonn att det är lättare för den interna personalen att släppa allt 

annat och fokusera på det som gått fel, vilket inte går när funktionen outsourcas. Sonn lyfter 

fram känslan av att ”sitta mellan olika konstnärer” som en annan väsentlig nackdel med 

outsourcing. Hon förklarar att både en teaterregissör eller en konstnärlig ledare från 

teateravdelningen har mycket åsikter och tankar, parallellt med den externa reklambyrån som 

också är full av kreativa och konstnärliga idéer. Det gör att samarbeten av detta slag snarare 

bidrar till motsatsen av vad företaget tänkt sig från början, vilket hon anser sätter den egna 

verksamheten i situationer som är krångliga att lösa. 
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5. Analys 
 

I analyskapitlet tolkas resultatet med hjälp av vår analysmodell som baseras på den teoretiska 

referensramen. En tolkning och analys av empirin görs för att kunna tyda hur företag hanterar 

sin marknadsföring, hur de påverkas samt vilka för- och nackdelar som följer med 

outsourcingen av marknadsföringsfunktionen.  

 

5.1 Kärnkompetens 
 

Alla sex företag som deltagit i studien är överens om att den tidsmässiga fördelen är 

avgörande i valet av outsourcing. Gemensamt för alla företag är att de ser outsourcing som ett 

verktyg för att kunna lägga fokus på de områden som ses som mest angelägna i verksamheten. 

Det ger företagen möjligheten att koncentrera sig på effektivisering av sin kärnkompetens och 

att inom verksamhetens gränser behålla varje företags unika kompetens för att bli mer 

konkurrenskraftiga. Lin, Piercy och Campbell (2013) menar att outsourcing kan bidra till 

större internt fokus i företaget och främja verksamhetens kärnkompetens. Att de externa 

leverantörerna utför produktionen av marknadsföringsaktiviteter snabbare än fallföretagen i 

studien gör internt, har även visat sig vara en tidsmässig anledning till varför företagen har 

valt att outsourca. Verwaal, Commandeur och Verbeke (2009) lyfter fram att möjligheten till 

outsourcing även kan leda till produktionseffektivisering och konkurrensfördelar. Indirekt har 

produktionseffektiviseringen medfört att företagen i studien kan fokusera mer på sin 

kärnkompetens. Alla företag har också visat en medvetenhet kring att kunna lägga större 

internt fokus på verksamhetens styrande delar, genom att outsourca mindre styrande 

marknadsföringsaktiviteter för att inte förlora sin kärnkompetens. Med outsourcing av mindre 

aktiviteter menar Markides och Williamson (1994) att företag kan bilda nya strategiska 

tillgångar. I studiens resultat framgår det också att företaget Förmånskort AB, i likhet med de 

andra fallföretagen, outsourcar för att kunna hålla rätt internt fokus på sin kärnkompetens. Det 

som skiljer företaget åt är att de står inför en internationell expansion. Förmånskort AB har ett 

ännu större behov av att spara och effektivisera sin tid, vilket de gör genom att avlasta sin 

verksamhet från mindre styrande aktiviteter som istället outsourcas.  

 

5.2 Extern specialistkompetens  
 
Greaver (1999) beskriver att många företag, med hjälp av outsourcing, ser möjligheten att få 

tillgång till expertkunskap genom sina externa leverantörer. Genomgående för alla sex företag 

som deltagit i studien, är att en framträdande anledning till att outsourca beror på möjligheten 

till att få tillgång till extern specialistkompetens. De flesta företagen betonar också att 

kunskapen som outsourcas, inte finns internt i deras egen verksamhet. Företagen uppfattar att 

ett samarbete med externa leverantörer, på grund av leverantörernas specialistkompetens och 

erfarenheter, kan hjälpa företagen att både hitta sin nuvarande målgrupp men även nå nya 

potentiella marknader. Barney (1991) beskriver att ett motiv till att outsourca är att köpa in 

nödvändiga resurser och förmågor från extern leverantör som saknas internt i det köpande 

företaget. Verwaal, Commandeur och Verbeke (2009) belyser att outsourcing kan bidra med 

utbildning, kompetens och erfarenheter från externa leverantörer som i sin tur skapar värde 

internt. Alla deltagande företag ser de externa leverantörerna som en inspirationskälla och ett 

verktyg för att hjälpa företagen att inte fastna i gamla hjulspår. Företagen menar att den 

externa leverantören kan tillföra nya infallsvinklar och har förmågan att finna nya perspektiv 

på marknadsföringsaktiviteterna.  
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Augustson och Sten (1999) pekar på att företag bör använda externa leverantörers 

expertiskunskap och idéer. Gemensamt för alla sex företag i denna studie är även att alla 

outsourcar för att uppnå en högre professionalism i och under utformningen av 

marknadsföringen. Företagen menar att de externa leverantörerna kan bidra med nya 

perspektiv som i sin tur kan förbättra marknadsföringen. Högskolan i Borås, Borås City och 

Svenska Stadshotell lyfter alla tre fram att det externa samarbetet med leverantören kan 

tillföra kunskap internt som också ökar kunskapsnivån inom företaget. Att den externa 

specialistkompetensen bidragit till en mer enhetlig marknadsföring är också något som 

Högskolan i Borås, Borås City och Förmånskort AB har betonat som en upplevd positiv 

effekt.  

 

Alla sex företag i studien har, som tidigare nämnt, positiva synpunkter på de externa 

leverantörernas specialistkompetens. Däremot har fyra av företagen dock betonat att en extern 

leverantör aldrig kan spegla den egna verksamhetens känsla och vision på samma sätt som 

internt anställda i verksamheten kan göra.  

 

5.3 Möjligheten till att dela kostnader  

 

Bland de företag som deltagit i studien har ingen understrukit möjligheten att kunna fördela 

kostnader vid outsourcingen av marknadsföringsfunktionen. Deep Bodywork Exclusive är till 

skillnad från de andra fem företagen i studien, relativt nystartade och oerfarna vad gäller 

marknadsföring. Företaget har betonat att kostnader snarare reduceras genom att behålla 

marknadsföringen internt till så stor del som möjligt. Däremot visas indirekta spår av 

kostnadsfördelningen då några av företagen i studien visar en medvetenhet kring att inte 

anställa intern personal för oregelbundna aktiviteter. Tre av företagen har påpekat att det är en 

kostnadsmässig fördel att outsourca marknadsföringsfunktionen eftersom det är billigare att 

betala för idétiden istället för att anställa intern marknadsföringspersonal på heltid. Dessa tre 

företag visar insikt i att det är mer kostsamt att inneha en heltidsanställd än att fördela sina 

kostnader vid behov, med hjälp av outsourcing. Lin, Piercy & Campbell (2013) menar att det 

kan vara kostsamt att ha resurser internt som inte används konstant. Currie, Michell och 

Abanische (2008) förklarar att verksamheter hellre ska ta in resurser vid behov om deras 

användningsområde inte ger en konstant vinst eller användning. Alla företag i studien har 

möjligheten att få ta del av kostnadsfördelningen eftersom en extern leverantör arbetar med ett 

flertal kunder och kan i sin tur producera tjänster mer förmånligt än vad verksamheten internt 

kan göra. Förmånskort AB, Borås City och Svenska Stadshotell lägger inte något större fokus 

på att reducera kostnader genom att outsourca, istället lyfter de fram att externa leverantörer 

snarare ses som en dyr investering som är värd att införskaffa.  

 

5.4 Kontraktkostnader  

 

Alla sex företag som deltagit i studien har samarbete med extern leverantör och har utformat 

något slags avtal sinsemellan. Coase (1937) menar att kostnader för en transaktion skapas så 

fort två parter förhandlar fram ett avtal. Enligt forskaren krävs det både tid och pengar till att 

anordna ett möte, hitta rätt leverantör och skriva ett gynnsamt kontrakt för båda parter.  

 

5.4.1 Sökkostnader 
 
Nästan alla företag som deltagit i studien har enbart positiva erfarenheter från samarbeten med 

externa leverantörer. Deep Bodywork Exclusive lyfter fram erfarenheter med extern 

leverantör där slutresultatet inte speglat förväntningarna. Det finns en variation bland alla sex 
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företag gällande sök- och upphandling av samarbetspartners, där sökkostnaderna antingen 

varit höga eller låga. Enligt Barthélemy (2003) uppstår sökkostnader när en verksamhet börjar 

leta efter en passande extern leverantör. Företagen med en hög sökkostnad har gjort en 

djupare ansträngning för att finna en god extern leverantör passande till den aktiviteten som 

outsourcas. Investeringen för noggrannare sökning ska förhoppningsvis ge företagen en bättre 

grund till samarbetet. Deep Bodywork Exclusive har med sina låga sökkostnader upplevt att 

samarbetet med extern leverantör ibland inte har uppnått förväntningarna. I och med att 

företaget inte har lagt ner så mycket tid på att söka efter rätt extern leverantör och har relativt 

begränsad erfarenhet av marknadsföring, kan detta kanske vara en anledning till att företaget 

upplevt besvikelse flest gånger. Gemensamt för alla sex företag är att de i olika grad visat 

tecken på begränsad rationalitet och tendenser till att drabbas av eventuell opportunism. De 

företag som inte gör djupare granskningar av sina externa leverantörer, och därmed har en 

lägre sökkostnad, visar tydligare tecken på begränsad rationalitet i sitt beteende. De ingår ett 

samarbete med en förhoppning om att tillförlitlighet ska infinna sig i affärsrelationen, trots att 

opportunism kan drabba den. 

 

En gemensam faktor för alla företag är att de outsourcar aktiviteter med låg frekvens. Svenska 

Stadshotell är det enda företaget som även lägger ut högfrekventa aktiviteter på extern 

leverantör. Lin, Piercy och Campbell (2013) menar att företag med låg transaktionsfrekvens 

bör använda externa leverantörer. Aktiviteter med hög frekvens menar Williamsson (1981) 

bör utföras internt. Då majoriteten av företagen i studien outsourcar lågfrekventa aktiviteter så 

har de också på olika sätt tagit kontakt med externa leverantörer, som i sin tur har påverkat de 

köpande företagens sökkostnader.  

 

Svenska Stadshotell outsourcar även aktiviteter med högre frekvens. Williamsson (1981) 

menar att högfrekventa aktiviteter ska utföras internt, trots detta väljer Svenska Stadshotell 

medvetet att outsourca dessa högfrekventa aktiviteter. Möjligheten till att spara tid och lägga 

om sitt fokus internt, väger enligt företaget tyngre än kostnaderna för outsourcing. Företaget 

har dock inte behövt göra några större kostsamma sökningar kring sina externa leverantörer, 

som istället blivit samarbetspartners genom tidigare lyckade samarbeten. Fyra av företagen 

har via personliga rekommendationer funnit sina samarbetspartners, vilket bidragit till låga 

sökkostnader. Risker som i deras fall kan uppkomma är att samarbetenas utfall inte stämmer 

överens med förväntningarna, vilket långsiktigt kan leda till högre dolda kostnader. Det är 

därför av betydelse för företag med lågfrekventa aktiviteter att innan upphandling lägga tid på 

att finna rätt extern leverantör, trots att sökkostnaderna kan bli högre. Högskolan i Borås och 

Göteborgs Stadsteater är de två företagen som har granskat externa leverantörer innan sitt val 

av samarbetspartner, vilket bidragit till högre sökkostnader. Trots att alla företag haft goda 

erfarenheter av samarbeten med externa leverantörer, finns det ändå alltid en viss osäkerhet 

kring ett samarbete. För att undvika att bli missledd i ett frekvent samarbete borde företagen 

sträva efter att lägga mer tid på att granska leverantörer, trots att kostnader kan öka. Detta för 

att minska risken för opportunism samt för att öka medvetenheten kring det egna begränsat 

rationella beteendet som kan infinna sig hos människor.   

 

Alla sex företag i studien har på något sätt lyft fram den minskade flexibiliteten som uppstår i 

affärsrelationen med deras externa leverantörer. Företagen anser att det är svårare att både 

styra arbetsprocessen och den externa leverantören, än vad det är när aktiviteterna utförs 

internt. Då de flesta företagen enbart har haft positiva erfarenheter kan det i studiens resultat 

också ses att nästan alla företag använder sig av mindre fristående externa leverantörer. Det 

kan i sin tur vara en faktor som ökat de köpande företagens maktförhållande gentemot 

leverantörena och inte låtit den minskade flexibiliteten påverka affärsrelationen för mycket. 
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En mindre extern leverantör kan å andra sidan också vara riskfylld, vilket Deep Bodywork 

Exclusive har fått erfara. För att undvika att bli för begränsad av sin leverantör menar 

företagen i studien att det är av stor vikt att ha förtroende för sin utvalda externa leverantör. 

Trots att sökkostnaderna kan öka, kan det därför vara en lönsam investering att lägga ner extra 

resurser på att söka igenom alternativa externa leverantörer innan ett slutgiltigt val tas.  

 

5.4.2 Förhandlingskostnader 
 
Barthélemy (2003) menar att förhandlingskostnaden kan bli hög när ett kontrakt skrivs med 

extern leverantör. Högskolan i Borås och Förmånskort AB upprättar skriftliga kontrakt, vilket 

leder till att förhandlingskostnaderna blir högre. Genom att ha konkreta riktlinjer i ett skriftligt 

kontrakt, minskar också risken för tillkomsten av oplanerade kostnader och oväntade 

omförhandlingar. Barthélemy (2003) menar att ett välformulerat avtal är nyckeln till att bli 

framgångsrik med sin outsourcing och att kontraktet bör vara gynnsamt för båda parter för att 

avtalet inte ska brytas. Fyra av sex företag har endast muntliga avtal med sina externa 

leverantörer och förhandlar muntligt, vilket gör förhandlingskostnaderna lägre. Tre av dessa 

fyra företag betonar att de endast upprättar muntliga avtal på grund av att de 

marknadsföringsaktiviteter som outsourcas, inte är så omfattande så att skriftliga kontrakt ska 

behöva utformas. Det fjärde företaget lyfter fram att deras anledning till muntliga avtal beror 

på att skriftliga kontrakt tar lång tid att upprätta. Barthélemy (2003) belyser att företag ofta 

inte har tid eller kapital till att framställa detaljerade kontrakt. Trots att 

förhandlingskostnaderna är lägre för företagen med muntliga avtal, kan dessa kostnader öka 

på sikt om omförhandling eller andra omjusteringar behöver göras i samarbetet. Gemensamt 

för alla företag i studien är önskan till exklusivitet i samarbeten med externa leverantörer. De 

köpande företagen vill helst inte att den externa leverantören arbetar med konkurrerande 

företag under samarbetes gång. Graden av exklusivitet är däremot varierande och av olika stor 

betydelse för företagen. En avvikelse ses i Deep Bodywork Exklusives fall. Företaget menar 

att de gärna vill ha exklusivitet, men att deras verksamhet är så pass unik och nischad att de 

inte är så oroliga om den externa leverantören även arbetar med ett likande företag. De olika 

fallföretagens sätt att hantera och kontrollera exklusiviteten varierar beroende på upprättandet 

av antingen skriftliga eller muntliga kontrakt. Utfallet av att outsourca 

marknadsföringsaktiviteter till en extern leverantör påverkas av hur utförligt företaget 

utformar sina kontrakt för att förtydliga de krav och förväntningar verksamheterna har på 

samarbetet. Högskolan i Borås och Förmånskort AB har i sina skriftliga kontrakt tydliga 

restrektioner kring samarbetet med extern leverantör. De resterande fyra företagen har en 

önskan om hur de vill att samarbetet ska förlöpa, men klargör endast det i muntliga avtal. Då 

människan är begränsat rationell, kan ett muntligt avtal vid outsourcing medföra en risk för 

det köpande företaget eftersom ett opportunistiskt beteende kan förekomma i affärsrelationen. 

I sin tur kan det opportunistiska beteendet med lögner och avbrutna avtal påverka det köpande 

företagets förhandlingskostnader, som på sikt blir högre. Om ett skriftligt, detaljerat och 

gynnsamt kontrakt upprättas mellan parterna möjliggör det en minimering av den 

opportunistiska risken. 

 

Williamson (1981) förklarar att det för verksamheten internt kan vara en stor kostnad att 

outsourca aktiviteter med hög tillgångsspecificitet. Företag bör outsourca aktiviteter med lägre 

tillgångsspecificitet för att sänka kostnaderna i transaktionen (Williamson 1981). Svenska 

Stadshotell och Deep Bodywork Exclusive är två företag som outsourcar mindre projekt och 

marknadsföringsaktiviteter med lägre tillgångsspecificitet. Däremot finns det företag i studien 

som har hög tillgångsspecificitet på sina aktiviteter, men som trots det outsourcar dessa. Även 

om detta kan bidra till en högre kostnad, är det enligt företagen mer lönsamt att lägga ut dessa 
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marknadsföringsaktiviteter på de externa leverantörerna. Trots att det ses som en större risk 

att outsourca aktiviteter med hög tillgångsspecificitet, upplever dessa företag att de får en mer 

enhetlig marknadsföring samt en högre professionalism på utförandet.  

 

5.4.3 Kontrollkostnader 
 

Barthélemy (2003) menar att kostnaderna blir högre när företag kontrollerar sin externa 

leverantör gällande kvalitet och servicenivå. Alla sex företag outsourcar lågfrekventa 

marknadsföringsaktiviteter, däremot kontrollerar företagen de externa leverantörerna på olika 

sätt. Den varierande graden av kontroll mellan köpande företag och extern leverantör påverkar 

i sin tur omfattningen av kontrollkostnaderna. I studien framgår det att företag som upprättar 

skriftliga kontrakt har en större kontroll över sina externa leverantörer. Kontrollen innefattar 

exempelvis kommunikation med kontinuerliga avstämningar och restrektioner kring spridning 

av företagsinformation som förtydligats i avtalen. Förmånskort AB har till exempel i sitt 

skriftliga kontrakt krav på sekretess och har därmed lagen på sin sida. Därför görs inga 

ytterligare kontroller i förebyggande syfte för att förhindra informationsspridningen. Det ger 

företagen ökade kontrollkostnader, men på sikt ger det även företagen en större försäkran 

kring oplanerade omständigheter som kan uppkomma under samarbetet.  

 

Skjoett-Larsen (2000) menar att transaktionskostnaderna blir allt högre ju större behovet är av 

att samla information, planera och kontrollera sin externa leverantör. Gemensamt för alla 

företag med lägre kontrollkostnader, är deras upprättande av avtal i muntlig version. 

Företagen med lägre kontrollkostnader kan ha en tillfällig kostnadsfördel. Däremot finns det 

en större osäkerhet kring risken för ökade kostnader om ytterligare kontroll efterfrågas i 

affärsrelationens senare skede. Kontrollkostnaderna behöver inte nödvändigtvis öka på grund 

av att företag upprättar muntliga avtal istället för skriftliga. En frekvent kommunikation kan 

möjliggöra en kontroll över samarbetet för det köpande företag. Det kan i sin tur dock 

medföra en ökning av kontrollkostnaderna, då det krävs både tid och resurser för att följa upp 

en arbetsprocess kontinuerligt. Många av fallföretagen upplever dock att kommunikationen 

med de externa leverantörerna inte är lika tät som kommunikationen kan vara internt. Det kan 

i sin tur medföra både svårigheter och risker som kan förorsaka ytterligare kontrollkostnader. 

Deep Bodywork Exclusive har till exempel upplevt att en bristande kommunikation har 

medfört sämre kontroll över samarbetet. För att åtgärda detta krävs omförhandlingar som, 

enligt Rindfleisch och Heide (1997), kan bidra till ökade transaktionskostnader.  

 

Gemensamt för alla sex företag i denna studie är att ingen av dem har fullständig information 

om någonting. Det kan exempelvis ses i alla företags oförmåga eller begränsade förmåga att 

kunna förhindra informationsspridning. Det kan även ses i de fall där företagen inte frekvent 

kontrollerar de externa leverantörerna under projektets gång, utan låter dem enskilt arbeta mot 

uppsatta mål. Två av företagen visar sin medvetenhet kring det opportunistiska beteendet, 

eftersom de har formulerat detaljerade kontrakt som ska skydda dem mot eventuell 

opportunism. Williamson (1979) menar att människan är begränsad i sin rationalitet. 

Högskolan i Borås anser att det finns en hederskodex i ett samarbete med en reklambyrå, 

vilket tyder på influenser av den mänskliga förmågan att inte alltid inneha fullständig 

information. De resterande företagen visar också en medvetenhet kring att ett opportunistiskt 

beteende kan uppstå i en affärsrelation. Alla företag i studien betonar att det ständigt finns en 

grad av osäkerhet i affärsrelationerna och att det kan vara svårt att veta om en part kommer 

uppfylla sin del i ett avtal. Vosselman (2002) och Williamson (1979) lyfter fram osäkerheten 

som finns i en transaktion. Den osäkerheten infinner sig i olika grad hos alla sex företag, 

vilket i sin tur kan öka deras anpassnings-, planerings- och kontrollkrav som leder till att deras 
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outsourcing blir mer kostsam. Lin, Piercy och Campbell (2013) menar att ju större osäkerhet 

en aktivitet har, desto mer riskfyllt är det för företag att outsourca. Tre av företagen i studien, 

har också lyft fram sin oro för att bli en kund i mängden bland alla kunder som den externa 

leverantören arbetar med. De menar att det är svårt att bedöma samarbetets lönsamhet i förväg 

eller förutspå om det köpande företaget kommer att få hundraprocentigt fokus av den externa 

leverantören, eftersom denne har många kunder parallellt. Osäkerheten och oron kan i sin tur 

öka behovet av att kontrollera ett samarbete och på sätt även öka kostnaderna.  

 

Rindfleisch och Heide (1997) menar att ovissheten i sin tur kan medföra ineffektivt arbete och 

dolda kostnader, vilket exempelvis Deep Bodywork Exclusive har fått uppleva när 

samarbeten med extern leverantör inte alltid uppfyllt förväntningarna. Det begränsat rationella 

beteendet ses hos alla företag, där den begränsade rationaliteten väger tyngre än 

medvetenheten kring opportunismen. Därför kan också effekten av samarbetet bli negativ. 

Risken för det är dock högre för företagen som inte upprättar skriftliga kontrakt för att öka sin 

kontroll och skydda sig mot opportunismen. De företag som inte heller har några regelbundna 

kontroller på sina externa leverantörer, befinner sig också i en situation med både ökad risk 

för ytterligare opportunism samt svårigheter för att kunna förhindra oförutsägbara händelser. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
  
I det avslutande kapitlet besvaras studiens ställda problemformulering baserat på tidigare 

analyskapitel. Även förslag till vidare forskning inom området ges samt praktiska 

rekommendationer till företag som står inför valet att outsourcing eller inte.  

 

6.1 Anledningar till att outsourca marknadsföringsfunktionen 
 

Studien visar att företag outsourcar sin marknadsföringsfunktion för att tidsbespara. Trots att 

företagen många gånger besitter kunskapen och kapaciteten som krävs för utförandet, har de 

inte alltid tid till att utföra all marknadsföring på egen hand. Genom att fördela sin tid kan 

företaget internt fokusera på andra angelägna områden för verksamheten. Det ger företagen 

möjligheten att effektivisera sina arbetsprocesser och på så sätt sätta kärnkompetensen främst, 

vilket många av företagen i denna undersökning har betonat. Tillsammans med den 

tidsmässiga aspekten outsourcar företag för att uppnå en extern specialistkompetens i 

marknadsföringsaktiviteter. Det kan både handla om att företagen ibland inte besitter 

tillräcklig kunskap internt, vilket leder till beslutet att outsourca delar av sin marknadsföring. 

Det kan även bero på en efterfrågan av att inneha extern specialistkompetens då företagen 

strävar efter ett marknadsföringsmässigt utförande på en professionell nivå. Det har lyfts fram 

att företagen genom extern hjälp uppnått en mer enhetlig marknadsföring än vad de internt 

kunnat åstadkomma. En efterfrågan på inspiration är också en anledning till att företag 

outsourcar sin marknadsföringsfunktion. Företagen menar att de externa leverantörerna kan 

tillföra nya infallsvinklar kring utformning av olika koncept i marknadsföringen. Det kan ge 

företagen insikt i områden som de tidigare själva inte vågat utforska. En påtaglig skillnad i vår 

studie, jämfört med tidigare forskning, har varit att företagen inte främst baserat sin anledning 

till outsourcing på möjligheten att minska kostnaderna. Trots det har företagen visat en 

medvetenhet kring att kunna fördela sina kostnader genom att outsourca vid behov, istället för 

att anställa intern personal på heltid om marknadsföringsaktiviteter inte är regelbundna. 

Outsourcing har även lyfts fram som en kostsam investering.  

 

6.2 Intern påverkan vid outsourcing av marknadsföringsfunktionen 
 

Vår studie visar att företag som väljer att outsourca sin marknadsföringsfunktion upplever en 

ökad intern kompetens. Genom tillgången till extern specialistkompetens får verksamheten 

internt ett större inflöde av kunskap. I första hand upplevs denna ökning av kompetens genom 

att den interna personalen får en större medvetenhet kring hur marknadsföringsaktiviteter på 

olika sätt kan hanteras. Genom att en extern leverantör kommer in i företaget, och utför till 

exempel en kampanj, kan den interna personalen ta lärdom av lyckade arbetsprocesser och 

tillvägagångssätt kring marknadsföringen. Att få tillgång till extern specialistkompetens 

påverkar även kvaliteten på marknadsföringen eftersom experterna hjälper företagen att nå en 

högre professionalism. En högre professionalism på utförandet kan den externa leverantören 

leverera eftersom denne upplevs ha större erfarenhet inom specifika områden i sin bransch. 

De köpande företagen blir även mer uppdaterade eftersom den externa leverantören har 

nischat sig på specifika områden där de köpande företagen internt inte är lika uppdaterade. 

Det kan i sin tur ge företagen nya infallsvinklar och en ökad inspiration i utvecklandet av 

marknadsföringen.  

 

I vår studie har vi även kunnat tyda baksidorna med att outsourca marknadsföringsaktiviteter. 

Ett företag nämner att en konsekvens av deras outsourcing har lett till interna konflikter på 
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grund av att den interna personalen inte på något sätt förberetts inför det nya arbetssättet med 

en extern leverantör. Det nya arbetssättet visade en tendens till att begränsa den interna 

personalen gällande åsikter och önskningar kring utformningen av marknadsföringen. Studien 

visar också att det är, för de köpande företagen, en lönsam investering att lägga tid på att finna 

en bra extern leverantör. Trots att sökkostnaderna kan öka så minimeras risken för ett 

bristande slutresultat eller annan negativ påverkan, som kan uppstå i ett samarbete med lägre 

sökkostnader. Ett av företagen med låga sökkostnader har belyst att det förväntade resultatet 

ibland inte uppnåtts i samarbetet med extern leverantör. Företaget har upplevt att den externa 

leverantören och den egna verksamheten jobbat mot olika visioner samt att kommunikationen 

bitvis varit bristfällig. För att det köpandet företaget i framtiden ska kunna kringgå 

uppkomsten av oförutsedda kostnader bör ett kontrakt upprättas mellan parterna. I ett skriftligt 

kontrakt kan företaget precisera sina krav för samarbetet, vilket kan ge högre 

förhandlingskostnader än i ett muntligt avtal som inte är av samma omfattning. Däremot är 

det av större fördel för företag med skriftliga kontrakt eftersom ju mer välformulerade 

kontrakt ett företag har, desto mindre blir risken för oväntade omförhandlingar. Vid 

uppkomsten av situationer med till exempel oönskad informationsspridning, krävs det 

omförhandlingar som kan tillföra ytterligare kostnader för kontroll. För att undvika 

oförutsedda kostnader är det viktigt för det köpande företaget att vid outsourcing anpassa och 

formulera skriftliga kontrakt. Kontrollkostnaderna kan på så sätt undgå att bli höga om 

företaget redan i starten av en affärsrelation konkretiserar önskningar och krav på samarbetet.  

 

6.3 Fördelar och nackdelar med att outsourca 
marknadsföringsfunktionen 
 

Det går att identifiera en rad fördelaktiga faktorer för företag som outsourcar sin 

marknadsföringsfunktion. De köpande företagen upplever att den externa leverantören 

utmanar deras egen verksamhet samt bidrar till att de internt blir mer inspirerade och 

uppdaterade marknadsföringsmässigt. Genom att outsourca blir det också möjligt att få in 

extern specialistkunskap i verksamheten som företaget själva inte besitter. Den externa 

specialistkunskapen kan i sin tur på längre sikt öka den interna kunskapsnivån i företaget. En 

annan fördel är tidsaspekten, då det tidsmässigt går mycket snabbare att producera 

marknadsföringen när den outsourcas. Att lägga ut sin marknadsföring på extern leverantör 

gör det möjligt för de köpande företagen att fokusera på sin egen kärnkompetens. Outsourcing 

upplevs också bidra till en ökad professionalism i både slutresultatet och genomgående under 

arbetsprocessen, då det köpande företaget betalar för en specifik extern specialistkompetens. 

Den externa leverantören har också stor erfarenhet från sina specifika arbetsområden och kan 

därför bidra med externa infallsvinklar som hindrar det köpande företaget att fastna i gamla 

hjulspår och vanemässiga arbetsprocesser. Genom att outsourca får det köpande företaget 

också en chans att vara kunden i samarbetet, vilket gör att de kan ställa högre krav på den 

externa leverantören än vad de kan göra på internt anställda. Den externa leverantörens 

specialistkompetens är också något som pekats ut som ett hjälpmedel för företaget vid 

utformning av en mer enhetlig och tydlig marknadsföring. 

 

Det går också att identifiera en rad nackdelar med att outsourca sin marknadsföringsfunktion. 

Fallföretagen upplever att de inte har fullständig kontroll över hela arbetsprocessen eller den 

externa leverantören när marknadsföringsfunktionen läggs ut. Det köpande företaget upplever 

också en mindre flexibilitet i arbetsprocessen, där de hela tiden måste anpassa sig efter den 

externa leverantören. Risken att inte sättas i första hand av den externa leverantören och 

istället bli en kund i mängden är också en väsentlig nackdel som företagen lyfter fram. Andra 

nackdelar av betydelse är att den externa leverantören har svårare för att fånga det köpande 
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företagets rätta känsla och vision, eftersom de inte har lika mycket kunskap om verksamheten 

som den interna personalen har. Outsourcing kan också skapa interna konflikter när intern 

personal inte förbereds tillräckligt inför omställningarna och det förändrade arbetssättet. 

Kommunikationen med en extern leverantör är inte heller lika snabb eller nära i 

arbetsprocessen, som den upplevs vara internt. Avslutningsvis uppfattas också outsourcing 

som en dyr tjänst. 

 

En tydlig sammanställning av för- och nackdelar som vi i vår studie sett som återkommande, 

ses i bilaga 3.   

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Vårt fokus på outsourcing av marknadsföringsfunktionen är ett intressant område för fortsatt 

fördjupning. Tjänster är till sin karaktär abstrakta och mindre påtagliga, vilket gör varje 

tjänsteföretag unik i sin natur. Då denna studie inte riktar sig till en specifik bransch inom 

tjänstesektorn hade det därför varit intressant om vidare forskning riktade fokus på 

branschspecifika tjänsteföretag med samma problemformulering som utgångspunkt.  

 

Det är också av intresse att se till de externa leverantörernas egen uppfattning kring hur de 

kan påverka de köpande företagens marknadsföringsfunktion. Det kan dock vara 

problematiskt att få objektiva infallsvinklar på hur deras roll påverkar samarbetet, eftersom 

externa leverantörer förmodligen inte skulle lyfta fram några nackdelar med att outsourca 

marknadsföringsfunktionen.  

 

Det kan även vara intressant att se till hur outsourcing av marknadsföringsfunktionen 

påverkar produktföretag. Produkter är konkreta till skillnad från tjänster och påtagliga i vad 

konsumenten faktiskt köper. Produktföretagens marknadsföring borde därför skilja sig i 

förhållande till tjänsteföretagens marknadsföring, och är därför ett intressant och tänkvärt 

forskningsområde.  

 

6.5 Praktiska rekommendationer  
 
Tjänsteföretag som står inför valet kring att outsourca sin marknadsföringsfunktion, bör titta 

närmare på sina bakomliggande anledningar till att ta in extern hjälp. Utifrån vår studie ges 

objektiva riktlinjer för att underlätta tjänsteföretags beslutstagande angående att outsourca 

eller inte. Om anledningen till outsourcing berör att verksamheten internt saknar kunskap kan 

det både tidsmässigt och gällande nivån på utförandet, underlätta att outsourca 

marknadsföringsaktiviteten. Det är nämligen inte alltid som en verksamhet på egen hand kan 

uppnå en lika hög professionalism på arbetet, då externa leverantörer upplevs ha större 

erfarenheter inom specifika områden. En rekommendation baserat på studiens slutsatser är 

därför att låta den externa leverantören tillföra ny inspiration till det köpande företaget, om 

verksamheten idag känner sig begränsad i att utveckla dessa aktiviteter på egen hand. I det 

köpandet företagets fall är det inte heller i alla lägen nödvändigt att anställa en heltidsanställd, 

speciellt om aktiviteten är av låg frekvens. Tjänsteföretag bör outsourca mindre frekventa 

aktiviteter för att kunna lägga ett större fokus på sin kärnkompetens, för att i sin tur kunna bli 

mer konkurrenskraftiga på marknaden.  
 

Vår studie lyfter fram effekter som företagen bör beakta vid outsourcing av 

marknadsföringsfunktionen. Att outsourca marknadsföringstjänster till den externa 

leverantören kan vara en god källa till kunskap. Den interna personalen får ta del av externa 
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infallsvinklar och nya arbetsprocesser som kan effektivisera verksamhetens marknadsföring. 

För att undvika eventuella risker och dolda kostnader vid outsourcing till externa leverantörer 

uppmanas företag som står inför valet att upprätta skriftligt kontrakt med tydliga restriktioner. 

Tydliga, skriftliga kontrakt ger en ökad försäkran på att den externa leverantören uppfyller 

kraven i samarbetet. Kontraktet kan även reglera risken för informationsspridning och annan 

sekretess, trots att företag uppfattar att det finns en moralaspekt bland externa leverantörer. 

Verksamheter som ska outsourca uppmanar vi också att öka sin medvetenhet om att ett 

opportunistiskt beteende kan förekomma i en affärsrelation, då människan i sin natur 

begränsat rationell. Avslutningsvis vill vi rekommendera alla verksamheter som tagit beslutet 

att outsourca att också lägga ner tid och resurser på att förbereda sin interna personal på de 

strukturella förändringarna i arbetssättet som outsourcingen kan medföra. 
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Bilaga 1 
Sammanställning av studiens sex genomförda intervjuer. Här presenteras informanterna, deras 

yrkesbefattning och företag samt när och hur länge alla intervjuer pågick. 

 
Namn Företag Befattning Datum Tid 

Richard 
Nilsson 

 

Deep Bodywork VD & ansvarig för 

marknadsföring 

2013-04-02 45 min 

Vendela 
Röhlander 

 

Högskolan i 

Borås 

Marknadsförare 2013-04-03 45 min 

Anette Mcvey Borås City Cityledare & 

ansvarig för 

marknadsföring 

2013-04-03 55 min 

Mia Landin Svenska 

Stadshotell AB 

Försäljnings- och 

marknadschef 

2012-04-09 60 min 

Anna 
Andersson 

 

Förmånskort 

AB 

Marknadskoodinator 2012-04-11 70 min 

Ulrica Sonn Göteborgs 

Stadsteater 

Försäljnings- och 

marknadschef 

2012-04-11 60 min 

 
  



VI 

 

Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 

 

1. Berätta lite om er kärnverksamhet? 

 

2. Berätta lite om hur er marknadsföring ser ut i dagsläget. 

 

3. Berätta om det nuvarande/senaste samarbetet med er externa marknadsleverantör. 

 

4. Vilka delar av er marknadsfunktion outsourcas/insourcas och varför? 

 

5. Hur tycker du att outsourcing av er marknadsfunktion påverkat er verksamhet över 

lag? 

 

6. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att outsourca en marknadsfunktion? 

 

7. Vilka erfarenheter har du kring insourcing av marknadsföringstjänster? (Berätta om 

det senaste projektet) 

 

8. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att hantera marknadsföringstjänster 

inhouse? 

 

9. Vilka är de största skillnaderna mellan att arbeta med en egen 

marknadsföringsavdelning jämfört med en extern marknadsföringsleverantör? 

 

10. Hur har er egen kompetens inom marknadsföring påverkats av samarbeten med 

externa marknadsleverantörer? 

 

 

 

Tack för er medverkan, vi ses på intervjun! // Sofia Helling & Tea Grbic 
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Bilaga 3 
 

Sammanställning av för- och nackdelar med att outsourca marknadsföringsfunktionen.  

 

Fördelar Nackdelar 

Genom att outsourca 

marknadsföringsfunktionen utmanar den 

externa leverantören det köpande företaget 

samt bidrar till att de internt blir mer 

inspirerade och uppdaterade. 

Företaget har inte fullständig kontroll över 

hela arbetsprocessen eller den externa 

leverantören. 

Outsourcing gör det möjligt att få in extern 

kunskap som företaget internt inte besitter, 

vilket i sin tur även kan öka den interna 

kunskapsnivån på sikt. 

Företaget har mindre flexibilitet i 

arbetsprocessen där de måste anpassa sig 

efter extern leverantör. 

Tidsmässigt går 

marknadsföringsproduktionen mycket 

snabbare vid outsourcing och gör det möjligt 

för det köpande företaget att fokusera på sin 

kärnkompetens. 

Risken att inte sättas i första hand av den 

externa leverantören och istället bli en kund i 

mängden. 

Outsourcing kan bidra till ökad 

professionalism i både slutresultatet och 

genomgående i arbetsprocessen, då det 

köpande företaget betalar för en extern 

specialistkompetens. 

Den externa leverantören har svårt att fånga 

företagets känsla och vision då de inte har 

tillräcklig kunskap om verksamheten. 

Extern leverantör har stor erfarenhet från 

specifika arbetsområden och kan därför bidra 

med externa infallsvinklar för att det köpande 

företaget inte ska fastna i gamla hjulspår.  

Outsourcing kan skapa interna konflikter då 

personalen inte förbereds tillräckligt inför det 

nya arbetssättet.  

Outsourcing möjliggör för företaget att vara 

kunden i samarbetet och kunna ställa högre 

krav på den externa leverantören. 

Outsourcing uppfattas som en dyr tjänst. 

Extern leverantör kan hjälpa företaget att 

utforma en enhetlig och tydlig 

marknadsföring. 

Kommunikation är inte lika snabb och nära i 

arbetsprocessen med den externa 

leverantören, som den kan vara internt. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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