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Abstract: 
The tough competition and the increasingly globalisation that exist today 
have made companies to evaluate their businesses to be able to distinguish 
their competitive power. It is very important in today’s environment to be 
flexible, which under the last decade have made companies realize that 
outsourcing can be a good tool to achieve a competitive power and be able 
to be more flexible. The IT function is a resource demanding part within a 
company, where changes are made in both technical parts and the methods 
that they are used. This has made the use of outsourcing very popular so 
the companies can focus on their core business and become more 
competitive.  
 
The purpose with our paper is on the basis of a comparing study between 
Swedish companies, independent of branch, identify and analyse motives 
and effects of the use of outsourcing, regarding the IT function. We will 
therefore contribute with relevant information for theoretical use. 
 
Our study’s delimitation has been to only focus on a total of four medium 
to large companies that have chosen to outsource IT activities. We have 
also chosen to not include the supplier’s perspective.  
     
The empirical study has been based on semi structural interviews with a 
touch of deep interviews with a person in a leading IT position. Within 
each company we have made us an image of the motives and effects in 
their choice to outsource. The papers method constitutes of a qualitative 
approach and the work have been conducted with an inductive with a 
reciprocal action towards deduction. The papers theoretical frame of 
reference constitute of IT, core- and order competence, company 
strategies, motives for outsourcing, success factors and finally risks with 
outsourcing. The debate chapter that comes after the papers theoretical 

 



frame of reference aim to show complex of problems around outsourcing 
of IT functions and give the reader a deeper understanding of the matter.          
 
The conclusions of the study are that companies rather want to gain access 
to external resources and competence than to reduce or get control of their 
costs. Initially companies rather focus on reducing their costs than getting 
control over them. IT:s closeness to the core competence decides which 
parts that becomes targets for outsourcing. When a company chooses to 
outsource the capital binding decrease and the flexibility increase, which 
brings that the companies can handle business cycles more efficient. The 
effects have often been similar to the motives that the company worked 
out. Increased access to resources and competence, decreased costs and 
cost control has been the most common effects of the study.    
 
Keywords: Outsourcing, core competence, IT (information technology), 
success factors, risks, motives, effects. 
 

 



Sammanfattning: 
Dagens hårda konkurrens och den ökande globaliseringen har medfört att 
företag måste utvärdera sina verksamheter för att kunna bedöma sin 
konkurrenskraft. Det gäller numera att kunna vara flexibel, vilket har lett 
till att under de senaste tio åren har företag sett outsourcing som ett bra 
verktyg för att uppnå konkurrenskraft och bli flexiblare. IT-funktionen är 
en resursintensiv del av verksamheten där det sker ständiga förändringar 
inom tekniken och metoderna hur den används. Detta har gjort att många 
företag har valt att outsourca delar av sin IT-verksamhet för att kunna 
fokusera på sin kärnverksamhet och därmed bli konkurrenskraftigare. 
 
Syftet med vår uppsats är att utifrån en jämförelse mellan svenska företag, 
oberoende av bransch, identifiera och analysera motiv och effekter av 
användandet av outsourcing gällande IT-funktioner. Vi vill därmed bidra 
med relevant information för teoretiker. 
 
Studien har avgränsats till att enbart fokusera på totalt fyra stycken 
medelstora till stora företag som har valt att outsourca IT-aktiviteter. Vi 
har även valt att avgränsa mot att ta med leverantörens perspektiv. 
 
Empirin har baserats på semistrukturerade intervjuer med inslag av 
djupintervju med en person i en ledande IT befattning. Inom varje företag 
har en bild skapats innefattande deras syn på outsourcing och motiv till 
samt effekter av företagets val att outsourca. Uppsatsens metod utgörs av 
ett kvalitativt angreppssätt och arbetet har genomförts med en induktiv 
ansats med växelverkan mot deduktion. Uppsatsens teoretiska referensram 
utgörs av IT, kärn- och beställarkompetens, företagsstrategier, motiv till att 
outsourca, framgångsfaktorer och till sist risker med att outsourca. 
Debattavsnittet som kommer efter den teoretiska referensramen syftar till 
att visa problematiken kring outsourcing av IT-funktioner och ge läsaren 
en djupare förståelse för ämnet.  
 
Studiens slutsatser är att företag hellre vill få tillgång till externa resurser 
och extern kompetens än att sänka eller få kontroll över kostnaderna. 
Initialt vill företag hellre sänka sina kostnader än att få kontroll över 
kostnaderna. IT:s närhet till kärnverksamheten bestämmer vilka delar som 
är mål för outsourcing. Då företag väljer att outsourca minskas 
kapitalbindningen och flexibiliteten ökar, vilket medför att företag kan 
hantera konjunkturcyklar på ett effektivare sätt. Effekterna har ofta blivit 
som företagens förstudie identifierat. Ökad tillgång till resurser och 
kompetens, minskade kostnader och ökad kontroll har blivit de mest 
identifierbara effekterna. 
 

 



 
Nyckelord: Outsourcing, kärnkompetens, IT (informationsteknologi), 
framgångsfaktorer, risker, motiv, effekter. 
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Inledning 

1. Inledning 
 

 
ppsatsens inledande kapitel ger en introduktion för läsaren om 
ämnesvalet. Bakgrunden innefattar en diskussion kring de teorier som 
utgör grunden för valet av problem. Därefter följer en 

problemdiskussion som ligger till grund för vår problemformulering. Vidare 
följer uppsatsens syfte samt de avgränsningar som är av betydande karaktär. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse för uppsatsens disposition. 

 

U 

 
1.1 Bakgrund 
 
Större delen av 1900-talet har enligt Heywood (2001) präglats av en relativt 
långsam förändring av omvärlden vilket medfört att de flesta företag har 
kunnat anpassa sig till de konkurrensvillkor som har varit gällande. I dagens 
läge ser konkurrensen helt annorlunda ut då den har blivit betydligt hårdare. 
Den ständigt växande globaliseringen, de förbättrade 
kommunikationsmöjligheterna samt de ökade kundkraven har under senare 
år lett till allt intensivare konkurrens och förändrade förutsättningar för 
företag. Den tilltagande konkurrensen innebär att företag idag måste följa 
upp och utvärdera hela verksamheten för att kunna bedöma sin 
konkurrenskraft. Till skillnad från tidigare då de kunde fokusera på interna 
nyckelfunktioner och till viss del ignorera externa förändringar som 
påverkade deras marknadsposition. Det gäller numera att vara flexibel vilket 
har medfört att fler företag under de senaste tio åren sett outsourcing som ett 
bra alternativ. 
 
Rittenberg, Moore & Covaleski (1999) menar att outsourcing inte är någon 
ny företeelse utan företag har anlitat utomstående aktörer för att få hjälp med 
bland annat redovisning under en längre tid. Företag har därigenom länge 
arbetat med att finna vilka delar av verksamheten som de själva ska fokusera 
på och vilka delar som är mer effektivt att utföras av externa parter. Däremot 
påpekar Hormozi, Hostetler & Middleton (2003) det aktuella med att 
outsourca företagets IT-verksamhet. För att kunna följa med i den snabba 
takt som informationsteknologin har utvecklats under det senaste decenniet 
har många stora organisationer valt att outsourca avdelningar som har hand 
om företagets IT-verksamhet. Rothery & Robertson (1995) anser att det finns 
flera funktioner som traditionellt sett varit och fortfarande är lämpliga att 
outsourca med hänsyn till vilken kompetens företaget besitter inom 
respektive verksamhetsområde. Motiven till att outsourca delar av 
verksamheten kan variera men generellt kan dock sägas att resursintensiva 
funktioner, områden som påverkas av en föränderlig marknad samt 
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verksamhetsområden där det är alltför kostsamt att rekrytera, utbilda och 
behålla personal, är områden där en outsourcing är motiverad.  
 
Intresset för ämnesvalet har väckts under utbildningens gång då företag som 
vi samarbetat med har påpekat vikten av att fokusera på sin kärnverksamhet. 
Ökande konkurrens och ett tuffare marknadsklimat är orsaker som dessa 
företag ansett ha tvingat dem till att effektivisera och rationalisera sina 
verksamheter. Med detta i åtanke samt den mediala debatten som förts kring 
fenomenet outsourcing de senaste åren såg vi det som intressant att gå in 
djupare i ämnet.   
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Efter att ha granskat litteratur och forskning inom ämnesområdet har vi 
uppmärksammat en trend bland materialet. En ofta återkommande aspekt är 
hur företag använder sig av outsourcing för att bli av med hela eller delar av 
sin IT-funktion. Detta verksamhetsområde är mycket kostsamt och kräver en 
ständig kunskapsutveckling. Fler och fler företag väljer istället att låta en 
annan aktör sköta delar eller hela IT-funktionen för att istället fokusera på 
det som företaget ser som sin kärnkompetens.  
 
En felaktig tolkning av kärnkompetensdiskussionen som ofta görs är enligt 
Augustson & Bergstedt (1999) att det endast är kärnkompetensen som är det 
viktiga, medan det som inte är kärnverksamhet är oviktigt och kan hanteras 
lite hur som helst. Ett företags konkurrenskraft återfinns i helheten, inte bara 
i vissa delar. Med hjälp utifrån, från specialisthåll, kan de aktiviteter och 
kompetenser som ligger utanför den egna kärnan bli så bra att de 
kompletterar den egna kärnkompetensen och därigenom gör helheten 
konkurrenskraftig. Gottfredson (2005) anser dock att i stort sett alla 
funktioner i företagets verksamhet, vare sig de är strategiska eller inte, borde 
vara kandidater till att outsourcas. Han hävdar att det alltid finns någon 
extern leverantör som kan utföra aktiviteterna bättre och till ett lägre pris. Så 
länge inte företaget anser sig vara absolut bäst på en viss aktivitet så bör 
företaget ha i åtanke att outsourca den istället.  
 
Företag som valt att outsourca stora delar av sin IT-verksamhet måste enligt 
King (2004) säkerställa att det finns personer inom organisationen som 
innehar en dubbel kompetens. Dels måste personerna inneha 
affärskompetens samtidigt som de uppfyller den tekniska kompetensen. 
Detta krävs för att kunna skapa en bra relation till leverantören och behålla 
en beställarkompetens i organisationen. För att klara av att outsourca stora 
delar av IT-verksamheten krävs idag att beställaren är duktig på att utforma 
specifikationer samt att klara av att övervaka så att leverantören lever upp till 
dessa. Görs inte detta ordentligt kan outsourcingen leda till framtida problem 
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för företaget. Åslund (2002) anser att genom att outsourca dessa delar av 
verksamheten så gör sig företagen av med personal, som kan komma att 
urholka för företaget viktig kompetens samt skapa ett beroende till en extern 
leverantör.  
 
Enligt Hoij (2004) finns det en problematik med jakt på kostnader som 
fortfarande kvarstår på svenska IT-avdelningar. Att outsourca dessa 
verksamhetsdelar av kostnadsskäl är sällan eller aldrig det rätta motivet. 
Fortfarande finns det många svenska företag som lägger ut sin drift eller hela 
funktioner till en underleverantör med utsikten att kunna få ner sina IT-
kostnader. Dock kan det urskiljas en förändring i inställningen hos en del 
företag vilka, enligt Hoij (2005), har ändrat sitt fokus för vad de vill se för 
effekter med att outsourca delar av sin IT-funktion. Tidigare har det funnits 
en tydlig strävan efter att reducera kostnaderna men trenden har nu mer gått 
mot att företagen istället vill skapa en kontroll över sina kostnader.  
 
Enligt Barthélemy (2003) är outsourcing ett kraftfullt verktyg för att 
reducera kostnader och fokusera på företagets kärnverksamhet. Trots detta 
blir oftast inte resultatet av outsourcingen alls desamma som ledningens 
förväntningar. Baserat på en omfattande undersökning som genomfördes i 
Europa och USA hävdar han att antalet uppdrag som misslyckats är mycket 
större än vad som kommit tillkänna för allmänheten då företagen varit 
motvilliga att publicera detta. Nilsson (2004) ställer sig kritisk till att 
outsourcing av IT sker med en kostnadsfokus, då kostnadsfördelarna oftast 
inte infrias. Istället menar han att denna typ av outsourcing leder till 
försämrad produktivitet och förlorad kraft, som i sin tur medför att företag 
ofta väljer att plocka tillbaka IT-kompetens igen i organisationen.  
 
1.3 Problemformulering  
 
Ovanstående diskussion har mynnat ut i följande problemformuleringar: 
 
Vilka motiv har de studerade företagen haft till att outsourca hela eller delar 
av sin IT-verksamhet? 
 
Vilka effekter har outsourcingen gett upphov till för de studerade företagen? 
 
Vi anser att då ett företag väljer att outsourca hela eller delar av sin IT-
funktion är det viktigt att detta beslut är väl genomtänkt och att motiven är 
de rätta. Outsourcing kan innebära att företaget förlorar kontrollen över 
funktionen och att kunskapen försvinner från företaget. Att hitta en pålitlig 
och stabil samarbetspartner som passar in i företagets strategi är ett måste för 
framgångsrik outsourcing. Då kunskapen i företaget försvinner kan det vara 
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både svårt och kostsamt att avbryta ett samarbetsavtal och insourca 
funktionen igen.    
 
Vi ser det som oerhört viktigt att företaget har klara och genomarbetade 
motiv när beslutet tas att lägga över delar av sin verksamhet på en annan 
aktör. De effekter som detta för med sig ska självklart generera mer till 
företaget än vad som skulle ha skett om detta inte genomfördes. Därför 
påstår vi att effekterna av outsourcingen alltför ofta inte blir så 
värdeskapande som företaget hoppats på. Vi ser det därmed som intressant 
att försöka finna klarhet i om det finns störande faktorer som företagen har 
svårt att identifiera och varför de positiva effekterna i så fall har uteblivit.  
 
1.4 Syfte 
 
Syftet är att utifrån en jämförande studie mellan svenska företag, oberoende 
av bransch, identifiera och analysera motiv och effekter av användandet av 
outsourcing gällande IT-funktioner. Vi vill därmed bidra med relevant 
information för teoretiker. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Studien kommer enbart att fokusera på totalt fyra stycken medelstora och 
stora företag som har valt att outsourca IT-aktiviteter. Vi har även valt att 
avgränsa mot att ta med leverantörens perspektiv. 
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1.6 Disposition 
 
För att underlätta för läsaren samt tydliggöra hur uppsatsen är uppbyggd har 
vi valt att sammanställa en disposition, som beskriver vad de olika kapitlen 
kommer att behandla. 
 
Kapitel 2  
I detta kapitel återfinns vårt metodavsnitt där vi belyser vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, forskningsansats och undersökningsmetod och hur dessa har 
påverkat uppsatsens resultat och hur giltig och trovärdig undersökningen är. 
Kapitlet tar även upp hur vi har samlat in data och varför vi har gjort de val 
vi gjort angående företag och respondenter. 
 
Kapitel 3 
Kapitel tre innehåller vår teoretiska referensram och presenterar teori för att 
ge förståelse för vårt valda problemområde. Olika författares syn på motiv 
och effekter av outsourcing av IT presenteras och vikten av att ha vetskap 
om företagets kärnkompetens och hur denna ska behandlas när företaget 
väljer att outsourca.  
 
Kapitel 4 
I detta kapitel tar vi upp olika författares syn på outsourcing och ställer dessa 
mot varandra. Vi tar även upp hur debatten förs kring ämnet outsourcing av 
IT och hur detta har påverkat företag.  
 
Kapitel 5 
I Kapitlet sammanfattar vi de viktigaste delarna av den teoretiska 
referensramen och av debatten. Detta kapitel är till för att läsaren snabbt ska 
kunna reflektera över teorin för att lättare kunna angripa den empiriska 
studie som genomförts. 
 
Kapitel 6 
Kapitlet beskriver våra fallföretag och hur dessa ser på outsourcingen av 
deras IT funktion. Här fokuserar vi på företagens uppfattningar om hur det är 
att outsourca och vilka motiv som låg till grund för beslutet. Dessutom tar vi 
upp vilka effekter som detta har resulterat i samt vilka risker företagen ser 
med outsourcing och vikten av kärnkompetensen inom företaget.   
 
Kapitel 7 
Här genomförs en analys där vi utifrån teorin och empirin som presenterats 
söker att finna mönster och trender angående outsourcing av delar eller hela 
IT funktionen. 
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Kapitel 8 
I denna del av uppsatsen presenteras våra slutsatser och vad som har kommit 
fram av den genomförda studien. 
 
Kapitel 9 
I avsnittet presenteras metodkritik och källkritik. Denna del är till för att 
läsaren lättare ska kunna analysera rapporten och vikten av studiens resultat. 
Vi presenterar även förslag till fortsatt forskning för att ge forskare inom 
området förslag på vilka områden som kan vara intressanta att studera. 
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Metod 
2. Metod  
 

 
öljande kapitel redogör för de metodologiska val vi gjort för att 
genomföra vår studie. Kapitlet behandlar vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, underökningsmetod, forskningsansats och 

undersökningstyp. Dessutom redogörs studiens giltighetsanspåk, 
perspektivval  och metoddesign.   

 F
 

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
  
Enligt Patel & Davidson (1994) finns det två olika förhållningssätt, 
positivism och hermeneutik. Det hermeneutiska förhållningssättet innebär att 
forskaren närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse. 
Forskarens förförståelse är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 
förstå. Hermeneutiker försöker se helheten för att sedan ställa denna helhet i 
relation till delarna, en pendling uppstår mellan del och helhet för att skapa 
en så bra förståelse som möjligt. En grundtanke inom hermeneutiken är att vi 
alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi möter aldrig 
världen förutsättningslöst. De förutsättningar vi har bestämmer vad som är 
förståeligt och vad som är oförståeligt. Forskaren som använder sig av det 
hermeneutiska förhållningssättet kan enligt Patel & Davidson (1994) växla 
mellan intervjuarens synvinkel och den intervjuades synvinkel för att få en så 
bra förståelse som möjligt av det studerande ämnet. Inom positivismen 
studerar forskaren enligt Patel & Davidson (1994) problemet genom att 
reducera helheten till delarna i problem och därigenom studera delarna var 
för sig. Positivismen använder sig till skillnad mot hermeneutiken av 
forskningsobjekt som är mera observerbara och mätbara och därmed lämpar 
sig bäst för kvantitativa studier.   
 
Uppsatsen behandlas utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Författarna 
startade med att ha en förförståelse för området som sedermera efter att 
material granskats övergick till en förståelse för området. Därmed skapades 
en förståelse kring det valda problemområdet. Förförståelsen har legat till 
grund för inriktningen av forskningsområdet. Genom en insamling och 
genomgång av teoretiskt material ökade förståelsen för det valda 
forskningsområdet vilket i sin tur ledde oss in på nya relevanta områden och 
tolkningar. Genom de intervjuer som genomförts har förförståelsen ställts i 
relation till den intervjuades synsätt vilket även detta har lett till en ökad 
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förståelse för forskningsområdet. För att skapa oss en så bra bild av helheten 
som möjligt har vi försökt att växla mellan att studera helheten och delarna 
av både det teoretiska och empiriska materialet, vilket hermeneutiken 
förespråkar.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod 

9 

2.2 Undersökningsmetod  
 
Andersen (1998) skriver att kvalitativa och kvantitativa metoder främst 
handlar om hur data samlas in och bearbetas. Lekvall & Wahlbin (2001) 
menar att en undersökningsmetod är av kvalitativ art då den inte bygger 
slutsatser på data som har kvantifieras. Holme & Solvang (1997) menar att 
kvalitativa studier inte syftar till att utreda generaliseringars 
giltighetsanspråk eller att fokusera på den statistiska representativiteten som 
den kvantitativa metoden gör. Det kvalitativa angreppssättet syftar till att 
skapa en förståelse för hur människor uppfattar den värld de verkar i. samt 
till att gå på djupet för att finna det unika eller avvikande. Valet av 
angreppssätt bör enligt Andersen (1998) baseras på undersökningens 
kunskapssyfte, problemställning och objektområde. Merriam (1994) menar 
att till skillnad från kvalitativa undersökningar, där informationen förmedlas 
via ord, presenteras kvantitativ data med hjälp av siffror. Det innebär att en 
egenskap kvantifieras, det vill säga tonvikten läggs vid att mäta omfattningen 
av en åsikt, attityd, händelse eller beteende snarare än arten av den.  
 
Den undersökningsmetod som vi valt att använda oss av är den kvalitativa. 
Utifrån insamlad teori och respondenternas uppfattningar och erfarenheter 
har ambitionen varit att skapa en större förståelse kring vad outsourcing av 
IT-funktioner egentligen generar för företagen. Den genomförda 
undersökningen har baserats på ett antal intervjuer. Detta material har inte 
generat kvantifierbar data vilket talar mer för att angreppssättet blivit av 
kvalitativ art. Ambitionen med uppsatsen har varit att skapa oss ett 
helhetsperspektiv eftersom det valda ämnesområdet innefattas av aspekter 
som påverkar varandra. För att kunna urskilja och analysera effekterna av IT-
outsourcingen har vi varit tvungna att beakta samtliga delar som påverkar 
dessa. Vi ansåg därför att en kvalitativ studie varit mer passande än en 
kvantitativ.  
 
2.3 Forskningsansats 
 
Patel & Davidson (1994) anser att en forskare arbetar med att producera 
teorier som skall ge en så riktig kunskap om verkligheten som möjligt. 
Underlaget för detta teoribyggande är data, information, om den del av 
verkligheten som studeras. Forskarens arbete består av att relatera teori och 
verklighet till varandra. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att 
forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om 
enskilda företeelser. Motsatsen gäller om forskaren arbetar induktivt. Med 
detta menas att objektet studeras, utan att först ha förankrat undersökningen i 
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tidigare teori, och utifrån den insamlade empirin formulera en teori. 
Andersen (1998) skriver att den abduktiva ansatsen är en blandning av 
induktion och deduktion, vilket innebär att forskaren pendlar mellan 
verklighet och teori. Under studiens gång utvecklas det empiriska 
tillämpningsområdet successivt, samtidigt som teorin justeras.  
 
Andersen (1998) menar att då det hermeneutiska synsättet används för 
tolknings- och förståelseprocessen, det vill säga att företeelser genom 
löpande tolkningar och omtolkningar sätts in i allt större helheter samtidigt 
som kunskapen blir mer inträngande så utvecklas förståelsen via induktion. 
Arbetet påbörjades med att studera litteratur och artiklar i syfte att 
införskaffa en förståelse för problemområdet. Detta genomfördes för att, 
efter insamling av empiri, kunna analysera och sätta detta i relation till den 
teoretiska referensramen för att därigenom kunna dra slutsatser. Med detta i 
åtanke kan uppsatsen tyckas ha en deduktiv ansats men eftersom det saknats 
tidigare information om effekterna med outsourcing av IT medför detta att 
slutsatserna som presenterats kan ses som induktiva. Ansatsen för denna 
uppsats har därför kommit att bli induktion med växelverkan mot deduktion. 
 
2.4 Undersökningstyp 
 
I den vetenskapliga världen finns det enligt Andersen (1998) i huvudsak två 
olika sätt att se på och beskriva forskningsproblem. Den deskriptiva studien 
avser att ge en så noggrann beskrivning som möjligt av det aktuella 
undersökningsobjektets egenskaper. Patel & Davidson (1994) anser att vid 
deskriptiva undersökningar begränsar sig forskaren till att undersöka några 
aspekter av det fenomen som behandlas. De beskrivningar som görs av dessa 
är detaljerade och grundliga.  Den explorativa studiens främsta syfte är enligt 
Andersen (1998) att komma fram till en preciserad problemställning som kan 
undersökas i den följande fasen av det vetenskapliga arbetet eller i en ny 
undersökning. Patel & Davidson (1994) menar att det främsta syftet med 
explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som möjligt 
om ett bestämt problemområde. Dessa båda undersökningar används oftast 
som separata undersökningar men i större projekt kan kombinationer av de 
bägge förekomma.  
 
Vår undersökning har därmed varit av explorativ karaktär då våra befintliga 
kunskaper om företagens motiv till, och effekter av, outsourcingen av IT 
varit begränsade. En omfattande kunskapsinhämtning inom problemområdet 
har därför varit ett en betydande del av uppsatsarbetet. Därmed kan även den 
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deskriptiva undersökningstypen förkastas då undersökningen inte varit så 
djupgående och detaljerad kring fenomenet.   
 
2.5 Giltighetsanspråk  
 
2.5.1 Inre validitet 
Validiteten har att göra med om mätmetoden som används verkligen mäter 
den egenskap som författarna avser att mäta. Lekvall & Wahlbin (2001) 
förklarar att svårigheten med validitet är att det är omöjligt att med säkerhet 
bestämma om en mätmetod är valid eller inte. För att kunna göra detta skulle 
det behövas en annan mätmetod som med säkerhet ger det ”sanna” 
mätresultatet, och i så fall borde denna metod istället användas vid 
undersökningen. Lindfors Johansson (1993) skriver också att svårigheter 
alltid finns med att bestämma datas relevans vid samhällsvetenskapliga 
problemställningar där forskaren ska försöka få fram den ”verkliga 
verkligheten”. Detta medför att forskaren och läsaren istället får, på mer eller 
mindre subjektiva grunder, försöka bedöma mätmetoders validitet. Merriam 
(1994) och Lundahl & Skärvad (1999) skriver att den inre validiteten berör i 
vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten, vilket innebär att 
forskaren verkligen mäter det han eller hon tror sig mäta. En undersökning 
får alltså högre inre validitet om intervjuundersökningen mäter vad den avser 
att mäta.  
 
Undersökningens inre validitet har stärkts då respondenterna som intervjuats 
har innehaft god kunskap om företaget och motiven till och effekterna av 
outsourcingen av IT-funktionen. Den empiriska studien utfördes efter det att 
litteratur studerats inom området, vilket medfört att kvaliteten på 
intervjuerna har stärkts och därmed också den inre validiteten. Innan vi 
genomförde intervjuerna fick respondenterna tillgång till de huvudpunkter 
som intervjun skulle behandla, vilket medförde att respondenterna fick 
möjlighet att reflektera över vad intervjun skulle komma att behandla. 
Resultatet av undersökningen har även grundat sig i en mängd litteratur och 
artiklar där fokus är lagt till material som är författat av personer med god 
kunskap inom området. Vi har även försökt att fokusera på artiklar som är 
vetenskapligt granskade. Sammantaget har detta höjt den inre validiteten då 
enbart relevant information för ämnet återfinns i teorin.  
 
Datainsamling  
Andersen (1998) skriver att data som ligger till grund för ett resultat kan vara 
antingen införskaffad genom primära källor eller av sekundära källor. 
Primärdata samlas in av forskaren själv eller av någon av hans assistenter. 
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Det handlar oftast om intervjuer eller andra empiriska undersökningar, 
exempelvis marknadsundersökningar. Sekundära källor inhämtas inte direkt 
av forskaren, utan av någon annan, exempelvis en tidigare undersökning 
utförd av en annan forskare.  
 
Uppsatsen kommer att vara uppdelad i en teoridel och en empiridel. Den 
teoretiska delen kommer att bestå av redan publicerat material som 
behandlar outsourcing av IT. Därmed är detta att anse som sekundärdata då 
materialet är sammanställt av en annan person. Vår målsättning med vårt 
teoretiska material har varit att försöka använda oss av så mycket 
vetenskapliga artiklar som möjligt då vi anser att det gör uppsatsen mer 
intressant och trovärdig. De olika databaserna som använts för att söka 
information om ämnet har varit Business Source Elite, Emrald, Affärdata, 
ACM. För att finna relevant litteratur inom området har vi valt att söka i 
Libris, då flera av böckerna som använts har fjärrlånats från andra bibliotek. 
 
I empirin har vi valt att använda oss av primärdata då vi varit ute och själva 
intervjuat personer som varit insatta i företagens val att outsourca delar av 
sin IT-verksamhet. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver två typer av 
intervjuer, standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. Vid en 
standardiserad intervju väljer intervjuaren att ha ett standardiserat 
frågeformulär, där ordningen av frågorna på förhand har bestämts. Icke-
standardiserade intervjuer innebär att intervjuaren kan välja både 
ordningsföljd och frågeformulering mera fritt. Huvudsaken är att frågorna 
som ställs ger svar som täcker informationsbehovet. Vi har valt att 
genomföra en blandning av de båda teknikerna, vilket betyder att 
intervjuerna har baserats på ett antal huvudpunkter. Varje huvudpunkt har 
sedan innefattat ett antal frågor beroende på vilket svar respondenten givit 
och vilken information som uppkommit. På detta sätt har vi kunnat gå på 
djupet inom varje huvudpunkt, men ändå haft en strukturerad bas att utgå 
ifrån. 
 
Val av företag 
Vid val av företag har vi fokuserat på företag som har ett stort behov av IT 
och att de också har valt att outsourca delar av denna verksamhet. Då vi inte 
har fokuserat på någon specifik bransch har inte själva företagen spelat en 
lika stor roll utan mer hur de har valt att driva sin IT-verksamhet och att den 
är av betydande storlek.  De företag som vi valt ska ingå i vår studie är EKA 
Chemicals, SKF, Göteborgs-Posten och Mölnlycke Health Care. Dessa 
företag anser vi vara relevanta för undersökningen och de uppfyller våra 
kriterier.  
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Val av respondenter  
För att den empiriska delen ska tillföra relevans till uppsatsen har vi valt att 
fokusera våra intervjuer på personer i högt uppsatta positioner så som IT-
chef eller liknande. Dessa personer tror vi har kunskap om vilka motiv 
företaget har haft vid val av outsourcing och dessutom vet vilka effekter som 
har uppkommit. Anställda som inte besitter kunskap om organisationen som 
helhet har ej varit aktuella för studien.  
 
De respondenter vi har valt att ta med i vår studie är följande: 
 
Klas Bendrik, Chief Information Officer, Mölnlycke Health Care 
Eiron Hansson, IT ansvarig för Pulp and Paper, Eka Chemicals  
Jan Ek, Chef för IT-produktion, Göteborgs-Posten  
Michael Magnefrid, Group IT Governor, SKF  
 
Val av frågor 
Inför intervjuerna kommer vi att försöka anpassa frågorna så att de berör de 
aspekter av ämnesområdet som respondenten besitter kunskap om. Frågorna 
har formulerats efter vi studerat teori och artiklar och därigenom skapat 
förutsättningar för att frågorna ska vara valida. Frågorna ska fungera som 
underlag för att skapa semistrukturerade intervjuer med inslag av 
djupintervju. Intervjuerna har vi inlett med ett antal frågor angående 
respondentens syn på outsourcing som fenomen för att sedan gå över till mer 
specifika frågor angående motiven till och effekterna av användandet.  
 
2.5.2 Yttre validitet 
Merriam (1994) skriver att den yttre validiteten handlar om graden av 
generaliserbarhet, vilket betyder huruvida det går att göra några 
generaliseringar utifrån studiens resultat. Generaliserbarheten av studiens 
resultat bestäms enligt Lindfors Johansson (1993) och Patel & Davidson 
(1994) redan vid urvalet av informationsenheterna. Detta då urvalet i någon 
mån ska representera hela populationen av informationsenheterna, det vill 
säga om en totalundersökning skulle ge samma resultat.  
 
Urvalet av företagen har baserats sig på i vilken mån de använder sig av IT-
outsourcing. Då vi har genomfört intervjuer med personer inom flera olika 
företag och branscher tror vi oss kunnat göra en del generaliseringar 
angående outsourcing av IT. Vi vill dock påpeka att vi är osäkra om vårt 
urval kan representera alla branscher och företag, vilket sänker den yttre 
validiteten.   
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2.5.3 Reliabilitet  
Lekvall & Wahlbin (2001) skriver att om en och samma undersökning 
genomförs med samma personer flera gånger under en tidsperiod och samma 
resultat erhålls alla gånger innebär detta att resultatet har en hög reliabilitet. 
Om däremot olika svar uppkommer vid de olika tillfällena blir reliabiliteten 
låg. Lundahl & Skärvad (1999) skriver att med reliabilitet avses frånvaron av 
slumpmässiga fel, vilket innebär att mätningen inte påverkas beroende av 
vem som utför undersökningen eller under de omständigheter den sker. 
Genom att genomföra undersökningen med hjälp av olika 
standardiseringsförfaranden kan slumpens inverkan på undersökningen 
minskas och därmed öka reliabiliteten.  
 
Innan vi genomfört våra semistrukturerade intervjuer med inslag av 
djupintervju har vi skickat huvudpunkterna för intervjun till respondenterna 
för att eventuellt material ska kunna tas fram och för att ge möjlighet för 
respondenterna att avsatta tillräcklig tid för intervjuerna. En annan faktor 
som kan vara viktig för att undvika missuppfattningar är att vi har genomfört 
djupintervjuer där vi haft möjlighet att ställa följdfrågor för att få svar på 
saker som har verkat otydliga. Råmaterialet har sedan sänts till 
respondenterna som i sin tur har läst igenom materialet och bekräftat att vi 
har uppfattat svaren på ett korrekt sätt.  
 
Intervjuerna har spelats in på band vilket medfört att vi har haft möjlighet att 
i efterhand gå igenom intervjuerna, vilket minskat risken för att något 
utelämnats. Bandningen av intervjuerna, samt noggrannhet i samband med 
sammanställningen av den teoretiska referensramen, medför att reliabiliteten 
stärks. 
 
Då vår undersökning bygger på ett hermeneutiskt synsätt och 
undersökningen är av kvalitativ art kommer resultatet att basera sig på vår 
förförståelse för ämnet. De tolkningar som gjorts i studien är inte säkert att 
en annan forskare skulle ha gjort. I och med detta kommer undersökningens 
validitet att vara av större vikt än reliabiliteten. 
 
2.6 Perspektiv 
 
Uppsatsens perspektiv är skrivet utifrån kundens perspektiv, vilket innebär 
att det outsourcande företagets uppfattning har behandlats och inte 
leverantörens.  
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Figur 2.1 Uppsatsens tillvägagångssätt (källa: egen bearbetning) 
 
Figur 2.1 visar hur vi hur vi har gått tillväga när vi har genomfört vår studie. 
Strecken mellan objekten visar hur olika delar hänger ihop med varandra och 
vilka delar som har skapat relevans för andra delar. 
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2.8 Metodsammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forskningsansats                                    Induktiv med växelverkan 
Undersökningsmetod   Kvalitativ 
Undersökningstyp  Explorativ 
Datainsamling   Fallstudie 
Datainsamlingsmetoder  Semistrukturerade intervjuer 

Figur 2.2 Metodsammanfattning (källa: egen bearbetning)
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3. Teoretisk referensram 
 

 
detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensramen för 
att skapa en förståelse kring outsourcing av IT. Delarna som 
presenteras har kommit att framstå som det mest väsentliga 

för uppsatsens syfte efter vår genomgång av litteratur och 
artiklar. 

 I
 

 
3.1 Teorimodell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kärnkompetens 

Motiv 

OutsourcingobjektFöretagsstrategi Leverantör

Risker 

Framgångsfaktorer 

Effekter 

Figur 3.1 Teorimodell (Källa: egen bearbetning) 
 
Figur 3.1 visar hur våra olika teoriavsnitt hänger samman och skapar 
relevans för uppsatsen. När företag ska outsourca delar av sin verksamhet är 
det viktigt att företagsstrategin och kärnkompetensen inom företaget är väl 
definierat och att företaget vet vilka kritiska delar som bör behållas internt 
för att verksamheten ska bli framgångsrikt och konkurrenskraftigt. 
Detsamma gäller motiven som bör vara definierade och genomarbetade för 
att det inte ska uppkomma situationer som kan skada organisationen. Efter 
att motiven och kärnkompetensen har definierats kan företaget välja 
outsourcingobjekt. Beroende på valet av outsourcingobjekt kan leverantör 
väljas grundat på kompetens och resurser som företaget efterspråkar. 
Outsourcingobjektet och leverantören ger i sin tur upphov till risker och 
framgångsfaktorer. Riskerna och framgångsfaktorerna leder till effekter, 
vilka kan vara både positiva och negativa. 
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3.2 Outsourcing 
 
Outsourcing är en term som kom till under 1980-talet enligt Greaver (1999). 
Termen myntades för att beskriva den ökade trenden hos storföretagen att 
förflytta informationssystemen till en extern leverantör. Outsourcing kan ses 
som närbesläktad med samriskbolag, underleverantörer och strategiska 
partners, vilka kan spåras flera hundra år tillbaka i tiden. Det som skiljer 
outsourcing från dessa är att interna aktiviteter flyttas från företaget till en 
leverantör.  
 
När outsourcing sker förekommer det både fördelar och nackdelar, vilka 
måste beaktas vid beslutsfattandet. Olika företag har olika förutsättningar 
och beroende på vad företagen väljer att outsourca kan effekterna och 
motiven skilja sig åt. Nedan i figur 3.2 beskriver Axelsson (1998) några 
generella fördelar och nackdelar med outsourcing där inte enbart IT ingår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelar:  
 Företagets investeringar kan  

fokuseras på  kärn-
verksamheten. 

 Optimalt utnyttjande av 
kunskap, utrusning och 
erfarenhet hos tredje part. 

 Ökad flexibilitet; fluktuationer 
i arbetsbördan kan lättare 
absorberas. 

 Outsourcing leder till enklare 
och mer tydliga primära 
processer i organisationen. 

 Input genom en oberoendes 
synvinkel minskar risker för 
introvert kortsynthet  
i organisationen. 

Nackdelar:  
 Ökat beroende av 

leverantörer. 
 Kontinuerlig uppföljning av 

kostnaderna relaterade till 
leverantören och hanteringen 
av relationen är ofta 
nödvändig. 

 Risker för kommunikations- 
och organisationsproblem 
under förflyttningen av 
aktiviteter till tredje part. 

 Risk för att konfidentiell 
information läcker ut. 

 Risk för sociala och legala 
problem.  

Figur 3.2  Fördelar och nackdelar med outsourcing (Källa: Axelsson, 1998) 
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3.2.1 Definition av outsourcing 
Outsourcing kan definieras på flera olika sätt och olika författare har olika 
åsikter om ämnet. För att göra det tydligare för läsaren att förstå vad vi 
menar med outsourcing har vi valt att ta upp några vanliga definitioner och 
sedan beskriva vår definition av outsourcing. 
 
Augustson & Bergstedt (1999) beskriver Outsourcing som externalisering av 
befintliga aktiviteter och skriver att denna typ av outsourcing innebär att ett 
företag överlåter aktiviteter på en extern leverantör. Detta för med sig att 
aktiviteter så som IT-driften säljs ut och flyttas till en extern leverantör. 
Resultatet i denna tolkning blir att företagets verksamhet krymper. 
Förutsättningen för denna tolkning är att företaget själv utförde aktiviteten 
innan den externa leverantören anlitades. 
 
Den andra definitionen är Outsourcing som inköp och utgångspunkten för 
detta synsätt är enligt Augustson & Bergstedt (1999) det så kallade köpa-
tillverka beslutet, och att alla varor och tjänster som inte tillverkas internt är 
föremål för outsourcing. Här betyder outsourcing helt enkelt inköp från en 
extern leverantör som försörjer verksamheten med varor och tjänster till 
skillnad från egenproducerade. Denna tolkning kan ses som en utökning av 
den tidigare beskrivna tolkningen och omfattar alltså aktiviteter som tidigare 
utfördes internt så väl som nya aktiviteter. Aktiviteter som inte tidigare varit 
förlagda internt påverkar inte företagets storlek vid utökningen.   
 
I den tredje definitionen ses Outsourcing som relation. Denna tolkning är en 
kombination av de två ovanstående och innebär enligt Augustson & 
Bergstedt (1999) utkontraktering av en befintlig aktivitet till en extern 
leverantör och att leverantören utför aktiviteten mot betalning för kundens 
räkning. Synsättet är att aktiviteten har tidigare varit förlagd inom det egna 
företaget och att en samarbetsrelation med den externa leverantören 
etableras. 
 
Vår definition av outsourcing: 
 
”Vi ser outsourcing som en relation mellan leverantören och kunden där 
ansvaret för en eller flera aktiviteter flyttas från företaget till leverantören 
och där aktiviteten är av rutinkaraktär”  
 
Greaver (1999) definierar outsourcing som en förflyttning av en 
organisations upprepande aktiviteter och beslutsfattande till en leverantör, 
där ett kontrakt uppförs. Denna definition går även bortom användningen av 
konsulter, vilket utesluter tillfälliga relationer. Johnson (1997) har samma 
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åsikt och anser att tillfällig personal som hyrs in är en annan typ av 
outsourcing än den som uppsatsen kommer att fokusera på.  
 
3.2.2 Nivåer av outsourcing 
Det finns tre olika aktivitetsnivåer av outsourcing enligt Greaver (1999), 
nämligen individuell, funktions och processoutsourcing. De två förstnämnda 
nivåerna handlar mest om taktisk outsourcing för att lösa företagets brist på 
kompetens meddans den sistnämnda är mer en strategisk och långsiktig 
lösning för företaget. Den individuella nivån är det enklaste i sin omfattning 
och handlar om när en specifik aktivitet flyttar till en extern part. Exempel på 
nivån är när företaget beslutar att flytta en specifik tjänst ut från företaget. 
Funktionsoutsourcing innebär att ett företag inte klarar av att följa med i 
utvecklingen inom något område till exempel kunskap eller teknik och 
därigenom är tvungna att leta efter en extern aktör för att kunna bibehålla sin 
konkurrenskraft och effektivitet. Denna nivå innebär att en hel funktion med 
aktiviteter outsourcas som till exempel systemdrift eller systemutveckling. 
På processnivå handlar det om ett strategiskt beslut som måste övervägas 
noga innan beslut tas och handlar om att outsourca en hel process som 
kanske innefattar flera funktioner. Detta kan handla om infrastrukturen, de 
mänskliga resurserna, den teknologiska utvecklingen över en lång tidsperiod. 
Denna outsourcing sker när ett företag vill skapa konkurrenskraft för att 
överleva på lång sikt och ser sig inte tillräckligt kompetenta att klara av det 
på egen hand. 
 
3.3 Informationsteknologi 
 
Enligt Arnetz & Ivarsson (1995) står begreppet Informationsteknologi (IT) 
som ett gemensamt begrepp för data, nät och telefoni. Strategiskt utnyttjande 
av IT innebär att företaget väsentligt ska förbättra sina marknadsandelar, 
vinster eller att korta ner ledtiderna inom organisationen. Sedan finns det IT 
för verksamhetsfunktioner såsom fakturering, order, lager, ekonomisystem, 
produktionsstyrning mm.   
 
Delar som ingår inom begreppet Informationsteknologi är många och genom 
att utvecklingen går snabbt framåt inom detta område utökas begreppet. 
Rothery & Robertson (1995) skriver att de delar som oftast är förknippade 
med outsourcing är system och teknisk strategi, systemanalys, 
applikationsutveckling och implementering, nätverksdesign och 
implementering, datacenteroperationer, nätverksoperationer, 
applikationsunderhåll, teknisk support, konsumentsupport och till slut 
Helpdesk. King (2004) skriver att mer än 50 procent av alla företag kommer 
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att använda sig av outsourcing år 2006. IT har varit en väldigt speciell 
aktivitet i början av datoreran, vilket bidrog till att de flesta företag 
utvecklade egna IT-avdelningar som hade till uppgift att lösa en mängd olika 
uppgifter. I framtiden tror King att enbart några få IT-funktioner kommer att 
vara speciella, vilket leder till att de andra aktiviteterna kommer och skall 
outsourcas. Lee, Huynh, Kwok och Pi (2003) menar att komplexa IT-
lösningar i en ständigt föränderlig miljö är omöjligt att uppnå på egen hand. 
För att kunna följa med i utvecklingen är outsourcing en förutsättning för att 
uppnå detta.     
 
3.4 Kompetens 
Bengtsson & Skärvad (2001) menar att det är viktigt för affärsstrategin att 
bestämma vilken kompetens och vilka resurser som ska skapa företagets 
konkurrensfördelar. Axelsson (1998) anser att kompetens är att ha relevant 
förmåga i förhållande till en uppgift. Det medför att företaget som förfogar 
över resurser och kunskaper har en utvecklad förmåga att hantera olika typer 
av processer. 
 
3.4.1 Kärnkompetens 
Kärnkompetens är ett begrepp som Axelsson (1998) menar vara nära 
förknippat med outsourcing. Ett företags kärnkompetens kan liknas vid 
trädgårdsmästarens arbete med att välja ut vilka grenar och skott som skall 
beskäras på fruktträdet. På samma sätt måste företagsledningen utnyttja sin 
kunskap om företagets kärnkompetens för att skapa tillväxt och lönsamhet. 
Det svåra för ett företag är att ha vetskap om vilka grenar som skall 
avvecklas och vilka som ska behandlas omsorgsfullt. Ordet kärnkompetens 
kan definieras enligt följande:  
 

”Kärnkompetens är de mest kritiska och mest 
utslagsgivande resurser ett företag förfogar över, 
och som är svårast att kopiera när den i ett antal 
processer kopplas ihop med de relevanta strategiska 
mål som företaget strävar mot” 
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Figur 3.3 beskriver risken med att outsourca 
delar av verksamheten, där 1 är kärnaktiviteter i 
verksamheten och 5 är periferiaktiviteter. Risken 
blir större desto närmare företaget väljer att 
outsourca kärnverksamheten, vilket enligt 
Axelsson (1998) bör undvikas. När 
företagsledningen ska försöka ta reda på vilka 
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delar av organisationen som är väsentliga och inte, menar Klein, Gee & 
Jones (1998) och Drejer & Sörensen (2002), att det finns tre kriterier som 
kompetenserna måste uppfylla för att kunna anses som företagets 
kärnkompetens. För det första måste de erbjuda en tillgång till en bred 
variation av marknader. Kompetensen måste även bidra på ett betydligt sätt 
till att skapa fördelar för kunden med den slutliga produkten. Det sista 
kriteriet är att kompetensen ska vara svår för konkurrenterna att imitera. 
Axelsson (1998) betonar att det finns olika aspekter som bör framhållas då 
begreppet kärnkompetens behandlas. I vissa definitioner av kärnkompetens 
betonas endast de resurser som är särskiljande, vilket i de flesta fall är en 
klart begränsad del av de totala. Medan det i andra definitioner betonas de 
för företaget funktioner viktiga resurserna, vilket oftast ger en vidare bas av 
kärnkompetensen.  
 
En undersökning som genomfördes av konsultföretaget Hewitt Associates 
visade att 92 procent av företagen som valt att outsourca någon del av sin 
verksamhet uppgav att sänkta kostnader var den största drivkraften. Clark 
(2004) hävdar dock att den bakomliggande ledningsfilosofin är minst lika 
viktig för beslutet. Det är kring begreppet kärnkompetens som företagen 
borde fokusera kring när det handlar om vad företagen är bäst på och vilka 
processer som inte är centrala för verksamheten och som kan utveckla 
företaget och därigenom sänka sina kostnader. Axelsson (1998) anser att om 
företaget har ordentligt vetskap om kärnkompetensen, underlättas 
omfördelningen av företagets begränsade resurser till de aktiviteter som 
anses vara primära. Företaget kan därigenom koncentrera sig på de processer 
som skapar ett unikt värde och därigenom skapa långsiktig konkurrenskraft. 
 
För att bemöta den ökade konkurrensen från Östeuropa och fjärran östern 
menar Drejer & Sörensen (2002) att europeiska företag måste lägga fokus på 
den kompetens som företagen ser som deras mest väsentliga. För att det ska 
kunna genomföras blir företagen också tvingade till att förlita sig till andra 
aktörer och outsourca mindre viktiga kompetensområden. En del företag har 
redan valt att outsourca hela områden eller kompetenser för att kunna 
bibehålla deras strategiska fokus. Ett medelstort företag är endast kapabla att 
hantera fem till tio kärnkompetenser.  
  
När ett företag ska bedöma vad som kan betraktas som kärnkompetens anser 
Axelsson (1998) att det i grunden finns två skilda kompetenser i ett företag. 
Den första kompetensen handlar om företagets förmåga att utföra det som 
skall utföras idag samt i ett planerbart perspektiv, det vill säga att i 
förhållande till företagets affärsidé utföra de aktiviteter och funktioner som 
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gör verksamheten konkurrenskraftig. Genom kompetensutveckling kan 
denna förmåga förbättras. Den andra kompetensen innebär företagets 
förmåga att klara av oförutsedda förändringar av olika slag. Företaget måste 
ha förmåga att förändras och utvecklas. Förmågan att kunna hantera 
anskaffning eller utveckling av nya resurser, nya kunskaper etc. kan 
benämnas som utvecklingskompetens och är en mycket viktig förmåga vars 
betydelse allt oftare lyfts fram.  
 
3.4.2 Beställarkompetens 
Företagen som väljer att outsourca delar av sin IT-verksamhet behöver enligt 
Augustson & Bergstedt (1999) lägga tid och resurser på att bygga upp en 
ordentlig beställarkompetens. Denna funktion består av ett antal individer 
som stannar kvar i företagets organisation och har till uppgift att agera 
beställare gentemot leverantören. Davidson (2004) anser att 
beställarkompetensen ska baseras på kunskap om den egna verksamheten 
och företagets behov av IT-stöd. Beställarorganisationen bör vara uppbyggd 
på så sätt att leverantör och beställare skall ha likvärdiga befogenheter, det 
vill säga ansvariga personers befogenheter hos beställaren bör passas med 
motsvarande befogenheter hos leverantören.  
 
För att ha en möjlighet att kontrollera sin leverantör på ett effektivt sätt krävs 
det enligt Augustson & Bergstedt (1999) att företaget bevarar viss 
kompetens inom organisationen. Det måste pågå ett kontinuerligt arbete med 
att bedöma om leverantörens vägval är vettiga och korrekta. Genom att 
behålla en viss kompetens som organiseras i en beställarorganisation 
undviker företaget att förlora kontrollen över sina outsourcade processer 
vilket är betydligt mer säkert och strategiskt riktigt. Väljer företaget att inte 
bevara denna kompetens får det även problem med att bli en bra köpare. 
Leverantören kan då dra fördel av denna situation och utnyttja den brist på 
kunskap som beställaren besitter. För att samarbetet ska bli långvarigt och ge 
fördelar för bägge parter krävs det dock att de båda innehar en någorlunda 
jämstark kunskapsnivå. 
 
Sparrow (2003) påpekar vikten av att finna rätt personer till 
beställarorganisationen. Dessa personer behöver inneha en rätt blandning av 
kunskap, attityd och kompetens. Det är även viktigt att personerna har 
förtroende hos företagets användare då de bildar en länk mellan leverantören 
och användarna. Genom att anta denna roll som mellanhand mellan 
leverantören och användarna kan enligt Augustson & Bergstedt (1999) 
parternas eventuella meningsskiljaktigheter samordnas och effektiviseras. 
Beställarorganisationen besitter även förmågan att tala både leverantörens 
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och användarnas språk, vilket underlättar kommunikationen. Det 
förekommer ofta att användarna har problem med att redogöra för sina behov 
på ett sätt som leverantören omedelbart förstår.  
 
För att skapa en så effektiv beställarorganisation som möjligt anser 
Augustson & Bergstedt (1999) att individerna i gruppen ska ha en kompetens 
som omfattar såväl IT som verksamheten. Det är dels viktigt att ha en 
förståelse för affärsverksamheten där IT har som uppgift att stödja och 
samtidigt ha kompetens inom IT-området för att kunna specificera vad 
företaget vill ha och kontrollera att det levereras. Hur beställarorganisationen 
organiseras måste anpassas till företagets situation, verksamhet och övrig 
organisation.   
 
3.5 Företagsstrategi  
 
Greaver (1998) skriver att det är viktigt att företagsledningen har en klar 
uppfattning om vad företagets vision är och i vilket avseende outsourcing 
kan hjälpa företaget att nå denna vision. För att nå visionen måste företaget 
ha en övergripande strategi, vilket måste innefatta outsourcingens betydelse. 
Gilley & Rasheed (2000) menar att det finns två olika typer av outsourcing 
nämligen outsourcing av mindre viktiga aktiviteter och outsourcing av 
kärnaktiviteter. Den förstnämnda är när ett företag köper mindre strategiskt 
viktiga tjänster och den andra innebär att företaget köper in tjänster som är 
av stor strategisk betydelse och därmed hjälper företaget att nå sina 
långsiktiga mål. Vilka aktiviteter som är av mer betydelse än andra är 
beroende på företag och vilken strategi som har lagts upp av 
företagsledningen. DiRomualdo & Gurbaxani (1998) skriver att företag 
outsourcar för strategiska anledningar, inte taktiska, för att kunna utforska 
fördelarna med IT och dess påverkan på företagets affärer. Detta har gjort att 
IT har fått en helt annan roll i dagens företag och är en stor del i ett företags 
framgång. Bomberger (1998) och Larsson (2005) menar att företag bör knyta 
till sig och säkra kärnkompetensen och sedan strategiskt outsourca det som 
inte faller inom denna ram. Om en extern part kan hantera uppgiften bättre 
än den egna verksamheten och inte är av kritisk betydelse ska aktiviteten 
outsourcas. 
 
Gilley & Rasheed (2000) skriver att outsourcingstrategier kan variera både 
på bredden och på djupet, vilket kan ses som två olika dimensioner. Den 
första dimensionen innebär att ett företag väljer att behålla många aktiviteter 
internt och därmed ha en smal outsourcingstrategi. Företag som har denna 
strategi väljer att enbart outsourca få aktiviteter meddans de behåller stor 
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kontroll över de andra. Å andra sidan väljer vissa företag att outsourca mer 
på bredden, vilket innebär att de outsourcar många aktiviteter som inte faller 
inom ramen för kärnkompetensen och i vissa fall även aktiviteter som är 
närliggande kärnverksamheten. Den andra dimensionen innebär att företag 
väljer att outsourca olika på djupet. Att företag väljer att outsourca på djupet 
innebär att en eller flera aktiviteter är outsourcad till stor del medans företag 
som väljer att outsourca liten del av varje aktivitet ses som att inte outsourca 
på djupet. Gilley & Rasheed (2000) menar att valet av bredden och djupet 
bildar företagets övergripande outsourcingstrategi.  
 
Davidsson (2004) tycker att ett företag bör ha en strategisk IT-plan som 
sedan länkas till verksamhetsstrategin, där outsourcingfrågorna behandlas 
som ett separat område. Larsson (2005) håller med och menar att 
outsourcing är en strategisk fråga som har en långsiktig påverkan på 
företagets verksamhet. En viktig del när en aktivitet ska outsourcas är att ta 
reda på om aktiviteten är strategisk för verksamheten. Detta kan möjligtvis 
göras genom att se om aktiviteten utförs bättre eller sämre än 
konkurrenterna.  
 
3.6 Motiv till att outsourca IT-funktionen 
 
Det återfinns enligt Perkins (2004) många olika motiv till att outsourca delar 
av eller hela IT-funktionen bland företag och dessa kan skilja sig åt beroende 
på vilket företag som undersöks.  
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Figur 3.4 De viktigaste skälen till att outsourca (Källa: Casale 2001) 
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Figur 3.4 visar resultatet, som presenterades av Casale (2001), av en 
undersökning som genomfördes 2001, där företag blev tillfrågade om vilka 
de tre mest väsentligaste skälen var till valet av outsourcing.   
 
3.6.1 Sänkta kostnader 
Både Perkins (2004) och Kruse & Berry (2004) skriver att trots att det finns 
många olika motiv till att outsourca sin IT-avdelning brukar det initiala 
beslutet vara att sänka sina kostnader, men som uppkom tidigare är detta inte 
det enda motivet. Kruse & Berry (2004) skriver vidare att företag genomför 
taktiska beslut att outsourca aktiviteter om de erbjuds till lägre kostnad, om 
utfallet inte kommer att påverka kunden eller företagets konkurrenssituation 
negativt. Augustson & Bergstedt (1999) håller med om att det dominerande 
motivet är kostnadsbesparingar och att stora specialiserade IT-leverantörer 
antas kunna utföra kundens IT-aktiviteter till än lägre kostnad än företaget 
själv. Detta kan ske tack vare stordriftsfördelar som leverantörerna kan 
uppnå och författarna skriver vidare att företag som tillämpat outsourcing har 
gjort besparingar på mellan 20 och 50 procent av sina IT-kostnader. Hoij 
(2005) skriver dock att det inte är sänkta kostnader som är det största 
motivet, utan att få kontroll på sina kostnader. Hoij menar att företag idag 
vill ha förutsägbarhet när det gäller kostnader, så att det inte uppkommer 
stora oförutsägbara kostnader som inte finns med i budgeten.   
 
Många organisationer outsourcar, enligt Kruse & Berry (2004), för att 
reducera kapitalbindningen och de fasta kostnaderna, som det innebär då 
företag väljer att behålla kompetens och funktioner inom företaget. Då 
efterfrågan på en viss kompetens är fluktuerande är det oftast mer 
kostnadseffektivt att köpa in denna kompetens vid behov. Axelsson (1998) 
menar att det även är väldigt kostsamt för företag att utveckla kunskapen hos 
medarbetarna, speciellt då kunskapen ej finns inom ramen för företagets 
kärnkompetens och inte används kontinuerligt. Då efterfrågan inte är 
kontinuerlig kan företaget vara i behov av att vara flexiblare och kunna 
hantera upp- och nedgångar på ett smidigt sätt, vilket kan göras genom 
outsourcing. Hormozi, Hostetler & Middleton (2003) skriver att IT har blivit 
identifierat som en av de mest kostsamma kompetenserna inom företag, 
vilket innebär att det är värt att granska och försöka finna alternativa 
lösningar så som outourcing. 
 
3.6.2 Högre flexibilitet 
Genom att outsourca hela eller delar av IT-funktionen inom ett företag kan 
flexibiliteten inom företaget också öka. Augustson & Bergstedt (1999) 
skriver att om ett företag investerar i dyr teknik kan företaget bli relativt låst 
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vid denna under en lång tid.  Då förändringstakten inom IT är väldigt hög 
blir även modern utrustning snabbt omodern, vilket gör att en specialiserad 
leverantör kan följa med utvecklingen i en bättre takt. Samma resonemang 
kan tillämpas vid anställning av specialiserad personal, som lättare kan köpas 
in vid behov. Genom att företag inte binder upp sig inom 
verksamhetsområden som inte ingår i kärnverksamheten ökar flexibiliteten 
och fokus på kärnkompetensen. Gilley & Rasheed (2000) menar även de att 
många företag har som motiv att öka flexibiliteten eftersom kundernas behov 
och omgivningen hela tiden förändras och att företaget måste förändras i 
samma takt för att inte tappa kunder. Genom att outsourca kan företag agera 
snabbt på förändringar i omgivningen eftersom IT-leverantören oftast har 
tillgång till mer kunskap om vilka behov som måste uppfyllas inom IT och 
vilken teknik som bäst lämpar sig för olika situationer. Dessutom skriver Fill 
& Visser (2000) att företag som valt att outsourca delar av sin verksamhet 
lättare kan hantera konjunktursvängningar, vilket baserar sig på att företagen 
inte befinner sig i en position med höga fasta kostnader.  
 
3.6.3 Fokus på kärnverksamheten 
Den allt snabbare teknologiska utvecklingen har medfört, enligt Axelsson 
(1998), att företag är tvungna att fokusera på deras kärnverksamhet för att 
inte halka efter i den teknologiska utvecklingen. Perkins (2004) skriver att 
många projekt inom företag är i behov av specifik kunskap som inte kan 
erhållas inom företaget. Detta kan bero på att denna kunskap inte efterfrågas 
i sådan utsträckning att det är försvarbart att behålla den inom företaget på en 
heltidsbasis. Kruse & Berry (2004) skriver att ett företag eller organisation 
inte kan vara duktig på alla områden, vilket gör att de är mer eller mindre 
tvungna att fokusera på någon del inom företaget för att behålla eller uppnå 
en bra konkurrenskraft.  
 
Augustson & Bergstedt (1999) och Gilley & Rasheed (2000) menar att om 
ett företag koncentrerar investeringar och kapacitet på det som företaget gör 
bäst ger detta oftast bäst avkastning. Dessutom frigörs resurser från 
verksamhetsområdena som inte ligger inom ramen för kärnverksamheten, 
vilket medför att företaget istället kan omplacera dessa resurser på ett bättre 
och effektivare sätt. Fill & Visser (2000) menar att aktiviteter som inte tillför 
något strategiskt värde varken för kunden eller aktieägarna bör outsourcas 
för att stärka företagets konkurrenssituation. 
 
3.6.4 Tillgång till resurser och kompetens 
Ett annat motiv till att outsourca delar av IT-funktionen är enligt Augustson 
& Bergstedt (1999) att få tillgång till extern expertis och specialistkunskap
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inom IT-området. Författarna skriver vidare att ousourcing kan vara ett bra 
alternativ för att säkerställa detta i ett mer långsiktigt perspektiv. Företaget 
kanske inte klarar av att säkerställa sin konkurrenskraft på egen hand för 
framtiden. IT-funktionen inom företaget kan vara för liten för att uppnå en 
kritisk massa, som behövs för att attrahera medarbetare och kunna utveckla 
dessa för framtida behov. Antonucci, Lordi & Trucker (1998) skriver att det 
kan vara svårt för företag att följa med i den snabba utvecklingen vad gäller 
IT, om detta inte ligger inom ramen för kärnkompetensen. Genom att 
outsourca får företaget tillgång till den nyaste tekniken utan att behöva 
riskera att investera i ny teknologi och personal som kommer att vara 
omodern inom en snar framtid.   
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3.7 Framgångsfaktorer för outsourcing 
 
Embelton & Wright (1998) talar om tre olika faktorer att beakta vid valet av 
outsourcing. Vid beslutet av att lägga ut en del av organisationen är det 
viktigt att fatta rätt beslut som för med sig de fördelar som efterspråkas av 
företaget. De tre kategorier som förespråkas är strategisk analys, välja rätt 
leverantör och upprätthålla relationen till leverantören. 
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Figur 3.5 Framgångsfaktorer för lyckad outsourcing (Källa: Casale 2001) 

Casale (2001) menar att det finns många faktorer som spelar in för att nå 
framgång med outsourcing. Figur 3.5 visar resultatet av en undersökning där 
företag fick rangordna de tre viktigaste faktorerna att beakta vid outsourcing. 
 
3.7.1 Strategisk analys 
Embelton & Wright (1998) beskriver att det första steget är att genomföra en 
strategisk analys där huvudkontoret måste ta hänsyn till vissa funktioner som 
kan tänkas bibehållas när organisationen ska minskas för att reducera risken 
och bidra till företagets framgång. I denna process är det viktigt att 
bestämma sig för vad som är företagets kärnverksamhet och var företaget 
kan få störst avkastning på sina investeringar. Det är även viktigt att ha en 
fullständig överblick över vilka kostnader som är associerade med 
funktionen, så företaget vet vilken utgångspunkt de har. Företagets kultur är 
också viktigt att skapa sig en förståelse för, så att inte en integrerad del av 
organisationen outsourcas som kan påverka personalen negativt och därmed 
få många i personalen negativt inriktade mot outsourcingen. När företaget 
analyserat de interna delarna måste mål sättas upp för varje del som är 
mätbara och kvantifierbara så att företaget kan skapa sig något slags 
mätinstrument för att se hur resultatet av outsourcingen har blivit.     
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3.7.2 Välja rätt leverantör 
När beslutet att outsourca har tagits skriver Embelton & Wright (1998) att 
rätt leverantör måste väljas. Vanligtvis vid outsourcing är det en långsiktig 
relation, där kunden och leverantören arbetar tätt ihop under en lång tid. Då 
det kan vara väldigt kostsamt att byta leverantör är det viktig att välja rätt 
leverantör. Detta kan göras genom att undersöka marknaden för att hitta de 
mest kompetenta leverantörerna och sedan gallra för att få den leverantören 
som bäst lämpar sig för kontraktet. Detta kan erhållas genom att kunden 
begär information och förslag från leverantörerna. När rätt leverantör har 
hittats är det viktigt att skapa ett kontrakt som ger både leverantören och 
kunden fördelar, så att båda känner sig nöjda med situationen. Aalders 
(2001) menar att när en leverantör ska väljas är det viktigt att inte enbart 
fokusera på de tekniska resurserna som behövs för att nå IT-målen. Det finns 
andra aspekter som inte får förbises så som kommersiella, de mänskliga 
resurserna och kulturella aspekterna. Aalders anser vidare att många 
misslyckade outsourcingrelationer beror på olika kulturella skillnader mellan 
organisationerna.   
 
3.7.3 Relation med leverantören 
Att upprätthålla en bra relation med leverantören är det tredje steget enligt 
Embelton & Wright (1998) för att outsourcingen ska bli effektiv. Det är 
viktigt att mycket tid läggs åt att skapa en bra relation. Företaget måste skapa 
en bra ledningsstruktur för att hantera relationerna och för att övervaka 
funktionen eller processen som outsourcas. Ledningsstrukturen måste oftast 
omdefinieras och omstruktureras för att hantera dessa frågor för att det ska 
kunna bli effektivt. Företaget måste skapa en procedur som ska 
implementeras för att kunna övervaka och utvärdera resultatet av 
outsourcingen för att det ska kunna bli så effektivt som möjligt. Enligt 
Gouge (2003) finns det många delar i relationen som kan skapa problem som 
att till exempel flexibiliteten är dålig i form av rapportering, de är inte 
tillmötesgående vid nya förslag och tar betalt för allt de gör. För att minska 
dessa problem är det viktigt att knyta till sig rätt leverantör och skapa goda 
relationer till denna.   
 
3.8 Risker med outsourcing av IT 
 
Att outsourca hela eller delar av sin IT-funktion kan leda till problem. 
Augustson (2000) framhåller att möjligheterna är många men riskerna likaså. 
Flera faktorer måste tas i beaktning när beslutet om outsourcing skall 
verkställas. Åslund (2002) framhåller att under 1990-talet när outsourcing 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoretisk referensram 

31 

var ett relativt nytt fenomen gjordes många misstag. Under årens lopp har 
dock kunskap och erfarenheter samlats in kring vad som kan vara farligt och 
riskabelt. Sparrow (2003) anser att riskerna som kan uppstå vid outsourcing 
kan delas in i två kategorier. Den första kategorin innefattar de risker som 
uppstår före kontraktet med leverantören är skrivet. Dessa risker består av 
bland annat utvärdering av förslag, val av leverantör, utformningen av 
kontrakt etc. Den andra kategorin består av risker som uppträder under 
kontraktets livscykel. Dessa risker kan relateras till leverantörens åtagande, 
kontroll, övervakning av vad som presteras, uppsägande av avtal etc.  
 
3.8.1 Minskad flexibilitet 
När ett företag väljer att skriva kontrakt med en leverantör innebär detta 
också en risk menar Augustson & Bergstedt (1999). Denna risk bottnar sig i 
att företaget binder upp sig vid en viss teknisk lösning för flera år framåt i 
tiden. Detta medför i sig att flexibiliteten att möta de förändringar som 
ständigt uppstår inom IT minskar. För företaget är det viktigt att förhandla 
fram ett flexibelt avtal som helst bör innefatta årliga omförhandlingar samt 
att vara tydliga för leverantören om den takt som företaget önskar göra 
uppgraderingar och investeringar. Det kan även vara farligt att outsourca sin 
IT-funktion till en stor och byråkratisk leverantör som i sin tur kan skapa 
svårigheter för företaget att fatta snabba beslut. Yakhlef (1997) anser att 
många företag i dagens läge blivit alltför beroende av en enda leverantör som 
ofta har helt andra mål och prioriteringar. Därför kan det vara mer 
fördelaktigt att använda sig av flera leverantörer samtidigt som företaget 
bibehåller en viss intern expertis för att minska riskerna. Skulle inte 
leverantören leva upp till det avtal som är tecknat kan företaget utföra 
påtryckningar och kanske välja att avbryta samarbetet. Wentworth (2003) 
påpekar dock vilka problem som då kan uppstå, nämligen att företaget själva 
gjort sig av med den kompetens som fanns och därför inte längre själva 
klarar av att utföra arbetet. Att finna nya leverantörer kan också vara svårt 
och därmed står företaget inför ett stort problem. I ren desperation att finna 
en ny samarbetspartner kan besluten bli dåligt grundade och konsekvenserna 
oerhört stora.  
 
3.8.2 Oväntade kostnader 
Dessa oväntade kostnader förklarar Augustson & Bergstedt (1999) är en risk 
som tenderat till att bli lägre än tidigare i outsourcingens historia. Dock finns 
risken för att kunden upptäcker dessa i efterhand då de kommer som 
ovälkomna överraskningar för företaget. Problem kan lätt uppstå om avtalen 
inte är utformade på ett bra och tydligt sätt. En fråga som ofta förekommer är 
vilken part som ska stå för såväl investeringar i infrastruktur som 
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medarbetarnas kompetensutveckling. Det kan vara svårt att avgöra om det är 
leverantören som övertagit ansvaret för IT-funktionen eller om det är kunden 
som ”sålt” verksamheten vid en viss tidpunkt, och som vid ett senare tillfälle 
kommer till leverantören med krav på nya investeringar. Åslund (2002) 
menar att det är vanligt förekommande att leverantören lägger sig på lägre 
prisnivåer i de avtalsdelar där tjänsterna är lätta att jämföra med deras 
konkurrenter medan i de svårdefinierade delarna används rörliga 
prismodeller, vilket kan leda till att kostnaderna rusar iväg.  
 
3.8.3 Förlorad kompetens 
Trots att outsourcing idag oftast används av kompetensskäl menar Augustson 
& Bergstedt (1999) att det finns en risk att företagets egen kompetens 
försämras. När ett uppdrag är slutfört eller konsulterna lämnar 
organisationen förloras också värdefull kunskap och erfarenheter. För att inte 
kunskapen ska gå förlorad är det viktigt att bygga upp en organisation som 
på ett effektivt sätt tar tillvara och lär sig av en leverantör med 
specialistkunskaper. Nilsson (2004) menar att företaget måste tänka igenom 
sitt beslut innan de väljer att skicka iväg systemutvecklare och folk med 
verksamhets- och IT-kunnande. Görs inte detta riskeras värdefull kompetens 
att gå förlorad om hur det egna företaget fungerar. Sparrow (2003) ställer sig 
kritisk till hur företag som förlorat viktig specialistkunskap inom IT ska ha 
möjlighet att kunna utveckla sin IT-strategi samt huruvida leverantören utför 
tjänsterna på ett tillfredställande sätt i relation till kostnaden.  
 
3.8.4 Förlorad kontroll 
En stor risk med att använda sig av outsourcing menar Domberger (1998) är 
den möjlighet att företaget förlorar kontroll. Barthélemy (2003) anser att det 
finns en stor fara med att outsourca framförallt företagets IT-funktioner. 
Detta kan leda till en total och farlig förlust av kontroll av IT samt en 
oförmåga att anpassa sig till den föränderliga omgivningen och därigenom 
bli oförmögen att vara konkurrenskraftig i framtiden. Ofta väljer företag att 
outsourca sin IT-funktion för att den inte anses som en del av 
kärnverksamheten men det förekommer även att företaget inte har den 
kunskap som krävs för att driva den. Detta kan medföra att kontrollen av vad 
som egentligen sker hos leverantören går förlorad. Företaget måste inneha 
personer som besitter tillräcklig teknisk kompetens för att samarbetet med 
leverantören inte ska fallera.  
 
Åslund (2002) anser att ett stort problem hos många företag som väljer att 
outsourca delar av sin IT-funktion är att de tror sig kunna slippa att engagera 
sig så fort ansvaret lagts över på leverantören. Företaget måste åtminstone ha 
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kontroll över att det som avtalats verkligen levereras, och för att denna 
kontroll ska vara möjlig så krävs det att företaget behåller viss kvalificerad 
personal inom området. Augustson & Bergstedt (1999) håller inte med dem 
som anser att outsourcing av företagets IT-funktion direkt skulle leda till att 
en viss kontroll går förlorad. I stället är det utgångsläget före outsourcingen 
som avgör vad som händer med kontrollen vid en outsourcing. Vilken 
kontroll hade företaget över IT-verksamheten i utgångsläget, i den interna 
regin? Hur omfattande förlusten av kontrollen blir beror också på tjänstens 
karaktär och utformningen av outsourcingen. Beroende på hur viktig 
funktion av företagets IT-verksamhet som outsourcas varierar också dess 
påverkan på hur stor kontroll som går förlorad. Är det rena stödfunktioner 
såsom drift av enstaka system eller Helpdesk, är förlusten ofta av ringa 
betydelse. Omfattar den istället affärskritiska system kan kontrollförlusten 
bli allvarligare.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debatt kring outsourcing 
4. Debatt kring outsourcing 
 

 
apitlet behandlar den debatt som pågått i artiklar och 
media angående outsourcing av IT. Olika författares och 
företagsledares åsikter och synpunkter ställs mot 

varandra samtidigt som ett antal exempel från företagslivet 
presenteras.  

K
 

 
Outsourcing av IT är ett omdebatterat ämne mellan olika författare och 
företagsledare. Åsikterna är många och delade huruvida vilken 
outsourcingstrategi som är den mest fördelaktiga och åt vilket håll trenderna 
pekar.  
 
4.1 Den svenska marknaden växer 
 
Jörgensen (2003) hävdar att svenska storbolag i allt snabbare takt väljer att 
sälja ut sina IT-avdelningar. De företag som tar över systemen och de 
anställda är ett fåtal globala jättar vilka ger de svenska IT-bolagen en ny och 
tuffare verklighet. Enligt den amerikanska analytikerfirman Gartner väntas 
outsourcingmarknaden i norden att växa med sjutton procent per år de 
kommande åren och Sverige är en marknad där de globala leverantörerna ser 
möjligheter. Företagen är IT-täta, globala och under en strikt kostnadspress. 
Eric Österberg på Tieto Enator menar att de stora leverantörerna, såsom HP 
och IBM, är mycket aggressiva i sin prissättning vilket ger de mindre 
aktörerna problem att konkurrera om rena driftavtal.    
 
Axelsson (2003) menar å sin sida att vi just nu ser en outsourcingvåg bland 
svenska IT-bolag. En undersökning som genomfördes hos 4309 nordiska 
företag under år 2003 pekade på att 12 procent av de svenska företagen 
planerade att helt lägga ut IT-avdelningens funktion på konsultbolag. En av 
de senaste uppmärksammade outsourcingaffärerna inom IT som genomförts 
i Sverige är, enligt Byttner (2005), när Volvo IT tog hem avtalet kring 
Skandias stordatorsystem. IBM som tidigare haft kontraktet lyckades inte nå 
en förlängning. Skandia motiverade valet att byta leverantör med att det var 
ofördelaktigt att vara en liten kund hos en stor leverantör samt fördelen av att 
ha en leverantör som talar samma språk och följer samma juridiska regler. 
Skandia ville även ändra sin strategi gällande kontraktslängden och valde nu 
i stället att skriva ett treårigt avtal till skillnad från det tioåriga som företaget
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hade med IBM, vilket de ansåg vara alldeles för långt.  
 
Vad är det då som driver de svenska företagen till att outsourca sina IT-
avdelningar? Enligt Hoij (2004) skiljer sig synen på outsourcing hos svenska 
företag gentemot sina europeiska kollegor. När européerna söker efter 
kompetens och kvalitet i sina IT-tjänster vill svenskarna hellre sänka 
kostnaderna. Detta har förmodligen sin förklaring i att svenska IT-
avdelningar generellt sett har en högre kompetens än i många andra länder 
vilket medför att förhoppningarna på outsourcingen ser något annorlunda ut. 
Svensson (2005) menar att företagsledarna måste se outsourcing som ett 
strategiskt verktyg som kan användas för att ändra fokus från kostnad till 
tillväxt. En undersökning som nyligen genomfördes av Accenture visade att 
41 procent av företagsledarna för ett år sedan huvudsakligen fokuserade på 
att sänka verksamhetens kostnader och endast 26 procent på tillväxt. Ett år 
senare och en marknad som numera pekar uppåt visar att tillväxten åter står i 
fokus. 18 procent av företagsledarna kommer i år att fokusera på kostnader, 
medan 42 procent kommer att prioritera tillväxten. För att lyckas med 
outsourcing måste tidsvinsten utnyttjas genom att skifta från administrativt 
till strategiskt tillväxtfokus.   
 
De flesta svenska storföretag har i dagens läge outsourcat sin IT-drift och 
marknaden för storföretag håller på att bli mättad. Trots detta förväntas 
enligt Sandegren (2005) outsourcingmarknaden att växa ordentligt i flera år 
framåt. Nu blir det istället små och medelstora företag som kommer att stå 
för tillväxten. Jörgensen (2003) menar att mer och mer talar för att 
outsourcingen kommer att krypa nedåt i företagsstorlekarna. Ett nytt koncept 
som kallas outtasking har blivit populärt. Detta går ut på att företaget köper 
färdiga lösningar för en fast månadskostnad.  
 
4.2 Kritik mot outsourcing 
 
Att företag skall fokusera på sin kärnverksamhet har enligt Gottfredson 
(2005) varit ett generellt synsätt gällande outsourcing. I den nya globala 
ekonomin finns det inget som säger att företagen skall låta bli att kontraktera 
ut funktioner som är av strategisk karaktär. Därmed utmanar han de som 
förespråkar att företagen bör behålla strategiska funktioner internt. 
Gottfredson menar istället att det som tidigare var funktioner inom företag är 
på väg att bli nya branscher och att hela företag idag lever på att leverera 
dessa tjänster. Därför bör företaget istället finna det som gör dem unika och 
som dom klarar av att göra bättre än andra. Denna förmåga kan företaget i 
sin tur sälja till andra företag och därigenom skapa en god affärsmöjlighet. I 
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en Ledare som presenterades i Computer Sweden (2004) förkastas detta 
argument. IT-frågorna är livsviktiga för de flesta företag och går därför inte 
helt att lämna ifrån sig. Vissa delar kan fungera, men att outsourca hela IT-
funktionen fungerar helt enkelt inte då denna är alltför strategiskt viktig för 
de flesta företag.  
 
Nilsson (2004) ställer sig kritisk till motiven som svenska företag använder 
då de väljer att outsourca sina IT-funktioner. Allt för ofta läggs för stort 
fokus på att reducera företagets kostnader, vilket inte infrias i praktiken. 
Perspektivet blir därmed för internt vilket hämmar utvecklingen av företaget 
och samspelet mellan systemförvaltare och verksamhetsansvariga försämras. 
Myrén (2004) instämmer i Nilssons kritik och menar att kostnadsjakten som 
baserat sig i lönsamhetsproblem hos många svenska företag under de senaste 
åren nu slår tillbaks. Många av de företag som såg outsourcing av IT-
verksamheten som ett sätt att sänka sina kostnader har idag insett att alldeles 
för många nyckelpersoner gått över till leverantören och därmed har viktig 
kompetens förlorats. En undersökning som genomförts av Accenture visar 
att åtta av tio nordiska IT-chefer anser att det största hindret mot outsourcing 
är att företagsspecifik kunskap försvinner.  
 
En aspekt som diskuteras en del i debatten kring outsourcing är huruvida 
personalen påverkas när det gäller beslut om outsourcing. Det bästa som kan 
drabba personalen är enligt Wallström (2004) att de får behålla jobbet och i 
värsta fall kan negativa effekter uppstå, såsom depressioner och konflikter. 
Den press som ligger på IT-cheferna att leverera medför oftast att de 
glömmer eller struntar i de psykologiska effekter som outsourcingen kan föra 
med sig på de anställda. Den här svagheten att inte se människorna bakom 
affären kan bli ett problem för företaget. Om de anställda känner att de blir 
åsidosatta kan detta leda till kostnader i form av sänkt produktivitet och 
försämrade outsourcingrelationer med leverantören. Barthélemy (2003) anser 
att denna aspekt allt som oftast underskattas av ledningen vilket kan leda till 
stora bekymmer. Det gäller att företaget lyckas bevara och motivera de 
nyckelpersoner som företaget anser sig vilja ha kvar internt efter det att 
outsourcingaffären genomförts. Dessa personer bör därför prioriteras för att 
behålla en kompetent kärna som kan stå för beställarkompetens och kontroll.  
 
4.3 Outsourcingens framtida utveckling 
 
Hormozi, Hostetler & Middleton (2003) menar att den nuvarande 
forskningen tyder på att outsourcingrelationerna kommer att breddas och 
ytterligare utvecklas under de kommande åren. Många företag kommer att 
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fortsätta att förlita sig till outsourcing av sina IT-funktioner för att kunna 
möta de föränderliga behoven av informationsteknologi. Något som 
företagen måste bli bättre på är att kunna välja bland den väldiga samling av 
alternativ som finns tillgängliga för att möta deras behov, samt att kunna 
värdera om förenklingen som utlovas av outsourcingen överväger 
komplexiteten som detta kan medföra. 
 
Enligt Jörgensen (2003) väntas nya och starka aktörer ge sig in i konkurrensen 
på allvar. De största hoten för IT-leverantörerna i väst kommer från Indien, 
Kina och Malaysia. Dessa länder kan i dagsläget konstruera och utveckla 
system till en bråkdel av kostnaderna i industriländerna. Utvecklingen har fått 
till följd att mängder av arbetstillfällen i väst har försvunnit till Asien. För de 
svenska aktörerna återfinns de största hoten i Baltikum och Ryssland, länder 
som är på stark frammarsch inom området. Wadner (2004) anser att 
utflyttningen till låglöneländer kan vara mycket positiv och generera sänkta 
kostnader för företag som istället kan utveckla sina kärnområden med 
nyanställningar som följd. För att följa med i dagens utveckling och skapa 
konkurrenskraft kommer många företag att behöva sänka sina produktions- och 
utvecklingskostnader för IT genom outsourcing till länder som till exempel 
Indien. Det finns enligt Wadner många positiva effekter med att flytta ut delar 
av sin IT-verksamhet med det fokuseras för mycket på de negativa följderna, 
som förlorade arbetstillfällen. Även King (2004) uttalar sig positivt om 
utvecklingen som sker. Han hävdar att trots de politiska motsättningar som 
skapats på grund av utflyttningen av arbetskraft till låglöneländer så gynnar 
outsourcing alla parter i det långa loppet. Vidare anser King att denna 
utflyttning av arbetskraft kommer att medföra att det som blir kvar av de 
traditionella IT-avdelningarna kommer primärt att bestå av biområden såsom 
utformning av kontrakt, strategisk teknisk värdering och mjukvarugränssnitt.  
 
Den marknad inom outsourcingen som växer mest är enligt Sandegren 
(2005) är BPO, Business Process Outsourcing, det vill säga utläggning av en 
hel affärsprocess som inte behöver vara kopplad till IT. Finans och 
personalavdelning är stora områden. Både management och utveckling av 
dessa funktioner läggs då ut, inte bara delfunktioner. Denna marknad 
förväntas under de närmsta åren att växa nästan dubbelt så snabbt som övriga 
outsourcingmarknaden.  
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5. Sammanfattning av teori och debatt 
 

 
öljande kapitel syftar till att underlätta den fortsatta 
läsningen. Sammanfattningen beskriver i korta drag 

den teoretiska referensramen samt debattavsnittet.  
 F

 
 
Vår definition av outsourcing är att det skapas en relation mellan 
leverantören och kunden där ansvaret för en eller flera aktiviteter flyttas från 
företaget till leverantören och där aktiviteten är av rutinkaraktär. När detta 
sker finns det olika grader av outsourcing, där företaget antingen väljer att 
outsourca en liten del som ett taktiskt och kortsiktig lösning på ett problem. 
Det andra alternativet ar att företaget väljer att outsourca mer strategiskt och 
långsiktigt för att säkra bolagets konkurrenskraft. Genom att företaget 
strategiskt utnyttjar IT, internt eller externt lokaliserat, kan marknadsandelar, 
vinster och ledtider förbättras. Delar som ingår inom begreppet 
Informationsteknologi är många och genom att utvecklingen går snabbt 
framåt inom detta område utökas begreppet ständigt.  
 
Innan en organisation väljer att outsourca delar av sin verksamhet är det 
viktigt att kärnkompetensen inom företaget är väl definierat och att företaget 
vet vilka delar som bör behållas internt. Kärnkompetensen är den mest 
kritiska och mest utslagsgivande resurserna ett företag förfogar över och som 
är svårast för konkurrenterna att kopiera. Genom att företaget fokuserar på 
sin kärnverksamhet ökar chanserna att stärka företagets position på 
marknaden i ett längre perspektiv. Då delar utanför kärnkompetensen läggs 
ut externt är det viktigt att företaget har kvar en beställarkompetens inom 
företaget som kan beställa och sköta relationerna med leverantören för att ett 
bra samarbete ska uppnås.  
 
De motiv som återfinns i teorin är att sänka och få kontroll över kostnaderna, 
erhålla högre effektivitet inom organisationen, fokus på kärnverksamheten 
och få tillgång till resurser och kompetens. För att uppnå dessa motiv 
behöver företaget genomföra en strategisk analys för att ta reda på vilka 
funktioner som kan vara lämpade för att läggas ut externt. Valet av 
leverantör är mycket väsentligt, så att den mest passande och kompetenta 
leverantören blir företagets partner. Relationen mellan parterna måste 
bearbetas och upprätthållas, detta görs genom att utvärdera och övervaka 
resultatet för som presteras så att samarbetet blir så givande som möjligt. Det 
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kan dock uppkomma risker vid outsourcing som att företaget får mindre 
flexibilitet, oväntade kostnader uppstår, företaget förlorar kompetens och att 
det medför en minskad kontroll över de delar som outsourcas. 
 
Den debatt som förs mellan forskare och företagsledare fokuserar mycket på 
motiven som företagen har till att outsourca delar av sin IT-verksamhet. 
Kostnadsreducering ses av många kritiker som ett fel motivval. Det 
diskuteras även en del om huruvida kärnkompetensen går att outsourca eller 
inte. Förespråkarna menar att alla funktioner som företaget inte är bäst eller 
unika på bör övervägas att outsourca. Vidare behandlas den aktuella 
utflyttningen av arbetskraft till låglöneländer och om effekterna av detta kan 
ses som positiva eller negativa.  
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apitlet beskriver de företag som studien innefattar och hur 
dessa ser på outsourcingen av deras IT funktion. Här 
fokuserar vi på företagens uppfattningar om hur det är att 

outsourca och vilka motiv som låg till grund för beslutet. 
Dessutom tar vi upp vilka effekter som detta har resulterat i 
samt vilka risker företagen ser med outsourcing och vikten av 
kärnkompetensen inom företaget.   

K

 
 
6.1 Eka Chemicals  
Eka Chemicals är världsledande leverantör av kemikalier till massa- och 
pappersindustrin. Eka ägs av Akzo Nobel och är ett av tio företag som ligger 
under Akzo Nobel Chemicals. Eka Chemicals har cirka 3000 anställda och 
en omsättning på cirka nio miljarder kronor.   
 
Eiron Hansson har arbetat inom Eka Chemicals i över 30 år. Han började 
som elektriker för att sedan arbeta med konstruktion inom el och instrument. 
1997 involverades han i ett projekt med att implementera Novell och har 
sedan dess arbetat med IT-verksamheten. Numera är Hansson IT-
driftansvarig för fem personer som sitter i västra Sverige. Eiron är anställd 
inom Pulp and Paper som är en gren inom Eka Chemicals.  
 
Eiron Hanssons definition av outsourcing är följande: 
 

”Outsourcing är när företaget ger ifrån sig funktioner som 
tidigare funnits internt till en leverantör och därmed släpper 
ansvaret över dessa” 

 
6.1.1 Kärnkompetens 
Företagets kärnkompetens definieras av Hansson som det som är knutet till 
själva affären, det vill säga att producera, sälja och bidra med support till 
företagets kunder. Just nu arbetar företaget med få fram en gren som kallas 
för Industrial IT, vilken handlar om att koppla företagets produktion närmre 
IT. Genom detta vill företaget att kunskapen kring hanteringen och 
utvecklingen av applikationer som ligger nära företagets processer ska 
behållas internt och därmed inte läggas ut på en extern leverantör. Detta görs 
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för att kontrollen inte ska gå förlorad inom detta område samt att 
utvecklingen skulle komma att hämmas om det inte drivs internt.  
 
IT är inom företaget en strategisk funktion men Hansson ställer sig kritisk till 
att det rent organisatoriskt kan vara svårt att urskilja IT som en strategisk del. 
Personer inom organisationen som sitter på höga tjänster inom företagets IT-
verksamhet ingår inte ledningsgruppen, Eka management team. Det tyder på 
att företaget uttalar sig om IT på ett visst sätt men inte agerar därefter vilket 
kan tyckas märkligt då IT ändå stödjer många av företagets viktiga 
processer. Hansson går så långt så att han anser att företaget står och faller 
med att IT-verksamheten fungerar. Eka Chemicals har satsat hårt på att 
skapa en nära kontakt med sina kunder och ser detta som en viktig 
konkurrensfördel. Relationen som företaget vill uppnå är en så bra kontakt 
att företaget inte längre ska behöva ta betalt per kilo utan istället få betalt 
efter hur det totala resultatet blev. Företaget strävar efter att skapa 
helhetslösningar åt sina kunder där de menar att det som Eka Chemicals kan 
göra åt sina kunder, och som inte är kundens kärnprocesser, det erbjuder 
företagets sig att genomföra.  
 
IT har varit en del av företagets verksamhet sedan slutet av 1970-talet och 
PC-nätverket startades på 1990-talet. Stordatordriften outsourcades år 1991 
och den personal som var kvar startade då uppbyggnaden av PC-nätverket. 
År 1995 byggdes Eka Chemicals olika verksamhetsdelar ihop med varandra 
genom nätverk.  För att behålla och utveckla kunskapen inom företaget 
bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Inom IT-området 
genomförs en hel del utbildningar för att följa med i den tekniska utveckling 
som sker inom området. Företaget har i dagsläget en egen avdelning som 
arbetar med utbildningar och utveckling av kunskap. Hansson pekar på att 
företaget under de senaste åren har genomfört en tydlig satsning inom detta 
område och det eftersträvas att behålla en hög beställarkompetens inom 
organisationen. När företaget år 1999 outsourcade stora delar av sin IT-
verksamhet uttalade sig företaget om att de inte ville sitta på samma 
kompetens ”på båda sidor av bordet”. Hansson menar att det är detta 
tänkande som är det rätta, företaget ska vara en god beställare men båda 
parter bör inte ha samma kompetensprofiler. Beställaren måste vara duktig 
på att veta vilken funktion som ska efterfrågas men att det sedan är upp till 
leverantören hur det skall utformas. De funktionella kraven ska komma från 
beställaren medan leverantören ska styra de tekniska lösningarna. Om 
beställaren innehar tillräcklig teknisk kompetens anser Hansson att det inte 
finns anledning att outsourca utan istället hantera det internt. Byggs det upp 
en för stor kontrollfunktion med hög teknisk kompetens så dubbleras ju
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också kostnaden och det är kostnaderna som företaget ofta vill undvika 
genom outsourcingen. Istället förespråkar Hansson att företaget vid vissa 
tillfällen köper in denna kontroll externt och därigenom bibehåller en 
kontroll av leverantören. Inom Eka Chemicals arbetas det kontinuerligt med 
att se över vad som för tillfället kan ses som företagets kärnkompetens samt 
vilka delar som är möjliga att outsourca eller rent av som kan behöva 
insourcas.  
 
6.1.2 Företagsstrategin 
Enligt Hansson är företagets strategi att skapa en nära kundrelation, vara 
flexibla och ”en god samhällsmedborgare”, det vill säga följa regler om 
miljö etc. Företagets strategier varierar en hel del beroende på vilken del av 
företaget som menas. Vissa delar vill företaget få att växa medan andra skall 
kostnadsreduceras. Under senaste åren har företaget dock generellt 
genomgått en kraftfull kostnadsreducering. Outsourcing ses av företaget som 
ett strategiskt beslut och något som för närvarande diskuteras är att flytta 
vissa delar av sin IT-verksamhet, såsom driften av affärssystemen, till 
låglöneländer, detta görs i så fall av kostnadsskäl.  
 
De outsourcingkontrakt som idag finns skrivna med leverantörer finns både 
på global och på nationell nivå. En del kontrakt såsom WAN (wireless area 
network) och maildrift styrs via Akzo Nobel. Eka Chemicals system för 
västra Sverige styrs från företaget självt och hanteras främst av nationella 
leverantörer. Numera har företaget valt att upprätta 3-åriga avtal med sina 
leverantörer för att kunna vara mer flexibla och sätta lite press på sina 
leverantörer att prestera under denna tid.  
 
När Eka Chemicals 1999 bestämde sig för att outsourca stora delar av sin IT-
verksamhet var alternativen att antingen växa internt eller att lägga ut dessa 
delar på kontrakt. Han anser att om företaget vill skapa flexibilitet så är 
outsourcing en bra metod, men dock tror han inte att kostnaderna blir lägre. 
Detta tankesätt erkänner han kan bero på ett kortsiktigt strategiskt tänkande 
från sin sida. Hansson kan dock se fördelar med outsourcingen för att klara 
av en planerad 24-timmes drift. För att kunna hantera små 
användarcommunities och göra dessa driftsäkra om detta scenario blir 
verklighet blir det förmodligen kostnadseffektivare att lägga den 
gemensamma driften på en extern leverantör. Detta kommer också att skapa 
en bättre flexibilitet enligt Hansson.  
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6.1.3 Motiv till outsourcing och val av outsourcingobjekt   
De delar som Eka Chemicals har valt att outsourca är driften av de större 
systemen (både underhålls- och ekonomisystem), Helpdesk, nätverksdriften 
och serverdriften. För tillfället arbetar också företaget med att sälja ut 
samtliga datorer för att sedan hyra in dem istället. Företaget har tagit fram ett 
koncept som kallas för ”functional IT”, vilket innebär att det skapas 
funktioner för användaren så att denne inte ser det som sin egen dator. 
Istället är det tänkt att de funktioner som efterfrågas av användaren ska 
köpas in av leverantören och att företaget därigenom ska kunna ställa krav 
att dessa funktioner också skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Hansson 
anser att det är först när det tagits fram ett fast månadspris och leverantören 
lovat en viss funktion som företaget kan få dem att jobba för funktionen, 
annars säljer bara leverantören timmar. Tidigare har denna ansvarfördelning 
varit otydlig då en del av ansvaret vilat på beställaren och en del hos 
leverantören.  
 
De huvudsakliga motiven till att outsourca sin IT-verksamhet var 1999 att 
företaget skulle växa och att det inte fanns befintlig kompetens internt för 
detta utan företaget fick istället knyta till sig en bred kompetens externt. 
Även att slippa kostnaden som denna uppbyggnad skulle medföra var ett 
motiv till att välja att outsourca. Tidsfaktorn var också något som spelade in 
för företaget. Att bygga upp denna kompetens skulle ta väldigt lång tid vilket 
Eka Chemicals inte ansåg sig ha. Hansson anser att det inte genomfördes 
tillräckligt med förarbete och analys av vilka outsourcingsbehov företaget 
hade vid denna tidpunkt. Samtidigt fanns det mer att önska av arbetet med att 
hitta en lämplig leverantör. Den leverantör som då åtog sig uppdraget för den 
västra regionen klarade inte av att leverera det som företagen kommit 
överens om. Detta skapade i sin tur oerhörda problem för Eka Chemicals 
som i en överenskommelse med leverantören valde att bryta vissa delar av 
kontraktet. En kombination av dåligt förarbete av beställaren och väldigt 
bristfällig kompetens hos leverantören var bidragande orsaker till att 
samarbetet havererade vilket blev en kostsam affär för Eka Chemicals.  
 
6.1.4 Risker med outsourcing 
Största risken som Hansson ser det är att företaget väljer en leverantör som 
inte klarar av att leverera det som kommits överens om. Det var precis detta 
som drabbade företaget 1999. Det uppdrag som leverantören åtagit sig var 
egentligen inte det som företaget var duktiga på, organisationen lyckades inte 
tvärkommunicera och sköttes väldigt stereotypt. Samtidigt fanns det en 
säljorganisation som bara såg möjligheter till att sälja in för att så 
småningom få följdkontrakt. Problemet var bara att marginalerna för det 
första kontraktet var alldeles för låga samtidigt som det inte fanns någon 
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organisation att eskalera vidare i. Detta skedde i och för sig mitt under ”IT-
bubblan” då omflyttningar av personal ständigt inträffade. Hansson hade 
exempelvis tre stycken olika kundansvariga hos leverantören under ett års 
tid. Med detta i åtanke anser Hansson att det är viktigt att använda sig av 
referenser från företag i liknande verksamheter då det ska bestämmas om 
valet av outsourcingpartner.  
 
Andra risker som Hansson ser som betydande är att företaget förlorar 
kontrollen över sin IT-verksamhet samt att det skapas ett stort 
leverantörsberoende. Just nu har Eka Chemicals skapat sig ett väldigt stort 
beroende till sin största IT-leverantör vilket också medför en del risker. De 
åtgärder som genomförts för att minska riskerna är framförallt 
kontraktsmässiga. Kontrakten utformas med en klausul som ger Eka 
Chemicals rätten att bryta kontraktet om leverantören inte uppfyller 
uppgifterna som de åtagit sig att göra. En annan viktig åtgärd är att 
dokumentera, att ha en väldokumenterad miljö underlättar mycket om 
företaget skulle bli tvingat att byta leverantör. Hansson anser också att det är 
viktigt att arbeta med kontroll av leverantören eftersom företaget inte vill 
peta för mycket i just hur de tekniska lösningarna tas fram. Istället försöker 
företaget kräva leverantören på omfattande redovisning för att därigenom 
kontrollera att leverantören arbetar aktivt och lägger fokus på rätt saker.  
 
6.1.5 Förväntningar och effekter 
De förväntningar som Eka Chemicals hade före sin outsourcingaffär var att 
erhålla stabilitet i funktionerna, få tillgång till hög kompetens och uppnå en 
kostnadseffektivitet. Hansson anser att företaget kommit från ett läge där de 
velat sänka kostnaderna till mer komma över till att få kontroll över 
kostnaderna. Det nya kontraktet som företaget upprättat innefattar mer 
kostnadskontroll. En av sidoeffekterna med att lägga ut företagets datorer är 
att kunna följa kostnader på ett bra sätt. Förhoppningsvis menar Hansson att 
Eka Chemicals lättare ska kunna följa upp och se vad respektive datormiljö 
kostar över tiden. Vidare anser han att det kommer att bli billigare att hyra in 
datorerna då företaget genom detta kan skära ner på en del interna resurser 
såsom IT-samordnare etc. De synliga kostnaderna kommer genom detta att 
öka medan de totala kostnaderna kommer att minska.  
 
Effekterna blev vid den första outsourcingaffären mycket negativa för Eka 
Chemicals. Efter leverantörsbytet har företaget erhållit en mycket bra drift 
och Helpdesk. Tidigare har företaget valt att använda sig av en driftsansvarig 
som har haft en kontinuerlig kontakt med leverantören för att försäkra att 
samarbetet fungerat korrekt. I det nya kontraktet har denna funktion tagits 
bort då samarbetet fungerar bra och befinner sig på ett moget stadium. 
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Hansson menar att företaget och leverantören nu förhandlat fram mycket bra 
kontrakt som skapat en ”win-win” situation. Det anser han vara mycket 
viktigt, att båda parter blir någorlunda nöjda, för att skapa effektivitet i 
samarbetet. En problematisk effekt som kan identifieras är att den externa 
Helpdesken kan ha svårt att se in i företagets organisation och veta vad som 
är viktigt och inte. Faran med detta är att Helpdesken får svårare att 
prioritera rätt saker jämfört med om den funnits internt.  
 
Hansson anser själv att effekterna av outsourcingen inte blivit så stora som 
företaget hoppats och att det i alla fall fram tills idag kunnat skötas inom den 
interna organisationen. Dock ser han potential med outsourcingen för 
framtiden och tycker därför inte att Eka Chemicals borde insourca några 
delar av sin verksamhet för tillfället.  
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6.2 Mölnlycke Health Care  
Mölnlycke Health Care är en av Europas ledande tillverkare och leverantör 
av sterila engångsprodukter för operation och sårvård. Bolaget bildades som 
ett fristående bolag år 1997 genom att investmentbolaget Nordic Capital 
köpte ut de kliniska divisionerna från SCA och Tamro Oy. Företaget har idag 
cirka 4000 anställda och omsätter cirka fem miljarder kronor. Huvudkontoret 
är beläget i Göteborg.    
 
Den person som vi valde att intervju inom Mölnlycke Health Care var Klas 
Bendrik som arbetar som Chief Information Officer, CIO. Respondenten har 
varit anställd av Mölnlycke Health Care i tre år och sedan årsskiftet 
2004/2005 i sin nuvarande position, som innebär ansvar för infrastrukturen 
inom IT. Tidigare var respondenten IT-direktör, vilket innebar ansvar över 
applikationer inom företaget. 
 
Klas Bendriks definition av outsourcing är följande: 
 

”Jag ser outsourcing som en tjänst som köps in externt och är av 
rutinkaraktär” 

 
6.2.1 Kärnkompetens 
Företagets två övergripande kärnkompetenser är deras affärsområden och 
deras förmåga att kunna leverera deras produkter till marknaden. De två 
affärsområdena är operation och sårbehandling. Inom operation är 
kärnkompetensen att undvika infektioner och inom sårbehandling är det 
trauma och smärta. Företaget ser även leveransen som sin kärnkompetens där 
fokus ligger på att vara bättre än markanden i övrigt och att tillgodose 
kundernas krav vad gäller att erhålla produkter i rätt tid. Det finns flera små 
konkurrenter på marknaden, dock inte så många stora aktörer och antalet 
varierar beroende på vilken geografisk marknad det rör sig om. Detta då 
företagets marknad inte är global eftersom det finns olika standarder och 
regler inom olika länder, vilket gör att marknaden blir lokal. 
    
Företagets konkurrensfördelar ligger i deras varumärke och organisation, 
som är väldigt starka. Produkterna har bra kvalitet, vilket innebär att de inte 
är en lågprisaktör utan en aktör för premium price. Genom att ha en 
utvecklad forskning och utveckling kopplat till deras produkter och genom 
att leverera så många lösningar till kunderna försöker de att undvika att vara 
produktorienterade utan istället fokusera på att sälja tjänster och lösningar 
som förenklar för kunden. 
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Mölnlycke Health Care är en global aktör trots att de är relativt små med en 
omsättning på cirka fem miljarder kronor. Detta gör att de anställda inom 
organisationen får möjlighet att få en överblick över organisationen och 
känna att de kan påverka och inte bara vara en kugge i ett stort maskineri. 
Bendrik tror att de anställda ser detta som positivt samtidigt som de inom 
organisationen har ”core value” med ”learning commitment freedom”. De 
anställda ska våga ta för sig i företaget och våga göra fel förutsatt att de lär 
sig något från sina misstag och att de anställda lägger mycket tid på att 
lyckas. Bendrik menar att frihet under ansvar är ett bra sätt att få de anställda 
engagerade och få dem att införskaffa ny kunskap. De får ett mål och sedan 
får de anställda nå dit inom några tidigare definierade ramar. Företaget har 
även kurser för att bibehålla och utveckla kunskapen inom företaget, vilka 
oftast är fokuserade på deras produkter och hur dessa ska förmedlas till 
marknaden. Det förekommer även kurser då nya verksamhetsområden och 
projekt skapas samt nya tekniska lösningar implementeras i organisationen. 
Företaget är även väldigt konsultintensiva internt gällande IT. Genom att 
använda sig av konsulter som har innehaft mycket kunskap har sedan 
organisationen kunnat rekrytera dem som hellre vill jobba i en 
linjeorganisation och på det sättet skapa en organisation med kunskap och 
driv. Det är viktigt att ha en hög beställarkompetens och besitta kunskap för 
att kunna upphandla tjänster inom IT och veta hur specifikationen ska vara. 
Det är även viktigt att veta hur leveransen ska kontrolleras och utföras på ett 
effektivt och bra sätt, vilket det läggs mycket tid för inom organisationen. 
 
Outsourcing har varit en del av affärsmodellen från det att Mölnlycke Health 
Care bildades och skildes ut från SCA. Idag är företaget väldigt outsourcade 
vad gäller IT-verksamheten. Bendrik ser inte outsourcing som någon trend 
utan tror att det kommer att finnas kvar. Vissa branscher är mer mogna än 
andra vad gäller outsourcing och vissa branscher är för mycket outsourcade 
och kommer att insourca.  
 
6.2.2 Företagsstrategin  
De mål företaget har satt upp kommer inte att kunna nås om inte outsourcing 
är en del av strategin och detta har genererat att de måste expandera utan att 
behöva mer personal inom organisationen. Företaget specificerar de tjänster 
som behövs tillräckligt tydligt att de kan upphandla dessa externt vilket 
medför att personalen inom företaget kan fokusera på aktiviteter som är mer 
framåtriktade. Det som fungerar väl, är väldefinierat och är av rutinkaraktär 
försöks oftast att köpas in externt. Detta görs dels för att erhålla 
kostnadsfördelar, kvalitetsfördelar och för att få en högre grad av flexibilitet, 
då efterfrågan kan variera. 
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Bendrik tror att korta kontrakt är bättre än långa. Använder sig företag av 
långa kontrakt kan leverantören bli mindre effektiva i mitten av kontraktet. 
Mölnlycke Health Care använder sig av treåriga kontrakt vilket håller 
leverantören effektiv. Första året etableras leveranserna, andra året finjustera 
aktiviteterna och leveranserna och tredje året har de pressen på sig att 
kontraktet snart ska gå ut. Affärsprocesserna kan även ändras snabbt, vilket 
även talar för att ha korta kontakt. 
 
Alla outsourcingkontrakt skrevs därför om vid årsskiftet, vilka innan hade 
varit femåriga och nu skrevs om till treåriga. Femåriga kontrakt är för långa 
då företaget kan förändras mycket på fem år. Leverantörerna och Mölnlycke 
Health Care har båda blivit mognare vad det gäller att ställa krav, beställa 
och kunna leverera tjänster.   
 
Företaget kommer att fortsätta att outsourca delar av verksamheten när de 
expanderar och ser inte att en expansion nödvändigtvis behöver påverka 
antalet personer inom företaget. Graden av outsourcing kan däremot variera 
över tiden. För några år sedan var en ännu större del av IT-verksamheten 
outsourcad, vilket resulterade i förlorad kontroll och valde därmed att 
insourca dessa delar. Nu när de känner att tjänsterna/funktionerna har 
mognat väljer de att outsourca dem igen. Graden av outsourcing kommer 
därmed alltid att variera, men kommer alltid att vara en del av strategin. I 
grunden har det alltid varit så att de har valt att outsourca och sedan när det 
inte har fungerat effektivt valt att insourca delarna igen. Detta görs dels för 
att återfå kontrollen och dels för att spara pengar och sedan när aktiviteten är 
mogen outsourca den igen. Bendrik tror att det är en kombination av att 
sänka sina kostnader samt att få kontroll över sina kostnader som gör 
outsourcing attraktivt. I dagsläget har företaget kontroll på sina kostnader 
vilket resulterar i att de istället fokuserar på att sänka sina kostnader. Dock 
säger respondenten att kvaliteten är en viktig fråga när det gäller att lägga ut 
en aktivitet på en extern part. 
 
Kravet att outsourca är en kombination av vad marknaden efterfrågar och 
vilka möjligheter det finns på markanden. Om det finns en stor möjlighet att 
ta marknadsandelar och behöva generera en stor tillväxt kan outsourcing 
vara enda alternativet då möjligheten endast finns inom en kort tidsperiod. 
Om företaget väljer att rekrytera personal till företaget tar detta för lång tid 
meddans genom att ta in en extern part nå målet inom en rimlig tidsperiod 
och inte tappa marknadsandelar till konkurrenterna. Ett stort fokus läggs vid 
att gå från produktionsstyrda till tjänstestyrda.         
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6.2.3 Motiv till outsourcing och val av outsourcingobjekt  
70 procent av alla tjänster som kommer ur ett IT-perspektiv är outsourcade 
idag. Primärt handlar det om alla kommunikationstjänster, men även drift, 
applikationsutveckling och projektuppdrag outsourcas. Företaget har haft 
som motiv att se vad som genererar mest affärsvärde för organisationen 
internt. Inom drift skapar de inte en komparativ fördel, däremot ska företaget 
vara duktiga på att handla upp dessa tjänster. Samma sak gäller 
kommunikation, då det inte är där slaget om deras marknad står, vilket 
innebär att de köper tjänsterna istället. Applikationssupport och utveckling är 
däremot en större gråzon. De rutinmässiga delarna läggs ut externt, men 
däremot vad det gäller vidareutveckling, deltagande i projekt och 
specificering av vad de ska göra framåt i deras affärsprocesser lägger de 
mycket av den interna kraften. När delarna är satta så outsourcar de själva 
utförandet.  
 
De motiv som var avgörande för deras outsourcing var marknadens krav på 
att de skulle finnas på plats och ägarnas krav på att vara operationella. Utan 
outsourcing skulle inte detta vara möjligt då de tidigare inte hade någon egen 
infrastruktur. 
 
Idag försöker de arbeta utifrån ett ”Business case perspektiv” när de ska 
bestämma sig om tjänster ska vara interna eller externa. Deras utmaning är 
att kunna tillgodose kundernas krav trots att företaget är relativt litet. Inom 
Mölnlycke IT har de en viss bemanning som ska lösa problem och frågor. 
När företaget växer och expanderar måste de alltid utgå från deras befintliga 
bemanning och växa genom att effektivisera och outsourca processer, vilket 
gör att de inte bara anställer personer utan istället ser över sina processer och 
rutiner. De måste se vad som är viktigt för företaget och det som är viktigt 
för företaget köper de in stället. Detta gör att företaget tvingar fram 
nytänkande inom organisationen. 
 
Bendrik menar att det är väldigt viktigt för företag att veta vad som är deras 
kärnverksamhet och vara duktiga och fokusera på detta. Tjänster kan köpas 
in, men företaget måste veta vad som är viktigt för dem som organisation. 
Det är dessutom viktigt att inte outsourca all utförarkapacitet när det gäller 
projekt och applikationsutveckling och behålla en del av det framåtriktade 
arbetet och outsourca det som är av rutinkaraktär. 
 
Outsourcing kommer att spela en större roll i framtiden och de kommer att 
växa, men utan att nyanställa i lika stor skala. Om bemanningen är given, var 
ska de lägga sitt fokus och de områden som kommer utanför dessa kommer 
att läggas ut externt. Det är viktigt att specificera och skaffa rutiner på de 
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områden som är enklast att definiera. Genom detta tankesätt tvingas 
organisationen att skapa rutiner och bli effektivare på vissa aktiviteter. 
Bendrik ser problem med att växa för snabbt internt och att företaget 
bakbinder sig, vilket resulterar i att outsourcing blir en stor del. Om företaget 
växer internt blir det mycket mer personalfrågor, nya lokaler, management 
kapacitet etc.  
 
6.2.4 Risker med outsourcing 
En risk som med outsourcingen är att företaget får mindre kontroll över 
aktiviteterna. Det kan uppkomma risker om inte det som outsourcats är 
definierat, vilket kan medföra kontraproduktiv motverkan och generera 
ökade kostnader. Organisationen kan emellanåt uppleva att de får en sämre 
servicegrad, sämre tjänster än när aktiviteterna var belägna internt. Bendrik 
påpekar även att flexibiliteten kan gå förlorad och dessutom kunskapen i 
organisationen, vilket måste tas i beaktning. För att motverka de negativa 
effekterna måste företaget på förhand definiera vad för kunskap som ska 
införskaffas för att kunna outsourca till rätt nivå och inte outsourca 100 
procent. Det är viktigt att behålla någon kritisk massa internt för att kunna 
fungera som en beställarorganisation och till viss del ha en utförarkapacitet 
internt för att på längre sikt behålla beställarkompetensen. Här är det viktigt 
att hitta en bra balans.  
 
6.2.5 Förväntningar och effekter 
Förväntningar av outsourcing har varit stabilitet och förutsägbarhet till en 
given kostnadsnivå med förutsägbara och avstämda kvalitetskrav. Effekterna 
av outsourcing medför i vissa fall avsevärt mycket lägre kostnader och 
professionell leverans. Bendrik påpekar att problemen inte försvinner i och 
med outsourcing utan finns kvar ändå. Dock kan problemen visualiseras i 
och med outsourcingen och få upp dem till ytan och använda outsourcingen 
för att göra något åt problemen. Personer gör fel för att de inte haft tillräcklig 
utbildning, vilket syns väldigt tydligt med hänsyn till kostnaderna. Då kan 
outsourcingen fungera som en katalysator för att förbättra utbildningen och 
därmed verksamheten. I vissa fall kan outsourcing medföra högre kostnader 
tack vare att de inte vet vad de verkligen vill och då har de också kunnat 
använda outsourcing som en katalysator för att komma tillrätta med detta. 
Genom att lägga ut en aktivitet externt kan detta medför att flexibiliteten i 
vissa fall inte är kortsiktig utan är långsiktig. Med interna resurser kan det 
vara lättare att styra fokus i verksamheten och omfördela resurserna, med 
något för stunden viktigt. Detta kan vara svårare med en extern resurs, då 
kanske de inte har resurserna tillgängliga och att avtalet i vissa fall måste 
skrivas om, vilket kan ta tid. 
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Konkurrensfördelarna har påverkats positivt av outsourcingen och utan 
denna hade de aldrig kunna fokusera på kärnverksamheten, då hade de varit 
mycket mer internt orienterade. De största kostnaderna inom IT är forskning, 
utveckling och tillverkning. Då de inte är färdigetablerade har de stora 
kostnader att utveckla och implementera plattformar, vilket medför att de 
ligger över genomsnittet i branschen. 
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6.3 SKF  
SKF är världsledande leverantör av produkter, lösningar och service inom 
lager och tätningar. Företaget har cirka 40 000 anställda och omsätter cirka 
45 miljarder kronor. Huvudkontoret är beläget i Göteborg. 
 
Michael Magnefrid arbetar som Group IT Governor inom Group IT 
Governance som är en del av SKF:s kvarvarande IT avdelning. Magnefrid 
började på SKF år 1990 och har arbetat med IT frågor och varit 
avdelningschef för kundstöd inkluderande Helpdesk och PC-support. Sedan 
den 1 juli 2001 har SKF valt att outsourca hela sin IT verksamhet till EDS. 
Detta har inneburit att cirka 700 anställda runt om i världen har fått byta 
arbetsgivare och ett fåtal av dessa blev erbjudna att stanna kvar hos SKF för 
att sköta relationen med leverantören och började alltså inom Group IT 
Governance. Denna avdelning har till uppgift att kontrollera och stödja sin 
leverantör, EDS, ur service, leverans och ekonomisynpunkt. De ska se till att 
rätt vara eller tjänst levereras, i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris. För 
närvarande består avdelningen av drygt 10 personer, vilket troligtvis kommer 
att utökas i framtiden efter behov. 
 
Michael Magnefrids definition av outsourcing är följande: 
 

”Outsourcing är att ett företag flyttar verksamhet till ett annat 
bolag och följer bolagets egna processer. Vidare bör skiljas på 
att hyra in konsulter, där företaget bestämmer hur processerna 
ska skötas, och outsourcing där leverantören får göra som de 
vill bara utfallet blir som önskat” 

 
 
6.3.1 Kärnkompetens 
Magnefrid anser att problem skapar kompetens hos de anställda genom att de 
behöver vara kreativa och hitta lösningar till problemen, så att verksamheten 
fortskrider utan störningar. Kompetens skapas alltså hos personer som 
befinner sig inom problemområdena och när problemet uppstår igen så vet 
dessa personer hur problemet kan lösas på smidigast sätt. Genom att 
avdelningen inte driver IT-verksamheten själva och inte ser problematiken 
på samma sätt som tidigare, gör detta att kompetensutvecklingen inom olika 
områden kan bli lidande över tiden. De ser istället på hur andra 
organisationer och avdelningar gör för att bli bättre inom olika områden.  
 
Ett problem som kan uppstå i samband med outsourcing är att den interna 
kunskapen angående IT utarmas inom olika områden, vilket betyder att när 
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de rekryterar personer försöker de att anställa så kompetenta personer som 
möjligt som inte behöver läras upp. Detta gör att de inte rekryterar nybörjare 
inom IT. Det förekommer inte kurser i så stor omfattning för att bibehålla 
eller skapa kompetens inom IT. Kurser kan förekomma då nyanställda ska 
lära upp sig eller om anställda ska omskola sig inom organisationen. 
Konferenser besöks i större omfattning där ny kunskap kan erhållas och där 
de anställda kan se hur andra löser olika problem. 
 
6.3.2 Företagsstrategin 
I dagsläget har SKF till största delen en leverantör som levererar tjänster, 
vilket Magnefrid ser som ett potentiellt problem. Magnefrid tror att det 
behövs flera olika leverantörer så att det kan uppstå en sorts konkurrens 
mellan dessa. Avtalet med leverantören är dock inte exklusivt utan SKF kan 
avtala leveranser med andra samarbetspartners om behovet uppkommer. 
Magnefrid anser att det kan vara bättre att inte vara lika beroende av en 
leverantör som företaget är i nuläget utan istället skapa ett 70-30 eller 60-40 
förhållande. En leverantör ska stå för den största delen av tjänster och sedan 
att olika leverantörer står för den mindre delen. Ett för stort antal 
leverantörer är dock inte effektivt då det administrativa arbetet blir för 
omfattande. 
   
Det finns vissa fördelar med att insourca vissa delar igen så som Wireless 
Area Network, WAN, och Local Area Network, LAN, som idag leverantören 
äger, vilket ställer till med problem om till exempel SKF vill byta eller 
använda annan serverleverantör. I och med att leverantören äger nätverket 
kan inte SKF byta servrar hur som helst utan måste diskutera med 
leverantören, vilket de inte skulle behöva om företaget ägde nätverket själva. 
I detta avseende blir SKF mindre flexibla. Magnefrid anser dock att beslutet 
om total outsourcing, till en leverantör, var rätt när det fattades år 2000. 
Beslutet med en leverantör möjliggjorde att riskerna med att det skulle bli fel 
minimerades och tiden med att upprätta kontrakt och relationer blev kortare. 
SKF gick från att ha haft 100 procent internt till att ha 100 procent externt på 
en övergångsperiod på en till tre månader, vilket inte skulle vara möjligt om 
det innefattade flera olika leverantörer. Detta beslut kom från ledningen för 
att företaget skulle få bättre service och bättre ekonomi.  
 
Det förekom problem eftersom det nätverk av personer som Magnefrid och 
hans kollegor hade byggt upp inom SKF gick över till EDS, vilket gjorde att 
deras diskussionspartners runt om i världen försvann över en natt. Som 
åtgärd har de fått skapa nya kontakter inom de största länderna för att 
skötseln ska kunna ske enklare, och detta har tagit tid. 
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6.3.3 Motiv till outsourcing och val av outsourcingobjekt  
Målen med att outsourca var från ledningens sida bland annat att få lägre 
kostnader, vilket har blivit uppfyllt. Att få snabbare tillgång till ny teknik var 
också ett av motiven, vilket inte har blivit uppfyllt i alla avseenden. Genom 
att outsourca till en stor leverantör kan SKF dra nytta av att leverantören kan 
”testa” på andra företag innan SKF väljer att implementera till exempel ett 
nytt system eller en ny server. SKF kan då se på andra företag hur väl de har 
lyckats med olika implementeringar och har det lyckats så kan det med 
någorlunda säkerhet veta att det är bra för SKF. Att minska 
kapitalbindningen och investeringarna var också ett av motiven till att 
outsourca IT-verksamheten. EDS köpte ut all utrustning av SKF, vilket 
gjorde att SKF undkom att binda kapital i all utrustning.  
 
SKF har valt att outsourca 100 procent av sin IT-verksamhet vilket innebär 
att allt från nätverk, drift till applikationsutveckling har outsourcats. SKF har 
dock ett antal application managers, vilket innebär att företaget har ett antal 
egna projektledare som granskar applikationsportföljen och är med och 
driver utveckling av dessa inom affärsområdet.  
 
SKF outsourcade all IT från 1 juli, 2001 och kontraktet löper över sju år 
vilket innebär att det kommer att skrivas ett nytt kontrakt den 1 juli 2008. 
När kontraktet kommer att förnyas kommer det troligen ej att bli kortare än 
fem år eftersom leverantörerna normalt inte accepterar kortare kontrakt då 
det kan innebära en stor omställning för leverantören om SKF beslutar att 
byta leverantör.  
 
Group IT Governance besitter beställarkompetensen inom företaget, men när 
företaget till exempel ska införa ett nytt lönesystem i länder utan Group IT 
närvaro tar de lokala förmågor som kan språk, lagar och regler till hjälp. I 
dessa fall måste beställarkompetensen vara lokal, men det är Group IT 
Governance som godkänner inköpsvalet ur ett kontraraktuellt perspektiv 
innan slutkund slutligen godkänner.   
 
Det sker en kontinuerlig kontakt med leverantören och de får även 
kontinuerliga rapporter, så att SKF vet att EDS följer avtalet och den 
servicenivå de är förpliktade till, vilket mäts och rapporteras. När det 
förekommer kontraktsbrott räknas en summa ut, vilken EDS kan få betala för 
utebliven service. 
 
SKF ser långsiktigt på outsourcingen och menar att det troligen aldrig 
kommer att bli frågan om att insourca hela verksamheten igen. En möjlighet 
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som kan uppkomma är att insourca vissa delar så som LAN och WAN, vilket 
Magnefrid anser kan vara mer fördelaktigt för SKF. 
 
6.3.4 Risker med outsourcing 
Magnefrid anser att outsourcing generellt sätt är bra för företag, men efter de 
erfarenheterna SKF har fått anser han att det inte är enbart positivt. En risk 
med outsourcing är att företaget förlorar viss del av kontrollen över 
leveransen, som företaget skulle ha haft om de inte valt att outsourca. En 
annan risk som kan uppkomma är att kompetensen inom IT utarmas, vilket 
kan få till följd att deras beställarkompetens kommer att försämras i 
framtiden. 
 
6.3.5 Förväntningar och effekter 
Innan SKF valde att outsourca så hade IT funktionen full kontroll över 
Europa och USA men inte Sydamerika och Asien. Genom att outsourca till 
en leverantör hoppades ledningen få bättre kontroll på dessa delar av världen 
och få det mer enhetligt, vilket inte har lyckats fullt ut, utan enbart till viss 
del.   
 
Flexibiliteten har ökat då företaget har möjlighet att köpa in så många 
personer som kan behövas vid ett specifikt tillfälle, utan att vara bundna till 
dessa efter projektets slut. Denna flexibilitet har medfört att kostnaderna ökar 
när mera köps och minskar när mindre köps, vilket ofta följer 
konjunkturcykeln.  
 
Magnefrid anser att deras leverantör kan utföra många arbetsuppgifter bättre 
och effektivare än dem själva, men att vissa andra uppgifter sköts bättre 
internt. EDS har inte lika bra insikt i SKF som deras egna anställda, vilket 
gör dem sämre lämpade för vissa uppgifter. Sedan anser även Magnefrid att 
deras leverantör har en förmåga att generalisera sitt uppdrag och SKF 
behöver anpassning till sin kultur och verksamhet. Kulturella skillnader 
förekommer mellan företagen som till exempel att hålla tider och 
leveranslöften.  
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6.4 Göteborgs-Posten 
GP-koncernen är intressent och äger och driver ett flertal tidningar och 
företag såsom Göteborgs-Posten, VTAB, VLAB, Bohuslänningen, Nerkes 
Allehanda, Hallandsposten, Morgonpress Invest, Koll, VTD, Rubrik och GP 
ventures. GP är fokuserad på lokaltidningar och GP ges ut i en upplaga på 
cirka 250 000 tidningar. Koncernen omsätter cirka 1,6 miljarder kronor och 
har cirka 900 anställda.  
 
Jan Ek har arbetat på Göteborgs-Posten sedan år 1994. Under de senaste sex 
åren har han arbetat med varierande arbetsuppgifter på företagets IT-
avdelning. Det huvudsakliga uppdraget har varit att utveckla och bygga 
vidare på en Helpdesk som var och fortfarande är outsourcad. Jan kan 
titulera sig som chef för IT-produktion, det vill säga driftsektionen på 
koncern-IT och som även innefattar Helpdesken operativt.  
 
Jan Eks definition av outsourcing är följande: 
 

”Huruvida funktionen existerat internt i ett tidigare skede eller 
inte spelar ingen roll, det väsentliga är att företaget köper eller 
hyr en funktion externt som även kan finnas internt och utförts 
av egen personal” 

 
6.4.1 Kärnkompetens 
Göteborgs-Posten är ett bolag som publicerar journalistiskt material och har 
en marknadsavdelning. Företaget sköter detta flerkanalmässigt, det vill säga 
genom pappersproduktion, Internet samt har intressen i andra medier. 
Företaget strävar efter att ha flera kanaler öppna för distribution av nyheter 
och annonser. Ek identifierar flera olika kärnkompetenser inom bolaget och 
ser sin egen del, IT, som något väldigt viktigt för Göteborgs-Posten. IT 
återfinns i alla delar inom företaget vilket medför att en bred kunskap med 
olika kompetenser behövs. I Göteborgs-Postens affärsverksamhet, som den 
bedrivs idag, ingår flera olika kompetenser som tillsammans bildar en helhet. 
Journalistiken är en av koncernens huvudsakliga kompetenser. Samtidigt ser 
han den omfattande tryckeriverksamhet, som Koncernen bedriver, som 
viktig.  
 
Företagets konkurrensfördelar återfinns i att tidningen är en duktig lokal 
aktör som täcker nyheter och annonser lokalt i Västsverige, men även för 
hela riket och har en bred omvärldsbevakning. Göteborgs-Posten har också 
ett starkt varumärke med en lång historisk bakgrund. Företaget har enligt Ek 
en unik kännedom om Göteborg som stad både på den journalistiska sidan 
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såväl som på marknadssidan. Det finns också en hög kunskapsnivå inom 
andra områden såsom tryckeriverksamhet och IT. För att utveckla kunskapen 
inom Koncernen bedrivs det olika program av interna kurser, men även 
kurser externt. Detta görs för att kunskapsutveckling har hög prioritet inom 
företaget. En kontinuerlig diskussion förs inom Göteborgs-Posten kring de 
olika bolagens/affärsområdenas kärnkompetens och huruvida det finns skäl 
för outsourcing eller ej. Företaget påverkas av många yttre faktorer vilket gör 
att förändringstakten inom företaget är hög  
 
6.4.2 Företagsstrategi 
För närvarande sker en del stora förändringar inom Göteborgs-Posten. Dessa 
strukturella förändringar kan också komma att påverkas av företagets 
strategier i viss mån. Den nuvarande strategin går ut på att vara en stark lokal 
aktör både på redaktions- och marknadssidan. Det är framför allt inom 
marknadsområdet som koncernen får sin inkomst. Outsourcingen av 
Helpdesk var ett strategiskt beslut ifrån Göteborgs-Posten när det beslutades 
ca år 1999.  
 
6.4.3 Motiv till outsourcing och val av outsourcingobjekt 
Helpdesken är en tydlig del av IT-verksamheten som företaget valt att 
outsourca. Motivet till att Helpdesken lagts ut till en extern leverantör är den 
höga personalomsättningen som lätt kan uppstå i en Helpdesk. Ek menar att 
en anställd på en Helpdesk klarar i genomsnitt av att arbeta med detta 
servicearbete i ca 3 år, men är varierande från person till person. För 
Göteborgs-Posten var det ett problem då de inte ansåg det som möjligt att 
nyanställa personal i den takt som personalomsättningen krävde. Därför var 
detta beslut dels av ekonomisk karaktär eftersom kostnaderna för att 
rekrytera ny personal skulle bli för höga. Ek påpekar dock att det kan vara 
dyrare att ha inhyrd personal i det långa loppet jämfört med att ha intern 
personal förutsatt att ingen slutar på avdelningen. Samtidigt fanns det ett 
humant motiv då företaget ansåg att det på 6-7 års sikt hade funnits risk att 
medarbetare, som på grund av det höga tempot och att arbetet blivit 
enformigt, riskerat att må ganska dåligt.  
 
Motiven till att outsorca företagets Helpdesk, kan alltså enligt Ek, delas in i 
tre olika kategorier, nämligen ett långsiktigt, kortsiktigt och ett humant 
tänkande. Det huvudsakliga motivet ur kostnadssynpunkt var dock att 
undvika kostnaderna med den höga personalomsättningen. Före beslutet togs 
om att outsourca Helpdesken genomfördes en ekonomisk analys för att se 
om det skulle generera några fördelar. Det gjordes också en jämförelse 
mellan olika leverantörer för att se om de var kapabla att åta sig uppgiften 
och även huruvida det fanns potential för ytterligare samarbete.  
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Göteborgs-Posten har även valt att outsourca företagets inleveranser av PC. 
Här levereras det färdigkonfigurerade PC med rätt information beroende på 
vilken typ av dator det handlar om. Företaget har även valt att hyra in 
samtliga nätverksskrivare samt servicen på dessa.  
 
6.4.4 Risker med outsourcing 
Enligt Ek finns det ett antal risker som måste tas i beaktning när ett företag 
ska outsourca delar av IT-verksamheten. Den största risken är att kunskap 
snabbt kan gå förlorad inom de egna leden. Leverantören kan gå i konkurs 
vilket medför en förlorad kompetens men även andra problem för köparen.  
 
Det kan förekomma att leverantörerna försöker ”prisa” sig till uppdragen, 
vilket kan medföra att lönsamheten eller kompetens hos leverantören är för 
dålig. En avtalsdiskussion kan då uppstå och företaget tvingas i sin tur byta 
leverantör vilket kostar både pengar och dyrbar tid.  
 
För att förebygga de risker som finns menar Ek att företaget måste ha en 
tydlig och rak dialog med leverantören. Förarbete och analyser som görs om 
vad som skall outsourcas och till vem är också viktigt att de är genomtänkta. 
Det gäller att företaget och leverantören har samma målbild eftersom ingen 
av parterna tjänar på om uppdraget misslyckas.  
 
6.4.5 Förväntningar och effekter 
De förväntningar som Göteborgs-Posten hade med att outsourca sin 
Helpdesk var att det bland annat skulle generera ett relativt långt och stabilt 
samarbete med sin partner. Denna förväntning anser Ek att leverantören har 
levt upp till. Företaget hade även kalkylerat med en inkörningsperiod på 3-6 
månader då funktionen inte skulle generera det som företaget ville. Så blev 
också fallet.  
 
Kostnadsnivå var en annan förväntning som Göteborgs-Posten lyckats att 
infria. Att outsourca sin Helpdesk har varken blivit billigare eller dyrare än 
vad som var planerat. Företaget valde att behålla det geografiska läget på 
Helpdesken kvar i huset vilket lett till att den därmed också har en bättre 
närhet till den övriga organisationen samt att samarbetet fungerat bra. En 
oväntad positiv effekt som Ek har identifierat är att koncernen i slutändan 
har fått en bättre kompetens i sin Helpdesk än vad de själva hade hoppats på. 
 
Ek påpekar vikten av att ha en väl fungerande intern IT-verksamhet. 
Eftersom tidningen arbetar med ”deadlines” är det av yttersta prioritet att 
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inget oväntat fel uppstår med systemen. Att inte få ut tidningen till följande 
dag har aldrig hänt i företagets historia och får helt enkelt inte inträffa. Ek 
säger dock att det finns konkurrenter som har outsourcat större delar av sin 
IT-verksamhet, som idag fungerar väl, men menar samtidigt att dessa löper 
en större risk.    
 
Generellt sett anser Ek att det inte per automatik blir billigare att outsourca 
än att behålla funktioner internt. Vidare påpekar han leverantörernas förmåga 
att skriva fördelaktiga avtal. Om det till exempel uppstår problem för 
köparen som ligger utanför avtalets mål, men erbjuds i avtalet som en 
”dyrare” tilläggstjänst, kan denna i vissa fall ofta efterfrågas som en enkel 
och snabb lösning vilket kan bli väldigt kostsam i längden.  
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7. Analys 
 

 
detta kapitel använder vi den teoretiska referensramen för 
att analysera den empiriska studien som genomförts och 
presenterats i det föregående kapitlet. Vi har valt att 

strukturera vår analys utifrån problemformuleringen och den 
teoretiska referensramen.    

 I
 

 
7.1 Kärnkompetensens betydelse 
 
När det talas om kärnkompetens och outsourcing av IT-verksamhet så gäller 
det att ta reda på vilken roll IT har för företaget. Detta skiljer sig markant åt 
från företag till företag och mellan olika branscher. Om företaget har sina IT-
funktioner nära kopplade till den verksamhet som utgör kärnan av 
organisationen, det vill säga den del av företaget som genererar lönsamhet 
skapar detta också större svårighet med att outsourca dessa. För att kunna 
utveckla företaget konkurrens- och lönsamhetsmässigt så anser Clark (2004) 
att det är kring kärnkompetensen som beslutet om outsourcing borde 
fokuseras kring. Vidare anser han att företaget ska lokalisera de processer 
som inte är av väsentlig karaktär och utkontraktera dessa så att resurser 
istället kan frigöras och läggas på den för företaget kritiska 
kärnverksamheten.  
 
De företag som innefattats i den empiriska studien har i tre av fallen varit 
kraftigt outsourcade. Det företag som skiljer sig från de andra är Göteborgs-
Posten. Denna tidning har en verksamhet som ser annorlunda ut jämfört med 
de andra studerande företagen. IT-verksamheten inom företaget spelar en 
mycket viktig roll då tidningen har så kallade ”deadlines” att följa. Därmed 
blir också företaget väldigt beroende av att IT-systemen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt, vilket gör att denna del kommer väldigt nära företagets 
kärnverksamhet. Axelsson (1998) anser att riskerna ökar med att outsourca 
verksamhetsdelar som ligger alltför nära företagets kärnverksamhet. Enligt 
Ek återfinns IT i alla delar inom företaget och kunskapen inom detta område 
behövs för att kunna stödja journalistiken som är företagets kärnverksamhet 
och som genererar lönsamhet åt företaget. Vi ställer oss lite frågande till om 
Göteborgs-Posten inte har en något konservativ syn på hur de valt att sköta 
sina IT-frågor. Företaget sitter idag på en omfattande IT-avdelning trots att 
den egentligen är av stödjande karaktär. Det finns exempel på konkurrenter 
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inom branschen som valt att genomföra kraftig outsourcing inom området så 
därför menar vi att det finns potential för ytterligare outsourcing och 
kostnadsbesparingar. Denna inställning tror vi bottnar sig i att Göteborgs-
Posten är ett gammalt familjeföretag som värnar om att behålla en stark 
intern driftsäkerhet, men en mer offensiv inställning till outsourcing kanske 
skulle kunna frigöra resurser som i sin tur kan läggas på den verksamhet som 
genererar lönsamhet.  
 
Övriga företag i den empiriska studien är alla tillverkande företag vars 
kärnkompetens återfinns i att tillverka samt leverera produkter och lösningar 
till marknaden. Dessa företag har inte samma närhet mellan IT och det som 
kan ses som kärnverksamheten. Hansson påpekar dock att IT ska vara en 
strategisk och stödjande funktion till Eka Chemicals verksamhet men att 
företaget ändå har valt att outsourca i stort sett samtliga av sina IT-
funktioner. Företaget har även valt att inte innefatta någon av IT-cheferna i 
ledningsgruppen vilket är en tydlig signal att detta inte är en del av 
kärnverksamheten. Detta kan liknas med det tankesätt som Gottfredsson 
(2005) anser vara det rätta. Även om en viss funktion är av strategisk 
karaktär och återfinns nära företagets kärnverksamhet gäller det för företaget 
att se sig omkring för att finna någon som klarar denna uppgift bättre eller 
billigare än det egna företaget. Mölnlycke Health Care har också valt att 
outsourca större delen av sin IT-verksamhet. Enligt Bendrik har outsourcing 
ända sedan företaget bildades varit en del av affärsmodellen. Förmodligen 
har företaget sett det som nödvändigt att göra sig av med kostnadsbärande 
funktioner för att istället kunna lägga dessa resurser på investeringstunga 
verksamhetsdelar såsom utveckling och forskning. Vi menar att dessa 
verksamhetsdelar ligger till grund för att företaget skall kunna skapa 
konkurrenskraft inom kärnverksamheten som är att leverera produkter av 
hög kvalitet till markanden. Detta tänkande följer hand i hand med de teorier 
som Axelsson (1998) beskriver, nämligen att om företaget har vetskap om 
dess kärnkompetens så underlättas omfördelningen av företagets resurser till 
den kärnverksamhet som anses vara primär. Därmed kan företaget fokusera 
på det som skapar unikt värde och som bidrar till långsiktig konkurrenskraft.  
 
Med tanke på den föränderliga marknadsekonomi som företagen idag verkar 
i gäller det enligt Axelsson (1998) att företagen besitter en förmåga att kunna 
klara av oförutsedda förändringar. Förmågan att kunna hantera anskaffning 
eller utveckling av nya resurser och kunskaper och som benämns som 
utvecklingskompetens, blir allt viktigare. SKF som valt att outsourca hela sin 
IT-verksamhet för att istället fokusera på det som skapar lönsamhet för 
företaget skulle kunna få framtida problem med den tidigare nämnda 
utvecklingskompetensen. Magnefrid menar att då de anställda får arbeta 
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kreativt och hitta lösningar till problem så skapas kompetens inom 
organisationen. Genom att IT-verksamheten inte längre drivs internt och de 
anställda inte ser problematiken själva kan detta medföra att 
kompetensutvecklingen blir lidande inom vissa områden. Vi anser dock att 
den avdelning som SKF valt att ha kvar för att bibehålla kontroll och 
kompetens internt är en modell som kommer att generera större 
lönsamhetsfördelar än om företaget valt att behålla sin IT-verksamhet.  
 
 
7.2 Motiv och val av outsourcingobjekt 
 
Inom teorin finns det flera olika motiv till att outsourca sin IT-verksamhet, 
men att fyra stycken är vanligare än andra. Dessa motiv innefattar kostnader, 
flexibilitet, tillgång till kompetens och resurser samt fokus på 
kärnverksamheten. Perkins (2004) och Kruse & Berry (2004) skriver att det 
vanligaste motivet är att företag vill sänka sina kostnader medans Hoij 
(2005) skriver att företag hellre vill få kontroll på sina kostnader. Inom våra 
fallföretag återfinns både att sänka kostnaderna samt att få kontroll på 
kostnaderna, men respondenterna ser inte dessa som de högst prioriterade 
motiven.   
 
Motiven skiljer sig åt mellan företagen, men det återfinns ett samband bland 
Eka Chemicals, SKF och Mölnlycke Health Care att det framförallt 
efterfrågades extern kompetens och externa resurser då de valde att 
outsourca sin IT-funktion. Vi anser att ett företag inte kan vara bra inom alla 
områden, vilket gör att det är lönsammare och effektivare att hitta en extern 
leverantör som tillhandahåller resurser och kompetens. Vi anser att våra 
fallföretag hellre vill fokusera på att skapa kvalitet eftersom de sätter kunden 
i centrum. Vi håller med Nilsson (2004) och Myrén (2004) om att det kan 
vara farligt om företag enbart fokuserar på att kostnader och inte på utfallet, 
vilket i längden kan komma att skada företagets verksamhet. Hoij (2004) 
menar att de svenska företagen skiljer sig från resten av Europa gällande 
motiv till att outsourca. Hoij skriver att svenska företag vill sänka sina 
kostnader medans resten av Europa vill få tillgång till kompetens och 
kvalitet. Vi anser att detta resonemang inte passar in på våra fallföretag som 
ej har kostnader som det största motivet, utan helst vill få tillgång till 
kompetens och resurser.    
 
Då Mölnlycke Health Care styckades av från SCA fanns ingen befintlig IT-
avdelning, vilket medförde att det blev mer naturligt att outsourca dessa 
funktioner istället för att bygga upp en ny avdelning som både kostar tid och 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys 

63 

pengar. Genom att de genomförde detta fick de kontroll på sina kostnader 
vilket har gjort att de nu istället vill sänka kostnaderna. SKF, Eka Chemicals 
och Göteborgs-Posten framhäver att de hade som motiv att sänka sina 
kostnader. Eka Chemicals påpekar att då de nu har sänkt sina kostnader 
fokuserar de mer kraft på att få kontroll på kostnaderna.  Vi ser det som 
ganska naturligt denna företeelse eftersom företag som redan har kontroll på 
sina kostnader hellre fokuserar på att sänka dessa och tvärt om, då alla 
företag strävar efter att bli så effektiva och lönsamma som de kan. SKF, som 
hade alla IT-funktioner internt innan de valde att outsourca, ville få lägre 
kapitalbindning och skapa en enhetlig IT struktur inom hela organisationen.  
 
Kostnader som motiv anser vi vara ett generellt sekundärt motiv för våra 
respondenter då de har valt att outsourca delar av sin IT-verksamhet, men 
som sades innan har de inte detta som högsta prioritet. Hormozi, Hostetler & 
Middelton (2003) menar att IT är en av de mest kostsamma kompetenserna 
inom ett företag. Dessutom skriver Axelsson (1998) att det är väldigt dyrt att 
underhålla kompetensen och då den inte faller inom ramen för 
kärnkompetensen och inte används kontinuerligt inom organisationen kan 
det vara bättre att ta hjälp av en extern leverantör.  
 
Fill & Visser (2000) skriver att outsourcing kan skapa förutsättningar för 
flexibilitet då företag lättare kan följa konjunkturcykeln eftersom 
kostnaderna blir flexiblare. SKF instämmer och menar att detta medför att 
företaget inte skapar stora fasta kostnader. Tankesättet tror vi återfinns i alla 
dagens företag, då ingen vill ha höga kostnader när försäljningen är låg. 
Organisationerna befinner sig i olika branscher, vilket betyder att deras 
kunder, konkurrenter och andra intressenter skiljer sig åt, som innebär att de 
behöver lägga fokus på olika delar inom verksamheterna. Trots att de 
befinner sig inom olika branscher och företagens motiv skiljer sig åt, tycker 
vi oss kunna urskilja en trend där kostnader och tillgång till externa resurser 
är de mest väsentligaste motiven.  
 
Då företagens kärnverksamhet, motiv och branscher skiljer sig åt har de även 
valt att outsourca olika delar inom IT-funktionen. Greaver (1999) nämner att 
det finns olika nivåer ett företag kan outsourca. Antingen kan företag 
outsourca hela processer, som kan ses som strategiskt, eller så kan företag 
välja att outsourca på en individuell- eller funktionsnivå, som kan ses mer 
som en taktisk lösning. SKF, Eka Chemicals och Mölnlycke Health Care har 
valt att outsourca det mesta av IT-processerna till skillnad från Göteborgs-
Posten som enbart har outsourcat en liten del inom IT. Vi tror dock att alla 
företagen har gjort ett strategiskt val som kommer att bestå, vilket även 
respondenterna påpekar. Mölnlycke Health Care menar att 
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outsourcingobjekten kan variera över tiden beroende på vilken kontroll de 
har över funktionen, vilket kan resultera i att de insourcar som de senare kan 
välja att outsourca då de har bättre kontroll. Detta tankesätt tror vi är nyttigt 
för en organisation då de inte fastnar i gamla vanor utan är flexibla och kan 
anpassa funktioner så att de förblir effektiva.       
 
7.3 Strategiskt arbete kan påverka riskerna 
 
Beslutet om att outsourca hela eller delar av sin IT-verksamhet är ett 
strategiskt viktigt beslut för de flesta företag. Som Greaver (1999) beskriver 
är det av stor vikt att företagsledningen har en tydlig bild över hur 
outsourcingen ska kunna bidra med att nå företagets visioner. Embelton & 
Wright (1998) påpekar att det måste genomföras en ordentlig strategisk 
analys om vilka funktioner som är viktiga att ha kvar internt då 
organisationen skall minskas, detta för att minska riskerna som kan 
uppkomma om allt för stora delar outsourcas. Hansson hävdar att Eka 
Chemicals genomförde ett för dåligt strategiskt förarbete när företaget första 
gången tog beslut om att outsourca stora delar av sin IT-verksamhet. Vid 
denna tidpunkt var inte outsourcingbehovet ordentligt identifierat samtidigt 
som det fanns brister med arbetet att hitta en lämplig leverantör. Vi anser att 
detta har varit ett generellt problem hos många företag under den första 
outsourcingsperioden men att företagen oftast dragit lärdom om hur viktigt 
det är att förarbetet och analysen får kosta både tid och pengar för att 
riskerna ska minimeras. Även Ek anser att det är av stor vikt att Göteborgs-
Posten genomför ett ordentligt för- och analysarbete om vad som skall 
outsourcas och till vem. Detta arbete ligger ofta till grund för en lyckad 
outsourcingaffär samt att företaget står beredd inför eventuella risker.  
 
Larsson (2005) anser att en viktig del när en aktivitet ska outsourcas är att ta 
reda på om aktiviteten är strategisk för verksamheten. Bendrik ser det som 
viktigt för Mölnlycke Health Care att företaget arbetar med att motverka de 
negativa effekter som outsourcing kan föra med sig. En risk som han ser är 
att företaget kan få mindre kontroll över de outsourcade aktiviteterna. För att 
motverka de negativa effekterna menar han att det är viktigt att företaget har 
klart för sig vilken betydelse aktiviteten har för företaget, samt att på förhand 
definiera vilken kunskap som efterfrågas för att kunna outsourca på rätt nivå, 
och inte till 100 procent, och därmed också bevara en högre flexibilitet. 
Denna inställning ser vi som mycket sund då företaget kontinuerligt ser efter 
vilket behov som behövs för kommande perioder. Behovet av att outsourca 
delar av verksamheten kommer att variera så därför är det viktigt att behålla 
en kritisk massa internt som både kan fungera som beställarorganisation och 
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även besitta en viss utförarkapacitet. Att det skulle vara flexibelt att 
outsourca till 100 procent kan helt klart diskuteras.  
 
Gilley & Rasheed (2000) talar om två olika strategier med att outsourca, dels 
på bredden och dels på djupet och att det är dessa val som avgör företagets 
outsourcingstrategi. Både Eka Chemicals och SKF har valt att outsourca i 
stort sett hela sin IT-verksamhet, vilket kan ses som en bred 
outsourcingstrategi, men strävar också efter att behålla en bra 
beställarkompetens internt. SKF som valt att använda sig av endast en 
leverantör kan på detta sätt behålla en god kontroll över vad som levereras 
och hur väl leverantören lever upp till avtalet. Samtidigt kan detta 
leverantörsberoende och höga graden av outsourcing bidra till en försämrad 
flexibilitet. Eka Chemicals som istället valt ett flertal leverantörer kan få 
svårare att bibehålla en god kontroll men har istället bättre förutsättningar för 
att erhålla en större flexibilitet över sin IT-verksamhet.  
 
Göteborgs-Posten har istället valt en annan strategi nämligen att outsourca 
mindre på bredden och mer på djupet. Här har företaget valt en smal 
outsourcingstrategi då de valt att behålla i stort sett samtliga aktiviteter 
förutom sin Helpdesk. Detta gör att Göteborgs-Posten motverkar att 
kontrollen ska gå förlorad över sin IT-verksamhet samt att kunskapen ska 
urholkas. Denna kunskapsurholkning ser Ek som en av de största riskerna 
med att outsourca delar av sin IT-verksamhet. Förmodligen har ledningen för 
företaget ansett det som viktigt att behålla så stor IT-kunskap som möjligt 
internt för att försäkra sig om att framförallt inte driftstörningar ska uppstå i 
organisationen.  
 
Augustson & Bergstedt (1999) och Åslund (2002) diskuterar båda en risk 
som företagen kanske inte alltid kalkylerar med då de tar beslut om att 
outsourca. Denna risk har att göra med de oväntade kostnader som kan 
uppstå för företaget under outsourcingens gång. Leverantörerna kan ibland 
ha en förmåga att ha låga prisnivåer i de avtalsdelar som är lätta att jämföra 
med konkurrenterna medan i de svårdefinierade delarna används ofta rörliga 
prismodeller. Företag i studien har haft erfarenheter av leverantörer som tar 
bra betalt för de servicetjänster som ligger utanför avtalets ramar. Som kund 
har de oftast inga andra alternativ än att helt enkelt be leverantören att 
genomföra denna service trots att den kan vara mycket dyr. En annan 
oväntad kostnad som några av företagen i studien kan identifiera sig med 
bottnar sig i det faktum att beslutet om att outsourca delar av företagets IT-
verksamhet oftast sker på ledningsnivå. Ledningen har sällan fullständig 
kunskap om funktionen som skall köpas in, det vill säga det finns funktioner 
neråt i ledet som företaget missar och som efter en tid måste köpas till från 
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leverantören. Dessa oväntade kostnader anser vi vara en stor orsak till att 
många outsourcingaffärer blir olönsamma. 
 
7.4 Leverantörsval och relationer 
 
För att outsourcingen ska bli framgångsrikt behöver företaget, enligt 
Embelton & Wright (1998), välja den leverantör som passar just det 
företaget och det outsourcade objektet. Yakhlef (1997) menar att ett företag 
inte bör bli för beroende av en enda leverantör utan istället använda sig av 
flera leverantörer för att minska leverantörsberoendet. SKF har valt att 
outsourca hela sin IT-verksamhet till EDS, vilket har medfört att företaget är 
väldigt låst vid en leverantör och att byta leverantör kan bli både svårt och ta 
lång tid. Att använda sig enbart av en leverantör anser vi vara lite väl 
riskabelt då denna kan gå i konkurs eller att relationen mellan parterna inte 
fungerar. Magnefrid anser att genom att ha flera leverantörer kan en 
konkurrenssituation uppstå, vilket både kan förbättra kvaliteten och ge lägre 
kostnader. Eka Chemicals har flera leverantörer men en stor del är förlagd 
till en leverantör, vilket har skapat enligt Hansson ett allt för stort 
leverantörsberoende. Då SKF och EKA Chemical har valt detta arbetssätt är 
det viktigt att ha bra formulerade kontrakt, vilket både Eka Chemicals och 
SKF säger att de har. Mölnlycke Health Care har i motsats valt att samarbeta 
med flera leverantörer, vilket medför att riskerna minskar och företaget inte 
blir lika beroende av en enda leverantör. Då SKF valde att outsourca hela sin 
IT-verksamhet på en väldigt kort period, vilket gjorde det effektivare att till 
största delen använda sig av en leverantör. Vi anser att detta borde ha skett 
under en längre tidsperiod då företaget hade haft möjlighet att utvärdera 
varje del lite noggrannare, vilket ter sig ganska svårt då hela IT-
verksamheten flyttas till leverantören på en till tre månader. Trots detta 
tycker Magnefrid att resultatet har blivit tillfredställande.    
 
Hansson och Ek ser leverantörens referenser som en viktig del när leverantör 
ska väljas. EKA Chemical blev varse om detta när de valde en leverantör 
som inte kunde leverera vad som hade överenskommits, där följden blev att 
de var tvungna att byta leverantör. Både teorin och respondenterna påpekar 
vikten av att kontraktet mellan parterna är bra strukturerat. Kontraktet ska, 
enligt Embelton & Wright (1998), ge både kunden och leverantören fördelar 
så att det uppstår som Hansson uttrycker det ”en win win situation”. Om inte 
båda parter tjänar på samarbetet kommer det heller inte att fungera. 
Referenser är ett bra tillvägagångssätt för att se om en leverantör kan leva 
upp till de krav ett företag ställer, då det inte alltid går att lita på vad 
leverantören lovar.  
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När leverantör är vald är det av betydelse att en relation upprättas mellan 
parterna, enligt Embelton & Wright (1998), för att ett bra samarbete ska 
uppnås. SKF:s Group IT Governance sköter relationen med leverantören  
och detta sker dagligen, vilket tar tid men gör att uppgifterna utförs på rätt 
sätt och levereras i rätt tid. Även Jan Ek påpekar vikten av att ha en rak och 
tydlig dialog med leverantören för att samarbetet ska fungera.  
 
Kontraktslängden med leverantören varierar mellan fallföretagen. SKF har 
ett kontrakt som löper under sju år, vilket han inte ser som för långt. Detta 
ställer sig Bendrik lite kritisk till och menar att längden på kontraktet ej ska 
vara för långt då marknaden förändras och företaget bör därmed inte vara låst 
vi en viss teknik eller leverantör. Mölnlycke Health Care och Eka Chemicals 
har kontrakt som löper tre år, vilket de ser som en bra kontraktslängd. 
Bendrik tror också att för långa kontrakt kan göra leverantören mindre 
effektiva i mitten av kontraktet. Vi tror att skillnaden mellan företagens 
kontraktslängd kan bero på att SKF har valt att outsourca all sin IT-
verksamhet och den största delen till en leverantör och därmed skapa en 
stabil och långsiktig relation till leverantören. Sedan har SKF säkrat upp 
kontraktet med en klausul som möjliggör att företaget kan bryta kontraktet 
om förhållandet inte fungerar. 
 
Augustson & Bergstedt (1999) och Davidson (2004) menar att när ett företag 
väljer att outsourca delar av sin IT-verksamhet bör en beställarkompetens 
bevaras inom företaget. Detta för att organisationen ska kunna fatta rätt 
beslut och kunna sköta relationen med leverantören på ett effektivt och 
säkert sätt. Augustson & Bergstedt (1999) menar att om inte en 
beställarkompetens finns kan företaget kan bli en dålig köpare och 
leverantören kan dra nytta av denna kunskapsbrist. Mölnlycke Health Care, 
Eka Chemicals och SKF anser det vara viktigt med en hög 
beställarkompetens för att relationen med leverantören ska bli bra. Dock 
anser Hansson att inte leverantören och kunden bör sitta på samma 
kompetens eftersom det gör kostnaden dubbel. Hansson menar att en bra 
beställare inte behöver vara tekniska kunnig utan behöver veta hur tjänsten 
ska köpas. Vi anser att en bra beställare måste veta vad han eller hon köper 
och vilka delar som är viktiga att tänka på. En person som är bra på att göra 
inköp av en tjänst behöver inte nödvändigtvis vara bra på att köpa in en 
annan. Vi ser det som viktigt att ett företag som har valt att outsourca en stor 
del av IT-verksamheten bör behålla en viss kompetens inom företag för att 
både kunna beställa och kunna utvärdera leveranserna på ett korrekt sätt.  
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7.5 Effekter av outsourcing 
 
De förväntningar som studiens företag har haft gällande effekterna av 
outsourcingen skiljer sig åt en del. Detta anser vi bero på att strategierna med 
outsourcingen har varierat ganska kraftigt. Något som vi kan se hos flera av 
företagen är att de har haft förväntningar på att skapa stabilitet, dels av 
funktionerna men även med leverantören. Hoij (2005) anser att dagens 
företag snarare efterfrågar en förutsägbarhet av sina kostnader än 
kostnadsreducering. Detta stämmer väl in på de förväntningar som Bendrik 
beskriver att Mölnlycke Health Care haft på sin outsourcing. Företaget har 
efterfrågat en stabilitet och förutsägbarhet till en given kostnadsnivå och 
avstämda kvalitetskrav. Genom att arbeta efter denna modell anser sig 
Mölnlycke Health Care ha erhållit lägre kostnader och en hög kvalitet på de 
tjänster som levereras. Även Hansson pekar på att stabilitet i funktionerna 
var en förväntning som företaget hade med sin outsourcing. Vidare ville Eka 
Chemicals få tillgång till en hög kompetens och kostnadseffektivitet. 
Hansson menar att företaget har gått från att ha fokuserat på 
kostnadsreducering till att istället arbeta med kostnadskontroll. Denna 
kostnadskontroll menar Hansson har lett till att företaget lättare kan följa upp 
och se vad varje IT-funktion genererar för kostnader. Vi anser att genom att 
fokusera mer på att få en kontroll av företagets IT-kostnader så skapas det 
bättre förutsättningar för att kunna stå rustad inför marknadens 
konjunkturcyklar. Detta tänkande ger företaget bättre möjligheter att kunna 
vara offensiva vid en konjunkturuppgång och mer defensiva när marknaden 
vänder nedåt.  
 
När ett företag för första gången väljer att outsourca delar av sin IT-
verksamhet verkar det oftast uppstå någon form av problem. Detta fick Eka 
Chemicals erfara under sin första outsourcingsperiod. Leverantören som åtog 
sig uppdraget hade helt enkelt inte tillräcklig kompetens för att kunna 
leverera tjänsterna till den kvalitet som avtalats. Denna problematik tror vi 
har berott på att tidpunkten för Eka Chemicals beslut om att använda sig av 
outsourcing kom under en mycket problematisk tid för IT-leverantörerna. 
Kraftiga omstruktureringar och nedskärningar gav upphov till att 
leverantörerna förlorade kontrollen över sina organisationer som i sin tur 
satte sin prägel på kvaliteten hos de tjänster som de levererade. Förmodligen 
hade Eka Chemicals kunnat undvika dessa problem om de lagt mer tid och 
resurser på att granska den leverantör som var aktuell. I dagens läge med nya 
leverantörer anser dock Hansson att outsourcingen fungerar mycket bra, men 
ändå finns några problematiska faktorer. Helpdesken är en av de funktioner 
som numera återfinns externt, och som geografiskt sitter på annan ort. Detta 
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menar Hansson medför att de som arbetar i denna funktion får problem med 
att se in i Eka Chemicals organisation och veta vad som skall prioriteras och 
inte. Här har Göteborgs- Posten valt en annan strategi då de outsourcat sin 
Helpdesk men geografiskt behållit funktionen internt. Detta anser vi vara en 
bättre lösning då det skapar en närhet till företagets olika affärsområden. Då 
ett företag väljer att outsourca denna typ av funktion som ska fungera som 
stöd åt företagets IT-verksamhet och geografiskt placera den externt, uppstår 
lätt svårigheter med att skapa bra relationer till användarna. Det kan 
uppfattas som ”pinsamt” att behöva ringa externt för att be om hjälp med 
frågor som är av enkel karaktär.    
 
SKF som under en mycket kort tidsperiod valde att outsourca i stort sett hela 
sin IT-verksamhet är intressant att studera närmre. Magnefrid anser att 
företagets flexibilitet har ökat genom detta strategiska beslut och att 
kostnaderna på ett mer fördelaktigt sätt följer konjunkturcykeln. Detta erhålls 
genom att företaget kan involvera ”rätt” mängd personal som behövs vid ett 
specifikt tillfälle utan att vara bundna till dem efter projektets slut. Detta 
stämmer väl överens med det som Fill & Visser (2000) säger, nämligen att 
ett företag som väljer att outsourca delar av sin verksamhet också har lättare 
att anpassa sig till konjunktursvängningar då företagen frigjort sig från en 
post med höga fasta kostnader. SKF anser sig vara nöjda med de effekter 
som företaget erhållit tack vare outsourcingen. Företaget har fått en bättre 
global kontroll och enhetlighet samt en hög kompetensnivå. Ett problem som 
dock har uppmärksammats och som inte ska ignoreras är de kulturella 
skillnaderna mellan företagen. Byttner (2005) pekar på exemplet med 
Skandias outsourcingaffär att fler svenska företag ser sig om leverantörer 
som är närmre geografiskt lokaliserade. Detta på grund av att det ibland kan 
vara ofördelaktigt att använda sig av de globala jättarna då företaget bara blir 
en kund i mängden. De närliggande leverantörerna har oftast även en 
företagskultur som passar bättre ihop med företagets vilket kan vara nog så 
viktigt. För SKF som verkar på en global marknad blir det dock nästan 
nödvändigt att ha en global leverantör så att enhetlighet och kontroll kan 
skapas för SKF. Här kan inte företagskulturen spela en lika viktig roll som 
för andra mindre svenska företag.   
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lutsatserna som presenteras i detta kapitel har arbetats fram 
utifrån uppsatsens frågeställning och syfte. För att förenkla 
för läsaren kommer vi att presentera slutsatserna under 

respektive frågeställning. 
 

 S
 
Uppsatsens syfte är att utifrån en jämförelse mellan svenska företag, 
oberoende av bransch, identifiera och analysera motiv och effekter av 
användandet av outsourcing gällande IT-funktioner. Vi vill därmed bidra 
med relevant information för teoretiker. 
 
 

 Vilka motiv har de studerade företagen haft till att outsourca hela 
eller delar av sin IT-verksamhet? 

 
När den teoretiska referensramen tog form framkom att det var kostnader 
som var i fokus vid beslutet att outsourca IT-funktioner. IT sammankopplas 
med stora kostnader vilket gjorde att denna teori verkade sannolik. När vi 
genomförde vår empiriska studie kom det däremot upp nya intressanta 
åsikter angående motiven till outsourcingen. Fallföretagen fokuserade mest 
på att få tillgång till externa resurser och kompetens. Genom denna 
fokusering kan företagen bli bättre på att erbjuda produkter till kunderna och 
fokusera på affärsprocesserna, som skapar konkurrensfördelar långsiktigt. 
Detta motiv i sig resulterar i att lönsamheten blir bättre om outsourcingen 
blir som tänkt. Att outsourca kunskap och teknologi till ett företag som kan 
skapa sig stordriftsfördelar resulterar i att kostnaden blir lägre. Genom att 
outsourca IT slipper företaget eventuell personal som det innebär att driva 
funktion samt att lägre kapital binds i och med hårdvara. 
 
Kostnader är ett sekundärt motiv för fallföretagen. De anser att det är viktigt 
att fokusera på att sänka och få kontroll på kostnaderna, men att det inte är 
det primära motivet utan mer ett resultat av framgångsrik outsourcing. Tre av 
fallföretagen hade som motiv att sänka IT-kostnaderna medans det fjärde 
framhöll att de önskade få kontroll över sina kostnader. Vår slutsats har 
kommit att bli att företag har som initialt motiv att sänka sina kostnader 
eftersom det fjärde fallföretaget inte hade en egen IT-avdelning då beslutet 
togs, vilket gör det mer naturligt att få kontroll på kostnaderna.    
 

70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutsatser 

71 

Genom att företagen har valt att outsourca kan de fokusera på sin 
kärnverksamhet och utveckla de delar som genererar intäkter för 
verksamheten. Tankesättet har gjort att de har velat minska sin 
kapitalbindning och öka flexibiliteten, vilket innebär att företagen vill skapa 
bättre förutsättningar för att klara konjunktursvängningar. 
 
Tre av företagen ser inte IT som en del av sin kärnverksamhet utan mer en 
stödjande funktion. Resulterat har blivit att de valt att outsourca denna del av 
verksamheten i större utsträckning än det företag som ser IT mer knutet till 
kärnverksamheten. Slutsatsen vi kan dra är att ju närmare IT är 
kärnkompetensen desto mindre väljer företag att outsourca denna 
verksamhetsdel. Om kärnkompetensen inte är väl definierad och företaget 
inte vet i vilken utsträckning denna är knuten till verksamheten, desto större 
risk tar företaget när de väljer att outsourca IT.  
 
 

 Vilka effekter har outsourcingen gett upphov till för de studerade 
företagen? 

 
De effekter som de studerade företagen har upplevt har skiljt sig åt men har 
ändå till största delen motsvarat de motiv som funnits före det att 
outsourcingen genomfördes. Den vanligaste effekten kan sägas vara att 
företagen fått tillgång till hög kompetens och externa resurser. Andra 
effekter som vi identifierat är stabilitet och flexibilitet. En ytterligare effekt 
som varit framträdande är kostnadseffektivitet där vi ser en trend att företag 
som har kontroll på sina kostnader fokuserar på att sänka kostnaderna och de 
som redan har låga kostnader snarare vill få kontroll över dem. 
 
Effekterna kan generellt för samtliga företag som ingått i studien ses som 
positiva med hänsyn till vissa problem som uppkommit under den första 
outsourcingperioden när den interna kunskapen om outsourcing inte var lika 
utbredd. Valet av tidpunkt för att outsourca har påverkat de upplevda 
effekterna. Problematiken som fanns hos IT-leverantörerna för ett antal år 
sedan resulterade i att kvaliteten på det som levererades inte uppfyllde de 
krav som avtalats. Ett område där två av företagen ser att effekterna inte 
blivit så fördelaktiga som förväntat är när företagets nätverk tagits över av en 
extern leverantör. Detta har skapat ett allt för stort leverantörsberoende som i 
sin tur minskat företagets flexibilitet. Genom att leverantören äger nätverken 
har företaget inte full frihet att till exempel använda en annan 
serverleverantör.  
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Det som vi ser som den största anledningen till att de studerade företagen 
lyckats väl med sin outsourcing är att samtliga numera har varit 
framgångsrika i sitt val av leverantörer samt att de upparbetat en bra relation 
med ömsesidigt förtroende. En tydlig faktor som bekräftar detta är att flera 
av företagen uttrycker sig positivt till att förlänga sina outsourcingkontrakt 
med leverantören, men kontraktstiderna går mot att bli kortare då företagen 
anser att effekterna blir positivare om leverantören får arbeta under viss 
tidspress. Vidare har det visat sig vara av stor vikt att ett ordentligt förarbete 
genomförs för att finna den mest lämpade samarbetspartnern samt att 
referenser utnyttjas. Detta påvisar både de relationer som i dagsläget 
fungerar bra men även det misslyckade samarbetet som ett av de studerade 
företaget har genomlidit.  
 
Endast i ett fall har ett av företagen på ett tydligt sätt upplevt att effekterna 
av outsourcingen inte levt upp till de motiv som företaget hade satt upp. Vi 
drar därför slutsatsen att företagens framtagna motiv till att outsourca hela 
eller delar av sin IT-verksamhet till stor del har resulterat i önskade effekter.  
 
Vi ställer oss dock lite frågande till att detta resultat kan vara något nyanserat 
av att företagen förmodligen hellre talar om de effekter som givit ett positivt 
resultat än det som gått sämre än förväntat. Ofta har också företagen 
kalkylerat med en del negativa effekter som därför kanske inte reflekteras 
kring lika mycket.  
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ppsatsens avslutande kapitel behandlar våra egna reflektioner 
angående uppsatsens metod och källor. Vi ger även här förslag 
till fortsatt forskning som kan ligga till grund för kommande 

uppsatser. 

U
 

 
9.1 Metodkritik 
 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning som innefattas av fyra företag. 
Inom varje företag har vi genomfört en intervju med en person. Vi tror att 
undersökningens yttre validitet kunnat förbättras genom att vi inkluderat fler 
företag inom varje bransch i studien, vilket hade gjort att slutsatserna kunnat 
generaliseras på ett mer tillförlitligt sätt. Dock tror vi att utgångspunkten har 
varit väl grundad då den bygger på företag i fyra olika branscher och därmed 
följer uppsatsens syfte.   
 
Personerna som ingått i studien har besuttit mycket kunskap och kunnat ge 
ordentliga svar på våra frågor. Då våra intervjuer har varit semistrukturerade 
med inslag av djupintervju har det kunnat ske en mer form av diskussion och 
därmed givit oss information inom ämnet som vi annars hade utelämnat, 
vilket vi ser som positivt. Även här anser vi att vi borde ha inkluderat fler 
personer inom varje företag för att minska betydelsen av intervjupersonernas 
egna åsikter om motiven och effekterna.   
 
9.2 Källkritik 
 
Uppsatsen består av en mängd olika källor så som litteratur, svar från 
respondenter, vetenskapliga artiklar och debattartiklar. Vår målsättning har 
varit att utgå från aktuella vetenskapliga artiklar som grund till vår teoretiska 
referensram och debattavsnitt, vilket ökar uppsatsens trovärdighet. Eftersom 
ämnet outsourcing är belyst av ett flertal forskare och författare finns det en 
möjlighet att information har förbisetts. Vi hoppas och tror att vår strävan 
efter relevant information har kunnat minska denna risk. 
 
Då de respondenter vi har intervjuat kan ha påverkats både positivt och 
negativt av beslutet om outsourcingen kan svaren som erhållits varit präglade 
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av deras egna personliga åsikter. Det finns därför en risk att en del av 
informationen inte återspeglar organisationen som helhet. 
 
9.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi tror att genom att inkludera fler företag och respondenter i studien kunna 
hitta tydligare mönster och skillnader bland företag och branscher, vilket vi 
anser vara av intresse både för företag som ska outsourca och teoretiker som 
studerar ämnet. 
 
En ytterligare intressant aspekt att studera vidare kring är de företag som valt 
att insourca delar av sin IT-verksamhet och ta reda på vad som har legat till 
grund för detta beslut. 
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