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Sammanfattning 
I takt med att marknaderna blir allt mer globala ställer det högre krav på effektivitet i företag 
för att de skall behålla sin konkurrenskraft. Företaget måste fokusera på sin kärnverksamhet 
för att behålla sin spetskompetens på marknaden. Outsourcing har länge varit ett medel för att 
koncentrera sin verksamhet till de områden som är mest konkurrenskraftiga.  
 
Vi fann det därför intressant att studera hur beslutsprocessen ser ut i de företag som väljer att 
lägga ut hela eller delar av en process på en extern leverantör. Vilka är de faktorer som 
företagen beaktar och vilka risker ser de med outsourcing? Vårt syfte med denna uppsats är att 
skapa en ökad förståelse för den beslutsprocess som företagen går igenom vid 
outsourcingbeslut. Vi vill även se ifall besluten fattas rationellt eller irrationellt.  
 
Outsourcing är när ett företag utkontrakterar en del av sin verksamhet till en underleverantör. 
Exempel på sådana verksamheter är stödfunktioner som redovisning, städning samt IT. Vi 
betraktar inte tillfälliga inköp av t.ex. konsulttjänster eller nyttjande av bemanningsföretag 
med kortare kontrakt än ett år som outsourcing. Verksamhet som förflyttas till dotterföretag är 
enligt oss inte att betrakta som outsourcing. 
 
Denna uppsats är skriven ur ledningens perspektiv. Vi hade båda ett intresse för att utreda hur 
personer i ledande ställning inom företag resonerar och går till väga när de skall besluta om 
outsourcing. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och ett deduktivt angreppssätt för att ta 
reda på detta. Genom att använda oss av en kvalitativ metod kan vi få en djupare inblick i 
processen och undvika att endast få fram en ytlig bild som baseras på uppfattningar. 
 
Enligt teorin består en beslutsmodell av fyra steg. Den börjar med en problemdefiniering som 
följs av informationssökning, värdering och slutligen en presentation. Motiven till outsourcing 
kan vara av kostnadsmässig, strategisk eller politisk art. Det finns även risker med 
outsourcing t.ex. kvalité, sekretess eller kompetensförluster. Även psykologiska faktorer 
påverkar beslutsprocessen. 
 
Vi har genom att intervjua sex stycken företag kommit fram till att de i stor utsträckning 
använder sig av outsourcing med strategiska motiv som grund. De vill också sänka sina 
kostnader. Det handlar bl.a. om att snabbt kunna möta en högre efterfrågan på produkten. 
Samtidigt vill företagen förflytta en del av riskerna från företaget till underleverantörerna. 
Företagen har också begränsat med resurser. Minskad kapitalbindning väger därför också 
tungt i beslutsprocessen. 
 
Vi har funnit att företagen i stor utsträckning följer den beslutsmodell som vi presenterade i 
teorin. Det vanligaste motivet att förflytta verksamhet var att produkten eller tjänsten kunde 
produceras billigare av någon annan. Valet av leverantör skedde på lite olika sätt mellan de 
intervjuade företagen. Det intressanta var att det företag som under kortare tid än övriga 
använt sig av outsourcing hade en bredare informationssökning. Det kan tyda på en högre 
rationalitet eftersom risken för att missa fördelaktiga alternativ minskar. Samtidigt uppgav de 
övriga att de i slutändan är billigare att använda sig av kända och etablerade leverantörer.  
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1 Inledning 
Outsourcing har i det allt mer globala näringslivet kommit att spela en allt viktigare roll som 
ett verktyg att möta den hårdare konkurrensen. Det gäller för företagen att specialisera sig 
och hitta konkurrensfördelar gentemot andra företag. Att kunna lägga ut rätt verksamhet på 
externa leverantörer är viktiga beslut som kan vara avgörande för företagets framtid. Vårt 
mål med denna uppsats är att skapa en större förståelse för den beslutsprocess som 
företagsledningen går igenom innan de kommer till det slutliga beslutet om att outsourca 
eller behålla verksamheten inom den egna organisationen. Genom att intervjua 
företagsledare som har gått igenom denna process skall vi analysera deras svar med hjälp av 
de teorier som vi utgår ifrån. 

1.1 Ämnesval 
Globaliseringen är en tydlig faktor till framväxten av outsourcing. Globaliseringen har 
inneburit att fler aktörer har fått större tillgång till nationella marknader. Som ett naturligt steg 
har konkurrensen hårdnat betydligt med en öppnare marknad. Outsourcing blir här en utväg 
för företag att förena sig med andra företag som kan hålla en högre klass på ett specifikt 
område. Få företag kan hålla den höga nivå som krävs i den globala konkurrensen inom alla 
områden som krävs för slutprodukten. Konkurrensen kräver att företag samverkar med andra 
företag som kan ta hand om en del av produktionen därför att företag är olika bra på olika 
områden.1 Detta gör att företagsledningar är i behov av att ta ställning till vilka funktioner och 
processer som företaget skall hantera i framtiden och vilka som är lämpliga att låta andra 
aktörer sköta för att uppnå en effektiv organisation. För att få en större insikt i dessa val 
mellan att behålla eller lägga ut funktioner på externa parter har vi valt att undersöka hur 
beslutsprocessen kring outsourcing går till. I vilket skede fattas dessa beslut och vilka 
överväganden görs innan beslutet om att förlägga ansvaret för funktioner på andra 
organisationer tas. 
 

1.2 Problembakgrund 
Outsourcing är en företeelse med en lång historia och existerade redan under 1830 talet i 
Amerika och England. Den mer moderna formen av outsourcing fick sin start under 1970- och 
80-talet när företag sökte nya lösningar för att effektivisera sina organisationer. Företagen 
kunde genom att låta andra företag sköta vissa delar eller hela processer inom företaget 
koncentrera sin egen verksamhet till ett mindre kärnområde. Bl.a. var IT-företagen i USA 
tidigt ute med att ”lägga ut”, vilket är ett allmänt känt begrepp för outsourcing.2  
 
Tidigare under 50- och 60-talet var trenden att företagen ville skapa sig en så bred bas som 
möjligt genom diversifiering för att kunna behålla sina marknadspositioner. Detta medförde 
ofta att organisationerna svällde och det uppstod överlappande ledningsstrukturer vilket 
skapade stora och tröga organisationer. I takt med den ökande globala konkurrensen under 80-
talet gällde det för organisationerna att skapa sig flexiblare, snabbare och mer 
konkurrenskraftiga organisationer. Det var då som outsourcing på riktigt blev en uttalad 
strategi hos många företag. Från att ha velat göra allt själva inom organisationen började man 
nu låta externa parter sköta om de funktioner som var nödvändiga för företagets existens men 
som inte tillhörde de områden som ansågs vara företagets kärna.3    
 
                                                 
1Magdalena Augustson, Viveca Bergstedt Sten., Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur, 1999, 30-31. 
2 http://www.globalenvision.org/library/3/702/ 
3 http://scm.ncsu.edu/public/facts/facs060531.html 
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Outsourcing fick ett uppsving under 1990-talet när IT-utvecklingen skapade nya möjligheter 
för snabb kommunikation. Den snabba utvecklingen av system och hårdvara innebar också 
stora kostnader för företagen. Genom outsourcing kunde man säkerställa att man kontinuerligt 
hade tillgång till rätt kompetens och kunde anpassa sig efter den rådande situationen. Bo 
Persson, IT-chef på Arla Foods under 90-talet när företaget outsourcade sin IT-funktion, säger 
i en artikel publicerad år 2002 i WM-datas kundtidning Inblick att ”Genom outsourcing kan 
man agera på förändring och söka lösningar som i varje enskilt fall är den bästa för 
företaget”.4 Detta uttalande speglar hur företag under 90-talet valde att möta de utmaningar 
och problem som den ständiga utvecklingen medförde och hur de utnyttjade outsourcing för 
att möta de nya kraven. Detta gällde naturligtvis inte bara för IT-verksamheter utan även för 
andra delar av företaget. 
 
Samhällsekonomins utveckling har visat sig spela en viss roll för i vilken omfattning företag 
använder outsourcing som strategi eller lösning på ett möjligt framtida problemområde. 
Speciellt under lågkonjunktur och i tider med svag samhällsekonomisk utveckling har företag 
i större utsträckning valt att outsourca verksamhet för att förflytta fasta kostnader till rörliga.5 
De senaste åren har det varit högkonjunktur i Sverige och samhällsekonomin har varit mycket 
stark. Någon minskning av outsourcing har dock inte skett, vilket kan bero på de skillnader på 
marknaden som finns jämfört med tidigare. Företagen har fått nya förutsättningar och syften 
att verka för att behålla konkurrensförmågan.  
 
Företaget har flera syften till användandet av outsourcing. Den största faktorn är 
kostnadsbesparingar. Förklaringen till detta är att exempelvis stora IT-leverantörer antas 
kunna utföra IT-tjänsterna åt företaget med stordriftsfördelar och lägre kostnader som följd.6 
Att sänka sina kostnader är ofta, om inte alltid, en viktig orsak till att man väljer outsourcing 
som strategi men det finns också andra motiv till att outsourca. Företag som lever med stora 
svängningar i produktionen och därför har variationer i behovet av arbetskraft kan möta dessa 
variationer genom att outsourca en del av produktionen. Vid större och mer riskfyllda projekt 
kan en extern specialist med tidigare erfarenhet av liknande projekt minska risken för det egna 
företaget vilket kan vara önskvärt ur aktieägares och kreditgivares synvinkel. Genom att lägga 
ut sin kundservice på en extern part kan man försäkra sig om att samtliga som ringer kommer 
att få samma service och information eftersom dessa outsourcade kundserviceenheter ofta är 
standardiserade. Den kanske vanligaste förklaringen som allmänt nämns i debatten om 
outsourcing är att företagen vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet eller på den 
specialkompetens man besitter.7  
 
Det finns många fördelar med att outsourca sin verksamhet men det kräver alltid att man gör 
rätt beslut. Annars kan det bli ett beslut som får negativa konsekvenser för den fortsatta 
verksamheten, t.ex. i form av störningar i produktionen. För att kunna fatta rätt beslut behöver 
ledningen ha en klar bild av hur läget ser ut just nu och sedan fråga sig på vilket sätt 
outsourcing kan förbättra situationen. Ledningen behöver ställa sig en antal viktiga frågor och 
analysera svaren på dessa för att inte fatta ett beslut på lösa grunder som senare visar sig få 
motsatt effekt mot vad man tänkt sig.8 

                                                 
4 http://www.wmdata.se/wmwebb/article/articleDocument.asp?id=164 
5 http://www.wmdata.se/wmwebb/article/articleDocument.asp?id=160 
6 Augustson, Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster, 32 
7 Perkins Bart, Outsourcing: First ask why, Computerworld 11/8/2004, Vol.38, 60 
8 Richard L. Dunne, Exploring outsourcing, Plant Engineering Magazine, 1999, 131-133. 
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1.3 Problemformulering 
Hur ser beslutsprocessen kring outsourcing ut hos företag som väljer att lägga ut hela eller 
delar av en process eller funktion på en extern aktör? Denna funktion skall tidigare ha legat 
inom företaget och vara nödvändig för företagets fortsatta existens.  
    

1.4 Syfte 
Vi vill med denna uppsats skapa en ökad förståelse för den beslutsprocess som varje 
företagsledning går igenom när de skall outsourca verksamhet. Vi vill ge en inblick i vilka 
motiv och risker som styr beslutsfattandet i företagen. Genom att studera hur ledningen 
genomför beslutsprocessen och vad som styr den vill vi även se ifall besluten fattas rationellt 
eller irrationellt. 
 

1.5 Vad är outsourcing? 
Outsourcing är ett begrepp som har växt och fortfarande växer fort. Outsourcing betyder i 
korthet utkontraktering. Vidare innebär det att företaget överlåter utförandet av hela eller delar 
av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget till underleverantörer. Exempel på 
verksamheter som outsourcas är stödfunktioner som redovisning och IT samt huvudfunktioner 
som tillverkning och distribution.9  
 
Ett begrepp som ibland kan förväxlas med outsourcing är offshoring. Begreppet offshoring 
används då en aktivitet, som tidigare utfördes inom ett land, nu utförs i utlandet.10 Även om 
utflyttningen av verksamheten sker inom eller utanför företaget används här begreppet 
offshoring. 
 
En del företag väljer att bolagisera en specifik avdelning. Det innebär att man driver 
avdelningen i ett helägt dotterbolag. Enligt vår avgränsning är inte detta ett exempel på 
outsourcing då företaget fortfarande står för hela risken med verksamheten. Om företaget 
däremot väljer att lägga en avdelning i ett intressebolag, d.v.s. bolaget äger mellan 20-50 % av 
rösterna i intressebolaget11, betraktar vi det som outsourcing eftersom företaget då förflyttar 
större delen av riskerna från företaget. Vi anser inte heller att tillfälliga inköp av extern 
leverantör är att betrakta som outsourcing. Exempel på tillfälliga inköp är olika typer av 
tillfälliga konsulttjänster. Tillfälligt inköp av bemanningspersonal är inte heller att betrakta 
som outsourcing. Däremot bemanningstjänster där kontraktet är av längre natur (över 1 år), 
och parterna avser att förnya kontraktet efter löptidens slut är enligt vår bedömning att 
betrakta som outsourcing. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 www.ne.se 
10 Karolina Ekholm, Ordning och reda om outsourcing- Hur påverkar globaliseringen svensk ekonomi?, 
Stockholm,  SNS förlag, 2006, 15 
11 www.ekonomihandbok.goteborg.se 
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2 Utgångspunkt 
I detta kapitel behandlas vår förförståelse kring ämnet outsourcing och vilken kunskapssyn 
och perspektiv vi har kring detta ämne. 
 

2.1 Förförståelse 
Den praktiska förförståelse som vi har om ämnet outsourcing kan komma att påverka vårt 
arbete med denna uppsats. Vi har båda kommit i kontakt med begreppet outsourcing under 
våra tidigare erfarenheter från näringslivet. En av oss har konkret erfarenhet av att arbeta 
inom en organisation som arbetade på uppdrag av en annan organisation och på så sätt kan 
sägas ha varit anställd inom en outsourcad verksamhet. Upplevelsen från denna anställning 
var att det ibland ställdes orimliga effektivitetskrav på verksamheten från den beställande 
organisationen för att det säljande företaget skulle få behålla sitt uppdrag. I det här fallet rörde 
det sig om ett företag med en exceptionellt dominerande ställning på den svenska marknaden 
och kunde därför ställa andra krav än vad en organisation med ett mer normalt konkurrensläge 
har. Vår uppfattning om outsourcing är att detta scenario inte kan ses som allmänt inom det 
svenska näringslivet.  
 
Under studietiden på Handelshögskolan i Umeå har vårt synsätt på organisationer och 
verksamheter förändrats i takt med utbildningen. Tidigare har vi inte i lika stor utsträckning 
reflekterat över kostnader och intäkter som vi gör i nuläget när vi tänker på en verksamhet. Vi 
har från att ha haft ett ”normalt” löntagarperspektiv på organisationer mer gått över till ett 
managementperspektiv och ser nu verksamheterna mer utifrån ledningens och ekonomens 
synvinkel. Detta kan avspegla sig i vår analys på så vis att vi lägger en betydligt större vikt på 
hårda ekonomiska delar av beslutsprocessen än de mjuka human relations delarna. 
 

2.2 Kunskapssyn 
För att förstå beslutsprocessen krävs att vi kan tolka och förstå den verklighet vi studerar. 
Beslutsprocessen involverar människor som agerar utifrån en social verklighet där det ofta 
finns osynliga motiv och drivkrafter som inte kan mätas på ett objektivt sätt. Vi har en 
hermeneutisk kunskapssyn eftersom det empiriska materialet har insamlats i direkt kontakt 
med människor som vi kommer att interagera med. Vårt empiriska material har vi fått genom 
personliga intervjuer med öppna frågor vilket kommer att leda till ett visst tolkningsutrymme 
från vår sida hur vi uppfattar svaren från intervjupersonerna. Situationer där vi kan tolka 
personens svar annorlunda än den som läser utskriften från intervju är om personen använder 
sig av olika röstlägen eller kroppsspråk för att förmedla svaren.12   
 
Enligt den positivistiska synen kan allt förklaras på ett objektivt sätt utan utrymme för 
tolkningar eller påverkningar av sociala konstruktioner. En positivist kan förklara utan att 
göra egna tolkningar och endast sådant som kan bekräftas godkänns som kunskap.13 När det 
gäller en beslutsprocess finns det enligt oss sällan en enda sanning som positivismen menar. 
Det som är rätt för ett företag kanske inte fungerar för ett annat beroende på olikheter inom 
branschen. 
 

                                                 
12  Alan Bryman, Emma Bell , ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, (Malmö: Författarna och Liber AB, 
2005) 29. 
13  Ibid., 26. 
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2.3 Övergripande angreppssätt 
Vi har i denna uppsats valt att utifrån befintliga teorier om outsourcing undersöka om 
beslutsprocessen hos företagen följer teorierna eller inte. Vi kommer genom vår analys och 
slutsats att kunna bekräfta eller falsifiera dessa befintliga teorier vilket kallas för deduktiv 
ansats.14 Vi kommer inte att generera några nya teorier inom området utan kommer att 
fokusera oss på att se ifall de modeller och de hypoteser som vi presenterar i teorikapitlet 
överensstämmer med den verklighet som vi presenterar utifrån det empiriska material vi 
insamlat. 
 

2.4 Val av perspektiv 
Vi har i vårt genomförande av denna uppsats intagit ett ledningsperspektiv. Vi kommer att se 
på beslutsprocessen från ledningens synvinkel. Den verklighetsuppfattning vi har bestäms av 
vår bakgrund och de värderingar vi har. Vi har båda ett intresse för att utreda hur personer i 
ledande ställning inom företag resonerar och går till väga när de skall besluta om outsourcing. 
Genom att betrakta beslutsprocessen ur ledningens perspektiv och undersöka den genom att 
använda oss av en kvalitativ metod kan vi få en djupare inblick i den och undvika att endast få 
fram en ytlig bild som baseras på uppfattningar.15 Att göra denna undersökning ur ett 
löntagarperspektiv anser vi inte är möjligt eftersom personalen sällan besitter den kunskap 
och insikt i företagets ekonomiska och strategiska beslutsprocess som ständigt pågår. Ett 
arbetarperspektiv skulle därför inte uppfylla vårt syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14  Bryman, Bell,  Företagsekonomiska forskningsmetoder, 23.  
15  Ibid. ,313. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vår uppsats. De 
områden som berörs är teorier kring beslutsfattande, informationssökande, bakomliggande 
motiv till outsourcing samt vilka risker som behöver beaktas vi outsourcingbeslut. Även 
psykologiska faktorer som påverkar behandlas i detta avsnitt. 
 

3.1 Verksamhetsindelning för outsourcing 
Figuren nedan visar en trappa av olika nivåer av verksamheter i ett företag. Företaget kan 
alltså dela in sina olika aktiviteter beroende på vilket värde eller betydelse den har för 
företaget. De aktiviteter eller verksamheter som Insinga och Werle kallar nyckelaktiviteter är 
företagets kärnverksamhet. De är en form av verksamhet som företaget inte bör outsourca. 
Det är kärnverksamheten som företaget ska utföra bättre än andra företag. Framträdande 
aktiviteter är exempel på aktiviteter inom företaget som har möjlighet att bli en betydande 
konkurrensfördel för företaget. Basaktiviteter är verksamheter inom företaget som inte klassas 
som en konkurrensfördel men ändå behövs. Det är aktiviteter som fungerar som stöd och som 
behövs inom företagets arbetsfält. De enkla eller kringliggande aktiviteterna är lättillgängliga 
på marknaden och är inte att klassificeras som företagets konkurrensfördel.16 
 
 
 
Finns det                       Absolut                      
potential för en                
aktivitet att                       

frambringa                     Troligtvis 
konkurrens-                        

fördelar?                             Möjligt 
     

                   Inte troligt 
                      Omöjligt 
                                        

 
Figur 1. Figuren visar den interna kapaciteten för att 

genomföra en aktivitet i  jämförelse med en konkurrent.
17

 

                      

                                                   
Vad företag gör är att indela sina verksamhetsområden i en sådan här trappa för att sedan 
kunna besluta om aktiviteten är aktuell för att outsourcas. Sammanfattningsvis är 
nyckelaktiviteter och framträdande aktiviteter områden som företag bör behålla i egen regi. 
Det är då endast de kringliggande aktiviteterna och basaktiviteterna som företag kan 
outsourca för att följa den ekonomiska teorin. 
 
 
 
 

                                                 
16 Insinga, Richard C., Werle Michael J, “Linking outsourcing to business strategy”, Academy of Management 
Executive, Nov2000, Vol. 14 Issue 4, 59.  
17 Ibid., 59. 
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3.2 Beslutsmodell 
Innan företagsledningen tar beslut om outsourcing måste företaget genomföra en form av 
analys som så småningom mynnar ut i en beslutsprocess. Som stöd för beslutsfattandet kan en 
beslutsmodell användas. En övergripande beslutsmodell som Arlefalk och Nordström 
utvecklat innebär en kedja som bygger på fyra huvudaktiviteter.18 
 

1. Problemdefiniering 
2. Faktainsamling och sortering 
3. Värdering 
4. Resultatgranskning och presentation 

 
Innan projektet antas är det viktigt att det utses en projektledare som leder arbetet. Till 
projektledarens förfogande ska finnas en kärntrupp bestående av personer som arbetar med 
projektet.19 Det som utmärker en effektiv beslutsprocess är att den20: 
 

• Inriktar sig på det viktigaste 
• Är logisk och konsekvent 
• Tar hänsyn till både subjektiva och objektiva faktorer, och blandar analytiskt och 

intuitivt tänkande. 
• Kräver endast så mycket information och analys som är nödvändigt för att kunna lösa 

ett specifikt problem 
• Uppmuntrar och vägleder till insamlande av relevant information och underbyggda 

synpunkter. 
• Är rak, pålitlig, lätt att använda och flexibel. 
 

3.2.1 Problemdefiniering 

En stor fara då det är dags att formulera ett beslutsproblem är att problemet blir definierat på 
ett alldeles för enkelt sätt. För att få den bästa definitionen på sitt problem gäller det att vara 
kreativ och att kunna tänka utanför ramarna.21 Det handlar även om att kunna se problem som 
möjligheter. Om ett problem uppenbaras, uppenbaras också en ny möjlighet.22 
Att definiera ett problem utförligt kan vara tidsmässigt kostsamt men det är värt mödan och 
det har visat sig att det betalar sig i längden. 
 
Det är viktigt att man inte har för snäv syn på sitt problem, utan att man vrider och vänder på 
alla möjligheter. Man bör inte underskatta en väl definierad problemformulering vars syfte är 
att ge en inledande helhetsbild av problemet. Problemdefinieringen är första steget i 
beslutsprocessen. Problemets omfattning och mål måste identifieras. Någonting som är viktigt 
är att precisera och avgränsa problemet för att kunna koncentrera processen mot det som 
verkligen är väsentligt. Annars finns det risk för att onödig energi slösas på oväsentligheter.23  

                                                 
18 Göran Arlefalk, Ulf Nordström, Strukturerat beslutsfattande, (Lund: Studentlitteratur, 1992), 12. 
19 Ibid., 12. 
20 John S Hammond, m.fl., Fatta smarta beslut, (Malmö: Egmont Richter, 1999), 13-14 
21 Ibid., 26. 
22 Ibid., 27-28. 
23 Arlefalk, Nordström, Strukturerat beslutsfattande, 13-14. 
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3.2.2 Faktainsamling och sortering 

I detta moment samlar projektgruppen in fakta och information som berör det problem man 
arbetar med. Innan man tar itu med problemet bör företaget ta hänsyn till vilka resurser som 
finns inom företaget. Det är viktigt att identifiera den egna ekonomins begränsning, 
personalen och de tillgångar företaget har.24 
Tidsfaktorn är en annan del som också måste beaktas. Tidsramen är en aspekt av stor 
betydelse. Vad har man för tidsramar att verka inom? Går tiden att hålla? Faktorer som 
exempelvis lagstiftning bör också granskas så att företaget vet inom vilka ramar man verkar 
inom. Allt väsentligt som kommer fram vid faktainsamlingen måste dokumenteras och viktiga 
slutsatser måste tydligt beskrivas.25 
 
Vid faktainsamlandet och informationssökandet formas olika alternativ. Det är betydelsefullt 
att ha ett brett synfält och inte låsa sig i begränsade alternativ. Ett vanligt misstag då man ska 
se över alternativ är att tänka för enkelspårigt. Man tänker i gamla banor och ger aldrig 
utrymme för nya perspektiv. Man väljer kanske det som är enkelt och som man alltid valt 
förr.26 
 

3.2.3 Värdering 

Innan projektgruppen tagit sig till detta moment i beslutsprocessen ska den ha kommit fram 
till konkreta alternativa lösningar till problemet. Det är nu som det blir aktuellt att värdera 
lösningarna och välja den lösning som projektgruppen finner mest lönsam och lämpligast för 
företaget.27 
 
Någonting som är vanligt vid beslutsprocesser är att det vid problembearbetningen 
uppkommer nya möjligheter och problem att ta hänsyn. Målen kanske till och med måste 
nyanseras. Antal alternativ till problemet bör inte vara för många till antalet. Finns för många 
alternativ finns risk för att helhetssynen går förlorad.28 Det finns risk för att mycket onödiga 
resurser går åt till att jämföra för många olika alternativ. Konsekvenserna av alternativen 
måste beaktas. Det är viktigt att man undersökt vilka olika alternativ får för konsekvenser. 
Man måste jämföra de olika alternativens fördelar och nackdelar.29 
 
Genom att mentalt förflytta sig till framtiden kan konsekvenserna av det valda alternativet 
uppfattas. Man kan föreställa sig hur vardagen skulle utspela sig om man väljer det ena eller 
det andra alternativet. På det här sättet kan långsiktiga konsekvenser observeras till förmån för 
de mer kortsiktiga konsekvenserna.30 Ju färre alternativ man har att välja mellan desto lättare 
blir det att ta beslutet. Som ett första led i värderingsmomentet kan dominerande alternativ 
urskiljas och strykas. Dominerande alternativ är valmöjligheter som har nackdelar som är 
större i förhållande till andra alternativ medan fördelarna ligger på samma nivå med de andra 
alternativen.31 
 

                                                 
24Arlefalk, Nordström, Strukturerat beslutsfattande , 17-20. 
25 Ibid., 17-20. 
26 Hammond, m.fl., Fatta smarta beslut, Malmö, 26-28. 
27 Arlefalk, Nordström, Strukturerat beslutsfattande, 21. 
28 Ibid., 22. 
29 Hammond, m.fl., Fatta smarta beslut, 74. 
30 Ibid., 76-77. 
31 Ibid., 92. 
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Som hjälpmedel kan en konsekvenstabell vid utvärdering av olika alternativ användas. En 
siffra mellan 1 och 5 sätts framför varje alternativ och faktor som undersöks. Ju lägre siffra 
desto bättre alternativ.32 
 
 
Mål                Leverantör 1   Leverantör 2   Leverantör 3   Leverantör 4   Gör själv  
 
 
Pris   
Leveranssäkerhet   
Kvalité 
Kapacitet 
Kapitalbindning 
Kompetens 
 
 
Figur 2. Figuren visar en konsekvenstabell där alternativen kan utgöras av leverantörer och faktorerna av 
motiv samt risker. 33 
 

Implementerat till outsourcingbeslut skulle exempelvis de olika alternativen bestå av olika 
leverantörer av outsourcing varav ett alternativ är valmöjligheten att bedriva avdelningen 
under eget ägande. De olika faktorerna skulle kunna representera variabler som pris, 
kompetens, avtalets utformning, osv. Genom en sådan tabell elimineras de alternativ som är 
dominanta och har högst siffra och man kan koncentrera på de alternativ som ger högst värde. 
 

3.2.4 Resultatgranskning och presentation 

Den sista delen av beslutsprocessen har för avsikt att ge en bild av beslutet och 
konsekvenserna av beslutet projektgruppen kommit fram till. Det måste tydligt framgå i 
presentationen av beslutet hur man kan nå det önskade målet med den lösningen 
projektgruppen tagit fram. En sammanställning av olika osäkerhetsfaktorer måste också 
presenteras. Dessa osäkerheter är faktorer som kan påverka negativt mot målet.34  
 

3.3  Motiv till outsourcing 
Det finns tre grundläggande motiv till varför företag väljer att outsourca eller inte. Det är 
kostnadsmotiv, strategiska motiv och politiska motiv.35  
 

3.3.1 Kostnadsmotiv 

Företag vill i de allra flesta fall kunna uppnå lägre kostnader genom att outsourca en del av sin 
verksamhet som inte är kärnverksamhet. Det är det primära motivet till varför företag 
undersöker möjligheterna att outsourca. När leverantörens kostnader är lägre än det anlitande 
företagets kostnader även då vinst och transaktionskostnader är inräknade uppstår ett 

                                                 
32 Hammond, m.fl., Fatta smarta beslut, 94. 
33 Ibid, 94. 
34 Ibid., 27-30. 
35 Kremic, Tibor. Oya Icmeli, Tukel. Rom, Walter O.  “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, 
and decision factors”, Supply Chain Management, Nov2006, Vol. 11 Issue 6, 468. 
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kostnadsmotiv för att outsourca.36 Anledningen till att utomstående företag kan genomföra 
arbetet till så pass mycket lägre kostnader än det köpande företaget är vikten av 
stordriftsfördelar och specialisering.37 Det visar sig även att den effektivitet, som 
outsourcingen i tänkta fall innebär, även leder till indirekta kostnadsbesparingar. Konkret kan 
det yttra sig i att mindre personal behövs för det tänkta arbetsområdet.38  
 
Lägre personalkostnader är ett vanligt motiv till att outsourca verksamhet och lägga över 
personalkostnaderna på leverantören och endast betala för utfört arbete. Har företaget egen 
anställd personal betalar de lön för den tid de arbetar istället för vad de producerar. Detta gör 
att företaget även betalar för den tid de anställda inte utför någon syssla på jobbet, t.ex. går till 
och från kopiatorn som står i en annan del av lokalen, vilket upprepas flera gånger per dag. 
Ineffektiv arbetstid kostar företaget stora summor. Om tre personer går till och från kopiatorn 
sex gånger per dag och varje tur tar två minuter kostar det nästan 1500 kr/månad för företaget. 
En annan stor kostnad är sådan personal som kommer för sent eller inte utför sina 
arbetsuppgifter på ett effektivt sätt utan är mer intresserad av andra saker på arbetstid. Även 
frånvaro från arbetsplatsen p.g.a. sjukdom eller semester kostar företaget pengar eftersom det 
krävs en omorganisering av den personal som finns eller anställning av vikarie.39 Man kan 
inte outsourca det dagliga kopierandet men det ger en tydlig bild av vilka stora summor som 
kan sparas genom att endast betala för utfört arbete. Inte heller kommer man ifrån all annan 
frånvaro och ineffektivitet, men genom att outsourca delar av verksamheten minimerar 
företaget den här risken och förflyttar den till leverantören av tjänsten. Företaget blir mindre 
känsligt för dessa risker eftersom det är leverantörens skyldighet att leverera oavsett vilka 
extrakostnader som uppstår. 
 
En nyanställning kostar företag stora pengar och företagare talar om det som 
miljoninvesteringar. Det är mycket kostnader i samband med anställningsprocessen. Resurser 
skall sättas på annonsering, urval och intervjuande av de sökande. Speciellt mer 
kompetenskrävande arbetsuppgifter är kostsamma eftersom inlärningsperioden är lång. 
Tidsperioden innan den nya arbetstagaren har fått rutin och kommit upp i full arbetskapacitet 
på sitt nya jobb kan vara upp till ett år.40 Eftersom det är kostsamt att rekrytera ny personal är 
det ett lämpligt läge för företaget att omorganisera och lägga ut funktionen istället för att 
anställa ny personal. På så vis slipper företaget även de avtalshinder om uppsägning som 
finns. 
 

3.3.2 Strategiska motiv 

Det strategiska arbetsfältet innefattar företagets kärnverksamhet.41 Ett företags 
kärnverksamhet är ett område som företaget är speciellt bra på och där man har 
konkurrensfördelar. Det är också ett område som företag inte bör outsourca. För Scania är 
exempelvis kärnverksamheten att tillverka lastbilar och bussar42.  
 

                                                 
36 Kremic, m.fl., “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors”, 468. 
37 Klainguti, Ernest. “Outsourcing comes into fashion”, Banker, 2000, Vol. 150 No. 898, 82. 
38 Fontes, Robyn. “The outsource option”, Folio: The Magazine for Magazine Management, 2000, 112-3. 
39 Sigrid, Ahl., Räkna med personalen, (Sundbyberg: Alfa Print, 2000), 20, 28-31 
40 Ibid., 24. 
41 Kremic, m.fl., “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors”, 469. 
42 http://209.85.129.104/search?q=cache:FmP5Gkb-
UuYJ:www.aktiemarknadsnamnden.se/Uttal/200213.asp+scanias+k%C3%A4rnverksamhet&hl=sv&ct=clnk&cd
=1&gl=se 
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En stor anledning till att det strategiska motivet blir betydelsefullt är att det gör det möjligt för 
företaget att samla alla sina resurser till just sin kärnverksamhet43. Om företaget exempelvis 
outsourcar det som inte är nyckelverksamheten och satsar på sin kärnverksamhet, kan 
företaget allokera sina resurser. Genom att satsa på det som har mest betydelse för företaget 
kan de bli ännu bättre på det de gör. På det här sättet kan företaget stärka sin konkurrensfördel 
inom det område företaget verkar inom.  
 
Strategisk outsourcing genomförs för att marknaden har något att erbjuda till den befintliga 
verksamheten och som kan förbättra företaget, t.ex. teknologi eller kontaktnät. 
Synergieffekter kan tillvaratas, när ett bra samarbete finns, för att nå ett bättre resultat. Det här 
förutsätter att det finns något på marknaden som kan komplimentera den verksamhet som 
finns i företaget.  
 
Stödfunktioner som IT-avdelningar är ofta ganska små även inom medelstora företag och 
möjligheterna för personalen att avancera kan ofta vara begränsade. Arbetet blir också väldigt 
rutinstyrt eftersom arbetsuppgifterna ser lika ut från dag till dag. Detta kan medföra att det blir 
svårt att anställa personal med spetskompetens eftersom de inte ser företaget som en attraktiv 
arbetsplats. Därför kan det vara strategiskt riktigt att lägga ut sådana funktioner för att knyta 
till sig rätt personer.44 
 
Ett strategiskt motiv är också att outsourcing ger nya sociala nätverk som kan bidra med 
information om befintliga och potentiella partners samtidigt som det stärker relationerna. Med 
den informationen blir det lättare att känna till marknaden för att kunna utnyttja den maximalt. 
Företag måste agera och anpassa sig i snabbare takt gentemot kundens begäran och 
outsourcing ses som en lösning på detta problem. Genom en sådan lösning kan man få 
tillgång till högkvalitativa resurser samtidigt som man inte binder upp sitt eget kapital i 
kostsamma investeringar som ökar de fasta utgifterna. Man slipper samtidigt en del av risken 
som överförs på leverantören när man endast utnyttjar t.ex. maskinerna eller personalen när 
det finns ett behov av dem. Kostnaderna blir mer enhetsrelaterade och mindre känsliga för 
varierad efterfrågan på marknaden.45 
 
När man lägger upp sin organisation på detta sätt kan man hålla ner kostnaderna samtidigt 
som man kan hålla en hög kvalité. Utöver detta får ledningen mer tid över för att styra den 
övergripande verksamheten vilket även höjer kvalitén på de produkter eller tjänster som 
stannar inom företaget.46 
 

3.3.3 Politiska motiv 

Ett offentligt ägt bolag har andra motiv för outsourcing än ett privat ägt bolag. Det är också 
orsaken till att företagen inom den offentliga sektorn har ett annorlunda förfarande till 
outsourcing.47 Offentliga bolag drivs mer av sociala faktorer än av ekonomiska faktorer. Ett 
privat forskningsbolag kan ha som mål att upptäcka virus och hälsofaror för att generera 

                                                 
43 Sislian, Eric., Satir, A., “Strategic sourcing: a framework and a case study”, Journal of Supply Chain 
Management, Vol. 36 No. 3, 4-11. 
44 Adermalm, Lars. m.fl., Faktorer som påverkar insourcing- och outsourcingbeslut, Uppsala: Centrum för 
internationella företagsstudier, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen 1998, 27. 
45 Holcomb, Tim. Hitt, M, “Toward a model of strategic outsourcing”, Journal of Operations mangment, 
Mar2007, Vol. 25 Issue 2 
46 Gay Charles, Inside Outsourcing, (London: Nicholas Brealy Publishing, 2000), 10-11. 
47 Kremic, m.fl., “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors”, 469. 
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vinster medan ett statligt forskningsbolag kan arbeta för att upprätthålla en god hälsa i 
samhället.48 K, Tibor m.fl. menar att privata bolag drivs till outsourcing av kostnads- och 
strategi skäl medan statliga bolag drivs av politiska skäl. Ett annat skäl till outsourcing i 
statliga bolag är att det resulterar i ett bättre ansvarstagande.  En undersökning gjord av 
Deakin och Walsh påstår att ansvarstagandet ökar då en funktion som ligger i statligt styre 
outsourcas till ett privat bolag.49 
 

3.4  Risker 
Med risker menar vi sådana faktorer som kan påverka företaget negativt. Outsourcingbeslut är 
förenade med olika typer av risker för företaget. Det kan vara strategiska risker som att välja 
rätt delar att outsourca eller att man förlorar kompetent personal som man vill behålla. Det 
finns också rent ekonomiska risker med att lägga ut sin produktion på en extern leverantör 
med bl.a. felaktiga prisnivåer. Ett tredje område som är känsligt är produkt- och 
informationssekretess som kan bli sämre ifall leverantören har bristfälliga rutiner kring 
hanteringen av dessa uppgifter. 
 

3.4.1 Strategiska risker 

För att ett företag ska kunna vara långsiktigt hållbart i konkurrensen är det viktigt att hålla ett 
bra grepp om kärnkompetensen inom företaget för att kunna överleva på lång sikt. Med detta 
kan sägas att det blir viktigt för företaget att outsourca de delar av verksamheten som inte 
faller in under kärnverksamheten. De gör att företaget kan satsa all sin energi på sin 
kärnverksamhet och det som företaget är bäst på.50 
  
Det är med andra ord viktigt att företaget behåller kontrollen i de viktigaste delarna av 
kärnverksamheten annars finns det risk för att den undergrävs. Det gäller alltså att företaget 
gör en god analys för vilka delar som verkligen kan vara aktuella för att ”läggas ut” på 
entreprenad. Viktigt är också att företaget inte outsourcar den strategiska utvecklingen av 
företaget. Den delen är så pass viktig för ett företag att det finns en betydande risk för att 
företaget går omkull om leverantören av någon anledning upphör med tjänsterna. 
 
När företag skall outsourca verksamhet är det viktigt att man tydligt har definierat vissa saker 
för att veta vad som skall uppnås med beslutet om att lägga ut verksamheten. Ifall det inte 
finns mål och planer blir det svårt för ledningen att organisera det på ett effektivt sätt. Det är 
också viktigt att ha dessa detta klart för sig när det är dags att skriva kontrakt med den nya 
leverantören. Ett dåligt formulerat kontrakt kan bli en källa till konflikter och oklarheter 
mellan företagen. Oklarheter om vad som köparen förväntar sig av leverantören och vad 
leverantören anser är det som kommit överens om i kontraktet kan undvikas med välskrivna 
kontrakt. Det är upp till det företag som skall outsourca att sätta upp villkoren i kontraktet och 
inte det företag som skall bli leverantör. Konflikter gällande kvalité och ersättningar kan 
annars uppstå. Det är därför viktigt med en fortlöpande kontakt mellan ledningarna om detta, 
annars riskeras relationen och företagen blir lidande.51 
 

                                                 
48 Avery, George, “Outsourcing Public Health Laboratory Services: A Blueprint for Determining Whether to 
Privatize and How”. Public Administration Review, 2000, Vol. 60 Issue 4, 330-337. 
49 Kremic, m.fl., “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors”, 470. 
50 Augustson och  Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster, 43. 
51 Charles, Inside Outsourcing, 14-15 
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Ett outsourcingbeslut innebär ofta ganska stora strukturella förändringar och uppmärksammas 
också av allmänheten. Därför är det vanligt att processen genomförs och besluten fattas av 
den högsta ledningen i företaget. Risken finns då speciellt i större företag, där det är långt 
mellan cheferna och den dagliga verksamheten, att det görs felbedömningar om vilken 
kompetens och kapacitet som finns inom det egna företaget och fokus riktas enbart utåt. Detta 
kan leda till att viktig och dyrbar kompetens går förlorad, risken för ett misslyckande ökar 
således. Även om företaget försöker behålla nyckelpersoner kan dessa känna sig svikna och 
väljer att söka en ny anställning hos en ny arbetsgivare eftersom de är eftertraktade på 
arbetsmarknaden.52   
 

3.4.2 Ekonomiska risker 

Minskade kostnader anges ständigt som ett argument för att outsourca verksamhet, men även 
när det gäller den ekonomiska delen finns det risker i avtal. Eftersom marknaden och priser 
ständigt förändras kan det i slutändan bli dyrare än nödvändigt med outsourcad verksamhet 
eftersom kontrakten som skrivs ofta innehåller en prisöverenskommelse. Om prisnivån faller 
på de övriga marknaderna och företaget sitter fast i ett avtal med leverantören med en högre 
prisnivå blir det en för hög kostnad för det köpande företaget.53 Dessa risker är större vid 
längre kontrakt. De ökar också risken för att leverantören inte anstränger sig i lika hög grad att 
tillfredställa köparens behov eftersom kontraktslängden ger honom en trygghet. En trygghet 
som inte finns vid kortare kontrakt när leverantören ständigt riskerar att tappa sin kund. För 
köparen innebär det långa kontraktet mindre flexibilitet och kan bli ett hinder för expansion 
och utveckling av företaget p.g.a. att företaget är uppbundet till en viss leverantör som inte har 
tillgång till den senaste tekniken.54 
 

3.4.3 Säkerhetsrisker 

Att lägga ut sin verksamhet på en leverantör kan också innebära stora risker för sekretess vad 
gäller nya produkter men även befintliga produkter. Genom att t.ex. tillåta en extern aktör få 
tillgång till deras unika teknologi som det har satsats stora summor på i FoU-kostnader ökar 
risken. Risken för att någon skall stjäla eller sälja vidare denna teknologi till den svarta 
marknaden blir större än om den ligger kvar inom företaget.55 Företaget måste säkerställa att 
informationen om deras produkter eller andra uppgifter som lämnas ut hanteras på ett säkert 
sätt hos leverantören. Det skall även finnas med i kontrakten hur informationen skall hanteras, 
då kan köparen ställa ekonomiska krav på leverantören ifall informationen hanteras på ett 
sådant sätt att det skadar företaget. Personalen hos leverantören har inte samma lojalitet mot 
företaget som en egen anställd och kan komma att utnyttja informationen för egen vinning.56  
 

3.5 Prismekanism och transaktionskostnader 
Prismekanismen eller marknadsekonomin fungerar genom utbud och efterfrågan. När priset 
på varan eller tjänsten som leverantören erbjuder motsvarar det pris som köparen är villig att 
betala för den matchar, uppstår ett köp eller en s.k. transaktion.57 När företag skall outsourca 

                                                 
52 Tafti, Mohammed. “Risks factors associated with offshore IT outsourcing”, Industrial Management & Data 
Systems, 2005, vol. 105, issue 5, 555. 
53 http://searchcio.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid19_gci969313,00.html 
54 Tafti, “Risks factors associated with offshore IT outsourcing”, 551-552.  
55 http://news.com.com/The+hidden+risk+in+outsourcing+overseas/2010-1071_3-5842317.html 
56 Tafti,  “Risks factors associated with offshore IT outsourcing”, 553 
57 http://en.wikipedia.org/wiki/Price_mechanism 
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letar de efter en leverantör som kan producera till det pris som efterfrågas. Detta innebär att 
leverantören eller entreprenören, som R.H. Coase kallar den, som åtar sig något är tvungen att 
producera till lägre kostnad än köparen själv kan göra. Därför tvingas leverantören hitta 
effektivare metoder för produktionen av varan eller tjänsten. Annars finns möjligheten att 
uppdraget går till någon annan. För att kunna utnyttja prismekanismen uppstår det kostnader 
för det köpande företaget eftersom det krävs att det rätta priset för en vara eller tjänst blir känt 
för ledningen. För att erhålla den informationen tvingas företaget betala anställda eller 
konsulter för den tid det tar att upptäcka detta pris. Dessa kostnader kallas också för dolda 
kostnader.58  
 
När företag flyttar sin produktion till en extern leverantör görs det efter kalkyler som är 
baserade på att allt fungerar smärtfritt även i fortsättningen. Det uppstår ändå lätt extra utgifter 
i samband med en flytt och speciellt när det är fråga om att flytta produktionen till ett annat 
land. Kulturella skillnader kan orsaka mycket merarbete för att rätta till missförstånd och 
kräver också många resor till och från fabriken. Dolda kostnader tas sällan med i kalkylerna 
inför outsourcingbeslut vilket kan leda till att företaget missbedömer lönsamheten i beslutet.59 
Att välja leverantör kostar 1-10 % av värdet på affären som skall genomföras och ytterligare 
2-3 % i transaktionskostnader. Kostnaderna för att bli av med den egna personalen kommer 
också att kosta en del i avgångsvederlag eller minskad produktivitet fram till verkställandet.60 
 
Om det finns få aktörer på marknaden och det dessutom finns en osäkerhet om framtiden 
kommer transaktionskostnaderna att bli höga. Det är svårt att skriva kontrakt som täcker alla 
möjliga delar som berör framtiden.  Dessutom kommer parterna att försöka få så fördelaktiga 
avtal som möjligt vilket innebär svårare kontraktsförhandlingar.61 
 
Det uppstår även kostnader för kontraktsförhandling. Kortare kontrakt innebär fler 
förhandlingar och således högre transaktionskostnader. Korta kontrakt går även att göra mer 
specifika och behålla en större kontroll över leverantören. Ur arbetarnas synvinkel är långa 
kontrakt att föredra vilket också sänker transaktionskostnaden men då går inte kontrakten att 
detaljstyras utan sätter mer ramar än regler som med tiden kräver kontinuerlig uppföljning och 
styrning.62  
 

3.6 Rationellt informationssökande 
När vi fattar beslut gör vi det genom att bedöma den information vi har att tillgå vid 
beslutstillfället och sedan agerar vi på ett visst sätt utifrån den informationen. Inför ett 
outsourcingbeslut behöver man inhämta information för att kunna välja mellan olika 
alternativ. För att få fram rätt information är det viktigt att först gå igenom vad som redan är 
känt om den situation som råder och skapa sig en klar bild av den, och därefter gå vidare med 
att ta fram ny information.63 Hur mycket information som skall tas fram om olika alternativ 
måste bedömas på ett rationellt sätt. Det måste vara motiverat ur ekonomisk synpunkt att 
inhämta all information. För att det skall vara ekonomiskt måste således all ytterligare 
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information generera en större besparing än vad själva informationssökandet kostar företaget. 
Att söka efter information som inte används eller som redan existerar är irrationellt och ej 
ekonomiskt. Rationella beslut kan fattas när företagsledningen har tillräcklig information om 
samtliga alternativ. Den kommer dock aldrig att ha all information eftersom det alltid finns 
något som går att ta reda på men kanske inte är ekonomiskt försvarbart.64  
 
En brist med informationssökandet är ofta att vi människor och därmed företagsledningar 
helst söker information som kan bekräfta våra egna uppfattningar och verklighetsbilder. 
Företagsledare har ofta en förmåga att till det yttersta försvara sina idéer och 
problemlösningar från alla eventuella motangrepp. För att försvara den kommer information 
som stöder den egna åsikten att fokuseras tills den visar sig vara felaktig. Det handlar ofta om 
prestige när ledaren inte vill acceptera att den ursprungliga tanken inte kan motiveras genom 
den information som finns till hands. Företagsledarens uppgift är istället att agera objektivt 
och se till att rätt information om samtliga alternativ tas fram för att skapa en rättvisande bild 
av situationen.65  
 
Enligt Wahlund är det rationella sättet att söka information att försöka inhämta sådana 
uppgifter som kan omkullkasta de beräkningar och föreställningar som finns inför beslutet. 
Om ledningen inte hittar sådan information så är det mer troligt att deras beräkningar stämmer 
än om de hittar mycket information som pekar på andra resultat än de väntade.66     
Vi har också inlärda föreställningar som både kan hjälpa oss i vår bedömning av information 
och vilseleda oss att göra ett orationellt beslut. Även emotionella faktorer kan vilseleda oss 
från rationella beslut.67  
 
Vid outsourcing är det viktigt att företagsledningen noggrant överväger samtliga alternativ 
som är möjliga och att de fattar beslut från en så objektiv och rationell utgångspunkt som 
möjligt för att inte låta förutfattade meningar styra informationssökandet. För företagets del är 
det av vikt att inte emotionella faktorer tillåts styra beslutsprocessen men i verkligheten kan 
nog sådana faktorer tänkas förekomma eftersom även sociala ansvarsfrågor kan spela en roll 
vid beslut som berör företagets arbetstagare. Att informationssökning görs av externa 
konsulter är säkert också ganska vanligt inom näringslivet och det är då intressant att se 
utifrån vilka förutsättningar dessa söker information åt ledningen. Försöker dessa konsulter 
bekräfta eller förkasta ledningens planer? 
 
Information som hittas kan också presenteras på olika sätt och det har konstaterats att vi 
utifrån olika presentationer av samma situation fattar olika beslut. Statistik kan tolkas på olika 
sätt beroende på hur den presenteras för oss.68 Ett klassiskt exempel är att man fyller ett glas 
med vatten och sedan dricker upp hälften. Är nu glaset halvfullt eller halvtomt? Beroende på 
hur man ser det kanske kan agerandet efteråt vara olika. Ifall det är halvfullt gör man kanske 
ingenting medan om det är halvtomt kanske man fyller på det igen. Det går alltså att 
manipulera oss människor genom att presentera problem på olika sätt fastän den verkliga 
situationen är likadan i båda fallen. 

                                                 
64  Richard Wahlund, Att fatta beslut under osäkerhet och risk, (Stockholm: Norstedts förlag, 1996), 19. 
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3.7 Rationellt beslutsfattande 
Att fatta rationella beslut har lite olika innebörd beroende på ifall det är frågan om beslut som 
berör en enskild individ eller om det berör ett företag. Gemensamt för båda är att det 
rationella beslutet syftar till att ge maximal utdelning eller nytta av vårt handlande. Vid beslut 
på individnivå kan mer själsliga aspekter vägas in t.ex. att ha ett arbete som är intressant är 
viktigare än lite högre lön, medan rationella beslut för företag syftar till att utnyttja resurserna 
så bra som möjligt och därigenom maximera sin vinst. Genom att välja det alternativ som ger 
den högsta vinsten och den högsta ökningen av företagets tillgångar agerar ledningen 
rationellt. En företagsledning kan aldrig vara helt säkra på att det beslut de fattar kommer att 
resultera i förväntat utfall, utan de tar alltid en viss risk när de fattar ekonomiska beslut. För 
att då fatta ett rationellt beslut måste de ta i beaktande den sannolikhetsgrad som finns för ett 
förväntat utfall och välja det alternativ som mest sannolikt beräknas maximera vinsten.69 
 
Enligt en rationell synvinkel är varje krona lika mycket värd oberoende av vad man relaterar 
den till, exempelvis är en krona lika mycket värd för en miljonär som för en student trots att 
deras ekonomiska vardag oftast skiljer sig markant. Verkligheten är dock inte alltid rationell 
utan vi tenderar att värdera pengar olika beroende på hur mycket vi har och hur mycket vi 
spenderar.70 Detta kallas för ”avtagande marginalnytta” och innebär att ju mer man har, 
förtjänar eller på annat sätt äger så minskar den upplevda vinsten av en ökning av dessa.71  
För företag kan detta sägas innebära att en ökning av vinsten med en miljon upplevs som mer 
värt av ett litet företag än av ett stort företag trots att denna miljon objektivt sett är lika 
mycket pengar.  
 
För att kunna fatta rationella beslut krävs att företagsledningen på ett klart och tydligt sätt 
ställer upp mål för vad som skall uppnås med beslutet. Målen kan vara flera till antalet och då 
rangordnas målen efter de önskemål och krav som finns på vad beslutet skall leda till. Efter att 
målen är tydligt uppställda gäller det att inhämta information om olika handlingsalternativ 
som vid outsourcing kan röra olika tänkbara leverantörer samt olika delar av den egna 
verksamheten. Genom att jämföra de olika alternativ som tas fram med de mål som har ställts 
upp kan ett rationellt beslut tas om vilket av alternativen bäst motsvarar de uppställda 
förväntningarna. När sedan beslutet tagits om vilket alternativ som bäst motsvarar målen 
behöver en riskanalys göras för att säkerställa att inte det inte uppstår negativa konsekvenser 
efteråt. Dessa kan undvikas genom att ledningen är medveten om vad som behöver åtgärdas 
för att undvika dessa.72    
 

3.7.1 Begränsad rationalitet 

Företag verkar ofta på osäkra marknader som ständigt genomgår en förändring vilket innebär 
att det alltid är svårt i praktiken att fatta helt rationella beslut. Besluten kommer istället att 
fattas med en varierande grad av begränsad rationalitet. Enligt Herbert Simon är det dock inte 
helt nödvändigt att följa det som anses rationellt i alla lägen. Det beror på att företagen verkar 
på en marknad som ser ut på ett visst sätt och för att överleva på den marknaden krävs det en 
viss prestation av företaget. Så länge företaget kan prestera tillräckligt bra och undvika 
farorna på marknaden kommer de att överleva. Simon menar alltså att företaget arbetar utifrån 
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att tillfredsställa de krav som ställs på det för dess överlevnad istället för att alltid arbeta 
utifrån att maximera vinsten enligt expected utility som presenteras senare.73  
 
Att fatta fullständigt rationella beslut är något som företagsledningen bör sträva efter men att 
fatta ett helt rationellt beslut är sällan möjligt eftersom det alltid kommer att finnas vissa 
begränsningar som kommer att medföra en viss osäkerhet vid beslutet. Vid 
informationsinhämtningen kan det framkomma uppgifter som motsäger varandra eller så kan 
den information som finns tillhanda vara inaktuell vid tidpunkten för beslutet. För mycket 
information kan också leda till problem med att sortera det viktiga för situationen. En stor 
mängd information kräver också mycket tid och kräver stora resurser för att sortera och att 
välja ut rätt information. För en företagsledning är tiden och företagets resurser som står till 
förfogande för ett visst beslut begränsad och därför kan den välja en förenklad modell för 
informationsbedömningen.74 
 
Ett sådant förenklat sätt att hantera information kan vara att företagsledaren använder sin 
känsla, heuristiska förmåga eller mentala fördomar om ämnet när han eller hon bearbetar 
informationen. Företagsledaren kan ha en för stor tilltro till en viss typ av arbetssätt eller 
produktionsmetod vilket leder till att ett visst alternativ kommer att gynnas. Det har visat sig i 
forskning att det är mycket vanligt att vi använder oss av dessa mentala bilder när vi fattar 
beslut. Det betyder att vi inte följer de regler som definierar ett strikt rationellt beslutsfattande 
utan att vi istället till viss del påverkas av psykologiska faktorer som känslor och intryck.75  
 
För att möta de begränsningar av tid och resurser som kan föreligga under beslutsprocessen 
kan företagsledningen välja att använda sig av experter och konsulter som har tidigare 
erfarenhet av liknande beslut. Ledningen kan också nöja sig med den information som finns 
och istället analysera vilka eventuella faror som varje alternativ kan föra med sig och utarbeta 
en reservplan för en sådan situation. Ifall ledningen inte väljer någon av dessa sätt att agera 
betyder det att den väljer att bortse från de risker som finns och agerar istället på känsla och 
tro på att det beslut som fattas är det rätta för företaget.76 
 
Genom att bedöma omgivningen kan en annan form av rationalitet användas som liknar den 
som beskrevs tidigare. Persson beskriver en viss typ av rationalitet, ”ekologisk rationalitet”, 
som klassar rationaliteten utifrån hur väl en viss handling fungerar i sin omgivning. Om ett 
beslut är rationellt eller inte beror på hur väl det fungerar i sin omgivning.77 Att jämföra sina 
handlingar utifrån omgivningens normer och förutsättningar är något som frekvent 
förekommer inom näringslivet. Börsbolag jämförs ständigt med sina konkurrenter inom 
branschen och deras ekonomiska berättelser ställs mot varandra för att finna styrkor och 
svagheter som kan härledas till de enskilda bolagen.  
 
Att handla helt rationellt utifrån de teorier som finns för att skapa den största möjliga nyttan 
för företaget kan också ses som onaturligt inom branschen. Det kan handla om förslag som är 
så rationella och banbrytande att omgivningen inte förstår dem eller anser dem som konstiga. 
För företag är det vikigt att deras handlande inger förtroende till ägare och finansiärer. Då 
kanske man inte vill klassas som konstigt och äventyra sin position. Persson tar ett upp ett 
exempel med en paranoid person som handlar rationellt enligt alla teorier men inte uppfattas 
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som rationell av samhället. Rationalitet bedöms utifrån vad som anses normalt.78 På samma 
vis blir företagets handlande bedömd av marknaden och ett rationellt beslut kan därför leda 
till negativa konsekvenser. 
 

3.7.2 Expected utility theory 

Expected utility theory utarbetades av Morgenstern och von Neumann 1944 och den beaktar 
den totala nyttan eller vinsten som uppstår genom ett visst beslut och inte enbart till det som 
beslutet rör. Den tar även med den inbyggda motvilja mot att ta risker som vi människor har 
och dessutom utgår den ifrån att marginalnyttan är avtagande vilket förklarades tidigare. 
Enligt Wahlund kan det inte allmänt sägas att vi människor följer denna teori när vi fattar 
beslut eftersom vi inte ser till de totala tillgångarna när vi fattar beslut. Detta förklarar han 
genom ett exempel på hur vi agerar olika i två köpsituationer där vi i båda fallen kan spara 
60kr genom att gå till en annan butik. I ena situationen skall du köpa en dator och i den andra 
en skjorta. För att spara dessa 60kr tvingas du till samma ansträngning, d.v.s. gå till den andra 
butiken. Det enda som skiljer i situationerna är priset. Det är dock mer sannolikt att du går till 
den andra butiken för att köpa skjortan än datorn. Den upplevda vinsten är större när du köper 
skjortan 60 kr billigare än när du köper dator eftersom vi ofta räknar besparingen i relation till 
summan av köpet. I bägge fallen har vi 60kr mer i totala tillgångar som vi kan spendera på 
andra saker genom att välja den andra butiken, i enlighet med expected utility theory, men vi 
ser det ändå som en större vinst vid skjortköpet.79   
 
För en företagsledning kan denna situation mycket väl uppstå i en process där beslut om 
outsourcing skall fattas. Enligt detta exempel är referenspunkterna, i detta fall priset, viktiga 
vilket kan betyda att ledningen inte tänker rationellt när val av enheter som skall läggas ut 
väljs. När ledningen gör bedömningen att en miljon kronor kan sparas genom att lägga ut en 
produkt eller tjänst kan verksamhetens storlek spela roll. Om samma miljon kan sparas på en 
verksamhet med 10 miljoner i omsättning som på en med 100 miljoner i omsättning, är det 
troligare att man bara väljer att lägga ut den första. Detta eftersom den upplevda besparingen 
är större trots att de totala tillgångarna skulle öka lika mycket.    
 

3.7.3 Prospekt teorin 

Den teori som förklarar vårt beteende att inte se till den totala nyttan eller vinsten som 
expected utility theory utgår från att vi gör kallas för prospektteorin. Enligt denna teori är vi 
mer fokuserade på den specifika förändring i vinst eller nytta som våra beslut resulterar i. Här 
fastställer vi inför ett beslut en referenspunkt genom att analysera den givna situationen. 
Sedan jämför vi skillnader mellan referenspunkten och den förändring som antingen är positiv 
eller negativ jämfört med vår utgångspunkt. Enligt denna teori är vi mer känsliga för negativa 
förändringar, vilket innebär att en förlust med en krona uppfattas som mer negativt än en 
krona i vinst är positivt. Teorin pekar också på vår förmåga att överskatta små sannolikheter 
t.ex. vinna på lotto medan vi undervärderar sannolikheten att förlora vilken är mycket stor. Vi 
tenderar också att värdera våra vinstmöjligheter mer subjektivt ju högre den möjliga vinsten 
är.80 För en företagsledning kan det således enligt prospektteorin uppstå en situation där olika 
alternativ för outsourcing inte jämförs på ett objektivt sätt. Alternativ kan komma att värderas 
på ett subjektivt sätt där de alternativ med stora vinster men mindre sannolikt utfall värderas 
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som mer attraktiva än alternativ där vinsten är något lägre men sannolikheten för att den 
verkligen uppstår är betydligt högre. Tanken är rationell eftersom ledningen strävar efter 
maximal vinst men den är rationell på ett annat sätt än enligt expected utility theory eftersom 
det är förändringen som värderas. 
 

3.8 Psykologins påverkan vid beslut 
Människors beslutsfattande är förankrat i utvecklingen av omedvetna metoder. J.S Hammond 
m.fl., kallar detta för heuristiska metoder. Dessa heuristiska metoder har att göra med vårt 
tankesätt och hur hjärnan gör bedömningar av olika situationer. Exempelvis gör vi en 
bedömning av avståndet av ett föremål då vi betraktar det. I bedömningen har det stor 
betydelse för bedömningen om föremålet är tydligt eller otydligt. I en del fall kan vi göra 
feltolkningar av situationer och det leder till att man gör ett felaktigt beslut. Det bästa sättet att 
undvika dessa psykologiska fällor är att försöka vara så medveten som möjligt av att de 
finns.81 
 

3.8.1 Ankringsfällan 

Ankringsfällan handlar om att beslutsfattare blir oerhört styrda av den första informationen de 
kommer i kontakt med. En person som ska inhandla ett konstverk som saknar ett precist 
marknadsvärde kommer med all sannolikhet att styras av det utropspris som försäljaren 
fastställer. Dennes uppfattning av priset blir förankrat i utropspriset. För att inte bli för 
påverkad av förankringen gäller det att förbereda sig väl, se problemet utifrån olika perspektiv 
och hämta åsikter och information från olika sorters människor.82 
 

3.8.2 Grundfrekvensfällan 

Om ett beslut ska tas är det viktigt att ta hänsyn till verkliga statistiska siffror. Det handlar om 
att ta hänsyn till grundfrekvensen. Grundfrekvensen kan beskrivas på ett enkelt sätt. En man 
som beskrivs som tillbakadragen arbetar antingen som bibliotekarie eller försäljare. Hur stor 
sannolikhet är det att han är bibliotekarie? De flesta personer svarar att de är övertygade om 
att han bör vara bibliotekarie. Men felet som majoriteten gör vid ett sådant beslut är att de inte 
tagit hänsyn till grundliga statistiska data. Den största viktiga informationen som man bör ta 
hänsyn till är att antalet manliga försäljare är betydligt fler än antalet manliga bibliotekarier. 
En uppskattning skulle kunna vara att antalet manliga försäljare är 100 gånger fler än antalet 
manliga bibliotekarier. Bara den statistiken gör att sannolikheten för att personen är 
bibliotekarie är en procent. För att skydda sig mot den här typen av misstag bör man alltid 
göra en logisk sannolikhetsbedömning som grund för sitt beslut.83 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81 Hammond mfl, Fatta smarta beslut, 200-201. 
82 Ibid., 203-204. 
83 Ibid., 219-220. 
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3.9 Sammanfattning av beslutsprocessen 
    
 
 
 
 
     Psykologiska faktorer 
       påverkar  
      beslutsprocessen 
      -Ankringsfällan 
      -Grundfrekvensfällan                             Problemdefiniering 
      -Expekted utility                                       
      -Prospektteorin 
 
 
    Fördelar:                   Risker: 
    - Kostnadsbesparingar                  -Förlust av kärnkompetens 
    - Förhöjd kvalité                   Informationssökning                - Högre kostnader 
    - Personal förstärkning                                          - Lägre moral 
    - Etc                   - Etc 
 
                   Nej 
                                                                          Ja 
                                                                   
    Faktorer:                                      Processen avslutas 
    -Kostnader                                        Värdering av information leder  
    -Miljö                    till olika alternativ 
    -Strategi 
    -Utmärkande kännetecken 
    -Etc                                                                 
 

Utvärdering av  
                                                                               alternativ  

                                                   
 
 
 
 
                                                                                 Beslut 
 
 
Figur 3. Figuren sammanfattar beslutsprocessens olika delar från problemdefiniering till beslut. (Figuren 
är en omarbetad modell med inspiration från ”Outsourcing decision framework”)84 

 
Först upptäcker företaget ett motiv, ett skäl, till att outsouring skulle kunna användas. 
Företaget definierar ett problem vilket utgör grunden till att företaget inleder en 
informationssökningsprocess. Sedan undersöker företaget vilka fördelar som skulle kunna 
uppnås med outsourcingen. Det rör sig om fördelar såsom kostnadsskäl, förhöjd kvalité mm. 
Mot fördelarna måste företaget ställa de risker som förknippas med outsourcingen. Det 
innebär att företaget bland annat undersöker risken för att kostnaderna inte blir högre än innan 
och att företaget inte outsourcar sin kärnverksamhet så att kontrollen förloras. Överväger 
fördelarna fortfarande börjar företaget i det här skedet titta på vilka funktioner som är aktuella 
för outsourcing. Informationssökningen styrs av undermedvetna psykologiska faktorer. Dessa 
faktorer utgör teorier om grundfrekvensfällan och ankringsfällan men även teorierna kring ett 

                                                 
84 Kremic, m.fl., “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors”, 468. 
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rationellt beslutsfattande. Värderingen av den information som företaget samlat in leder sedan 
till att företaget står inför olika alternativ. Alternativen analyseras och värderas sedan 
exempelvis genom en korstabell eller liknande utvärderingsmodell för att kunna avgöra vilket 
alternativ som ger högst nytta innan det slutliga beslutet tas. 
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4 Praktisk metod 
Detta kapitel behandlar det tillvägagångssätt som har använts vid insamling av information 
och data. Vidare behandlas hur vi har bearbetat och funnit den data och teorier som denna 
uppsats bygger på.  
 

4.1 Sekundärkällor 
Materialet till denna uppsats har vi funnit i vetenskapliga artiklar, rapporter, kurslitteratur och 
facklitteratur. Litteraturen behandlar områden som outsourcing, informationssökning och 
beslutsfattande. Även information från Internet har använts i uppsatsen.  
 
Vetenskapliga artiklar har vi funnit med hjälp av Universitetsbibliotekets (UB) 
artikeldatabaser Emerald och Business Source Premier (EBSCO). Sökorden vi har använt oss 
av har varit beslutsprocess, outsourcing, decision, risk och information. För att minska antalet 
sökträffar begränsade vi sökandet till endast de artiklar som går att få fram i fulltext samt att 
sökorden skall vara nyckelord satta av författaren. Urvalet har sedan skett utifrån rubrik och 
sedan genom att läsa abstrakt. Sen har vi avgjort huruvida artikeln kunde vara intressant för 
vårt ämne eller inte. Eftersom vi har begränsat vårt sökande till dessa databaser och sökord 
kan vi ha missat teorier som skulle ha gett oss mer bredd till uppsatsen.  
 
Den tryckta litteraturen har vi hittat på UB genom att söka i ALBUM på tidigare nämnda 
sökord plus sökorden metod och kvalitativ metod. Urvalet har skett efter tillgänglighet på 
böcker och rapporter och vår bedömning av relevans för ämnet. Den tryckta litteraturen består 
av rapporter och böcker om outsourcing skrivna av personer med egna erfarenheter av ämnet. 
Rapporterna som använts är gjorda i Sverige på svenska universitet och högskolor. Vi har inte  
hämtat all information från ursprungskällan utan använder oss ofta enbart av sekundärkällan 
vilket kan vara negativt eftersom författaren då har gjort sin tolkning av ursprungskällan. En 
bok var också mycket gammal vilket gör att den information som hämtats därifrån kan vara 
inaktuell. 
 
De Internetkällor som vi refererar till har vi hittat genom sökmotorn Google.  
Uppsatsdatabasen uppsatser.se har fungerat som vägledning i inledningen av källsökandet för 
att finna relevanta källor för ämnet.  De ord som vi har använt oss av på Google är 
beslutsprocess, outsourcing, informationssökning, transaktionskostnad, risk och motiv. 
Urvalet här har i första hand skötts av sökmotorn eftersom vi i de flesta fall endast har beaktat 
de 20 högst rankade länkarna. Internetkällornas trovärdighet kan också ifrågasättas eftersom 
de inte genomgått en kritisk bedömning innan publicering. Vi har bedömt dem som tillräckligt 
tillförlitliga för att kunna användas som källmaterial till vår uppsats och endast använt dem 
som komplement till andra källor.       

4.2 Urval 
Urvalsprocessen syftar till att finna personer som är av intresse för vårt ämne och som kan 
bidra med relevant information. Personerna skall också vara representativa för en bredare 
population. För att göra rätt urval är det viktigt att tänka på vad det är man vill undersöka och 
få ut av sina intervjupersoner och sen sätta upp parametrar för att göra sitt urval.85 Våra 
kriterier på de personer som vi ville ha med i studien var att de skulle ha en ledande position 
inom företaget med direkt insyn i beslutsprocessen vid outsourcing för att kunna bidra med 

                                                 
85 Mason, Qualitative researching, 84-89. 
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relevant information till vårt ämne. Vi ville även att personerna skulle vara verksamma inom 
olika branscher och typer av företag för att de skulle bli mer allmänt representativa än ett 
branschbaserat urval. Genom att sätta upp dessa kriterier har vi kunnat göra ett strategiskt 
urval för att finna personer. 
 
Vår urvalsmetod kan betecknas som ett bekvämlighetsurval, vi har valt intervjupersoner 
utifrån tillgänglighet på de företag som hade outsourcad verksamhet. Det finns dock inslag av 
kedjeurval eftersom vi hos de företag som inte hade outsourcad verksamhet fick förslag på 
andra företag eller personer som kunde vara intressanta för oss.86 Vi har inte gjort ett 
sannolikhetsurval för att få en statistiskt representativ grupp utan intervjuat de personer som 
vi har haft möjlighet till. Sannolikhetsurval är sällsynta när det gäller kvalitativa studier och i 
vårt fall fanns det inget register att göra urvalet i eftersom vi inte funnit någon förteckning 
med företag som har outsourcad verksamhet.87   
 
Vi antog när vi började med urvalet att outsourcingbeslut är vanligare i större företag än i små 
och att besluten även är större och mer komplicerade i dessa företag. För att hitta företag som 
har outsourcad verksamhet letade vi i databasen Affärsdata efter företag med fler än 50 
anställda. Vi begränsade även urvalet till företag i Umeåregionen eftersom vi ville ha 
möjlighet att genomföra fysiskt närvarande intervjuer och undvika telefonintervjuer. Utifrån 
sökresultatet valde vi ut tio företag som vi tog kontakt med för att fråga om de hade 
outsourcad verksamhet eller inte. När vi sedan fick kontakt med företagen frågade vi vem som 
var mest lämplig att intervjua. Av de tio kontaktade företagen var det fem som hade 
outsourcad verksamhet och ville delta i vår studie. Det sista företaget fann vi genom ett tips 
från ett av de företag som inte hade outsourcad verksamhet. Detta företag outsourcar inte 
själva verksamhet utan levererar istället tjänsterna som andra outsourcar. Detta företag ville vi 
intervjua för att få information från ett annat perspektiv. Vi ansåg att de kunde bidra med 
värdefull information om speciellt informationsunderlag, vilka motiv som företagen har samt 
om de kan påverka besluten.  
 
Hur många personer som skall intervjuas är också en fråga som behöver besvaras. I 
kvalitativa studier används ofta ganska små urvalsgrupper eftersom det tar mycket tid och 
även mycket pengar att genomföra intervjuer med många personer. Hur stor grupp som skall 
intervjuas avgörs av syftet med studien. Urvalet behöver vara så stort att det är möjligt att 
göra teoretiska jämförelser och dra slutsatser utifrån det.88 När vi inledde vårt urval av 
bedömde vi att vi behövde hitta fem till sju intervjupersoner som passade in på våra kriterier.  
Vi ansåg detta som ett lämpligt antal för att kunna göra teoretiska jämförelser och dra 
slutsatser om hur beslutsprocessen genomförs. 
 

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Insamlingen av empiriskt material har skett genom kvalitativa intervjuer med personer med 
ledande funktioner inom medelstora företag i Umeå och närliggande kommuner. Med 
kvalitativ intervju menas att intervjupersonen inte är styrd i så stor utsträckning av 
intervjuaren utan att den har mer utrymme att fritt berätta vad han eller hon känner är viktigt 
kring ämnet.  
 

                                                 
86 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 587, 590. 
87 Ibid., 349. 
88  Mason, Qualitative researching, 95-96.  
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Kvalitativa intervjuer kan vara helt ostrukturerade där intervjuaren endast har vissa 
samtalsområden antecknade eller semistrukturerade med en intervjuguide med mer specifika 
frågor. Den semistrukturerade intervjun är ändå flexibel eftersom det inte är nödvändigt att 
följa guiden helt och hållet utan intervjuaren har stor frihet att ta frågorna i annan följd 
beroende på hur samtalet utvecklas och har även möjlighet att ställa följdfrågor utanför 
guiden. Det är även tillåtet för intervjupersonen att avvika från den ursprungliga frågan ifall 
han känner att det är något som är viktigt för ämnet.89 En strukturerad intervju skiljer sig från 
den kvalitativa genom att intervjuaren använder ett uppgjort frågeschema som följs utan 
avvikelser för att samtliga respondenters svar skall kunna jämföras. Frågorna kan vara slutna 
med färdiga svarsalternativ och blir då som en muntlig enkätundersökning.90   
   
Eftersom vårt syfte är att få en större inblick i och förklara faktorerna i beslutsprocessen kring 
outsourcingbeslut är det viktigt för oss att få fram intervjupersonens egna erfarenheter, 
ståndpunkter och kunskaper som denne besitter om beslutsprocessen. Förutsättningarna för 
företagen vid outsourcingbeslut är också av varierande natur beroende på ägarstruktur, 
bransch och andra unika egenskaper som inverkar på beslutet. Eftersom vi vill förstå de mer 
djupgående orsakerna kring besluten lämpar sig den kvalitativa intervjumetoden bättre för vår 
undersökning än den strukturerade. Vårt deduktiva angreppssätt gör att en semistrukturerad 
intervjumetod lämpar sig bäst för vårt syfte.  
 

4.4 Intervjufrågorna 
Intervjufrågorna speglar frågeställningar i den teori som vi presenterat. Frågorna har 
konstruerats och skrivits ned löpande under teoriskrivandets gång. Frågorna har placerats i en 
logisk ordningsföljd. Språket i frågeformuleringarna är i huvudsak enkla och begripliga och 
dem har även justerats för att passa just det företag vi intervjuar. Ledande frågor har undvikits 
till följd av att undvika att styra intervjupersonens respons. 
 
Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod när vi har samlat in vårt 
material. Detta har vi gjort eftersom vi har ett deduktivt angreppssätt och därför till viss del 
behöver styra samtalet för att få svar på de frågeställningar och teorier som vi har utgått ifrån. 
Med en helt ostrukturerad intervju skulle risken ha varit stor att vi inte fått svar på de 
frågeställningar vi hade att utgå ifrån eller glömt bort vissa delar. Eftersom vi inte är så pass 
vana intervjuare att vi anser oss ha förmågan att styra samtalet utan en frågeguide. Vi har 
dock varit mycket flexibla under intervjun och låtit intervjupersonen berätta utan att avbryta. 
Vi har också omformulerat frågorna under intervjuns gång för att samtalsrytmen inte skulle 
bli lidande.  
   

4.5 Genomförande av intervjuerna 
Vid den första telefonkontakten med företagen presenterade vi oss själva som 
ekonomstuderande vid Umeå universitet och berättade vidare att vi höll på att skriva en C-
uppsats i företagsekonomi. Vidare informerade vi att uppsatsen behandlade hur 
beslutsprocessen kring outsourcing ser ut hos företag.  
 
Att finna företag som var villiga att ställa upp var en ganska omständlig process. Vid flertalet 
tillfällen har vi även kopplats runt till olika befattningshavare inom företaget innan vi tillslut 

                                                 
89 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 361-362. 
90 Ibid., 135-137. 
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fått tag i rätt person att besvara intervjun. Vi klargjorde även att den intervjumanual, som 
ligger till grund för intervjuerna, kunde skickas via e-post till intervjupersonen för att denne 
sedan skulle kunna ta ställning till om han eller hon skulle vilja delta i undersökningen. Efter 
dessa klargörande visade det sig vara lättare att få till stånd en intervju. 
  
Vi har båda två varit närvarande vid alla intervjutillfällen förutom telefonintervjun där vi av 
praktiska skäl inte kunde utföra intervjun tillsammans. Detta dels för att kunna diskutera 
sinsemellan om vi uppfattat intervjuerna likartat men också för att vi båda haft viljan att vara 
närvarande vid intervjuerna. Det kan ofta fungera som ett bra stöd och en bredare 
informationsmängd om man är två personer som intervjuar istället för om en person 
intervjuar91.  
 
Vid samtliga intervjuer har vi använt oss av en bandspelare. Används en bandspelare kan man 
lyssna till intervjun flera gånger och skriva ut intervjun. Det är lättare att upptäcka sina egna 
misstag som går att ändra på till den nästa intervjun som står på tur. Intervjuaren slipper göra 
en massa anteckningar och kan koncentrera sig helt på intervjupersonen.92 
 
Någonting som är viktigt vid kvalitativa intervjuer är att försöka förlägga intervjuerna på 
platser där man inte behöver bli störd på. Det allra bästa är att hitta en avskiljd plats där det är 
lugnt och där inga telefoner ringer. Om intervjun utförs på intervjupersonens kontor finns det 
risk för att denne blir störd av andra medarbetare som kanske knackar på dörren för att 
överlämna papper.93 Det är viktigt att den som blir intervjuad kan känna sig trygg i den miljö 
där intervjun äger rum. Det finns för och nackdelar med i stort sett alla platser men oberoende 
av var intervjun äger rum, är det betydelsefullt att man vid analysen tar hänsyn till vilken 
påverkan som lokalen hade på intervjun.94  
 
Efter att intervjun har tagit slut har vi låtit bandspelaren stå på en stund då vi packat ihop för 
att försöka få ytterligare information. Om man låter bandspelaren stå på efter en genomförd 
intervju kan det leda till att ytterligare information erhålles då intervjupersonen kanske 
slappnar av mot slutet och efter intervjun95. 
 

4.5.1 Intervju med företag 1 

Den första intervjun var med ett medelstort kommunalt företag i Umeåregionen. Vid det 
inbokade mötet så hälsades vi välkomna och vi presenterade oss själva. För att uppnå en 
mjukare atmosfär så började vi småprata och ännu en gång presenterade vi syftet med 
uppsatsen. Som en inledande fråga började vi intervjun med att låta intervjupersonen berätta 
om sig själv, vilken position, vilka arbetsuppgifter denne har. Detta gjorde vi med i stort sett 
alla intervjupersoner, för att få en naturlig början på intervjun. Vi upplevde intervjun som 
mycket givande. Intervjupersonen berättade obehindrat om företagets outsourcing.  
 

4.5.2 Intervju med företag 2 

Denna intervju genomfördes med ett stort tjänsteföretag. Avståndet till huvudkontoret beläget 
i Stockholm gjorde det enklast för oss att genomföra intervjun per telefon. Intervjupersonen 

                                                 
91 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 44. 
92 Ibid., 50. 
93 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 368. 
94 Trost J, (1997), Kvalitativa intervjuer, Lund, Studentlitteratur, 42. 
95 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 378. 
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var väldigt informativ och vänlig vid intervjutillfället. Respondenten arbetade som 
affärsprojektledare inom företaget. Respondenten hade en tydligt säljande attityd vilket gjorde 
att vi fick utförliga svar på våra frågor.  
 
Detta företags verksamhet står i stor kontrast gentemot de andra företagen vi valt att intervjua 
och det valet är medvetet. Företaget har valt sig att specialisera sig på att sälja 
outsourcingtjänster. Genom att ha med ett företag i undersökningen som säljer istället för att 
köpa outsourcing hoppas vi på att se vad företagen strävar efter när de vänder sig till det 
säljande tjänsteföretaget. Vi tycker att det borde ge en tydligare bild av motiven, riskerna och 
önskemålen genom att få ta del av de perspektiv som tjänsteföretag har som säljer 
outsourcing. 
 

4.5.3 Intervju med företag 3 

Den tredje intervjun hade vi bokat in med ett medelstort industriföretag beläget i 
Umeåregionen. Efter att inköpschefen dykt upp presenterade vi oss själva och följde med 
honom till hans kontor. Även detta företag hade ingenting emot att vi använde oss av en 
bandspelare. Intervjun började bäst, som vi tidigare lärt oss, med en avslappnad presentation 
av vår uppsats och syftet med den. Därefter fick intervjupersonen självständigt berätta om 
företagets verksamhet. Vi tyckte, trots vår avspända inställning, att intervjupersonen var lite 
reserverad i början av intervjun i sitt sätt att tala om företagets strategier kring outsourcing. 
Detta gjorde att vi så långt som möjligt väntade med frågor av känsligare karaktär. Svaren 
upplevde vi som ganska korta och intervjun utvecklades egentligen aldrig till ett samtal som 
vi velat. Intervjun förblev just en intervju där vi ställde frågorna och han ganska rakt svarade 
på dem. Efter att den formella intervjun avslutats så blev vi erbjudna att gå runt och titta i 
företaget och detta tackade vi naturligtvis ja till. Under denna rundvandring så fick vi helt 
klart en klarare bild av företaget och vi kunde fortsätta intervjun mera samtalsaktigt.  
 

4.5.4 Intervju med företag 4 

Intervjun genomfördes med ett stort globalt tillverkningsbolag med kontor i Umeå. På 
intervjudagen blev vi mottagna i företagets reception efter några minuters väntande och vi 
följde inköpschefen till dennes kontor. Intervjun började med att intervjupersonen fick berätta 
om sig själv, vilka arbetsuppgifter denne hade och hur företaget var organiserat. 
Helhetsbedömningen av intervjun är att vi fick en ganska stel access. Vi upplevde 
intervjupersonen som lite försiktig med att dela med sig av information om beslutsprocessen. 
Det kändes som att han inte ville avslöja för mycket. Mycket av den anledningen kan säkert 
förklaras av att han klargjort organisationen som väldigt centraliserad. 

4.5.5 Intervju med företag 5 

Intervjutillfället började med en rundvandring på företaget. Besöket ägde rum kring lunchtid 
och stämningen var relativt lugn på fabriken. Rundvandringen resulterade i en bredare inblick 
i företagets verksamhet. Rundvandringen hade en effekt att göra hela intervjun mera avspänd. 
När den formella intervjun väl skulle börja blev det som en naturlig fortsättning på samtalet 
som inletts tidigare. Intervjupersonen upplevde vi som mycket avslappnad och säker i sitt sätt. 
Han talade på ett informativt sätt och vi behövde inte driva på intervjun för att få fram 
informationen. 
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4.5.6 Intervju med företag 6 

Företaget kontaktades initialt genom telefon. Via VD´n erhöll vi kontaktuppgifter till den 
person inom företaget som var lämpligast för en intervju. Vi mötte ett positivt medhåll av 
denne och en tid för intervjun kunde bestämmas. Ett besök på företaget bokades till på 
morgonen den 10 Maj. Vid telefonkontakten bestämdes att intervjun skulle besvaras av 
produktionschefen för företaget men vid ankomsten så bemöttes våra frågor av både 
inköpschefen och produktionschefen. De både cheferna stödde varandra genom intervjun och 
vi fick en ganska gedigen genomgång av outsourcingprocessen inom detta företag. Vi blev 
positivt överraskade och det märktes att intervjupersonerna hade förberett sig väl inför 
intervjun. Intervjun gav en bra bild av  företagets beslutsprocess vid outsourcing. 
 

4.6 Transkribering 
Transkribering har gjorts av samtliga sex inspelade intervjuer. Dessa gjordes inom ett dygn 
efter intervjun. Detta för att uppnå så god precision som möjligt i tolkningen av personens 
svar. De utskrivna intervjuerna gjorde det också möjligt att på ett mer överskådligt sätt gå 
igenom intervjun flera gånger och analysera svaren som intervjupersonen givit. Genom att 
spela in och transkribera intervjuerna möjliggör vi även för andra att, med företagets 
godkännande, gå igenom intervjuerna och bedöma ifall vi har gjort rätt tolkningar av svaren i 
vår uppsats.96 
 
Transkriberingen medför ändå att vi går miste om en del viktiga inslag i intervjun. 
Intervjupersonen kan under intervjun förklara någonting med hjälp av kroppsspråket vilket 
inte kommer att synas i utskriften. Läsaren av utskriften kan heller inte veta vilket tonfall eller 
talrytm som personen använder och vilka ord som särskilt poängteras under intervjun. En 
annan nackdel som är mer påtaglig i större kvalitativa undersökningar är att utskriftsmaterialet 
blir mycket omfattande och svårhanterligt.97 
 

4.7 Presentation av insamlad data 
Presentationen av empirisk data är viktig för att skapa en hög trovärdighet för uppsatsen. Det 
insamlade materialet i en kvalitativ studie kan vara mycket omfattande. Därför är urvalet och 
presentationen viktig. Empirikapitlet skall ge läsaren en uppfattning om det som har studerats 
för att sen kunna återkoppla den analys och slutsats som sedan presenteras. Presentationen 
skall vara tillräckligt detaljerad och omfattande för att läsaren skall kunna skapa sig en bild av 
den verklighet som studerats. Det är också viktigt att göra texten intressant och inte för lång 
och svårläst. Då kan läsaren tappa intresset och hoppa över empirin och gå direkt till analysen 
vilket ger en låg trovärdighet. Det handlar således om en balansgång mellan att skriva 
utförligt och detaljerat men samtidigt behålla texten intressant och lättillgänglig för läsaren. 
Ett krav är dock att de data som kommer att analyseras skall finnas med i empirin.98 
 
Det empiriska materialet skall helst skrivas ner innan analysarbetet görs för att behålla en 
högre trovärdighet, trots att det finns andra synsätt. Vissa menar att analysen är det viktiga 
och sen när författaren vet vad som kommer att analyseras skrivs empirin ner för att ge 
underlag till den analys som har gjorts. Dessa kan dock ses som extremfall och det mer 
vanliga är att det finns ett samspel mellan dessa för att skapa den helhet som bör finnas för att 

                                                 
96 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 374. 
97 Trost, Kvalitativa intervjuer, 51 
98 Ulrica Nyhlén, Att presentera kvalitativa data, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 13-17. 
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göra en bra presentation. En presentationsmetod kan alltså utgöra underlag för olika 
analyser.99  
 
Vi har valt att presentera vårt insamlade material med en sammanhållen fallbeskrivning. Fallet 
utgörs i denna uppsats av den situation som företagsledare befinner sig i inför ett beslut om 
eventuell outsourcing av verksamheten. Genom detta val är vår ambition att förmedla vårt 
insamlade material om detta på ett tydligt och klart sätt. Typiskt för en sådan fallbeskrivning 
är att den är strukturerad, opersonlig och förbereder läsaren inför analysen. Den är även 
strukturerad på ett sådant sätt så att materialet presenteras med en viss logik. Vi försöker 
beskriva det vi har studerat utifrån intervjupersonernas berättelser, vilket är typiskt för den 
narrativa metoden. Fallbeskrivningen innehåller även citat som syftar till att göra 
beskrivningen mer detaljerad och neutral i förhållande till våra egna tolkningar av de svar som 
vi fått i intervjuerna.100  
 

4.8 Etiska frågeställningar 
Etiska frågeställningar behandlar frågor som berör hur man ska behandla de personer som 
intervjuas. Det finns etiska regler när kvalitativa undersökningar ska göras. Följande regler är 
referensram:101 

• Informationskravet. Innebär att personer som berörs av undersökningen ska 
informeras om undersökningens syfte. 

• Samtyckeskravet. Respondenterna ska informeras om att deras deltagande är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta intervjun. 

• Konfidentialitets- och  anonymitetskravet. Personuppgifter skyddas i undersökningen 
så att obehöriga inte kan komma åt informationen. 

• Nyttjandekravet. Uppgifter som samlas in om enskilda personer får inte användas till 
något annat ändamål än för forskningens syfte. 

• Falska förespeglingar. Forskaren ska ge korrekt och sanningsenlig information om 
undersökningen 

 
De personer som ska ingå i en undersökning har rätt att få veta varför undersökningen görs 
och vilket syfte den har. Samtyckeskravet är i de flesta fall ganska given i Sverige. Om en 
person ställer upp på en intervju är det oftast underförstått att det är frivilligt att ställa upp i 
intervjun och att när som helst avbryta intervjun.102 Intervjuns syfte presenterades för 
respondenten vid den inledande kontakten så att denne kunde ta ställning till om han/hon ville 
medverka eller inte. 
 
Undantag i konfidentialiteten får inte göras ifall personen inte har gett sitt medgivande till det. 
Människor som läser den rapport eller undersökning som en respondent har deltagit i ska inte 
kunna identifiera den enskildes uttalanden. Konfidentialiteten kan styrkas genom att 
avidentifiera uppgifter på intervjupersonen. Detta kan göras genom att en del uppgifter inte 
anges alls. Det är endast de uppgifter som behövs för förståelse som bör finnas med. Resten, 
precisioner, är för mycket information. Exempelvis är publiceringar av exakt ålder och hobby 
precisioner som ger överdriven information om respondenterna.103 Vi har valt att presentera 
vilka företag vi har intervjuat och vad de sysslar. Detta för att ge en övergripande bild av 
                                                 
99 Ulrica Nyhlén, Att presentera kvalitativa data, 23-24. 
100 Ibid., 70-72. 
101 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 556-557. 
102 Trost, Kvalitativa intervjuer, 94. 
103 Ibid., 96. 
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vilken typ av företag vi har haft i vårt urval. När vi sedan går in på de mer detaljerade svaren 
om varför de outsourcar och hur processen går till har vi valt att inte hänvisa svaren till någon 
enskild person eller företag. Dessa svar märkte vi kan upplevas som känsliga av företagen och 
intervjupersonerna. Vi anser inte att det tillför resultatet ett sådant värde att veta vem som 
säger vad för att det skall vara motiverat att hänvisa varje svar till ett enskilt företag.  
 
Falska förespeglingar i samband med en undersökning innebär att forskaren inte berättar 
sanningen om vad undersökningen innebär. Man får inte ljuga om sin ställning eller vilket 
syfte undersökningen har.104   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 566-567 
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5 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera det material som vi har samlat in genom intervjuerna. 
Vi gör det som en sammanhållen fallbeskrivning och följer strukturen från teorikapitlet. Vi 
inleder med en kort presentation av företagen för att ge en klarare uppfattning om vilken typ 
av företag det är. Vi avslutar kapitlet med en kort sammanfattning för att övergången till 
analysen skall bli smidig. 
  

5.1 Presentation av de intervjuade företagen 
Företagen som har medverkat i denna uppsats verkar till stor del inom verkstadsindustrin och 
är klassiska producerande företag. Samtliga tillverkningsföretagen tillhör även de främsta 
aktörerna på den internationella marknaden och kan sägas vara världsledande inom sitt 
produktsortiment. Fem av företagen outsourcar idag, eller använder sig av outsourcing när de 
anser att de har ett behov eller fördel av det. Företagen är medelstora eller stora sett till antal 
anställda. Det sista företaget levererar en del av de tjänster som företagen outsourcar. Den 
person som har intervjuats har varit den som företaget ansett ha varit mest lämplig att 
redogöra för beslutsprocessen inom deras företag.  
 
 
 
 
Företag Verksamhet Anställda Intervjuperson 
Ålö Producerar frontlastare samt tillhörande 

produkter till jordbrukstraktorer. Är 
marknadsledare på den globala 
marknaden inom sitt område. Största 
delen av produktionen går på export.  

350 i Umeå   
650 Globalt 

Niklas Åström, inköpsansvarig    
Jan Sandsjö,produktionsansvarig  

Volvo Lastvagnar Volvo Lastvagnar är den världsledande 
tillverkaren av tunga lastbilar. I Umeå sker 
tillverkning av hytterna. I dagsläget 
produceras 66 000 lastbilshytter per år.  

2400 i 
Umeå 

Christer Volny,  Manager      
Material control & Logistic 
Development 

Indexator Företaget är lokaliserat i Vindeln och är 
världsledande tillverkare av rotatorer till 
skogsmaskiner och Rototilt till 
grävmaskiner.  

180 Anders Lindberg, inköpschef 

KomatsuForest Tillverkning av skogsmaskiner, främst 
skördare och skotare. Producerar 500-700 
maskiner per år. Exporterar en stor del av 
sin tillverkning. 

ca 300 i 
Umeå 

Jonas Hallgren, Chef inköp & 
planering 

Bostaden i Umeå Kommunalt bostadsföretag med uthyrning 
av bostäder som kärnverksamhet. Är den 
störst aktören i Umeå. 

ca 150  Sven-Ove Lindström, ekonomichef 

Addici Säljer tjänster inom kontorsservice, 
fastighetsskötsel och 
kommunikationsservice.   

2000 Sofia Gunnars, Affärsprojektledare 

 
Tabell 1. Tabellen presenterar de företag som medverkat i uppsatsen. 
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5.1.1 Verksamheter som outsourcas 

 
Företag Outsourcar 

Volvo städning, logistik, produktion, personalrestaurang 

Indexator produktion, komponenttillverkning, IT 

KomatsuForest städning, produktion 

Bostaden städning, IT-funktioner 

Ålö komponenttillverkning, städning, materialhantering, transporter 
Tabell 2. Tabellen visar vilka verksamheter företagen har outsourcat. 

 
Den vanligaste tjänsten som företagen hade outsourcad var städning och 
komponenttillverkning. Hos två av tillverkningsföretagen var även en del av produktionen 
outsourcad eller hade varit det under en period. Städningen av produktionsutrymmen 
hanterades av egen personal hos företagen. Ett av företagen hade endast delar av städningen 
outsourcad och hade även egen personal som skötte delar av städningen.  Även sådana 
funktioner som att få varorna uppackade och placerade på rätt plats i lagren var utlagd hos ett 
företag för att inte deras egen personal skulle vara tvungna att avsätta tid på det.  
 
”En del av vår städfunktion outsourcar vi på leverantörer. Det är av den anledningen att vart 
eftersom vi har expanderat och byggt ut företaget så har vi, istället för att anställa fler 
städare, lagt ut det på leverantörer. Städningen är ju inte vår kärnverksamhet.” 
   
Det är främst verksamheter som inte ligger inom kärnverksamheten som företagen har valt att 
outsourca, men några företag har även lagt ut kärnverksamhet. Skälen till det redovisas senare 
under motiven till outsourcing.  
 

5.2 Beslutsprocessen 
I beslutsprocessen ingår normalt 5-10 personer. Tidsmässigt kan denna process sträcka sig 
alltifrån en vecka och ibland över flera månader. Det varierar beroende på storlek på företaget 
och storleken på affären. I en del fall kan även konsulter användas i beslutsprocessen. Det 
gemensamma mönstret i beslutsprocessen i företagen kan indelas i fyra olika områden i de 
flesta fall. Beroende på storleken av besluten ägnar företagen olika mycket tid på de olika 
delarna. De fyra olika stegen är: 
 

1. Identifiering av outsourcingmöjligheter 
2. Val av leverantör 
3. Konskevensbedömning 
4. Beslut 

5.2.1 Identifiering av outsourcingmöjligheter 

Tidigare var företagsledningar inte medvetna om vilka outsourcingmöjligheter som fanns och 
tillvägagångssättet var annorlunda än idag. Företagen undersökte inte möjligheterna på 
samma sätt utan det kunde vara leverantörerna som sökte upp företag i syfte att kunna sälja. 
Leverantörerna gjorde djupanalyser på verksamheten och gjorde mätningar av effektivitet i 
företaget. Sen kunde de presentera en bild av hur situationen såg ut i nuläget och vilka 
förändringar som de kunde genomföra. Företaget kunde också välja att betala för rapporten 
och genomföra de föreslagna förändringarna i egen regi. Ville företaget inte själva göra det 
gick det vidare till ett avtal om outsourcing. Eftersom dessa analyser gjordes av den 
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eventuella leverantören togs inte eventuella nackdelar med i kalkylerna utan det var upp till 
företaget att vara medvetet om riskerna med förslagen.  
 
”Jag kan tänka mig att alla företag tittar på möjligheterna till att outsourca, därför att det är 
en ständig kamp att försöka få ner kostnaderna. Därför tittar vi på om det finns alternativa 
möjligheter för att kunna urskilja möjligheter i produktionen. Men outsourcing är däremot 
ingenting som vi strävar efter.” 
 
Enligt ett företag förekommer inte detta i någon större utsträckning idag att leverantörer går in 
och gör djupanalyser hos företagen. Informationsutbudet har blivit mycket större på 
marknaden och medvetenheten hos företagen om outsourcing är också stor. Istället jobbas det 
mycket med nyckeltal och snittkostnader som finns som standard på marknaden. Sådan 
information som används är genomsnitt för städkostnader, telefonifunktioner, datorstöd och 
hur många kvadratmeter en anställd skall sitta på. Företag strävar efter att nå ner till eller 
under dessa genomsnittskostnader.  
 
De kan även besöka andra företag för att skapa sig en uppfattning om hur det kan se ut efter 
att en outsourcing är genomförd. De tittar även på hur det ser ut hos konkurrenterna. Då kan 
de även se ifall det är möjligt att genomföra vissa förändringar själva för att öka effektiviteten. 
 
När företag inleder beslutsprocessen och undersöker möjligheterna till outsourcing ser de först 
på hur situationen ser ut i företaget. Det är viktigt för dem att vara säkra på hur det ser ut i 
nuläget för att inte fatta fel beslut som kan bli kostsam ifall de investerar i fel läge.  Det är en 
löpande process att utvärdera nuläget och pågår hela tiden och det går inte att säga exakt när 
den börjar eller slutar. Det är helt enkelt deras jobb att hitta billiga lösningar. Det behöver 
nödvändigtvis inte leda till outsourcing ifall det kan göras bättre inom företaget.  
 
” Gör vi den bedömningen att produktionsökningen är långsiktig och hållbar så diskuterar vi 
hur vi ska hantera den situationen. Produktionsökningen kan ju även vara kortsiktig genom 
en tillfällig orderbeställning, då får vi diskutera huruvida det är värt att bygga ut 
verksamheten med egna medel eller genom att ta hjälp av externa parter.” 
 
Företagen måste också föra en dialog med de fackliga representanterna innan de går vidare i 
processen. Ett företag uppger att det inte alltid är möjligt för företaget att lägga ut så mycket 
som de kanske vill göra eftersom det är viktigt att behålla en god stämning mellan fack och 
arbetsgivare.  Företag anser att det inte har råd att dras in i för många strider med facket utan 
tvingas att prioritera vissa områden som anses viktigast. Konflikter kan även uppmärksammas 
i media och det vill företag också undvika.  
 
De företag vi intervjuade uppgav att det inte är hur mycket de kan spara i procent på varje 
enhet som är avgörande när de undersöker vilka delar av verksamheten som skall outsourcas. 
Flera av företagen räknar istället på den totala kostnadsmassan som slås ut på antalet 
producerade enheter. För kostnadsbilden är varje sparad krona således lika mycket värd för 
företaget oberoende på var den sparas. 
 
”Om du outsourcar städningen, säg att vi tjänar 300 000 på att lägga ut, och att vi tjänar 200 
000 på att lägga ut något annat å sen delar man det på hur många enheter det slår.” 
 
Endast ett av företagen vi intervjuat uppger att de tar med de kostnader som uppstår för att 
undersöka outsourcingmöjligheterna i kalkylerna. Andra företag ser det mer som en löpande 
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driftskostnad, att det är deras jobb, och räknar inte in den tid som sätts på att besöka 
leverantörer eller leta efter information. Det ses som en del av kostnaden för 
inköpsavdelningen. 
 

5.2.2 Motiv till outsourcing 

Motiven varierar mellan företagen och motiven kan vara olika beroende på vilken verksamhet 
som skall läggas ut. Hos de företag som vi har intervjuat så var strategiska motiv det område 
som hade störst påverkan på beslutsprocessen. Speciellt verkstadsföretagen som skulle 
producera varor gjorde outsourcingen oftare av strategiska orsaker samtidigt som 
kostnadsbesparingar var en del av motivet. Tillverkningsföretagen tillverkar sådana produkter 
som är utrymmeskrävande. För att höja produktionen är det viktigt att inte saker tar upp plats 
som istället kan användas för att tillverka mer och därigenom tjäna mer pengar. Lager och 
logistik är funktioner som två av företagen flyttat ut för att kunna öka produktionen.  
 
”Vi jobbade mycket med leverantörer, så att vi fick mer ytor på monteringen. Och vad vi 
tittade på då var att lägga ut lagret…Ska vi producera eller ska vi ha lager? Och 
produktionen är ju där vi tjänar pengar” 
 
Överbelastning på befintlig produktionskapacitet var ett mycket starkt skäl till att flera av 
företagen använde sig av outsourcing. Volymerna går upp och ned för samtliga 
tillverkningsföretagen och de är tvungna att snabbt kunna förändra sina volymer för att möta 
marknadens efterfrågan på produkten. För att kunna öka inom företaget krävs ofta stora 
investeringar i nya maskiner. Att genomföra en kapacitetshöjning tar enligt ett företag minst 
ett år från att ledningen tar beslutet tills företaget kan leverera större volymer med egna 
resurser. 
  
”Just nu har vi fullt kapacitetsutnyttjande i företaget vilket innebär att vi måste lägga ut vissa 
delar. En ny maskin tar idag 9 månader att leverera. Det har vi inte tid att vänta.” 
 
Genom att använda sig av externa leverantörer för att möta dessa svängningar i produktionen 
förflyttar företaget den egna risken. Leverantören får ta en del av riskerna genom att företagen 
vid lägre efterfrågan plockar hem sina produkter igen för att hela tiden kunna köra på full 
kapacitet med sina maskiner och anställda.  
 
”detta gör man för att slippa stora svängningar i kapacitetsutnyttjandet. Innan vi anställer 
folk så vill vi vara säkra på att efterfrågan på produkterna är säker så att vi inte ska behöva 
göra oss av med människor. Vi har haft oerhört lite varsel.” 
 
Kostnadsmotiv och strategiska motiv ligger ganska nära varandra enligt de resultat vi fått. De 
strategiska faktorerna påverkar även kostnadsbilden inom företaget. Genom att förflytta 
produktion utanför de egna byggnaderna behöver företaget inte investera kapital i maskiner 
och fastigheter samt personal som skall sköta dessa. Investeringskostnaderna för dessa är stora 
och det innebär en stor risk och höga kostnader för företaget att behålla allt inom sin egen 
verksamhet. Även ägarbilden styr vilken strategi företaget har. Ägarna tillskjuter endast ett 
visst kapital och det förväntas företaget sedan förvalta på bästa sätt. För att klara de 
ekonomiska ramar som finns givna kan företaget inte behålla sådana uppgifter som det finns 
billigare produktion av utanför företaget. Företaget satsar istället de givna medlen på det de 
har som kärnverksamhet. 
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”vår produktion kräver stora resurser i form av kapital. Får vi en stor expansion kostar det 
en hel del. En maskin kostar ungefär tio miljoner. Det är en snabbare process att ta en 
kortsiktig tillfällig produktionsökning utanför företaget. Innan vi köper in en maskin så vill vi 
känna att den kapaciteten är uthållig.” 
 
Ett bra tillfälle att lägga ut delar av verksamheten var enligt ett företag om det sker naturliga 
avgångar i form av pensioneringar. Förlust av kompetens vid avgångar är något som är 
kostsamt för företag. Det tvingas söka nya personer som har den kompetens som krävs eller 
utbilda någon för uppgiften. Då kanske företaget väljer att lägga ut verksamhet för att inte 
behöva anställa. Speciellt sådana områden där det krävs en viss kompetens och rekryterings- 
och utbildningskostnaderna blir höga lämpar sig väl enligt en annan respondent. 
 
Outsourcing används för att minska sina personalkostnader men kan också användas för att 
avlasta personalen och förbättra deras arbetssituation. Två av företagen angav detta som ett 
skäl till outsourcing. Genom att outsourca verksamheter vill företaget förflytta det krångel och 
extra kostnader som det medför om personalen är sjuk eller skall ha semester. Att slippa 
administration är något som många företag vill uppnå och det är mycket administration med 
att sköta planering av sådana uppgifter. Företag upplever det som ett sätt att bli mindre 
sårbara, ifall de har en verksamhet som påverkar den övriga verksamheten. Det krävs att den 
alltid fungerar för att det inte skall drabba företaget och genom att förflytta den på en 
utomstående part som har det området som kärnverksamhet kan företaget räkna med att det 
fungerar.  
 
”Man kan inte anställa två personer extra bara för att någon blir sjuk. Man har inte den 
storleken att man kan, att man kan har det lilla extra, naturligtvis kan man ha back-up men då 
har ju dom andra arbetsuppgifter.” 
 
Arbetsuppgifter som upplevs som störande moment i den ordinarie verksamheten är ett 
exempel som ett företag ville lyfta fram som ett positivt argument för personalen. Man vill 
genom att outsourca förbättra den egna personalens situation samtidigt som företaget ökar 
effektiviteten. Ett av företagen hade resonerat på detta sätt när de bestämde sig för att lägga ut 
växelfunktionen. Genom att outsourca den uppnådde företaget en jämnare kvalité i 
bemötandet av besökare och kontakter med professionell växelpersonal. Både företaget och 
personalen upplevde det mer positivt än tidigare.  
 
”Man har någon uppgift eller arbetsmoment som ligger utspridd på en eller två eller tre som 
ett komplement till de ordinarie uppgifterna men som inte upplevs positivt utan halvt 
störande. Då kan det ju vara bättre att flytta en sådan uppgift på någon professionell som 
bara sysslar med det.” 
 
För att undvika höga personalkostnader vill företagen hålla en konstant mängd anställda. 
Övertalighet är något som undviks eftersom det är dyrt att ha personal som inte har tillräcklig 
arbetsmängd. Genom att undvika att anställa för många vill företagen undvika att tvingas säga 
upp personal vid ordernedgång eftersom sådana kan vara kortvariga och då tvingas företagen 
på nytt att anställa samma personer som de nyss sagt upp. Samtliga vill heller inte komma 
tillbaka när de har sagts upp vilket leder till kompetensförluster för företaget och förhöjda 
kostnader för att utbilda ny personal. 
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”Vi ser hellre att vi har en fast hållbar personalstyrka som säkerställer kvalitén, 
utbildningsnivån och kompetensen i företaget. Vi lägger ut produktionen på en extern part 
just för att möta toppar och bottnar i produktionen.” 
 

5.2.3 Val av leverantör 

Det första företagen gör i beslutsprocessen är alltså att de utifrån sina motiv identifierar ett 
område där de inte är tillräckligt kostnadseffektiva. Enligt de intervjuade företagen görs det 
oftast väldigt noggranna undersökningar innan de beslutar om outsourcing. Är det frågan om 
en större del av verksamheten blir undersökningarna mer djupgående. Samtliga företag räknar 
på vad det kostar att göra det själva och sen vänder de sig till en eller flera leverantörer för att 
se ifall dessa kan erbjuda produkten till ett lägre pris. 
  
I valet av leverantörer arbetar de flesta intervjuade företag med redan väletablerade aktörer på 
marknaden. Företagen fokuserar sitt letande av leverantörer till en mindre del av marknaden 
istället för att leta efter nya möjliga leverantörer. Företaget har en kalkyl över vad det kostar 
att producera det inom företaget och sedan vänder de sig till en leverantör för att se om den 
kan producera det billigare. Det främsta skälet uppges vara att det är en trygghet att veta vad 
man får, samt att det är mycket kostsamt att leta efter nya samarbetspartners. Det tar lång tid 
att etablera kontakter med besök hos leverantören. 
  
”Men vi jobbar helst med etablerade kontakter som vi känner till därför att det kostar minst. 
Det kostar oerhört mycket pengar att undersöka nya aktörer, att ta ny mark.  Vi vet vad vi 
har, men vi vet inte vad vi får.” 
 
Ett företag som hade använt sig av outsourcing under kortare tid än de övriga uppgav att de 
sökte efter ett bredare utbud av leverantörer än övriga. Det gjordes genom att skicka ut en 
Request for Information (RFI). Dessa RFI:s är väldigt styrda och företagen väljer vilken 
information de vill ha. En RFI innehåller vanligen frågor om grundfakta om leverantören, 
t.ex. antal anställda och kundstruktur. Leverantörerna fyller sedan i dessa och deras svar 
poängsätts utifrån företagets krav. Företaget kan sedan göra ett enkelt första urval av 
potentiella leverantörer som de går vidare och gör en finansiell analys av. När leverantören 
har blivit godkänd på dessa två första steg skickas en Request for Quotation (RFQ) ut till 
dessa. I detta skede finns ungefär hälften av de ursprungliga leverantörerna kvar. En RFQ är 
en detaljerad offertförfrågan där företaget exakt talar om vad de är intresserade av och tar in 
grundlig information om leverantören. Efter detta skede finns 2-3 kvar som de vid större 
affärer görs leverantörsbesök och de gör en platsanalys. Därefter fattas beslut om vilken 
leverantör som får uppdraget. Detta förfarande har även blivit vanligt hos allt fler företag som 
outsourcar verksamheter inom tjänsteområdet och då används webbaserade mallar. 
Respondenten på det företag som idag har den bredaste informationssökningen menade att 
processen kan bli mindre i framtiden. Allteftersom de kommer i kontakt med fler leverantörer 
kan det innebära att de inte behöver vända sig till ett lika stort antal leverantörer i början av 
processen.  
  
Det är inte endast priset som undersöks utan det handlar också till stor del om att säkerställa 
att det inte uppstår problem av olika slag i den egna produktionen. Ett företag undersöker 
även den eventuella leverantörens möjligheter att klara av en framtida volymökning för att 
inte bli tvungna att hitta nya lösningar direkt de får en orderökning. Riskbedömningen är 
mycket viktig och handlar om att säkerställa att kvalitén inte blir lidande vilket kan leda till 
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kundförluster. Företaget undersöker också hur leveranserna kan ordnas för att inte få 
störningar i produktionen.  
 
 ”När vi tar hjälp av en extern part så tittar vi inte endast på priset. Vi tittar på 
leveransprecision, kapacitet att producera, ekonomiska aspekter och kvalitén samt ut ett 
miljöperspektiv.” 
 
Kontrakten med leverantörerna är normalt mellan 1-3 år men kan även vara kortare och 
längre. Leverantörerna försöker få längre kontrakt men företagen vill behålla flexibiliteten. 
Ifall leverantören kan garantera en bra kostnadssituation framöver kan längre kontrakt 
upprättas annars vill de ha kortare kontrakt. 
 
”Det sker ständigt en produktionsutveckling genom forskning. Här sker det ett samarbete med 
inköpsavdelningen. Vi undersöker då om våra befintliga samarbetspartners klarar av en ny 
produktion som vi kanske har för avsikt att börja producera om 2-3 år. Klarar de inte av den 
nya produktionen så ser vi efter andra aktörer på marknaden.” 
 

5.2.4 Risker 

Att lägga ut produktion av viktiga komponenter har även risker och dessa påverkar 
beslutsprocessen i företagen. Alla företag är också medvetna om dessa risker och de styr till 
viss del valet av leverantör. Genom att förlägga produktionen långt från den plats var 
monteringen sker ökar riskerna för att det skall uppstå olika problem i produktionen. Två av 
företagen uppger att faktorer som ligger utom företagets kontroll, som väder och transporter 
kan orsaka störningar i produktionen. Detta är otroligt dyrt för företagen och måste övervägas 
noggrant. För att försöka minimera de ekonomiska riskerna, kan förseningar leda till 
bestraffningar mot leverantören i form av ekonomiska krav. Ett stopp i produktionen är det 
dyraste som företaget kan råka ut för och det försöker man undvika. Företag kan även ta till 
nödlösningar för att förhindra detta om det uppstår problem. 
 
”När vi köper komponenterna till monteringen så finns det risker med att inköpen görs för 
långt ifrån oss. Faktorer som dåligt väder, stormar, strejker, gör att vi får förseningar med 
materialet i form av transporter”… Dessa risker ser vi oavsett om det gäller att vi lägger ut 
del av produktionen, eller att vi köper in komponenter till produktionen.” 
 
Säkerhet och produktsekretess uppges av ett företag vara otroligt viktiga faktorer att ta i 
beaktande innan företaget lägger ut sin produkt på externa leverantörer. Företaget arbetar med 
väldigt avancerade produkter som innehåller ny teknik som är av stor vikt att skydda. Att 
lämna ut ritningar till nya produkter och förmedla kunskapen vidare till den externa parten är 
något som ett företag helst undviker. Detta för att inte gå miste om sin unika produkt. 
Företaget undersöker vilka andra företag leverantören arbetar med för att konkurrenter inte 
ska komma åt hemligheter. Äganderätten och sekretess kring ritningar och produkter regleras 
också hårt genom avtal med leverantören.  
 
”Vissa produkter har vi valt att göra själva för att de är strategiska. De produkterna är för 
oss hemliga och vi vill inte lära någon annan att göra komponenten.” 
 
Kvalité är väldigt viktigt för de intervjuade företagen eftersom de flesta arbetar med produkter 
med avancerad teknologi. När beslut om outsourcing skall tas måste ledningen veta att 
kvalitén kommer att bevaras även i fortsättningen även om en annan part sköter produktionen. 
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Kvalitetsbrister skapar förutom extra kostnader även dålig reklam vilket kan få negativa 
konsekvenser längre fram. Ett företag poängterar att det är viktigt att inte förhasta sig när det 
gäller outsourcingbeslut.  
 
”Vi gör kalkyler och ställer krav på en viss kvalitetsnivå. Blir det ibland bråttom så att vi tex 
vill ha 100 extra delar av en viss komponent så leder det oftast till att kvalitén får lida. Det 
har vi märkt att det inte är lönsamt. Vill man ha det bästa resultatet och den bästa kvalitén så 
ska man inte ha bråttom.” 
 
Personalen på företagen upplever enligt ledningen också outsourcingen som ett hot mot deras 
arbetsplatser. Även om de inte behöver sluta kan det medföra mycket oro och sänkt 
arbetseffektivitet som i sin tur ökar kostnaderna för företaget. Två företag ser också en risk att 
lojaliteten till företaget kan minska. De vill därför undvika att använda sig av t.ex. 
bemanningsföretag i för stor utsträckning.   
 
”Det behöver ju inte innebära att de behöver sluta men att de får göra någonting annat. Man 
känner sig osäker, isen blir lite svag.” 
 
En ytterligare risk med att lägga ut verksamhet ser två företag i att personalen kan förlora 
kompetensen kring produkten. Tidigare när hela produktionskedjan låg inne i företaget så 
fanns det en stor kompetens om produkten hos personalen. I takt med att företaget 
specialiserar sig på vissa kärnområden i produktionen så koncentreras också kunskapen och 
medvetenheten om produkten till dessa delar. 
 

5.2.5 Konsekvensanalys 

När företaget har samlat in den information som anses vara nödvändig sammanställs den och 
utvärderas. För att göra informationen mer lätthanterlig för ledningen som skall fatta besluten 
presenteras den enligt två företag ofta i form av summeringar. När företagen gör 
konsekvensanalyser ser de på nuläget och har bedömer sedan några alternativ på förändring 
både internt och möjligheter till outsourcing. I konsekvensanalysen vägs de förbättringar som 
är möjliga in tillsammans med de risker som kan förekomma. I konsekvensanalysen finns 
också de ekonomiska konsekvenserna av olika alternativ presenterade.  
 
Två företag har utarbetat arbetssätt och presentationsmodeller för att presentera informationen 
i olika modeller. I dessa modeller kan man ha olika prioritering på olika faktorer beroende på 
vad motivet med outsourcingen är. Det som tas med i konsekvensanalyserna är t.ex. 
förändringar i kostnader, leveranssäkerhet, kvalité och ledtider. Fördelar och nackdelar sätts 
mot varandra. Sedan jämförs dessa parametrar utifrån vilka prioriteringar företaget har i 
nuläget. Ett företag prioriterade i nuläget kvalité och leveranssäkerhet högre än att sänka 
kostnaderna maximalt. Utifrån dessa konsekvensanalyser tas sedan ett beslut.  
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6 Analys 
I detta kapitel sammankopplar vi de teorier vi har presenterat med det empiriska material 
som vi har insamlat och gör en analys. Vi gör återkopplingar och ger vår syn på hur teorin 
stämmer in på den studerade verkligheten. Analysen är uppbyggd på de områden som 
presenteras i teorin. 

6.1 Beslutsmodellen 
I teorin presenterade vi en beslutsmodell som bestod av fyra steg och som förklarade de 
skeden som gås igenom innan beslut fattas. Vi har funnit att företagen följer dessa steg i sin 
beslutsprocess. De fyra stegen var:105 
 

1. Problemdefiniering 
2. Faktainsamling och sortering 
3. Värdering 
4. Resultatgranskning och presentation 

 
När det gäller problemdefinieringen är det viktigt att kunna se problemet som en möjlighet 
och inte ha en för snäv syn på det. Företagen var ganska bra på detta eftersom de såg 
outsourcingbesluten som en chans till en positiv förändring inom företaget. De undersökte 
också problemet ur olika aspekter vilket är viktigt för en bra problemformulering. 
 
Steg två som är faktainsamling och sortering genomför företagen på lite olika sätt men följer 
ändå modellens principer. Företagen tar hänsyn till de egna behoven och förutsättningarna och 
söker därefter information som ligger till grund för två eller flera alternativa lösningar på 
problemet. De företag som har använt sig av outsourcing under längre tid visar dock tecken på 
att göra det klassiska misstaget att följa gamla mönster. Det kan på sikt leda till att de missar 
fördelaktiga alternativ eftersom de inte söker information på en tillräckligt bred marknad. 
 
I värderingsskedet har ledningen oftast 2-3 alternativ kvar som de gör en slutlig värdering av. 
De beaktar i hur hög grad deras krav kan uppfyllas av respektive alternativ samt vilka risker 
som kan finnas med dessa alternativ. Hälften av företagen hade även tydligt utarbetade rutiner 
eller modeller för att på ett enklare sätt göra en korrekt värdering av informationen. När 
företagen har kommit till detta skede så är de inne i resultatgranskningsskedet. Här beaktar 
företagen de konsekvenser som ett beslut väntas få innan beslutet fattas.  
 
Det framkom inga skillnader mellan de motiv eller risker som uppgavs av tjänsteleverantören 
och de som de övriga företagen uppgav. Det ser vi som naturligt eftersom tjänsteföretaget 
agerar utifrån att uppfylla de motiv som de köpande företagen har. Intervjun med 
tjänsteleverantören bekräftade företagens version av på vilket sätt beslutsprocessen 
genomförs. Vi kommer därför inte att kommentera saker ur leverantörens perspektiv vidare i 
uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Arlefalk, Strukturerat beslutsfattande, 12. 
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Figur 5. Figuren visar de risker och motiv som företagen beaktar i beslutsprocessen. 
 

6.2 Motiv 
Teorin råder företagen att behålla ett stadigt grepp om kärnverksamheten. Företagen 
uppmanas att outsourca de delar i verksamheten som inte är nyckelverksamheter och på det 
sättet frigöra resurser till det man är allra bäst på, alltså kärnverksamheten.106 Ur ett teoretiskt 
perspektiv är det primära motivet kostnadsbesparingar när företag väljer outsourcing.107 I 
begreppet kostnadsbesparingar omfattas även minskade personalkostnader. Personalkostnader 
yttrar sig främst i stora kostnader för rekrytering och ineffektiv personal.108  
 
 

6.2.1 Vill frigöra resurser till kärnverksamheten 

Samtliga företag nämnde att man ville satsa på kärnverksamheten som ett motiv till att 
outsourca de delar i verksamheten som ligger i periferin. Flera av företagen menar att det 
finns ett stort bekvämlighetstänk bakom outsourcingen. Detta visar sig i form av att de vill 
outsourca delar i verksamheten som kräver mycket administration och det ger utrymme för 
företagen att satsa mer på sin kärnverksamhet. Även produkter som inte anses tillhöra deras 
spetskompetens läggs ut på leverantörer, vilket överensstämmer med teorin. Företagen vill 
inte avsätta resurser på sådana aktiviteter som utförs bättre av någon annan. 

                                                 
106 Augustson och Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster, 43. 
107 Kremic, m.fl., “Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors”, 468 
108 Ahl, Räkna med personalen, 20, 28-31. 
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6.2.2 Kostnader i fokus 

Kostnadsmotiv är huvudskälet för en övervägande del av företagen. Tre av företagen menar 
att det innebär en kraftig finansiering att utöka sin kapacitet i maskiner och att i det korta 
loppet är det både billigare och säkrare att outsourca den delen istället för att bygga ut 
verksamheten.  De tre företagen uppger även att det är kostsamt och tidsödande att rekrytera 
ny personal. Ett av företagen menar dock att kvalité och leveranssäkerhet är viktigare än 
kostnaderna. Övriga företag uppger att det först och främst är kostnadsbesparingar som 
företaget vill uppnå. 
 

6.2.3 Outsourcing av kapacitetsskäl 

Det som framkom i studien utöver det vi i teorin beaktat var att kapacitetsskäl är en betydande 
faktor för att outsourca. De tre företagen i undersökningen som verkar inom industrin nämner 
kapacitetsbrist som ett starkt argument till varför man outsourcar. Kapacitetsbristen bottnar i 
att företagen utnyttjar sin kapacitet till 100 % och för att kunna öka den 
produktionskapaciteten krävs nya maskiner som dels är dyra att investera i och dels tar lång 
tid att leverera. Fullbelagd produktionskapacitet tvingar företagen att lägga ut en del av 
kärnverksamheten i det kortare perspektivet. Detta gör företagen för att möta toppar och 
bottnar i produktionen. Risken för att bygga ut verksamheten i en bra konjunktur för att kort 
därefter behöva säga upp människorna man anställt och låta maskinerna stå stilla är för stor 
och därför väljer företagen alltså att outsourca den del i produktionen som de inte klarar av.  
 

6.2.4 Arbetsmiljöskäl 

Ett av bolagen uppger att arbetsmiljöskäl är ett av skälen till outsourcing. Företaget tittar på 
möjligheter att lägga ut delar i verksamheten som innebär monotona och tråkiga 
arbetsmoment till företag som istället valt att specialisera sig på området. 

6.3 Risker         
I teoridelen beskriver vi att outsourcing är förknippat med en del risker. De strategiska 
riskerna tillhör en av de större riskerna. Att förlora den strategiska kontrollen inom företaget 
gör att risken för att överleva på lång sikt undergrävs. Viktigt är även att företagen definierar 
och avtalar om vad man har för överenskommelser när det gäller kvalité och 
leveransbestämmelser och vad som händer om någon part inte håller sin del av avtalet.109 
 

6.3.1 Strategiska risker 

Vi upplever att det finns ett strategiskt tänk hos samtliga företag när det gäller risken för att 
förlora kärnverksamheten. Vi får den uppfattningen av alla företag att företag bör satsa sina 
krafter på sin kärnverksamhet och outsourca det som andra gör bättre. Företagen vi undersökt 
definierar tydligt vad de har för kärnverksamhet och att det är kärnverksamheten som skiljer 
företagen åt. Ett av bolagen underströk särskilt vikten av att behålla kärnverksamheten i 
företaget för att inte tappa en del av företagets identitet. Vi ser även en risk att outsourcing gör 
att företaget tappar kompetens i produktionen. 
 

                                                 
109 Tafti Mohammed, Risks factors associated with offshore IT outsourcing, 551-552. 
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6.3.2 Leveransproblem och kvalitetsproblem 

En övervägande del av företagen i undersökningen benämner leveransproblem och 
kvalitetsproblem som betydande risker. Ett företag menar att leveransproblem kan uppstå om 
det är svåra väderförhållanden vid transporten. Blir varorna i produktionen levererade för 
sent, blir det en störning i produktionen. Det kan leda till produktionsstopp. På ett annat 
företag uppger man att man strategiskt använder sig av en princip som innebär att man inte 
har för stor räckvidd till sina leverantörer. Detta för att begränsa leveransproblemen. 
Två av företagen nämner kvalitetsproblem som ett exempel. För att företagen ska skydda sig 
mot eventuella missförstånd och problem reglerar man oklarheter via kontrakt. Företagen 
förväntar sig att kunden tar sitt ansvar. Att var och en helt enkelt håller sin del av avtalet. 

6.3.3 Ekonomiska risker 

Vi nämner i teorin även ekonomiska risker som ett hot inom outsourcing. De ekonomiska 
riskerna pekar på betydelsen av hur marknader och priser snabbt kan förändras. Är inte 
uppdragsgivaren på sin vakt kan outsourcingen bli betydligt dyrare än vad andra aktörer 
erbjuder i form av hög teknologi och effektivitet.110 Ett av företagen i undersökningen menar 
att man just tappar prisuppfattningen på vad ett avtal egentligen är värt om ett avtal löper på i 
år efter år. Det har föranlett till att man med jämna mellanrum ser över avtalen och försöker 
att pressa priset. Man är noga med att inte betala för mycket. 
 

6.3.4 Säkerhetsrisker 

Det finns naturligtvis en risk i sig att låta ett annat företag få ta del av de hemligheter som 
ligger bakom ett företags produktionsmetod men det skyddar sig företagen emot genom 
tydliga avtal och kontrakt. Gör man inte det finns det risk för att produktionsmetoderna 
kopieras av andra aktörer. De kontrollerar också vilka andra kunder som företaget har innan 
avtal ingås.  
 

6.4 Rationalitet 
Rationaliteten i beslut ökar i takt med att mer information finns tillhanda och att korrekta 
värderingar av informationen görs. Det måste också finnas tydligt uppsatta mål för att en 
sådan bedömning kan ske. Ett rationellt beslut skall också värdera vinsten utifrån den totala 
nyttan som beslutet resulterar i. Företaget skall värdera varje insparad krona lika mycket.111 
Detta beskrev vi närmare genom att lyfta fram expected utility theory som förklaring till 
varför det är på det viset. För vanliga beslut i människors vardag var dock prospektteorin den 
teori som kunde förklara vårt beteende.  
 
Beslut som fattas under begränsad rationalitet speglas av att de fattas under osäkra 
förutsättningar. Företaget har heller inte tillgång till all befintlig information vid 
beslutstillfället. För att få fram relevant information var det viktigt att börja i nuläget och se 
vilken information som behövs för att fatta ett rationellt beslut. Mer information än vad som 
är ekonomiskt försvarbart skall dock inte inhämtas för att det skall vara rationellt.112 
 

                                                 
110 Tafti Mohammed, (2005), Risks factors associated with offshore IT outsourcing, 551-552.  
111 Wahlund Richard, Att fatta beslut under osäkerhet och risk, 19. 
112 Rydmark, Beslut under osäkerhet, 26-28 
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 6.4.1 Rationella beslut 

De resultat vi har funnit tyder på en mycket hög grad av rationalitet hos de undersökta 
företagen. Samtliga uppger att de värderar varje krona lika mycket och vi anser att det 
stämmer. Det beror på att de inte ser till de enskilda områdena utan till den totala 
kostnadsmassan i förhållande till produktionen. De agerar således enligt expected utility 
theory och inte enligt prospektteorin som är mer vanligt i vardagliga köpsituationer. Lägst 
grad av rationalitet ser vi att företag har ifall de använder sig av en leverantör som gör 
undersökningar av outsourcingmöjligheter. Detta eftersom de endast söker information som 
talar för en outsourcing. 
 
Företagen har lite olika arbetssätt när det gäller informationssökning. Ur ett perspektiv kan 
man säga att de har ganska hög grad av rationalitet eftersom de inte letar efter mer 
information än vad som är nödvändigt ur ekonomisk synpunkt. Å andra sidan fattas besluten 
utan att ta reda på information om andra alternativ som kunde vara billigare. Företagen utgår 
ändå ifrån den egna situationen och gör bedömningar utifrån nuläget och har också tydliga 
ekonomiska mål som de arbetar efter i informationssökningen. Bedömningen av 
informationen som inhämtas bedöms också utifrån de behov som föreligger. Att göra 
avvägningen av hur mycket information som skall inhämtas avgörs i någon mån av 
magkänslan hos den som är ansvarig. När han eller hon känner sig säker nog att fatta sitt 
beslut avslutas undersökningen av alternativen. 
 

6.5 Transaktionskostnader 
Transaktionskostnader avser sådana kostnader som uppstår för att få till stånd en affär. Dessa 
kostnader omfattar löner till anställda eller konsultarvoden för undersökning av en möjlig 
affär och upprättandet av köpeavtal. Ju oftare företag är tvungna att förhandla om kontrakt 
desto större transaktionskostnader har de. Kortare kontrakt gör dock att företagen kan utnyttja 
prismekanismen på ett mer flexibelt sätt.113 
 

6.5.1 Utnyttjande av prismekanismen 

Vi har funnit att företagen i hög utsträckning utnyttjar sig av prismekanismen för att sänka 
sina egna kostnader. Företagen är medvetna om vad det kostar att producera vara eller tjänsten 
själva och vänder sig därefter till leverantörer som tvingas sätta lägre priser för att få till ett 
avtal. Företagen försöker också att inte göra för långa avtal eftersom detta gör dem mindre 
flexibla. De använder sig också av välkända leverantörer eftersom transaktionskostnaderna 
anses vara för höga för att leta efter andra alternativ. De transaktionskostnader som uppstår 
för detta tar de flesta företag inte med i kalkylerna för de olika alternativen. Dessa kostnader 
ses istället som en del av den löpande verksamheten och är upptagna som lönekostnader för 
de anställda som arbetar med dessa avtal. 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                 
113 Williamson och Winter, The nature of the firm, 21. 
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7 Slutsats 
Vi ville i denna uppsats ta reda på hur beslutsprocessen vid outsourcingbeslut ser ut i företag 
som väljer att lägga ut verksamhet. Vårt syfte var att bidra med en ökad förståelse för denna 
process och vilka faktorer som företagen grundar sitt beslut på. Vi ville även se ifall dessa 
beslut är rationella eller irrationella. Vi kommer i detta kapitel att knyta samman problemet 
och syftet med de teorier, resultat samt den analys vi presenterat för att besvara dessa frågor. 
 

7.1 Slutsats 
Vi har i denna uppsats givit en inblick i den beslutsprocess företag genomgår vid outsourcing. 
Genom detta skall vi skapa en ökad förståelse för hur företag resonerar och vilka faktorer som 
beaktas i dessa beslut. Vi har kunnat konstatera att den teoretiska beslutsmodellen som vi 
presenterade också till stora delar överensstämmer med den beslutsprocess som de studerade 
företagen genomgår vid varje beslut. Den startar i en problemidentifiering som sedan 
undersöks utifrån den rådande situationen i företaget. De motiv som ligger till grund för 
problemet kommer också att styra informationssökningen och vilka alternativ till lösning på 
problemet som sedan kommer att utarbetas. Informationssökningen sker genom att företaget 
vet vad det kostar att tillverka eller utföra arbetet själva och sedan vänder de sig till 
marknaden. När de sedan fått fram den information som de anser är tillräcklig utformas 
alternativ. Beslutet fattas sedan utifrån de givna alternativ som utarbetats av en projektgrupp.  
 
Det absolut vanligaste motivet är att en vara eller tjänst kan produceras billigare av någon 
annan än av företagen själva. Företagen har begränsade resurser vilket tvingar dem att utnyttja 
dessa effektivt för att uppnå ägarnas krav. Kostnadsmotivet är starkt sammankopplat med 
kapitalbindning i investeringar. Företag som inte har kapacitet att producera mera utan att 
göra investeringar ser outsourcing som ett snabbare och billigare sätt att öka produktionen. 
Genom att inte binda upp eget kapital i maskiner undviker de även risken att dessa maskiner 
skulle stå oanvända vid en nedgång av efterfrågan. Dessa tre faktorer gör tillsammans att en 
fokusering på kärnverksamheten är viktig för att behålla sin position på marknaden. 
 
Företagen beaktar också riskerna med att lägga ut verksamhet utanför företaget. De risker som 
ses som störst är att det brister i transporter med stopp i den egna produktionen som följd. 
Andra risker som beaktas är säkerhetsrisker samt kvalitetsrisker. I en del fall är företagen 
villiga att betala mer för att undvika dessa risker. Företagen skriver också avtal som skall 
skydda företaget mot dessa risker och förpliktigar leverantören till vissa krav. 
 
Företagen agerar med en hög grad av rationalitet i beslutsprocessen. De överväger vilken 
information som behövs och är motiverad ur ekonomisk synpunkt att inhämta. De kan hålla 
en hög rationalitet eftersom besluten ofta fattas på rent matematiska grunder. Det gör att de 
undviker att falla in i det mönster som förklaras med prospektteorin utan agerar istället utifrån 
expected utility theory. För att nå en ännu högre grad av rationalitet borde företagen göra en 
bredare undersökning av alternativ på marknaden. De flesta företag använder sig endast av 
etablerade leverantörer som de känner väl. Det gör att de kan missa fördelaktiga alternativ. Vi 
kan dock inte vara helt säkra på detta eftersom företagen menar att det kostar för mycket att 
leta efter nya leverantörer. Det gör att de ändå agerar rationellt eftersom nyttan inte överstiger 
kostnaden.    
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i denna uppsats bland annat presenterat teorier om hur motiven till outsourcing kan 
skilja sig åt mellan statligt/kommunalt ägda bolag och privatägda bolag. Vår begränsning är 
att vi i vår undersökning endast analyserat ett kommunalägt bolag. Detta är naturligtvis inte 
tillräckligt för att fastställa eventuella olikheter. En fortsatt studie inom detta område vore att 
undersöka skillnaden mellan statliga/kommunala bolag och privata bolag. Faktorer som kunde 
undersökas är skillnader i motiv, politiska hinder eller ifall det finns regleringar som 
motverkar outsourcing i offentligt ägda företag. 
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8 Sanningskriterier 
I samband med uppsats och rapportskrivande är det viktigt att de personer som läser 
uppsatsen ska kunna lita på att det som är skrivet är sant och riktigt. Det finns därför 
speciella sanningskriterier för att läsarna ska kunna bedöma värdet och tillförlitligheten på 
det uppsatsskrivarna har skrivit. 
 
Vid en kvalitativ studie undviker man att använda validitet och reliabilitetskriteriet. Dessa 
sanningskriterier passar bättre för kvantitativa studier.114 För kvalitativa metoder finns andra 
sätt att styrka äktheten. 

8.1 Trovärdighet 
Trovärdigheten i en uppsats handlar om att klarlägga för läsarna att de data som vi samlat in 
är gjort på ett seriöst sätt och att de har anknytning med den aktuella problemställning som 
valts att undersökas. Ofta kan det vara ett stort problem att kunna bevisa trovärdigheten i data 
och analyserna. Objektivitet är ett begrepp som förknippas med en bättre trovärdighet för 
undersökningen. Den som intervjuar måste försöka hålla sina egna åsikter för sig själv. Den 
som intervjuar kan sällan vara helt objektiv, men de åsikter som intervjuaren har får inte styra 
och påverka den person som intervjuas.115 
 
I det frågeformulär som vi utformat har vi tagit hänsyn till att ledande frågor får konsekvenser 
för det svar man får. Även känsligare frågor som rör politiska inslag har i största möjliga mån 
ställts på ett objektivt sätt. Vi har helt undvikit frågor som vi tycker skulle kunna påverka och 
styra intervjupersonens respons.  
 

8.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten vid kvalitativa intervjuer är i stor utsträckning beroende av intervjuarens 
förmåga att observera och tolka den information som samlas in. En risk som uppstår vid 
intervjuer är att intervjuaren gör fel i bedömningen vid tolkningen av materialet. Intervjuaren 
gör sin egen bedömning vid intervjun och som en naturlig följd kan naturligtvis bedömarfel 
uppstå. Det gäller att försöka minimera dessa feltolkningar. Det som kan stärka 
tillförlitligheten i en uppsats är att intervjuaren är tränad i att göra intervjuer och har en vana 
att tolka människor i dessa situationer. Förhöjd tillförlitlighet kan uppnås genom att spela in 
och lagra intervjuerna för att verkligheten skall kunna höras i repris. 116 
 
I vår uppsats finns naturligtvis en risk för felbedömningar. Vi är båda två förhållandevis 
ovana intervjuare och det ger visst utrymme för feltolkningar. Det här stävjar vi till viss del av 
att vi vid samtliga intervjuer förutom en närvarat båda två samtidigt. Detta har resulterat att vi 
kunnat diskutera och tolka situationerna gemensamt för att styrka att vi uppfattat 
intervjupersonerna på samma sätt. Tillförlitligheten i vår undersökning styrks även genom att 
vi bandat och transkriberat samtliga intervjuer. På det sättet har vi kunnat kontrollera 
intervjuerna en ytterligare gång efterhand.  
 
 

                                                 
114 Trost, Kvalitativa intervjuer, 101-102. 
115 Ibid., 102-103. 
116 Runa Patel och Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder- Att planera,genomföra och rapportera en 
undersökning,  (Lund: Studentlitteratur, 1991). 
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8.3 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om att beskriva hur överförbara resultaten, som framkommer av 
studien, är till en annan miljö. Vid en kvalitativ studie studeras en mindre grupp individer och 
det som eftersträvas är djupet i varje enskild intervju. Kvalitativa forskare ska presentera 
unika detaljer med en djup redogörelse av vad som kommit fram under undersökningen.117 
 
Urvalet i vår undersökning är till stor del begränsade och vi kan naturligtvis inte helt säkert 
antyda att resultaten är överförbara. De företag som ingår i vår undersökning består nästan 
uteslutande av medelstora företag förlagda till norra delen av Sverige. Endast ett av företagen 
hade sin verksamhet förlagd i södra Sverige. Detta gör att urvalet är koncentrerat till norra 
delen av Sverige och resultaten är till viss mån överförbar till hur beslutsprocessen till 
outsourcing går till på företag i norra Sverige. Vi kan ändå se stora likheter mellan samtliga 
dessa företag vilket tyder på att beslutsprocessen inte skiljer sig åt i någon större utsträckning 
mellan olika typer av företag. För att göra studien överförbar till nationell nivå behöver ett 
bredare urval av företag från flera regioner undersökas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Bryman och Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 307. 



 51 

Källförteckning 

 
Primär källor 
 
Intervju hos Bostaden AB, Ekonomichef Sven-Ove Lindström, den 10 april 2007 
 
Intervju hos Indexator, Inköpschef Anders Lindberg, den 24 april 2007 
 
Telefonintervju med Adicci, Affärsprojektledare Sofia Gunnars, den 24 april 2007 
 
Intervju hos Volvo, manager material control and Logistik development, Christer Volny, den 
3 maj 2007 
 
Intervju hos Komatsu Forest, Inköps- och planeringschef Jonas Hallgren, den 4 maj 2007 
 
Intervju hos Ålö, Produktionschef  Jan Sandsjö och Inköpschef  Niklas Åström 10 maj 2007  

 
Litteratur 
 
Ahl, Sigrid. Räkna med personalen. Sundbyberg: Alfa Print, 2000 
 
Adermalm, Lars, Hans, Sjöberg och Torkel Wedin. Faktorer som påverkar insourcing- och 
outsourcingbeslut. Uppsala: Centrum för internationella företagsstudier, 1998 
 
Arlefalk, Göran, Ulf, Nordström. Strukturerat beslutsfattande. Lund: Studentlitteratur, 1992   
 
Augustson, Magdalena och Viveca, Bergstedt Sten. Outsourcing av IT-tjänster. Stockholm: 
Industrilitteratur, 1999 
 
Bryman, Alan och Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
Ekonomi, 2005 
 
Ekholm, Karolina. Ordning och reda om outsourcing- Hur påverkar globaliseringen svensk 
ekonomi? Stockholm: SNS förlag, 2006 
 
Gay, Charles. Inside Outsourcing. London: Nicholas Brealy Publishing, 2000 
 
Hammond, John S, Ralph L, Keeney and Raiffa, Howard. Fatta smarta beslut.  
Malmö:Egmont Richter, 1999 
 
Kepner, Charles H, Benjamin B, Tregoe and Ingrid, Romare. Den rationella chefen. 
Stockholm: Beckmans/Liber, 1974 
 
Mason, Jennifer. Qualitative researching. London: SAGE Publications, 1996 
 
Nyhlén, Ulrica. Att presentera kvalitativa data. Malmö: Liber Ekonomi, 2005 
 



 52 

Patel, Runa och Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, Lund: studentlitteratur, 1991 
 
Persson, Magnus. Bounded Rationality and exemplar models. Uppsala:  Acta Universitatis 
Upsaliensis, 2003 
 
Rydmark, Joacim. Beslut under osäkerhet. Göteborg: Förvaltningshögskolans rapporter nr 42, 
2002 
 
Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005 
 
Wahlund, Richard. Att fatta beslut under osäkerhet och risk. Stockholm: Norstedts förlag, 
2002 
 
Williamson, Oliver E, Sidney G, Winter. The nature of the firm. New York: Oxford 
University Press, 1991 

 
Vetenskapliga artiklar 
 
Avery, George.”Outsourcing Public Health Laboratory Services: A Blueprint for Determining 
Whether to Privatize and How.” Public Administration Review, Vol. 60 Issue 4 (2000): 330-
337  
 
Dunne, Richard L., “Exploring outsourcing”. Plant Engineering Magazine, (1999): 
  
Fontes, Robyn. “The outsource option.” Folio: The Magazine for Magazine Management 
(2000): 112-3 
 
Holcomb, Tim R., and M A, Hitt. Toward a model of strategic outsourcing. Journal of 
Operations mangment, Mar2007, Vol. 25 Issue 2(2007): 464-481 
 
Insinga, Richard C., and M J Werle. “Linking outsourcing to business strategy”. Academy of 
Management Executive, Vol. 14 Issue 4, (2000): 58-70 
 
Klainguti, Ernest. “Outsourcing comes into fashion”.Banker, Vol. 150 No.898 (2000) 
 
Kremic, Tibor., O I, Tukel., O. R, Walter. “Outsourcing decision support: a survey of 
benefits, risks, and decision factors.” Supply Chain Management, , Vol. 11 Issue 6, (2006): 
467-482, 16p 
  
Perkins, Bart, “Outsourcing: First ask why.” Computerworld, Vol.38, (2004): 60 
 
Sislian, Eric and A, Satir., “Strategic sourcing: a framework and a case study”. Journal of 
Supply Chain Management Vol. 36 No. 3, (2000): 4-11 
 
Tafti, Mohammed H.A. “Risks factors associated with offshore IT outsourcing.” Industrial 
Management & Data Systems, vol. 105, issue 5, (2005): 549-560 
 
 



 53 

Elektroniska källor 
 
Göteborgs stads ekonomihandbok 
http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/prod/sk/ekonomihandbok/dalis2.nsf/vyPublicerade/
B46917B342EAD6B6C1256CAA0037C2AC?OpenDocument, 2007-03-30 
 
Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_mechanism, 2007-03-30 
 
Aktiemarknadsnämnden 
http://209.85.129.104/search?q=cache:FmP5Gkb-
UuYJ:www.aktiemarknadsnamnden.se/Uttal/200213.asp+scanias+k%C3%A4rnverksamhet&
hl=sv&ct=clnk&cd=1&gl=se, 2007-03-30 
 
CIO 
http://www.cio.com/article/29654/The_Hidden_Costs_of_Offshore_Outsourcing_Offshore_O
utsourcing_The_Money/3, 2007-03-30 
 
SearchCIO 
http://searchcio.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid19_gci969313,00.html, 2007-04-
03 
 
Nationalencyklopedin 
www.ne.se, 2007-04-04 
 
Global envision 
http://www.globalenvision.org/library/3/702/, 2007-04-04 
 
News.com  
http://news.com.com/The+hidden+risk+in+outsourcing+overseas/2010-1071_3-5842317.html 
2007-04-03 
 
Supply Chain Resource Consortium at the College of Management at North Carolina 
State University 
http://scm.ncsu.edu/public/facts/facs060531.html, 2007-04-04 
 
WM Data 
www.wmdata.se, 2007-04-04 
 
 
 

Övriga källor 
Pehr Thermaenius. (2007-04-16).Tar hem produktion från öst. Dagens Industri 
 
 
 



 54 

Bilaga 1 Intervjuguider 

Intervjuguide 
 

1. Berätta kort om din nuvarande position, hur länge du haft den positionen och vilka 
arbetsuppgifter du har. 

2. Vilka funktioner har ni valt att outsourca? 
3. Kan du beskriva hur beslutsprocessen ser ut när ni skall outsourca? 
4. Hur många personer är inblandade i processen och vem är ansvarig? 
5. Vad förväntar ni er att uppnå med outsourcing som ni inte kan uppfylla inom 

företaget? 
6. Hur undersöker ni möjligheterna till outsourcing internt och externt? 
7. Hur definierar ni problemet som senare kanske kommer att lösas genom outsourcing? 
8. Använder ni konsulter för att hjälpa er med beslutsprocessen? 
9. Vilka är era huvudsakliga motiv? 
10. Vilka risker tar ni med i beräkningarna när ni gör er bedömning? 
11. Vilken betydelse har faktorer som anställningsskydd, personalansvar, 

rekryteringskostnader vid outsourcingbeslut? 
12. Hur omfattande informationsunderlag har ni till ert förfogande innan ni kan ta ett 

beslut och när bedöms det vara tillräckligt? 
13. Hur stor del av marknaden undersöker ni? 
14. Vänder ni er till ett fåtal utvalda aktörer eller hur sker urvalet? 
15. Söker ni information till stöd för att outsourca eller som talar emot det? 
16. Hur mycket resurser sätter ni generellt på att få fram nödvändig information för 

beslut? 
17. Använder ni er av någon form av konsekvenstabeller eller modeller när ni värderar 

alternativen, t.ex. ett poängsystem eller olika prioritetsskalor? 
18. Hur gör ni när ni om ni har motstridiga uppgifter? 
19. Hur mäter ni nyttan med outsourcing? 
20. Är det mer värt att spara en krona på städfunktioner än en krona på en större enhet? 
21. Hur mycket styr omgivningen d.v.s. den övriga marknaden ert beslut? Outsourcar 

företag för att det anses vara det naturliga eller ”rationella” sättet att minska 
kostnader? 

22. Hur långa kontrakt gör ni med era underleverantörer och hur specifika är de? 
23. Tar ni med de transaktionskostnader som uppstår för kontrakten i era kalkyler? 
24. Har det hänt att ni tagit tillbaka en outsourcad verksamhet? 
25. Har ni valt att bolagisera de avdelningar ni valt att outsourca? Hur stor andel äger ni i 

det dotterbolaget isåfall? 
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Intervjuguide Addici 
 

1. Berätta kort om företaget, din nuvarande position och arbetsuppgifter. 
2. Vilka tjänster kan ni hjälpa företagen med? 
3. I vilket skede vänder sig företaget till er, är beslut om outsourcing redan taget eller 

är nu? 
4. Vad förväntar sig företagen att uppnå med outsourcing? 
5. Vilka är de huvudsakliga motiven för företagen som anlitar er? 
6. Hur definierar företagen sina problem när de vänder sig till er? 
7. Vilken information vill företagen ha när de skall outsourca och vem avgör vilken 

information som skall inhämtas? 
8. Räknar ni även på andra alternativ än outsourcing? 
9. Gör ni riskbedömningar för de alternativ som presenteras och efterfrågas sådana? 
10. Räknar ni med dolda kostnader som ökade kostnader för administrering, 

kontraktsförhandling och leverantörskontakter m.m. för kunderna? 
11. Hur presenteras informationen?  
12. Framhävs fördelarna gentemot nackdelarna när ni presenterar förslagen för 

kunden? 
13. Använder ni er av någon form av modell som hjälpmedel för att göra 

informationen mer lätthanterlig i beslutsprocessen? 
14. Hur mäter ni nyttan med outsourcing, är det enbart en ekonomisk fråga? 
15. Hur långa kontrakt är normalt och hur specifika avtal görs om produkter och 

tjänster? 
16. Händer det att företag bryter kontrakten p.g.a. att det inte blir en så stor besparing 

som de tänkt sig? 
17. Hur stor påverkan anser du att ni som konsulter har på beslutsprocessen hos 

företagen? 
 
 


