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Sammanfattning 
Den ökade omfattningen av outsourcingsamarbete mellan olika företag har gjort att kontakter 
och goda relationer fått en allt större betydelse. Därför har antalet strategiska partnerskap 
fördubblats under de sista tio åren och förväntas att öka ytterligare i framtiden. Strategiska 
samarbeten eller partnerskap är dock inte så enkla att skapa och utveckla. Det finns många 
problem som dyker upp vid dess genomförande. De flesta vetenskapliga studier inriktas på 
framgångsrika samarbeten och ignorerar det faktum att nästan 70 % av alla 
outsourcingpartnerskap avbryts i förtid. Intressant är att relativt lite uppmärksamhet har riktats 
mot hur affärsrelationer ska byggas och vårdas för att lyckas med samarbetet. Vi har därför 
valt att undersöka den eventuella problematiken och analysera ett partnerskaps karakteristika i 
en outsorcingkontext. Vi vill skapa en djupare förståelse för hur ett företag utformar en 
relation med sin partner. 
 
För att genomföra denna studie har vi valt en kvalitativ fallstudie som metod. Fallstudierna 
bygger på fyra djupgående intervjuer med outsourcingansvariga, med både kund och 
leverantör i en och samma relation. Vi valde således att undersöka två partnerskap i ett 
outsourcingsamanhang. För att utföra denna studie har följande teorier använts: 
transaktionskostnadsteori, interorganisatorisk relationsteori, social interaktionsteori och 
kärnkompetensteori. 
 
Studien pekar på att utformningen av outsourcingrelationerna i högst grad påverkas av 
egenskaperna hos varje enskild outsourcingtjänst. Relationerna påverkas av parternas motiv 
till samarbete samt den komplexa omgivning företagen verkar i. Dessutom är ett lyckat 
outsourcingsamarbete nära sammankopplat med kvaliteten på ett partnerskap. Det empiriska 
materialet visar att fallföretagen relationer är präglade av ett starkt förtrende, en hög grad av 
åtagande och en god förståelse för varandras verksamheter. Genom deltagande, gemensamt 
agerande, öppen kommunikation, intensivt informationsutbyte och ledningens stöd bygger 
och utvecklar fallföretagen sitt samarbete. 
 
Det empiriska materialet tyder på att fallföretagen har utvecklat ett partnerskap av Typ II 
mellan sig, vilket innebär att det finns ett långsiktigt perspektiv på samarbetet utan att det 
förväntas vara för evigt. Analysen visar dock att drivkrafternas och stödfaktorernas 
sammanlagda styrka är tillräcklig, för att upprätthålla ett partnerskap av Typ III för båda 
fallsituationerna, där det inte finns någon ”slutdag” för partnerskapet. Detta innebär att det 
finns en potential för samtliga fallföretag att utveckla sitt partnerskap ytterligare. Om studiens 
fallföretag bestämmer sig för att förflytta ännu närmare varandra, så har de goda möjligheter 
till detta. Vi kunde även se att partnerskap är en dynamisk process, vilken utformas i relation 
till hur starka de båda parternas drivkrafter är och hur väl deras omgivning stödjer denna typ 
av partnerskap. Detta innebär att förändringar i parternas omgivning kan påverka deras 
förväntningar och motiv till outsourcingsamarbete. Därför måste partnerskapets utformning 
kontinuerligt omvärderas. 
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1. INLEDNING 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en uppfattning om uppsatsens innehåll och målsättningen 
med studien. Inledningsvis ger vi en kort beskrivning av bakgrunden till problemområdet. Det 
innehåller en beskrivning av fenomenet outsourcing. Detta resonemang kommer att resultera 
i problemformulering och syfte. Avslutningsvis diskuteras val av teorier. 
 
Den ökade globaliseringen och den snabba utvecklingen av informationsteknologi har 
förändrat förutsättningarna för företagande som bland annat tagit sig uttryck i ökad 
konkurrens på marknaden. Företagen måste vara såväl flexibla, som kostnadseffektiva för att 
möta den allt mer konkurrensutsatta marknaden. Eftersom alla funktioner inom ett företag inte 
är värdeskapande aktiviteter och inte heller försvarbara ur ett ekonomiskt perspektiv, bör 
företagen undersöka om de kan göra dessa funktioner mer lönsamma internt eller om de kan 
anlita en extern partner som kan leverera denna tjänst (Swink 1999, s.706). Det senare 
förfarande blir allt vanligare och ofta benämns detta som outsourcing. 

1.1 Fenomenet outsourcing 
Outsourcing är ett relativt nytt koncept på en gammal företeelse som hänvisas lika långt 
tillbaka i tiden som användandet av datorer (Augustsson & Bergstedt Sten 1999, s.11). 
Fenomenet utvecklades utifrån så kallade servicebyråer. Sedan dess har stora förändringar 
inom outsourcing inträffat, under bara år 1996 ökade omsättningen på den svenska 
outsourcing marknaden från 4.2  till 6.1 billion kronor (Augustsson 1998, s.1). Idag omfattar 
outsourcing betydligt fler aktiviteter än enbart driften av kundens datorer. Det kan syfta på 
logistiktjänster, komponenttillverkning, telefonbemanning eller produktion av någon annan 
tjänst. Dessutom innebär ett outsourcingsamarbete en nära relation mellan företagen än vad 
som tidigare var fallet. Teknikutvecklingen, inte minst tack vare tillväxten inom IT, gör det 
betydligt enklare och billigare för företag att flytta information mellan olika avdelningar och 
kommunicera med varandra (Augustsson & Bergstedt Sten 1999, ss.11-12). 
 
Detta medför att den fysiska lokaliseringen har blivit allt mindre betydelsefull vilket skapar 
större möjligheter för företag att verka på den globala marknaden, vilket gör att outsourcing 
inte är en tillfällig trend utan en del av en strukturell förändring inom organisationer 
(Augustsson & Bergstedt Sten 1999, s.12). Därmed är outsourcing ett globalt fenomen som 
med tiden utvecklas och förändras med avseende på i vilken utsträckning och vilka områden 
det berör. De nya områdena där outsourcing kan förväntas växa kraftigt är Human Resources- 
och ekonomiavdelningar. Dessa funktioner har länge betraktas som strategiskt viktiga inom 
företagen och har därför inte varit föremål för outsourcing. Numera anser företagen att även 
dessa verksamhetsområden bör granskas och utvärderas i relation till kostnadsbesparningar 
genom att lägga ut funktionen på en extern part (Kakabadse & Kakabadse 2002, s.194). 

1.2 Partnerskap 
Enligt en nordisk undersökning utförd av Accenture, en av världens ledande leverantörer av 
konsulttjänster, förväntas en stark tillväxt av outsourcingmarknaden de närmaste åren. Den 
påvisar att outsourcing i framtiden inte längre kommer att betraktas som när ett företag 
överlåter en del av sin verksamhet på extern part, utan det kommer mer och mer ses som ett 
partnerskap som kontinuerligt anpassas till den dynamiska omgivningen 
(www.accenture.com). Flera forskare (Anderson et al 1994, s.13; Johnston & Lawrence 1991, 
s.94) påstår att affärsrelationer spelar en väsentlig roll för många företag då dessa relationer 
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kan skapa ett mervärde för båda inblandade parter. Detta bidrar till att aktörerna får tillgång 
till varandras specifika kunskaper vilket kan förväntas leda till en ökad konkurrenskraft för 
det enskilda företaget (Zineldin 2003, s.456). Augustson och Bergstedt Sten (1999, ss.80-81) 
hävdar att det ofta är ett behov av att en nära förtroendebaserad relation etableras mellan ett 
outsourcingföretag och dess leverantör. 
 
Antalet strategiska partnerskap har fördubblats under de sista tio åren och förväntas att öka 
ytterligare i framtiden (Zineldin 2003, s.449) Begreppet partnerskap avser oftast ett formellt 
eller informellt samarbete mellan till exempel en kund och en leverantör (Lambert 1999). 
Däremot är strategiska samarbeten eller partnerskap inte så enkla att skapa och utveckla 
(Elmuti & Kathawala 2001, s.206). Under 1990-talet upplevde många företag svårigheter med 
att skapa och hantera en framgångsrik outsourcingrelation med sina leverantörer, då typen av 
relationer inom outsourcing utvecklades snabbt från att vara en strikt kontraktsrelation till en 
mer strategisk partnerskaprelation (Grover 1996, s.90; McFarlan & Nolan 1995, s.9). Det är 
många problem som dyker upp vid genomförandet av partnerskapet. Dessa problem kan bland 
annat bero på oklara gemensamma mål, olämplig organisationsstruktur och 
ledningsmekanismer eller ibland till och med ovanan att hantera en partner (Elmuti & 
Kathawala 2001, ss.208-210). 
 
De flesta vetenskapliga studier inriktas på framgångsrika samarbeten och ignorerar det faktum 
att nästan 70 % av alla outsourcingpartnerskap avbryts i förtid (Zineldin 2003, s.457). Vidare 
påpekar Zineldin (2003, ss.459-461) att ordet partnerskap är så frekvent använt eftersom det 
många gånger associeras med ett antal eftertraktade karaktärsdrag, vilket en kund ofta 
efterlyser. Dessa karaktäristiska drag inkluderar bland annat kostnadseffektivitet, flexibilitet, 
förbättrad service och kompetenstillgång. Vidare avslöjade Lacity och Hirscheim (1994, s.7) 
att de typiska fallen av outsourcingpartnerskap sällan kunde kallas för ett partnerskap. Faktum 
är att beteckningen ”strategiskt partnerskap” ofta olämplig för att karakterisera en relation 
mellan en outsourcingleverantör och dennes kund. Följaktligen kan inte outsourcingrelationer 
i de flesta fall kategoriseras som partnerskap eller strategisk allians. I en undersökning 
gällande samarbeten mellan organisationer påvisade Lambert et al (1996, s.36) att en hel del 
av partnerskapen som ansågs vara framgångsrika inte var något partnerskap alls. Peisch 
(1995, s.24) påstår att en majoritet av strategiska samarbeten misslyckas med att skapa värden 
för de berörda parterna.  
 
Dessa samarbetens höga grad av utebliven framgång är en av anledningarna till att den 
aktuella forskningen har ändrat fokus och lägger större vikt på valet av partners. En avgörande 
faktor för hur ett partnerskap kommer att fungera är hur det utformas initialt. Enligt Medcof 
(1997, s.718) är bristande utvärdering angående valet av partners en av de huvudsakliga 
orsakerna till att partnerskapet misslyckas. Partnerskap ställer också stora krav på ledningen 
och dess förmåga att hantera förändringar i en dynamisk och komplex miljö. Ledarskapet i 
partnerskapet innebär i högre grad integrering, kontaktskapande och nätverksbyggande än i 
det mera traditionella företaget (Augustson & Bergstedt Sten 1999, s.75). 
 
Som tidigare nämnts så fokuserar flertalet av forskningsstudierna inom partnerskap snarare på 
dess positiva effekter för företagen än på de problem och utmaningar som alltid finns. Medan 
studier som diskuterar hur utformningen av affärsrelationen borde ske i varje enskilt fall är 
betydligt färre till antal (Spekman 1991, s.3; Stuart & McCutcheon 1996, s.7). Emellertid är 
outsourcingpartnerskap inte alltid så självklara och lyckade. Enligt Lambert et al (1999, s.28) 
behövs det en systematik vid arbetet med partnerskapet i första hand för att det är en 
dynamisk process. Motivet till outsourcing borde också inbäddas i beslutet att satsa på 
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partnerskapet. Det är dock naturligt att företag har olika förutsättningar och att de 
bakomliggande motiven därför skiljer sig åt deltagarföretagen sinsemellan. Det faktum att det 
strategiska samarbetets utformning inte alltid är optimalt anpassad för varje part, gör att 
måluppfyllelsen för den enskilda företaget riskerar att bli lidande. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en mängd olika sätt att utforma sin 
affärsrelation på. Vissa företag väljer att etablera en mycket nära kontakt med sin 
outsourcingpartner, medan andra föredrar att ha ett relativt distanserat samarbete. Men är det 
så självklart att alla affärsrelationer ska utvecklas till ett partnerskap för att företagen ska 
uppnå sina mål? Den allmänna uppfattningen hos företagsledningar är att affärsrelationen så 
småningom borde övergå till ett partnerskap (Lambert et al 1996, s.26). Det påpekas dock att 
även om ett partnerskap kan vara givande för båda parter måste det investeras mycket tid och 
resurser för att det ska fungera. Följaktligen borde inte alla relationer som ett företag har, 
utvecklas till ett starkt partnerskap (Cooper et al 1997, s.76). Ett partnerskap kan under vissa 
omständigheter föra med sig stora fördelar, medan graden av partnerskap kommer att variera 
över tiden och från fall till fall. De företag som valde att ingå i outsourcingpartnerskap märkte 
att resultatet inte alltid blir framgångsrikt, varför etableringen bör utföras på ett väl 
genomtänkt sätt (Grover 1996; McFarlan & Nolan 1995; Zineldin 2003). Vi anser att 
ovanstående tankegångarna och den i hög grad aktuella debatten om outsourcingtrenden gör 
att det blir intressant att undersöka outsourcingsamarbetet. 

1.3 Problemformulering  
Hur ska en affärsrelation utformas i syfte att lyckas med outsourcingsamarbetet? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur ett företag utformar en 
outsourcingrelation med sin partner för att nå framgång. Genom kvalitativa fallstudier ämnar 
vi undersöka ett partnerskaps karakteristika i en outsourcingkontext. 
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1.5 Val av teorier 
Relationer mellan företag kan analyseras från ett ekonomiskt och ett socialt perspektiv, se 
tabell 1. Det ekonomiska perspektivet betraktar en ekonomisk effektivitet som relationens 
drivande faktor (Kern & Willcocks 2001, s.53). Perspektivet siktar på att förklara ett företags 
relationer som utbytesaktiviteter med ett annat företag där ett kontrakt har en framträdande 
roll. Vidare betraktas varje outsourcingbeslut som en fristående händelse utan att någon 
hänsyn tas till företagets tidigare relationer. Samtidigt som de tidigare relationerna kan 
påverka ett pågående outsourcingbeslut (Gottschalk 2006, ss.121-122; Meyer 1994, s.23). 
 
I transaktionskostnadsteorin utgör kostnader ett viktigt bedömningskriterium för varför ett 
företag väljer att outsourca produktion eller tjänster. Teorin kan med fördel användas för att 
avgöra företagets ”effektiva gränser” (Gottschalk 2005, ss.72-75). Därför är den relevant för 
vår studie då vi vill fånga de ekonomiska motiven till varför ett företag väljer att outsourca. 
Det räcker inte enbart med det ekonomiska perspektivet när interaktioner mellan företag 
förekommer upprepande gånger (Nam et al 1996, s.37). 
 
Eftersom partnerskapkonceptet är ett komplext fenomen, valde vi att utöka den teoretiska 
referensramen med ett socialt perspektiv (Hallén et al 1991, s.29-31). Vår uppfattning är att 
relationerna formas av erfarenheter som grundas på sociala interaktioner och genom att 
komplettera med det sociala synsättet, kan vi fånga in de beteendemässiga och organisatoriska 
dimensionerna av en outsourcingrelation. 
 
Forskning kring interorganisatoriska relationer belyser orsaker och förutsättningar kring 
utformningen av affärsrelationer, där de sociologiska och ekonomiska aspekterna flätas 
samman (Kern & Willcocks 2001, s.54). Därmed får vi ett kraftfullt verktyg för att kunna 
besvara studiens forskningsfråga. När ett företag bestämmer sig för att outsourca, initieras ett 
samarbete med en extern leverantör. Det uppstår således interaktion mellan företag 
(Håkansson 1982). Därmed är partnerskapsaspekter såsom tillit, gemensamma mål och 
normer, regelbunden kommunikation och flexibilitet viktiga för att utveckla samarbetet 
(Gottschalk 2005, ss.105-106). På dessa grunder valde vi att ge partnerskapteorin en ledande 
position i studiens teoretiska referensram. 
 
Social interaktionsteori påstår att var och en av parterna följer sitt eget självintresse när den 
gör affärer med en annan part för att kunna uppnå individuella mål som de inte kan 
åstadkomma utan varandras hjälp (Gottschalk 2005, ss.105-106). Här används ett koncept av 
”förtroende” och ”makt” för att kunna förklara interaktionen mellan företag. Förtroende och 
makt utgör de karaktäristiska dragen av ett partnerskapskvalitet, som är avgörande faktorer till 
outsourcingframgång (Lee & Kim 1999, s.32). Därmed valde vi denna teori för att undersöka 
hur väl utfallet av partnerskapet stämmer överens med deltagarnas förväntningar. 
 
Kärnkompetensteorin fastslår att aktiviteter antingen ska genomföras internt eller köpas på 
marknaden (Gottschalk 2005, s.85). Vi kommer använda denna teori för att studera 
problematiken i outsourcingen som berör frågor om aktiviteternas närhet till kärnkompetens 
och relationens utformning. Genom att sammanföra de relevanta teoretiska utgångspunkterna, 
har vi för avsikt att åstadkomma ett integrerat synsätt på en relations utformning och kunna 
analysera partnerskap inom outsourcing. 
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Tabell 1. Ekonomiskt och socialt perspektiv på outsourcingrelationer. 
 

Perspektiv Fokus Teoretiskanknytning 

Ekonomiskt  Kostnadseffektivitet Transaktionskostnadsteori 
Socialt Beteende, partneringrelationer Interorganisatorisk relationsteori 
 Tillit, åtagande, affärsförståelse Social interaktionsteori 

 Resurser Kärnkompetensteori 

1.6 Språk 
Större delen av den litteratur som vi hämtar vår kunskap ifrån är skriven på engelska. Det 
finns väldigt lite skrivet om företeelsen ”outsourcing” i den svenska litteraturen. Ett 
närbesläktat begrepp är utkontraktering (eng. ”subcontracting”). Augustson och Bergstedt 
Sten (1999) tillhör de få som valde att belysa den svenska outsourcingmarknaden. Dessutom 
finns det ingen bra svensk term för att översätta ordet ”outsourcing”. Därför, i brist på 
lämpliga svenska motsvarigheter till engelska termer, har vi valt att behålla engelskt ordval. 
Detta för att inte förlora i kommunikativ precision. 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

 

I det inledande kapitlet 1 beskriver vi problemområdet och vårt val av ämnet, vilket resulterar 
i studiens undersökningsfråga och dess syfte. I kapitel 2 presenteras de viktigaste 
metodologiska ståndspunkter vi valt för att närma oss vår frågeställning. Vi argumenterar för 
de val vi gjorde och visar dess fördelar och nackdelar. Detta åtföljs i kapitel 3 av en teoretisk 
referensram där vi resonerar om partnerskapets utformning och dess karaktäristiska drag i ett 
outsourcingsammanhang. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell där vi sammanför 
teorier relevanta för studien. Kapitel 4 och 5 innehåller en beskrivning av två fallstudier, 
Sandvik och Manpower respektive Sony Ericsson och Hewlett Packard. Därefter i kapitel 6 
analyseras dessa fallstudier genom att koppla de teorier som diskuteras i kapitel 3 med den 
empiri som vi har samlat in. Vår avsikt är dock inte att göra en jämförelse mellan partnerskap 
i olika branscher, utan att ge en djupare insyn på partnerskapet och dess komplexitet. I det 
sista kapitlet 7 sammanfattar vi de viktigaste aspekterna som ger svar på vår 
undersökningsfråga och vårt syfte. Avslutningsvis presenteras sanningskriterier, vilka 
kommer att beröra trovärdigheten i studien. I bilagorna återfinns förtydligande information 
om företagens drivkrafter och stödfaktorer, samt intervjumallen som användes vid 
telefonintervjuer. 

Figur 1. Denna studies upplägg. 
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2. METOD 

Detta kapitel redogör för vår syn på vetenskap och vilka övervägande som vi gjort gällande 
forskningsstrategi och datainsamling. Kapitlet inleds med en redogörelse för våra teoretiska 
ståndspunkter vilket följs av en presentation av praktisk metod och källkritik. 

2.1 Teoretisk metod 

2.1.1 Förförståelse  
Vårt val av undersökningsmetod påverkas av olika faktorer. Johansson Lindfors (1993, s.76) 
understryker att dessa faktorer är en kombination av våra tidigare arbetslivserfarenheter, 
utbildningar, individuella upplevelser och uppväxtmiljö. Vi kan därmed inte undgå ifrån det 
faktum att våra tidigare erfarenheter och uppväxtmiljö påverkade oss omedvetet till en viss 
grad. Vi är båda uppvuxna och har studerat/arbetat utanför Sveriges gränser - Tanja i Tallinn, 
Estland och Svetlana i St. Petersburg, Ryssland. Dessa erfarenheter i kombination med att 
Tanja har levt i Sverige i femton och Svetlana i sju års tid har gett oss ett bredare perspektiv 
på livet i allmänhet och en rätt så bra inblick i det svenska samhället. 
 
Utöver detta har våra studier på Handelshögskolan vid Umeå universitet givit oss tillräckliga 
kunskaper i de ekonomiska ämnena för att forska vidare, däribland inom partnerskapet och 
outsourcingen. Våra studier har därtill influerat vårt val av uppsatsämne, väckt intresse och 
nyfikenhet för temat. Vi har dock inte läst någon kurs som specifikt behandlar temat 
”outsourcing eller partnerskap”, utan ämnet är till viss del nytt för oss. Samtidigt är vi 
medvetna om att förförståelsen inte är något statiskt utan föränderligt. Vår senaste förståelse 
kommer att inverka på och överskugga vår förförståelse före studiens början (Thomsson 2002, 
s.52). Av den orsaken kommer våra nutida förkunskaper ändras med tiden då vi anskaffar nya 
erfarenheter och kunskaper inom området. Uppsatsens fortsatta utformning har påverkats 
under arbetets gång, då vi samlat in ny information som har bearbetats och bidragit till en ny 
förståelse för ämnet partnerskap inom outsourcing. 

2.1.2 Ämnesval 
Från början hade vi för avsikt att skriva vår uppsats om IT-outsourcing/utkontraktering till 
Ryssland, dels för att det är ett land som har utvecklats mycket under det senaste årtiondet och 
dels för att det finns mycket intressant att skriva om. Sedan givetvis också för att vi själva har 
våra rötter där och därför har vi en extra fallenhet för detta land. Vidare var ämnet intressant 
då de internationella gränserna suddas ut i allt högre grad och där samarbetet underlättas tack 
vare god kännedom om skillnader i affärskulturer. Av den orsaken kändes teman om 
internationella kontakter och speciellt då tjänster som IT-outsourcing aktuella och spännande 
för oss. Vi ville skapa en djupare förståelse om hur relationen utvecklas över tiden samt hur 
kulturella skillnader inverkar på relationens kvalité mellan olika samarbetspartners. 
 
Inför valet av fallstudieobjekt sökte vi efter företag inom en bransch där vi bedömde att 
outsourcing är vanligt förekommande. Vi fann information om outsourcing från stora svenska 
företag inom IT-branschen till Ryssland. Men det visade sig att en internationell outsourcing 
var ett känsligt område. Trots att flera svenska företag samarbetade med IT-leverantörer från 
Ryssland var de inte så villiga att annonsera detta. Vi stötte på problemet att få företagen från 
den svenska sidan att ställa upp för en intervju. Dessa företag ville inte annonsera sitt 
internationella partnerskap utåt. En förklaring till detta kan troligtvis vara att en lite negativ 
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framtoning finns i samhället när det gäller en internationell outsourcing. Vi tror att detta kan 
bero på åsikten att outsourcingen kan innebära uppsägningar för den svenska arbetsstyrkan. 
 
Av den anledningen var vi tvungna att byta temainriktning trots att vi redan var klara med 
inledningen, teori- och metodbeskrivningen. Dessutom har vi gjort två intervjuer med de 
ryska leverantörerna. Vi bestämde oss för att istället utreda ett partnerskap men enbart 
innanför Sverige och mellan svenska företag. Vi strävade efter att få en djupare förståelse för 
hur ett företag bygger och vårdar en outsourcingrelation med sin partner för att nå framgång. 

2.1.3 Perspektiv  
Enligt Lundahl & Skärvad (1982, s.40) kan forskaren medvetet se på det undersökta 
fenomenet olika, beroende på vilket synvinkel eller perspektiv han/hon väljer. Vi har valt i 
denna studie att analysera ett partnerskap ifrån kundens och leverantörens perspektiv. Vi 
strävade efter att korrekt återge det som framkommit under studiens gång och se på problemet 
ifrån båda parternas perspektiv. 

2.1.4 Kunskapssyn 
Vi utgår från det hermeneutiska förhållningssättet i denna studie, då vi vill se hur det sociala 
samspelet mellan två organisationer fungerar (Bryman & Bell 2005, s.29). Detta anser vi vara 
passande för syftet med denna uppsats, vilket är att beskriva en social företeelse och i 
synnerhet ett partnerskap i ett outsourcingsammanhang.  
 
Avsikten är att analysera ett partnerskaps karakteristika i en outsourcingkontext och förstå hur 
ett företag utformar en outsourcingrelation med sin partner för att nå framgång. Våra 
kontaktpersoner på företagen fick stort utrymme för egna reflektioner och åsikter i frågan. 
Deras åsikter ligger till grund för våra slutsatser och tolkningar. Detta betyder att vi vill 
försöka förstå de undersökta företagens relation med varandra genom att analysera 
medarbetarnas beskrivningar och tolkningar av företaget med hjälp av intervjuer (Wallén 
1996, s.34). 

2.1.5 Angreppssätt 
Vår studie har ett deduktivt angreppssätt med inslag av en induktiv ansats. Inledningsvis 
började vi med en deduktiv ansats, eftersom vi hade utgått från existerande teorier och utifrån 
dem har vi bildat den teoretiska referensramen (Johannson Lindfors 1993, s.56). Efter att vi 
hade fått en bredare och djupare kunskap om vårt ämne gjorde vi en empirisk undersökning 
med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vårt syfte var att identifiera respondenternas uppfattningar 
om fenomenet ”partnerskap inom outsourcing”. Därför styrdes våra intervjuer av ett induktivt 
arbetssätt. Vi använde inga fasta svarsalternativ utan respondenterna gavs ett mycket stort 
utrymme att resonera fritt om ämnet, vilket betonas av Patel & Davidson (1991, s.78) som en 
betydelsefull ingrediens i det induktiva arbetssättet.  Efter att allt empiriskt material var 
insamlat återgick vi till att studera teorin om outsourcing och partnerskap för att senare 
systematisera materialet. Detta material låg till grund för våra tolkningar, analyser och 
slutsatser. Därmed återvände vi tillbaka till det deduktiva angreppssättet för att utvärdera den 
empiriska miljön (Bryman & Bell 2005, ss.23-25). Empirin har vi satt i relation till teorin, 
vilket fungerade som ett ramverk för att förklara det som vi funnit i empirin. Vi har därmed 
haft en ambition att beskriva och förstå den empiriska miljön bättre genom att applicera den 
befintliga teorin på våra data. 
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2.1.6 Forskningsstrategi  
I metodologiska böcker beskrivs två vanligt förekommande forskningsstrategier: kvalitativa 
och kvantitativa. Den kvalitativa metoden är bäst lämpad för vår uppsats, därför att tolkningen 
av den insamlade informationen är viktig samt för att vi vill få en ökad förståelse för ämnet 
(Bryman & Bell 2005, s.301). Vi anser vidare, i enlighet med dessa författare att 
komplexiteten i outsourcingrelationer bäst kan undersökas genom en kvalitativ metod då vi 
kan gå på djupet i studiens tema. Bryman & Bell (2005, s.317) fäster vidare 
uppmärksamheten på en annan styrka med en kvalitativ metod, vilket är möjligheten att vara 
flexibel i själva intervjugenomförandet. Om vi upptäcker att fokus under undersökningen 
förflyttas, kan vi korrigera detta löpande. 
 
Om vi istället hade för avsikt att få en så bred bild av fenomenet som möjligt så hade vi valt 
att undersöka flera företag och därmed skulle vi kunnat välja en kvantitativstrategi (Bryman & 
Bell 2005, s.99). I detta fall skulle vi gå miste om en stor mängd av beskrivande detaljer och 
en förståelse för helheten (Bryman & Bell 2005, s.314). 

2.1.7 Fallstudie 
Vi har valt att använda kvalitativa fallstudier därför att vi ville gå på djupet, se närmare på 
partnerskapet i en outsourcingrelation och hur det utformas av två samarbetspartner. 
Fokuseringen till två fallstudier föll sig mest naturlig för oss, för att vi är ute efter att upptäcka 
och tolka snarare än att pröva hypoteser eller teorier (Merriam 1994, s.25). Ytterligare en 
fördel med att använda av kvalitativa fallstudier framhävs av Merriam (1994, s.31) och 
innebär att vi kan undersöka för oss intressanta företeelser i dess naturliga miljö. Ingenting 
behöver ändras eller justeras avsiktligt utan att bara observeras. 
 
Vidare kännetecknas kvalitativa fallstudier, enligt Merriam (1994, ss.25-27), av följande 
kvaliteter: de är partikularistiska, deskriptiva och heuristiska. Att vår fallstudie är 
partikularistisk tydliggörs av att själva fallet är viktigt. Vi ville fokusera på en företeelse, en 
samarbetsrelation, som uppstår vid en outsourcing av tjänster. Att vår fallstudie är deskriptiv 
till sin natur inkluderar en väsentlig beskrivning av fallet, där vi försöker att observera många 
olika faktorer. Vidare gör vi ett försök till att förbättra läsarens kunskap av 
outsourcingfenomenet samt att utforska vilken betydelse partnerskapets utformning har för 
samarbetets utfall. Därför är vår studie också heuristisk. 

2.2. Praktisk metod  
Detta kapitel redogör för vårt val av tillvägagångssätt vid den empiriska undersökningen. Vi 
beskriver våra kriterier vid val av fallstudieobjekt, hur insamlingen av data gick till och ger 
kritik till använda källor. 

2.2.1 Val av fallstudieobjekt 
För att uppnå vårt syfte satte vi upp några kriterier inför valet av fallstudieobjektet. Det första 
kriteriet var att det skulle vara ett företag som outsourcar delar av sin verksamhet till en 
utomstående leverantör. Andra kriteriet var att outsourcingsamarbete skulle innebära 
aktiviteter vilka ligger inom en komplementär kompetens, det vill säga 
outsourcingaktiviteterna utgör en viss vikt av företagets verksamhet. 

Vårt tredje krav var att partnerskapet skulle vara långsiktigt och inte av tillfällig karaktär, det 
vill säga att kontrakten bör löpa på en längre tidsperiod än två år. På så sätt ville vi fånga in 
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partnerskap med en högre mognadsgrad. Detta för att kunna få en möjlighet att få en djupare 
och mer nyanserad bild av partnerskapfenomenet. Det sista kriteriet var att båda parter ska 
betrakta sitt outsourcingsamarbete som ett partnerskap. 
 
Utifrån våra kriterier strävade vi efter att hitta företag som motsvarade dessa. För att ta fram 
lämpliga organisationer sökte vi på Internet och facktidningar. Vi kontaktade ett trettiotal 
stora företag, vilka vi antog hade ett samarbete med ett annat företag, via e-post till student- 
och informationsansvariga, se bilaga 1. Detta utfördes tidigt i arbetet, eftersom vi anade att 
detta var en fas som kunde vara problematisk och ta mycket tid i anspråk. Det visade sig 
stämma, då mer än hälften av de kontaktade företagen inte svarade alls och några tackade nej 
till att delta i undersökningen med förklaringen om att de i nuläget inte har resurser för att 
hjälpa oss. Ett antal företag kunde inte ställa upp för intervju för att det fanns begränsningar 
som gör att de inte alltid kan ta emot studenter som har egna färdiga arbeten. Detta föranledde 
oss att ändra taktik och ringa upp företagen och presentera vårt arbete. Efter samtal med de 
återstående företagens outsourcingansvariga framgick det att några företags samarbete hade 
en begränsad omfattning och därför inte passade för vårt kriterium om att samarbetet ska vara 
långsiktigt. Vårt val blev två företag som motsvarade våra kriterier och dessutom var positiva 
till att medverka i studien. Dessa företag var Sandvik och Sony Ericsson. När vi har fått ett 
positivt svar från dessa två företag, ringde vi upp en angiven kontaktperson för att beskriva 
lite mer detaljerat vad vår uppsats skulle handla om och typ av intervju. 
 
Då vår studie handlar om ett partnerskap inom outsourcing hade vi för avsikt att intervjua 
både kund och leverantör. Därmed var våra förväntningar att genom Sandvik och Sony 
Ericsson försöka kunna hitta deras partnerföretag och därefter samtala med dem för ett 
samtycke till en intervju. Det visade sig vara problematiskt. Företag ville inte annonsera sitt 
partnerskap mellan svenska företag heller. Detta kan antagligen bero på en mindre positiv 
inställning till outsourcing inom media. Vilket i sin tur beror på en föreställning att folk mister 
sitt arbete på grund av att en viss aktivitet lämnas över till en extern leverantör. 
 
Sökningen efter ett partnerföretag tog förhållandevis lång tid i anspråk men vi lyckades rätt 
bra med detta. Efter ett antal hänvisningar till olika personer har vi äntligen fått kontakt med 
två företag som är partner med våra valda företag. Företagen som lovade att ställa upp var 
Manpower Business Solution – leverantör till Sandvik och Hewlett-Packard (HP) – leverantör 
till Sony Ericsson. Vi kom överens om ett datum och en tid för att genomföra 
telefonintervjuer. Vi har valt att genomföra fyra intervjuer, två för varje partnerskaps relation. 
Motivet till detta var att vi ville gå mer ingående i vår undersökning av relationer mellan två 
företag. Målsättning är inte att generalisera resultaten till en större population, utan att öka 
medvetenheten och belysa problematiken hos två särskilda fall. De personer vi valt har genom 
sin ställning inom företagen nödvändiga kunskaper och kan bidra till vår ökade förståelse för 
temat. Vi intervjuade följande kontaktpersoner: 
 

- Elof Boberg,  client manager på Hewlett-Packard (HP) 
- Anders Guldbrandsson, IT chef i den Nordiska delen av Sony Ericsson  
- Carl Johan Thorell, platschef på entreprenad Sandvik Västberga, Manpower 

Solutions 
- Eva Brynk, Lead Buyer, Sandviks beställarorganisation. 

 
Utöver detta studerade vi företagens hemsidor och den information som gick att hitta om dem 
i tidningar och på Internet för att lära känna deras verksamhet bättre. Dessutom tog vi kontakt 
med en managementkonsult på Informatics AB som har lång erfarenhet av 
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outsourcingsamarbete och vars arbetsroll är att vara företagsledningens strategirådgivare i 
outsourcingfrågor. Vidare samtalade vi med en tidigare ansvarig för Sony Ericsson kontot 
som nu arbetar på HP. Dessa samtal presenteras inte i det empiriska materialet, men vi anser 
att informationen var givande då den gav oss förståelse för fenomenet outsourcing. 

2.2.2 Insamling av sekundära källor 
Vi förberedde vår informationssökning inom områden outsourcing och partnerskap genom att 
studera sekundära källor vilka omfattar, enligt Lundahl och Skärvad (1982, s.143) litteratur 
och tidigare forskning som finns på detta område. Teoriböckerna lånade vi från Umeå 
Universitets Studentbibliotek samt Studentbibliotek i Örnsköldsvik efter sökning i databasen 
Album respektive Studentbibliotekets katalog. Vetenskapliga artiklar fick vi från Umeå 
universitetens företagsekonomiska databaser Business Source Premier och Emerald vilka vi 
anser håller hög kvalitet. 
 
Exempel på sökord och kombinationer av nyckelord som användes är ”IT-outsourcing”, 
”relationship”, ”collaboration”, ”partnership + outsourcing”, ”strategic alliance + 
outsourcing”. Efter att vi kastat en blick på ett stort antal av vetenskapliga artiklar på området, 
avgränsade vi vårt intresse till det perspektiv som behandlar utformningen av en 
outsourcingrelation mellan kund och leverantör. I detta skede hoppades vi på att hitta flera 
artiklar om partnerskap inom outsourcing. Referenslistan i de påträffade artiklarna gav oss 
namn på andra artiklar och forskare inom partnerskap och outsourcing. 

2.2.3 Insamling av primära källor 
Merriam (1994, s.83) framhåller att val av metod för att samla in kvalitativ empirisk data till 
en fallstudie ska grundas på information som ger en djup och detaljerad bild. Kvalitativa 
fallstudier baseras på kvalitativ data som fås från intervjuer, observationer och 
dokumentanalyser. Eftersom studiens syfte är att uppnå en djup förståelse valde vi att använda 
oss av intervjuer som huvudkälla, något som Merriam (1994, s.84) anser vara det mest 
passande tillvägagångssättet för att samla informationen på. Det optimala vore att använda sig 
av alla tre metoderna för datainsamling. Detta är dock inte möjligt då tid är en knapp resurs 
varför vi valde att begränsa studiens datainsamling till intervjuer. 
 
Vid konstruktion av intervjuguiden gick vi igenom vårt teorikapitel för att våra säkra på att vi 
inte utelämnade för oss intressanta områden, se bilaga 2 och 3. Genom att blicka tillbaka på 
studiens syfte säkerhetsställde vi att alla viktiga frågor var med. Samtliga respondenter fick ett 
förenklat underlag till teman med bara övergripande frågor i förväg via e-post. Detta bidrog 
förhoppningsvis till att respondenterna kunde fundera kring ämnen outsourcing och 
partnerskap och förbereda sig inför respektive intervju. 
 
Under intervjun hade vi för avsikt att lyssna och ge respondenterna möjlighet att utveckla och 
fördjupa sig i frågor som berördes. Våra intervjufrågor skrevs i förväg men de användes i fri 
ordning beroende på svaren vi fått. Detta sätt att ställa frågor ingår i definitionen delvis 
strukturerade eller semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2005, s.363; Johannson 
Lindfors 1993, s.120-121). Frågor som inte ingår i vår lista, följdfrågor, ställdes också. Detta 
för att göra intervjuprocessen mer flexibel och få mera nyanserade svar där respondenterna får 
mycket större utrymme (Bryman & Bell 2005, s.363). Det fanns då möjlighet att skapa en 
förtroenderelation med den intervjuade samtidigt som vi kunde föra konversationen vidare i 
för oss önskad riktning (Johannson Lindfors 1993, s.123). 
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Bryman och Bell (2005, s.363) påstår att intervjuresultaten återspeglar unika upplevelser hos 
intervjupersonerna och deras förståelse av ämnet. Genom att välja denna typ av intervjuteknik 
har vi fått respondenterna att resonera fritt om de frågor vi har ställt och därigenom har vi 
kunnat analysera dessa för att få en uppfattning om vad de olika personerna har för 
erfarenheter om vårt problemområde. Merriam (1994, s.95) betonar vidare att formuleringar 
som är ledande och tvetydiga kan påverka respondenternas svar.  Vi var noga med att inte 
använda oss av sådana formuleringar för att på så sätt försäkra oss om att respondenterna inte 
svarade på det sätt som de trodde att vi ville att de skulle svara. 

2.2.4 Källkritik av sekundära källor 
Huvudproblemet som ofta nämnts (Lundahl & Skärvad 1982, s.145) vid användandet av 
sekundära källorna är deras färskhet, relevans och tillförlitlighet. Den största delen av studiens 
teoretiska material består av vetenskapliga artiklar. För att försäkra oss om källans 
tillförlitlighet sökte vi på välkända Internetadresser, som Universitetets databaser där vi 
räknade med att risken för källans oäkthet var obetydlig. Genom att använda universitets 
databaser har vi fått tillgång till ett relativt nypublicerat material och därmed uppfylls kravet 
på källans färskhet. För övrigt ökas trovärdigheten på dessa artiklar ordentligt tack vare att de 
studerades och tolkades av andra forskare. Parallellt med vetenskapliga artiklar studerades 
teoretiska böcker vilka vi anser innefattar en tillräckligt hög grad av saklighet och aktualitet. 
Information om valda företagen har vi hämtat från deras egna webbsidor och broschyrer. Vi är 
medvetna om risken att företaget kan ha vinklat informationen och presenterar sig själva på 
ett subjektivt sätt för att utåt framstå på bästa sättet (Lundahl & Skärvad 1982, s.147). 

2.2.5 Källkritik av primära källor 
Vi har valt att göra intervjuer via telefon av den enkla anledningen att avståndet mellan 
företagen och oss själva är för stort. Därmed utnyttjade vi den största fördelen med 
telefonintervjuer som är snabbheten (Dahmström 1991, s.47). Det går snabbt att samla 
information och dessutom förklara det som är oklart. En annan fördel som telefonintervjuer 
har är att de minskar intervjuareffekten genom att vi utesluter den fysiska närvaron (Bryman 
& Bell 2005, s.140). Vi var båda två närvarande vid intervjutillfällena. Detta gjorde det lättare 
för oss att kontrollera varandras olikheter vid formuleringen av frågor. Johansson Lindfors 
(1993, s.136) understryker att med anledning av den korta kontakten med intervjupersonerna 
blir det svårt att vinna deras förtroende. Därför anser vi att den första kontakten ska vara noga 
planerad. Vi förklarade för våra respondenter såväl syftet med vårt arbete som möjligheten till 
anonymitet och forskningsresultatens användning. 
 
Vidare kan det faktum att våra respondenter och vi själva inte ser varandra, räknas till 
nackdelarna. Att inte se respondentens ansiktsuttryck kan leda till svårigheten att fånga det 
som respondenten verkligen menade. Nackdelen med telefonintervjuer är även att 
respondenten kan ge ogenomtänkta svar och omgivande miljön kan vara störande. Vidare är 
det problematiskt med längre intervjuer för att den som svarar på frågorna har kanske en 
begränsad tid (Bryman & Bell, 2005, s.140). Vi upplevde dock inte att det förekom några 
sådana störningar. 
 
För att underlätta registreringen av informationen vid respektive intervjutillfälle har vi valt att 
använda oss av MP3-spelare som hjälpmedel. Vi är medvetna om att bandspelare kan hämma 
en respondent (Bryman & Bell, 2005, s.375) men samtliga respondenter blev innan intervjun 
tillfrågade om de misstyckte att vi spelade in dem, vilket ingen gjorde. Då vi genomförde 
telefonintervjuer och MP3-spelaren inte var synlig anser vi att själva inspelningen inte var 
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alltför störande för respondenterna. 
 
Trots att vi erbjöd samtliga respondenter att anonymisera studien, hade de inga invändningar 
mot att deras namn eller namn på respektive företag skulle figurera i vår studie. I och med att 
syftet med vår studie var att undersöka ett partnerskap utifrån både kund- och 
leverantörsperspektiv var det omöjligt att undvika att respondenterna i respektive relation 
visste vilka andra som har svarat på våra frågor. Vi är medvetna om det faktum att 
respondenterna kände till att deras samarbetspartner var den andre respondenten, kan ha 
påverkat respondenternas trovärdighet. Vidare kan den maktsymmetri som finns i en relation 
mellan en kund och en leverantör ha orsakat att leverantören var försiktig med att återge alla 
detaljer, då det kunde skada deras relation till kunden. Vi anser ändå att alla respondenter var 
villiga att medverka i studien och att de insåg fördelen med att ge en så verklig bild av 
relationen som möjligt. 

2.2.6 Genomförande av intervjuer 
Således valde vi att analysera två partnerskap i ett outsourcingsamanhang. Vi har genomfört 
fyra djupgående intervjuer, två för varje partnerskapsrelation. Telefonintervjuer har 
genomförts med hjälp av högtalarfunktion för att vi båda två skulle kunna delta. En av oss 
ställde frågor medan den andre tog en mer bevakande roll. Dessutom förde vi anteckningar 
båda två för att minska risken att viktig information går förlorad. Varje intervju varade minst 
en timme där intervjupersonerna svarade på våra frågor och beskrev rätt så omfångsrikt 
partnerskaps fenomen. Vi har spelat in intervjuerna och sedan har vi lyssnat igenom det 
inspelade. Därefter har vi skrivit ner och ut informationen för att inte glömma de väsentligaste 
delarna samt för att underlätta en kommande analys av vad som blev sagt under intervjun 
(Bryman & Bell 2005, s.374). Därför kan vi känna oss förhållandevis säkra på att de 
intervjusvar som vi redovisar bygger på det som faktiskt kom fram under intervjuerna. Efter 
färdigställande skickades intervjuerna tillbaka för korrigering av de intervjuade. Då ingen av 
respondenterna hörde av sig utgick vi ifrån att de bekräftade det vi skrivit. Med detta 
förfarande från vår sida ville vi tillförsäkra oss om att inga missförstånd uppstod. 
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3. TEORI 

I detta kapitel diskuteras teorier som vi anser kan bidra till att besvara studiens fråga. 
Eftersom outsourcing är ett mångfacetterat begrepp och kan tolkas på flera olika sätt, vill vi 
börja med att klargöra vår definition av begreppet. Därefter följer en redogörelse om de 
förutsättningar som gäller vid outsourcingrelationer. I den sista delen i teorin presenteras vår 
sammanfattande modell. 

3.1 Vad är outsourcing? 
Outsourcing är ett ord som flitigt används i vårt språkbruk (Augustson & Bergstedt Sten 
1999, s.11). Det finns ett antal olika definitioner av begreppet outsourcing och det är inte 
enkelt att fastställa en entydig definition. Det är svårt att avgöra vad ordet outsourcing 
egentligen betyder, då det inte förekommer i någon allmän engelsk ordbok. Augustson och 
Bergstedt Sten (1999, s.13) nämner att det har sin grund i det engelska uttrycket ”to out-
source something”, vilket innebär förflyttning av aktiviteter eller funktioner ut från företaget. 
Flera forskare se outsourcing som ett företags inköp av komponenter eller färdiga produkter 
som levereras av oberoende leverantörer (Kotabe 1992, s.103; Lei och Hitt (1995, s.836).   
Medan Gilley och Rasheed (2000) beskriver outsourcing enbart som inköp av aktiviteter, där 
fenomenets verkliga strategiska karaktär inte belyses överhuvudtaget. 
 
Outsourcing kan inte begränsas enbart till en inköpsfråga, eftersom inköp är något som mer 
eller mindre görs av alla företag. Augustson och Bergstedt Sten (1999, ss.13-14) urskiljde tre 
huvudtolkningar av vad outsourcing kan innebära. Den första tolkningen ser outsourcing som 
en externalisering av befintliga aktiviteter och innebär att ett företag lämnar över delar av en 
viss verksamhet som tidigare har utförts i egen regi till en extern part. Detta leder till att 
företagets verksamhet krymper. Den andra definitionen jämställer outsourcing med inköp. 
Vid denna typ av outsourcing utökas företagets tillgång till varor och tjänster utan att den 
egna verksamheten krymper. Således försörjer sig företaget med externt producerade varor 
och tjänster. Därmed är aktiviteter som tidigare producerades internt att betrakta som nya 
aktiviteter. 
 
Slutligen anser Augustson och Bergstedt Sten (1999, s.14) att begreppet outsourcing kan vara 
en kombination av de två ovannämnda tolkningarna. Där betraktas outsourcing som en 
relation, det vill säga när en aktivitet som tidigare utförts internt istället köps in från en extern 
part och där ett långsiktigt samarbete etablerats. Den sistnämnda definitionen innebär dels att 
företaget tidigare producerade aktiviteten i egen regi, dels att en samarbetsrelation mellan 
kunden och en extern part uppstår. Tidigare brukade outsourcing kontrakt inom detta 
relationssynsätt skrivas på tio år, men idag är det mera vanligt att kontraktens giltighet löper 
på två till fem års tid. 
 
Som det framgår tolkas begreppet outsourcing på flera olika sätt. Det är inte fråga om rätt 
eller fel definition, utan istället vill vi klargöra vår egen definition av begreppet som är 
centralt för vårt arbete. Vår tolkning av begreppet med stöd av Augustson och Bergstedt Sten 
(1999, s.14) är att outsourcing föreligger när ett företag överlåter delar av eller hela företagets 
aktiviteter på en extern part som sedan mot betalning förser ett företag med den aktuella 
aktiviteten under en avtalad tid, och där ett långsiktigt samarbete etableras. 
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      Kärnaktiviteter                Stödaktiviteter                  Avskiljbar aktiviteter                Periferiaktiviteter 

3.1.1 Vad outsourcing inte är 
Eftersom outsourcing är ett relativt nytt koncept förekommer det många missuppfattningar om 
vad outsourcing verkligen är. Vår definition av outsourcing skiljer på outsourcing och 
utförsäljning av stödfunktioner, då tjänsterna inte längre köps. Det är inte fråga om 
outsourcing, när ett företag gör om en av sina avdelningar till ett helägt dotterbolag. Först när 
en extern leverantör förvärvar bolaget betraktas affären som outsourcing. Likaså när det talas 
om inköp av nya tjänster som aldrig tidigare producerades internt är det inte heller samma sak 
som outsourcing. I många fall väljer företaget att tillfälligt köpa in externa resurser för att 
kunna möta ett visst behov. Även om tjänsterna kommer från en extern leverantör, är det bara 
frågan om ett traditionellt resursinköp, där kunden behåller både kontrollen och ägandet över 
aktiviteterna (Augustson & Bergstedt Sten 1999, s.15). 

3.1.2 Kärnkompetens 
Outsourcing är ofta en effektiv metod, förutom när det berör företagets kärnkompetens som 
spelar en viktig roll för företagets möjligheter till framgång och fortlevnad. Kärnkompetensen 
handlar inte om en specifik kunskap utan om en sammansättning av flera unika, svårimiterade 
egenskaper som är av stor betydelse för företaget (Prahalad & Hamel 1990, ss.83-84). 
Augustson och Bergstedt Sten (1999, s.53) anser att kärnkompetensen ska ligga nära 
företagets affärsverksamhet och omfatta resurser som är grundläggande för företagets 
strategiska position. Det handlar inte om enbart en sorts kunskap utan om flera 
kunskapsområden som inkluderar medarbetarnas samlade färdigheter. Kärnkompetensen 
kräver resurser och tar lång tid att bygga upp. Dessutom ska den utvecklas för att ständigt vara 
konkurrenskraftig (Axelsson 1998, s.195). Därför måste ett företag skydda sin kärnkompetens 
genom att undanhålla den från outsourcing. Kompetenser som är av mindre strategisk vikt kan 
däremot outsourcas och förläggas på en extern leverantör (Augustson & Bergstedt Sten 1999, 
s.54). Således bör företaget koncentrera sig på aktiviteter som genererar ett mervärde 
(Axelsson 1998, s.195). Organisationer kan förbättra värderingen vid valet av aktiviteter som 
går att outsourca genom att använda följande modell, se figur 2, baserat på Long och Vickers 
Koch (1995, s.13-14). 
 
 
 
 

Kärnaktiviteter kan enligt Augustson och Bergstedt Sten (1999, s.54) beskrivas som 
företagets rötter som ger näring till alla företagets grenar. Stödaktiviteterna ger stöd till 
kärnaktiviteterna och därför måste de ingå i verksamheten för att kärnkompetensen ska 
fungera (Long & Vickers-Koch 1995, ss.13-14). Avskiljbara aktiviteter ingår i 
huvudprocessen men kan enkelt avskiljas från verksamheten då de inte är relaterade till 
kärnkompetensen. Periferiaktiviteter berör inte de strategiskt viktiga processerna. 
Aktiviteterna kan utan att påverka organisationen läggas ut, oavsett om dessa utförs internt 
eller externt. 

3.2 Utformning av outsourcingrelation  
För att belysa outsourcingproblematiken från flera perspektiv kommer vi att presentera Coxs 
(1996) modell som kopplar samman transaktionskostnads-, partnerskaps- och 

Figur 2. Skilda aktiviteter. Bearbetning av Long och Vickers - Koch 1995, ss.13-14. 

Högt strategiskt vikt Lågt strategiskt vikt
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kärnkompetensteori. Det finns ett antagande att det existerar en idealisk typ av 
samarbetsrelationer som skulle passa till alla situationer. Om relationen skulle genomföras på 
ett korrekt sätt, så leder detta till lägre kostnader, förbättrad kvalitet och högre vinster. 
Emellertid bestäms det mest effektiva sättet att utforma relationen på av närheten till 
kärnkompetens. Cox (1996, s.65) har utvecklat en modell med ett brett spektrum av 
hypotetiskt möjliga former av affärsrelationer som illustreras i figur 3. 
 

Modellen redogör för hur utformningen av en specifik relation avgörs av närheten till 
kärnkompetensen. Filosofin är att aktiviteter inom kärnkompetensen som är av yttersta vikt 
för företagets verksamhet ska utföras och kontrolleras internt, samtidigt som perifera 
aktiviteter som har låg strategisk betydelse, istället kan läggas på en extern leverantör. 
Perifera tjänster är ofta normerade och bara i undantagsfall fordrar ett långsiktigt samarbete 
med en och samma leverantör. Därför ska dessa aktiviteter tillhandahållas från de leverantörer 
som erbjuder de mest förmånliga priserna och bästa villkoren (Cox 1996, s.63). 
 
Däremot är det svårare att fastställa de mellanliggande aktiviteterna, de som varken tillhör 
kärnkompetens eller till standardiserade tjänster, men som ändå är av vikt för företagets 
verksamhet. Därmed är det mest effektiva valet för komplementära tjänster att åstadkomma 
någon form av samarbetsrelation med en extern leverantör. Vilken grad av samarbeten som 
bör utvecklas beror på hur högt upp på trappan som komplementära aktiviteter befinner sig.  
Följaktligen ju närmare dessa aktiviteter befinner sig till företagets strategiska kärna, desto 
större är behovet av ett nära partnerskapssamarbete med leverantören. Exempelvis för 
komplementära aktiviteter längst ned på trappan så lämpar sig att företaget utvecklar 
outsourcingsamarbetet med en ”prioriterad leverantör” där relationerna karaktäriseras av att 
vara distanserade och kontraktsstyrda. På grund av graden av tjänsternas strategiska betydelse 
är relativt låg, används ett begränsat antal leverantörer som företaget favoriserar till. 
 
”Single sourcing” bör gynnas när komplementära tjänster ligger närmare kärnkompetensen 
än de som tillhandahålls av en prioriterad leverantör, något som syftar på en högre strategisk 
betydelse. Denna typ av relation innefattar ett nära samarbete med oftast bara en leverantör 
där förtroende mellan parterna utgör en viktig styrkomponent. Relationen regleras av ett 
externt kontrakt där maktförhållande och ansvarsroller är något otydliga. Exempelvis ett 
företag som köper en viss tjänst, väljer att tillhandahålla även en annan aktivitet som 
underhåll till den köpta tjänsten från en och samma leverantör. 

Figur 3. Relationsformer och närhet till kärnkompetens. Förenkling av Cox 1996, s.63. 
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Högst upp i trappan återfinns ”strategiskt partnerskap” som lämpar sig för företag som har 
ett behov av att behålla en viss strategisk kontroll över sina komplementära aktiviteter vilka 
ligger väldigt nära kärnkompetensen. Det strategiska partnerskapet innebär att en ny juridisk 
enhet bildas, vilket ofta sker i form av ett gemensamt ägande. Här uppstår en mycket nära 
kontakt mellan de involverade partnerna, vilket i jämförelse med andra former av 
outsourcingsamarbeten då partnerna är jämlika i förhållande till makten. Fokus förflyttas från 
självintresse till att båda parterna vill skapa en vinna-vinnasituation (Cox 1996, ss.63-64). På 
så sätt uppstår ett långsiktigt samarbete där outsourcingpartnern levererar tjänster som är av 
ytterst vikt för kundens affärsverksamhet. 

3.2.1 Motiv till outsourcingsamarbete 
Förutom kärnkompetens spelar motiv till outsourcing en stor roll vid utformningen av en 
outsourcingrelation. Det är nödvändigt för ett företag att ha klart för sig vad de vill uppnå med 
outsourcingen. Det finns en rad betydande faktorer som driver företag till att överväga 
outsourcing. Utifrån ett kundperspektiv omfattar dessa motiv bland annat högre flexibilitet, 
kostnadsbesparingar, tillgång till olika resurser och kompetens samt andra strategiska 
faktorer. Medan ett leverantörsperspektiv fångar in motiv som innefattar storskalfördelar och 
expertis som en leverantör av en viss storlek vill uppnå (För närmare information se bilaga 4). 
På detta sätt kan leverantören ta del av kundens kostnadsbesparing som outsourcing 
samarbetet för med sig. Dessutom, ger en långsiktig relation en möjlighet till att utveckla 
kunskaper och erfarenheter, något som leverantören kan dra nytta av även i samarbetet med 
andra kunder. Vidare kan outsourcingen leda till att kundens personal flyttas över till 
leverantören, vilket medför att leverantören berikas med kompetent och erfaren personal 
(Augustson & Bergstedt Sten 1999, ss.38-41). 
  
Med utgångspunkt i Coxs (1996) modell framhåller Augustson och Bergstedt Sten (1999, 
s.61) att om motivet till outsourcingbeslutet avgränsas till rent kortsiktiga 
kostnadsbesparningar, ska en distanserad relation med leverantören utvecklas. Däremot om 
kostnadsmotivet kombineras med en etablering av ett mera affärsmässigt förhållande, lämpar 
sig att organisera samarbetsrelationerna efter ”prioriterad leverantör” eller ”singel sourcing”. 
Vidare om outsourcingen är inledd i syfte att få tillgång till en viss kompetens, vilket kräver 
ett nära samarbete mellan parterna, så utgör ”strategiskt partnerskap” det mest effektiva valet. 

3.3 Affärsrelationer 
I denna studie tolkar vi företagens affärsrelationer utifrån ett perspektiv format av 
interaktionsmodellen (Håkansson 1982, s.24) där två företag gör affärer med varandra. 
Redogörelsen för denna teoribildning har för avsikt att vara generell, samtidigt som vi vill 
synliggöra hur affärsrelationer tolkas i vårt arbete. Målet med teorierna är att ringa in de 
viktigaste elementen som relationen mellan två företag innefattar. Dessa element 
karakteriseras av interaktionens episoder i form av outsourcade aktiviteter och företagens 
motiv till outsourcing.  
 
Interaktionsmodellen skapades av IMP-gruppen (International Marketing and Purchasing) 
med avsikten att synliggöra industriella företags affärsrelationer. Vår studie följer detta 
interaktionssynsätt som beskriver industriella företags affärsrelationer i dess dynamiska 
kontext. Vi anser att de traditionella teorierna såsom marketing mix konceptet (Kotler 2003) 
inte helt ut kan förklara företagens agerande och dess affärsrelationer. Däremot påpekar 
interaktionsmodellen att företagen strävar efter långsiktiga relationer och att agerandet inte 
bara begränsas till det säljande företaget, utan även att de köpande företagen är aktiva i 
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processen. 

3.3.1 Interaktionsmodellen 
IMP-gruppen framhäver att en affärsrelation skapas genom en ömsesidig dynamisk process 
som formar relationen mellan de inblandade parterna. Den komplexa omgivningen fastställer 
de spelregler som företagen kan agera ifrån och därmed även vilka affärsrelationer som kan 
skapas. I figur 4 illustreras de faktorer som beskriver den kortsiktiga men även den långsiktiga 
relationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relationen skapas utifrån en mängd olika tjänste- och informationsutbyten som omfattar ett 
flertal olika faktorer. Utbytet av tjänster utgör ofta grunden för relationen, därför har tjänstens 
egenskaper en betydande effekt på relationen. Likaså kan informationsutbytets innehåll, dess 
karaktär och graden av formalitet påverka parternas interaktionsprocess (Håkansson 1982, 
ss.16-24). Ford och Håkansson (2006, s.256) belyser heterogenitet och komplexitet som 
affärsrelationerna kan uppvisa genom att applicera interaktionsperspektivet. Därmed kan det 
synliggöras att affärsrelationen påverkas i högsta grad av den atmosfär i vilken interaktionen 
sker. Faktorer som formar atmosfären är graden av samarbete eller konflikt, närhet och 
förväntningar samt maktförhållanden som uppstår mellan parterna. Dessutom framgår det att 
kommunikation uppstår mellan de involverade parterna samt att dessa affärsrelationer lieras 
på olika sätt och i olika utsträckning (Dubois 1998, s.16). 
 
En del av denna komplexitet torde rymma de viktigaste aspekterna som berör utformningen 
av ett partnerskap. Interaktionens kontext kan fånga in de olika parternas motiv till 
outsourcing och förväntningar som de båda parterna har på varandra och på relationen. En 
tolkning, med avseende på interaktionsmodellen är att en relation byggs upp av interaktion 
mellan två företag i form av utbyten med varandra som då påverkas av interaktionens 
sammanhang. Alla dessa kontinuerliga utbyten skapar och formar affärsrelationen och dess 
karaktär vilken därigenom måste tolkas som en dynamisk process. 
 
Campbell (1997, s.417) hävdar att agerande som uppstår i en relation mellan två företag inte 
alltid delas och godtas av båda parter. Anledningen till detta är att både kund och leverantör 
kan ha olika uppfattningar om vad ett partnerskap inrymmer, där åtminstone en av parterna 
har orealistiska förväntningar om relationens utformning och dess resultat. Då denna studie 
utgår från att företags affärsrelationer är uppbyggda på interaktionen parterna emellan 
(Håkansson 1982, s.24), så betraktar vi partnerskap som en del av denna interaktionsprocess, 
där varje part (Campbell 1997, s.417) agerar utifrån egna motiv och tolkningar av både 

Figur 4. Interaktionsmodellen. Egen översättning av Håkansson 1982, s.24. 

Kort- 
siktigt 

Tjänster 
Information 
Finansiellt 
Socialt 

Lång- 
siktigt 

Anpassningar

                   Atmosfär 
Makt, samarbete, närhet, förväntningar 

   Interaktionsprocessen Kund Leverantör 

Relationen 

Utbyten, 
Episoder 



TEORI 
 

 18   

relationen och den andre partens beteende. Relationens välbefinnande kan fastställas genom 
att undersöka hur båda parter uppfattar relationen (Campbell 1997, s.427). Därför har vi för 
avsikt att undersöka hur motiv som sätter förväntningar för relationens utfall kan inverka på 
partnerskapet. 

3.3.2 Partnerskapkoncept 
Det finns en mängd olika sätt att utforma en samarbetsrelation på. Relationerna kan delas i 
transaktions- och partnerskapskategorier (Grover 1996, s.89). En relation där parter endast är 
intresserade av att minimera sina transaktionskostnader kan utvecklas genom ett formellt 
kontrakt. I kontraktet framgår det tydligt vilka förpliktelser och straffpåföljder som är aktuella 
för samtliga parter. Medan en partnerskapsrelation innefattar förutom avtalet, ett nära 
samarbete, där relationen betraktas som en serie av interaktioner utan att det finns en tydlig 
slutpunkt (Henderson 1990, ss.8-10). 
 
Flera studier inom relationsmarknadsföringsområdet har utforskat relationer mellan kunder 
och försäljare, tillverkare och leverantörer, köpare och säljare (Lasher et al 1991; McFarlan & 
Nolan 1995; Willcocks & Kern 1998). Forskningsfrågor kring outsourcing fokuserar främst 
på aspekten om ett företag bör outsourca sin verksamhet eller inte, men betydligt mindre har 
diskuterats hur utformningen av affärsrelationen borde ske i varje enskilt fall (Gardner et al 
1994; Ellram & Hendrick 1995). 
 
Willcocks och Choi (1995, s.67) undersökte hur termerna ”cooperative” och ”strategiskt 
partnerskap” användes när fenomenet total outsourcing skildrades. Forskarna kom fram till att 
definitionerna av begreppet partnerskap kännetecknas av att vara bristfälliga och ringa inom 
den akademiska och mer praktiska kontexten. Mariti och Smilie (1983, s.437) ser på 
partnerskapskonceptet som en långsiktig och tydlig överenskommelse mellan två eller flera 
företag. Däremot betraktas inte engångstransaktioner som ett samarbete och där 
beröringspunkten mellan parterna inte nödvändigtvis måste vara i form av ett skriftligt 
kontrakt. 
 
Ellram (1995, s.10) har utökat definitionen av ett partnerskap med flera andra dimensioner. 
Forskaren betraktar partnerskapet som en överenskommelse mellan köpare och säljare som 
tidsmässigt spänner över en längre period, där det finns en hög grad av förtroende och 
åtagande, men som också innehåller informationsutbyte tillsammans med risker och 
belöningar som delas mellan de båda parterna. Det finns en mängd andra definitioner 
(Gardner et al 1994, s.124; Klepper 1995, s.250; Lee & Kim 1999, s.53) som inkluderar de 
typiska partnerskapsegenskaper såsom långsiktighet, joint venture och belöningar jämte 
konceptet av tillit och åtagande. Samtidigt som alla dessa definitioner fångar in vissa viktiga 
aspekter av det komplexa partnerskapskonceptet är de ofullständiga och i liten grad betonar 
vikten av behovet att anpassa ett partnerskap till omgivningens kontext. I denna studie 
använder vi följande definition av partnerskapet: ” …a tailored business relationship based 
on mutual trust, openness, shared risk, and shared rewards that yields a competitive 
advantage, resulting in business performance greater than would be achieved by the firms 
individually.” (Lambert et al 1996, s.28). 
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3.3.3 Olika typer av partnerskap 
Lambert et al (1996, s.28) framhåller att affärsrelationer mellan kunder och leverantörer kan 
organiseras allt ifrån att vara på en armslängds avstånd som inrymmer enstaka och upprepade 
marknadstransaktioner till att anta en form av en vertikal integration, se figur 5. 
 
 
 
 
 
 

Enligt Lambert et al (1996, s.28) är affärsrelationer på ett armslängdsavstånd mycket vanliga.  
Trots att det förekommer en viss interaktion mellan två företag under en lång tidsperiod, 
uppstår det ingen känsla för ett djupare förtroende mellan de involverade parterna. 
Följaktligen får en kund ett standardbetonat erbjudande under standardmässiga villkor. Denna 
typ av relation är lämpad för en mängd situationer, medan det i vissa enskilda fall krävs en 
närmare, mer integrerad relation där ett partnerskap är högst önskvärt för att kunna 
åstadkomma konkurrensfördelar. Forskarna skiljer dock mellan partnerskap och joint venture 
som brukar syfta på en strategisk allians, vari uppstår ett visst gemensamt ägande av kunden 
och leverantören. Inte heller den vertikala integrationen anses vara samma som ett 
partnerskap. 
 
Lambert et al (1996, s.33) framhåller vidare att ett väl fungerande partnerskap kan tillföra 
samma fördelar som kan uppstå genom ett joint venture eller en vertikal integration. Även om 
de flesta partnerskapsformer har vissa gemensamma karaktäristiska drag, går det inte att 
urskilja en idealisk relation som skulle passa till alla situationer. Detta eftersom varje relation 
beror på motiven till samarbetet och den unika omgivningens kontext, där partnerskapets 
varaktighet och styrka kommer att varieras över tiden och från fall till fall. Visserligen 
innefattar partnerskapet i vissa fall en mycket nära kontakt och en betydande del av 
gemensamma handlingar, medan i andra fall inrymmer det en lägre nivå av integration. 
Lambert et al (1996, s.29) synliggjorde tre olika typer av partnerskap: 
 

 Typ I – Företag som betraktar varandra som partners, medan planering och 
samordning av aktiviteter är av en begränsad karaktär. Här har partnerskapet ett 
kortsiktigt perspektiv och innefattar bara en funktion i båda företagen. 

 
 Typ II – Här utvecklas aktiviteter ifrån att vara samordnade till att vara integrerade 

aktiviteter. Partnerskapet har här ett långsiktigt perspektiv utan att det förväntas hålla 
på för evigt och det omfattar flera funktioner inom företag. 

 
 Typ III – Företaget uppnår här en betydande nivå av integration där parterna betraktar 

varandra som en del av sin verksamhet. Här förväntas partnerskapet hålla på för evigt, 
där det inte finns någon ”slutdag” för partnerskapet. 

Figur 5. Typ av partnerskap. Lambert  et al 1996, s.28. 
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3.4 Partneringprocess 
Lambert et al (1996, s.26) finner att även om ett partnerskap kan skapa stora fördelar, kräver 
det mycket tid och möda för att det ska fungera. Därmed bör inte ett företag utforma sina 
relationer med varje kund eller leverantör till ett partnerskap. Det finns aspekter såsom 
företagets begränsade resurser och omgivning som måste övervägas (Cooper et al 1997, s.76). 
Således är det viktigt att företaget investerar de begränsade resurserna i affärsrelationer som 
verkligen gynnas av att vara utformat som ett partnerskap (Lambert et al 1996, s.26). 
”Partneringrelationer” är konceptet som förekommer i management- och 
marknadsföringslitteratur, där ett antal modeller för skapande och genomförande av dessa 
relationer presenteras. Den sociala interaktionsteorin utgör fundamenten för många av dessa 
vetenskapliga insatser (Klepper 1995, s.249).  Partneringsrelationer definieras som en 
mekanism för att bygga och utveckla långsiktiga relationer mellan kund och leverantör. 
 
Genom en empirisk undersökning som grundas på drygt 60 djupa analyser av 18 relationer 
mellan ledande företag i sin bransch, konstaterar Lambert et al (1996, ss.32-36) att det behövs 
en systematik i utformning, implementering och kontinuerlig förbättring av partnernas 
affärsrelationer. En systematisk process kan hjälpa företagsledningen med beslutstagande om 
vilken typ av relation som kommer att vara den optimala. Partneringprocessen betraktas av 
Lambert et al (1999, ss165-181) som en process där två företag samarbetar med varandra och 
ett samtycke uppstår om partnernas förväntningar om outsourcingrelationen. 
 
Det går även att fastställa vilken typ av partnerskap som torde ge den största utdelningen. 
Som det har framhållits tidigare så finns det flera olika grader av partnerskap. Lambert et al 
(1996, s.26) påstår att om den valda typen av partnerskap inte passar in i företags omgivning 
kan allvarliga störningar inträda och hela outsourcingsamarbetet sättas på spel. Vidare 
fastställer Lambert et al (1996, s.26) att det finns två viktiga element inom 
partneringprocessen som har en stor inverkan på partnerskapets framgång. Dessa element är 
drivkrafter och stödfaktorer. De kommer att avgöra partnerskapets utfall, och visa i vilket 
utsträckning de uppnådda prestationerna överensstämmer med partnernas förväntningar. 

3.4.1 Drivkrafter 
Drivkrafter utgör motiven till varför ett företag väljer att ingå i ett outsourcingsamarbete. För 
att affärspartnerskapet ska lyckas måste varje part ha tillräckligt med drivande motiv för detta, 
medan alla dessa drivkrafter inte nödvändigtvis behöver finnas samtidigt. Dessutom behöver 
inte drivkrafter vara identiska för båda parter, utan de kan faktiskt vara olika. Varje part bör 
självständigt fastställa sina specifika drivande motiv (Lambert et al 1996, s.27). 
 
Eftersom drivkrafterna bestämmer förväntningar på ett partnerskaps utfall, är det viktigt att 
parterna har realistiska förväntningar från partnerskapet annars faller det (Lambert et al 1996, 
s.27). De grundläggande motiven till ett outsourcingsamarbete är resurs- och 
kostnadseffektivitet, förbättrad kundservice, marknadsföringsfördelar och vinststabilitet 
(Lambert et al 1996, s.27). Som det nämnt i kapitel 3.2.2 finns det en rad andra faktorer till 
beslutet för att ingå ett partnerskap. Dessa motiv omfattar bland annat högre flexibilitet, 
möjlighet att satsa på kärnkompetensen och storskalfördelar (Augustson & Bergstedt Sten 
1999, ss.34-37), se bilaga 4. Medan närvaron av starka drivkrafter är nödvändiga för att förse 
båda parterna med betydande vinster, garanterar de emellertid inte framgång enbart tack vare 
att de finns. Fördelarna bör lämpligen vara bestående över en lång tid. 
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3.4.2 Stödfaktorer 
Stödfaktorer är delar av ett företags omgivning som gynnar ett partnerskap och dess 
utveckling. Det kan jämföras med relationen mellan ett nygift par som hade en stark önskan 
att gifta sig men som har svårt att få äktenskapet att fungera då de har motstående 
svärföräldrar, olika värderingar och olika sätt att kommunicera med varandra. Det är samma 
sak med ett företags affärsrelation som kan spåras utifrån en fientlig miljö (Lambert et al 
1996, s.28). 
 
Stödfaktorer gynnar ett partnerskap till att växa och bli starkare. Lambert et al (1996, s.28) har 
konstaterat att stödfaktorerna inte är något som företag kan utveckla fram, antingen finns de 
eller inte. Däremot avgör ofta mängden av dessa stödfaktorer partnerskapets framgång. De 
fyra viktigaste faktorerna är kompatibel företagskultur, likartad ledningsfilosofi, samspel 
och symmetri, se bilaga 5. Dessa fyra stödfaktorer är grundläggande och de måste finnas i 
varje partnerskap. Deras närvaro stärker chansen för ett framgångsrikt partnerskap. Deras 
frånvaro betyder att chansen för att partnerskapet misslyckas ökar. Det finns ytterligare 
stödfaktorer såsom en gemensam konkurrent och tidigare erfarenhet av partnerskapet, som 
ökar sannolikheten för att partnerskapet lyckas, men deras frånvaro spelar inte så avgörande 
roll (Lambert et al 1996, s.32). 

3.4.3 Affärsrelationens benägenhet till partnerskap  
Från resonemanget ovan kan vi konstatera att om båda parternas förväntningar av ett 
partnerskap är realistiska och företagets omgivning verkar vara gynnande, då är ett 
partnerskap befogad. Emellertid återknyter vi till resonemanget i kapitel 3.3.3 där det finns tre 
olika typer av partnerskap. Som det framgår från figuren 6 nedan avgörs den mest lämpliga 
typen av partnerskap av drivkrafternas och stödfaktorernas sammanlagda styrka (Lambert et 
al 1996, s.29). 

 

En kombination av starka drivkrafter och starka stödfaktorer kännetecknar ett partnerskap av 
typ III, medan kombinationen av låga drivkrafter och låga stödfaktorer antyder på att en 
relation på armslängds avstånd ska föredras. Faktum är att om samarbetsparterna med låga 
drivkrafter och/eller låga stödfaktorer bestämmer sig för att uppnå ett partnerskap av typ III, 
kan det leda till förödande resultat. Det ska dock påpekas, att partnerskapet med många starka 
drivkrafter, men vars omgivning innehåller nästan inga stödfaktorer alls, kommer misslyckas 
på grund av den motstridiga omgivningen (Lambert et al 1996, s.33). 

Figur 6. Benägenhet till partnerskap. Matris av Lambert et al 1996, s.35. 
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3.5 Utfall av outsourcingsamarbete 
Ett partnerskap kan medföra en vinstökning, processförbättring eller ökade 
konkurrensfördelar (Lambert et al 1996, s.36). Framgången med partnerskapet kommer att se 
olika ut från fall till fall och är beroende av kombinationen av drivkrafterna och 
stödfaktorerna. Följaktligen uppvisar utfallet hur väl de uppnådda prestationerna möter 
förväntningar av partnerskapet. Emellertid är det inte nödvändigt att ha ett partnerskap för att 
kunna uppnå ett gott resultat med outsourcing (Cooper et al 1997, s.76). Lambert et al (1996, 
s.36) konstaterar att det finns många framgångsrika affärsrelationer på armslängds avstånd 
som tillgodoser båda parternas behov och förser dem med flera förmåner. Således betyder det 
att ett partnerskap i sig inte garanterar ett önskat resultat för båda parterna (Lee & Kim 1999, 
s.33). Därför måste hänsyn tas till de eventuella problem som uppkommer inom 
outsourcingsamarbete (Lee & Kim 1999, s.33). Därmed måste faktorer som påverkar 
framgången av en outsourcingrelation identifieras. 

3.5.1 Partnerskapskvalitet 
Lee och Kim (1999, s.51) argumenterar för att kvalitet i ett framgångsrikt partnerskap utgör 
en viktig indikator för framgången med outsourcing. Partnerskapskvaliteten uttrycker med 
andra ord hur väl det erhållna utfallet av ett partnerskap svarar mot båda parternas 
förväntningar (Lee & Kim 1999, s.34). Därför kan partnerskapskvalitet betraktas som ett 
tidigt tecken på outsourcingsamarbetets framgång. 
 
I sin studie tydliggjorde Lee och Kim (1999, s.35) begreppet partnerskapskvalitet genom att 
urskilja element som karaktäriserar själva konceptet från faktorer som bestämmer och 
påverkar dess grad. Detta innebär att partnerskapets element såsom förtroende, åtagande, 
affärsförståelse samt delade risker och fördelar representerar dess kvalitet, medan faktorer 
som parternas deltagande, kommunikation, informationsutbyte och ledningens stöd 
bestämmer graden av partnerskapskvalitet. Eftersom dessa element kännetecknar en 
framgångsrik outsourcingrelation, är det viktigt att vara medveten om deras betydelse för att 
kunna styra och leda relationen i rätt riktning (Lee & Kim 1999, s.35). 
 
Morgan och Hunt (1994, s.24) tillägger att förtroende har en central funktion i alla 
affärsrelationer. Förtroendet är dock inget som finns från relationens start utan det måste 
förtjänas och byggas upp under relationens gång. Med hjälp av öppenhet och ärlighet kan 
partnerna bygga och stärka förtroendet (Kern & Willcocks 2002, s.72). Lojaliteten i en 
partnerskapsrelation är den nödvändiga ingrediensen av förtroende, där sanna partners inte 
behöver ständigt vara rädda att bli ersatt av en annan partner (Lambert et al 1996, s.35). 
Vidare utgör affärsförståelse en viktig förutsättning för att lyckas med 
outsourcingsamarbetet. Detta innebär att ett företag måste ha förståelse för sin partners 
affärsprocesser och dennes övergripande målen (Kern & Willcocks 2002). 
 
Morgan och Hunt (1994, s.23) betraktar åtagande som en grundförutsättning för 
upprätthållandet av företagets pågående relationer med sin partner. Outsourcingavtalet mellan 
kund och dennes leverantör tar upp partnernas åtagande i form av specificerade beskrivningar 
av partnernas ansvarsområde och outsourcade tjänster (Kern & Willcocks 2002, s.11). 
Åtagande i affärsrelationer återspeglas i partnernas interaktion med varandra och villighet att 
förändras och anpassa sig i syfte att förbättra relationen (Håkansson 1982). 
 
Augustsson och Bergstedt Sten (1999, s.60) fäster uppmärksamheten vid att det ska finnas 
något för båda partnerna att vinna på outsourcingrelationen. Forskarna tillägger att: ”Det 
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ligger i båda parters intressen att skapa en vinna–vinnasituation". Genom en gemensam 
nytta outsourcingsamarbetets effektivitet och prestationsgrad (Kern & Willcocks 2002, s.258). 
Det är viktigt att partnerna inte bara delar på vinningar och belöningar utan också på 
kostnader och risker. Detta innebär att exempelvis en partner är villig att uppskjuta en 
prisökning på sina tjänster med avsikt att hjälpa sin partner (Lambert et al 1996, s.35). 
 
De ovannämnda elementen som karaktäriserar partnerskapskvalitet påverkas i sin tur av 
faktorer såsom parternas deltagande, kommunikation, informationsutbyte och ledningens stöd 
(Lee & Kim 1999, s.53). Det finns ett positivt samband mellan dessa faktorer och 
partnerskapskvalitet. Till exempel när det gäller deltagandet, så är en aktiv medverkan ifrån 
båda partner av stor vikt för att lyckas med outsourcingsamarbete över en lång tid. Eftersom 
deltagandet sker i interaktionen, är det viktigt att båda parterna är delaktiga vid fastställandet 
av roller och ansvar när en interaktionsprocess byggs upp (Lee & Kim 1999, s.53). 
 
Lambert et al (1996, s.35) framhåller vidare att genom gemensamt agerande kan partnerna 
bygga och underhålla sitt outsourcingsamarbete. Gemensamt agerande kan omfatta bland 
annat planerings-, kontroll- och investeringsaktiviteter (Lambert et al 1996, ss.33-35). 
Gemensam planering är en nyckelkomponent för ett effektivt partnerskap och rymmer delade 
befintliga planer och gemensam utarbetning av strategiska mål. Reguljära möten mellan 
företag för diskussion om löpande prestationer, möjliga förbättringar och långsiktiga planer 
kan bidra till en ökad flexibilitet och styrka i en relation. Ett annat nyckelelement är en 
gemensam kontroll. Detta betyder att båda parter kan göra nödvändiga ändringar i till 
exempel leveranstiden utan godkännande och tillkännagivande från dennes partner. 
Gemensamma investeringar i en ny teknologi och forskning och utveckling (FoU), samt 
utbyte av nyckelpersoner är ett tecken på en hög nivå av ett ömsesidigt beroende. Detta bör i 
sin tur leda till ett starkare partnerskap (Lambert et al 1996, ss.33-35). 
 
Vad det gäller kommunikation och informationsutbyte är det av en stor betydelse att det 
finns ett öppet kommunikationsflöde mellan de involverade parterna, något som ökar 
förtroendet i relationen. En intensiv kommunikation resulterar i bättre informerade partner, 
vilket är en förutsättning för att uppnå de uppsatta målen (Lee & Kim 1999, ss.36-37). 
Informationsutbytet kan till exempel ske i form av olika rapporter, möten och genom direkta 
kontakter (Kern & Willcocks 2002, ss.9-10). Ett integrerat e-post system, telefonsamtal och 
villighet att dela både goda och dåliga nyheter bidrar till ett framgångsrikt partnerskap. Ju 
djupare och rymligare kommunikationen är, desto starkare blir partnerskapet (Lambert et al 
1996, s.35). 
 
Vidare har ledningens stöd en nyckelfunktion vid upprätthållandet av framgångsrika 
outsourcingrelationer (Lee & Kim 1999, s.35). Augustsson & Bergstedt Sten (1999, ss.43-50) 
belyser problematiken kring outsourcingbeslutet, vilket innebär att outsourcingen ofta leder 
till stora förändringar. Följaktligen behövs det stöd och engagemang från ledningsnivå för att 
minska osäkerheten och stärka samspelet mellan parterna. 

3.5.2 Outsourcingframgång - två perspektiv 
Lee och Kim (1999,s.39) konstaterar att partnerskapskvaliteten uppvisar outsourcingframgång 
ur såväl ett affärs- som ur ett användarperspektiv. Affärsperspektivet åskådliggör hur väl de 
ekonomiska, strategiska och tekniska förväntningar är uppnådda. De ekonomiska 
förväntningarna syftar på att uppnå kostnadseffektivitet, expertis och storskalsfördelar. Vidare 
ger de strategiska förväntningarna en möjlighet för företaget att fokusera på 
kärnkompetensen. De tekniska förväntningarna hänvisar till företagets förmåga att få tillgång 
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till högteknologi och undvika att satsa i en snabbt föråldrande teknologi (Lee & Kim 1999, 
s.39). 
 
Vidare innebär användarperspektivet att kvalitetsnivån på de erbjudna tjänsterna ska vara 
rimlig. Detta betyder att framgången med outsourcingen ska möta både slutkundernas 
kvalitetskrav och samtidigt ge ett positiv utfall av outsourcingsamarbetet. Vi bedömer att 
tillfredsställandet av slutkundernas behov utgör en viktig barometer för ett framgångsrikt 
partnerskap. Även om båda partnerna är nöjda med sin outsourcingrelation, kan detta inte 
garantera framgång om inte slutkundernas förväntningar och behov är infriade. 
 
Genom att applicera dessa två perspektiv kan vi fånga in flera sidor av en 
outsourcingframgång, som inrymmer kundernas krav och samtidigt syftar på ett positivt utfall 
av ett outsourcingsamarbete. Vidare anser vi att affärsperspektivet stödjer Lamberts et al 
(1996, s.27) påstående att drivkrafterna utgör parternas motiv till outsourcing och sätter upp 
förväntningar beträffande partnerskapets utfall. 

3.6 Sammanfattande modell 
Hittills har vi beskrivit de teorier som är lämpliga för syftet med vår studie. Här presenterar vi 
en sammanfattande modell, se figur 7 med vilken vi vill sammanföra teorier relevanta för 
studien. Teorierna består av interorganisatorisk relationsteori, transaktionskostnadsteorin, och 
forskning kring företags kärnkompetenser. Som framgår av studiens sammanfattande modell 
hör de utvalda teorierna ihop. Modellen visar hur teorin kommer att användas i ett 
analyskapitel men som också kommer att vägleda oss vid utformningen av en intervjuguide. 
Både Lambert et al (1996) och Lee och Kim (1999) noterade att det finns en feedback mellan 
outsourcingframgång och de mekanismer som förekommer i en partnerskapsprocess. 
Emellertid kommer inte denna studie att undersöka detta cirkulära samband, utan vi har för 
avsikt att analysera hur ett företag bildar och vårdar affärsrelationer med en 
outsourcingpartner i syfte att lyckas med outsourcingsamarbetet. 
 
De outsourcade aktiviteterna ska ses som en bas för de flesta relationer Ulvila (2000, s.1671). 
Varje enskild aktivitet och dess egenskaper är avgörande för att företaget ska utforma en 
outsourcingrelation på ett effektivt sätt (Cox 1996, s.60). Detta visar att den typ av tjänster 
som kund väljer att outsourca har en stor betydelse för relationen, då hela relationen har sin 
grund i att båda parter har egna behov som ska uppfyllas. Således kan vi konstatera att en 
outsourcingrelation kommer att bestämmas av: 
 

 Outsourcingkund  
 Leverantör av outsourcade tjänster  
 Typ av outsourcade tjänster 

 
Där kund är ett företag som köper en viss aktivitet som tidigare utförts i egen regi från en 
extern leverantör. Medan leverantör är en extern part som avser det outsourcade företag med 
de önskade tjänsterna. 
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Figur 7. Sammanfattande modell utifrån studiens teoretiska referensram. 
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4. EMPIRI – SANDVIK OCH MANPOWER 

Syfte med detta och nästkommande kapitel är att beskriva två fallstudier: Sandvik – 
Manpower Business Solutions och Sony Ericsson – Hewlett Packard (HP), deras 
partnerskaprelation och sätt att samarbeta med varandra. Kapitlet redogör för de svar som vi 
samlat in genom intervjuer med kontaktpersoner på ett respektive fallstudieföretag, samt via 
företagspresentationsmaterial, hemsidor etcetera. 

4.1 Sandvikkoncernen 

Sandvik är en högteknologisk industrikoncern, vars verksamhet baseras på en unik kunskap 
inom materialteknik. Företagets kärnverksamhet är att utveckla/tillverka maskiner och 
verktyg för bergavverkning, materialhantering och verktyg i hårdmetall för metallbearbetning. 
I dag har Sandvik en världsledande position inom dessa utvalda områden med representation i 
130 länder. Koncernen har nära 40 000 anställda och en omsättning på över 63 miljarder 
kronor (http://www.sandvik.se). 
 
Eva Brynk är Sandviks inköpschef med ansvar för att företaget köper rätt service av 
Manpower Business Solutions. Eva Brynk som är lead buyer på Sandvik har en gedigen 
erfarenhet av att arbeta med inköp, utvecklingsfrågor och utveckling av projektarbeten.  

4.1.1 Outsourcing 
År 1984 bestämde sig Sandvik för att bolagisera sitt interna servicebolag där affärsstödjande 
servicetjänster ingick. Servicebolaget fick en ny ägare, och 180 anställda flyttade över till 
Manpower Business Solutions. Manpower har tagit över bland annat Sandviks 
fastighetsförvaltning, reception, inköp, ekonomi, personal och en hel del av övriga tjänster i 
servicebolaget. Det är svårt att få rätt typ av affärsmässighet så länge det finns en intern 
underleverantör, däremot blir det en annan styrning med en extern leverantör. Sandviks 
ambitioner var att hitta en köpare av servicebolagets verksamhet som blev mer än en 
traditionell leverantör. För Sandvik var det viktigt att den som tog över hade rätt kompetens 
och mer eller mindre likartade värderingar för att de tillsammans kunde driva 
utvecklingsarbetet. Företaget ville få en optimalt utförd service där slutkunderna får kvalitet 
och kostnadseffektivitet (företagspresentationsmaterial). 
 
”Utgångspunkten för beslutet om outsourcing var att Sandvik såg en fördel med att servicefunktioner som är 
viktiga i sig men inte tillhör till vår kärnverksamhet, kan läggas ut. Det kändes naturligt att låta en extern partner, 
som har detta som sin kärnverksamhet, ta över.” 

(Peter Larson, vice VD Sandvik, företagspresentationsmaterial). 
 
Ett viktigt motiv till outsourcingbeslutet var att Sandvik ville öka kostnadseffektiviteten. Den 
utlovade kostnadsbesparingen går ut på att Manpower, enligt baskostnaden för år 2002, åtar 
sig att minska dessa kostnader med 16 % år 2008. Parterna kom överens om att 
kostnadsbesparingen ska levereras årsvis och per tjänsteområden. Andra möjligheter som 
företaget ser är skalfördelar, bättre fokus på utvecklingen av serviceinnehållet och 
säkerställande av rätt kompetens från ledningens sida. Sandviks mål är att kunna fokusera på 
att utveckla beställarorganisationen och bli mer professionella på att beställa och definiera 
tjänsterna. 
 
Fördelen med outsourcingsamarbetet är att Sandvik får en tydlighet i sin egen 
beställarorganisation då företaget har lärt sig mer om sina behov och kan konkretisera dem 
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bättre. Processerna blir också tydligare som kan internt upplevas som byråkratiska. 
Förklaringen till detta är att det uppstår en tydlig kundleverantör relation. Detta utgör en 
nackdel med outsourcingsamarbetet.  Det kan också vara påfrestande att hamna i situationer 
där de inblandade partnerna är noviser i sina roller och det varken finns kunskap om hur 
flödena ska skötas eller erfarenhet av ett sådant samarbete. Särskild problematiskt är det i 
situationer med tredje part, det vill säga att ett samarbete innefattar tre partners: Kund, 
leverantör och underleverantör till leverantören. 
 
Den första tiden av partnerskapet ägnades åt att få allting på plats. Det var viktigt att ta itu 
med bristfälliga interna strukturer, riktlinjer, arbetssätt och att ta fram en gemensam policy.  
Eva Brynk anser att outsourcing i sig ändrade fokus, då det hanteras andra frågor än de som 
var avsedda från början. Innehållet för affären har under de år samarbetet pågått utvecklats 
och kompletterats, vilket har skett i ett nära samarbete. 
 
Sedan Sandvik började med outsourcingen upplevs förändringen i kvaliteten som positiv i 
tjänsterna som är direkt kundorienterade. Inom dessa tjänster har kvaliteten utvecklats 
tydligare än inom andra områden. I serviceområdet är den största fördelen att de levererade 
tjänsterna utgör Manpowers kärnverksamhet vilket leder till att fokus på tjänsterna blir bättre.  
 
Kvaliteten på tjänsteleveranser kontrolleras genom en gemensamt framtagen revisionsmodell 
där besparingen mäts utifrån volym och effektivitet. Manpower ser till att genomföra 
undersökningar genom sammanställande av nöjdkundindex, medarbetareindex, samt att 
Manpower har certifierat sig på arbetsmiljö och kvalitet. För att kunna säkerställa kvaliteten 
på outsourcade tjänster spelar förtroende och tillit mellan partnerna en viktig roll. I takt med 
att förtroendet mellan partnerna växer, går Sandvik från ett detaljstyrt serviceavtal, vilket 
partnerna hade i inledningen av partnerskapet mot en funktionsbeskrivning. Istället för att 
detaljstyra så kommer företaget att läsa av och följa upp avvikelser där kontrollen och 
uppföljning av relationen byggs på tilliten.  
 
Priset på servicetjänsterna är strikt reglerat i avtalet. Om företagen vill förändra något så blir 
det omförhandling av grundavtalet och detta gäller för båda sidorna. Sandvik hjälper sin 
partner på olika sätt att hålla nere kostnader på de outsourcade tjänsterna: ”Vi försöker att 
hjälpa Manpower att hålla ett önskat pris genom att ständigt utveckla vår egen 
beställarorganisation. Ju tydligare och bättre Sandvik är, desto effektivare blir samarbetet 
mellan oss eftersom detta är en process som vi är två i”. 
 
Leverantörsbytet kan inte ske enbart utifrån en ren kvalitets- eller prisdiskussion, utan det 
måste ske ett kontraktsbrott. En viktig aspekt som skulle få Sandvik att avsluta samarbetet 
med sin partner är att Manpower misslyckas med att leverera tjänster enligt kontraktet och 
Sandvik inte får den avtalade kvaliteten på tjänsterna. 

4.1.2 Sandviks miljö och stödfaktorer 
Sandviks företagskultur tillhör en gammal och gedigen basindustri med mycket 
bruksmentalitet, där hela styrmodellen finns i produktionsenheterna. Således fattas många 
beslut ute i organisationen. Enligt respondenten skiljer sig företagen åt i några avseenden. 
Manpower är ett amerikanskt serviceföretag som tar snabba beslut. Vidare fokuserar 
Manpower på sin kärnverksamhet, vilket är att leverera stödtjänster. Medan Sandvik har 
fokusen på produktion och marknaden med en teknisk orienterad kärnkompetens. 
”Amerikanen är van vid snabba puckar” och detta gör att det blir intressant att arbeta 
tillsammans. Det är det som blev framgången, att ta bitarna och försöka integrera dem. 
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Likheten med Manpower kan ses i att leverantören också är ett gigantiskt stort företag med en 
global verksamhet. Bortsett från det, finns det inga stora likheter i hur företagen arbetar, utan 
likheterna är att parterna sätter gemensamma mål på att utveckla servicen. 
 
Sandvik motiverar sina medarbetare att prestera bättre genom att ge dem möjligheten att 
utvecklas i beställarrollen att identifiera företagets behov av service inom olika områden.  
 
”Det är en mognads resa att bli tydligare som beställarorganisation, att öka kunskapen om behovet, så att vi blir 
bättre på att beställa och definiera tjänsterna. Medarbetarna växer i rollen genom att själva se efter var det 
verkliga behovet finns och handla upp det på ett professionellt sätt.” 
 
Det är viktigt att medarbetarna får det stöd som de behöver. Det kan förekomma att 
medarbetarna på Sandvik behöver ledningens stöd, till exempel när företaget förmedlar sin 
inställning, sina strategier, riktlinjer och sin policy. Personalen behöver också stöd för att 
kunna fatta beslut som berör mer än deras eget ansvarsområde.  Det är otroligt viktig att de 
anställda vet att stödet är förankrat i företagets policy och värderingar samt att företaget står 
bakom. Ledningens stöd kan förekomma i olika former. Det kan vara en personal fråga, likväl 
kan det gälla svårigheter med en leverans del i kontraktet. Till exempel ett byggprojekt, där 
flera arbetare hade framhävt kritik mot den interna organisationen om att de inte fick den 
service de ville ha och de upplevde det som en besvärlig situation. Problemet togs snabbt upp 
på högsta nivå och det bestämdes omgående att verksamheten skulle omstruktureras för att 
kunna förbättra situationen. Ledningen reagerade direkt, men processen i sig tog en viss tid.  
 
Respondenten anser att hon har tillräckligt med befogenheter och makt för att kunna ta egna 
beslut. Hon har tydliga befogenheter i hennes uppdrag, dessutom har hon en nära relation till 
företagets styrgrupp och huvudsponsor som sitter i koncernledningen. Styrgruppen har fria 
händer när det gäller besluttagandet, som görs inom uppsatta ramar. Vidare har Sandvik en 
positiv inställning till teamwork, eftersom företaget arbetar i partnerskapet med Manpower 
där teamwork spelar en viktig roll.  

4.1.3 Partnerskap 
Samarbetet med Manpower Solutions betraktas av Sandvik som ett partnerskap. Termen 
partnerskap innebär för Sandvik att kund och leverantör samråder gemensamt och sida vid 
sida driver affärerna framåt. Partnerna arbetar hela tiden tillsammans i utvecklingsfrågorna 
och tillför varandra olika kompetenser. 
 
Eva Brynk instämmer i att i ett partnerskap bör det delas på allt bra och allt dåligt. Enligt 
respondenten får Sandvik ibland hjälp från Manpower i frågor som ibland är relaterade enbart 
till Sandvik. På det sättet är parterna varandras parhästar. Eva Brynk anser vidare att 
påståendet om likheten mellan ett affärspartnerskap och ett äktenskap även kan gälla deras 
partnerskap. ”Partnerskapet ska betraktas som ett komplement. Man säger ofta att lika barn 
leka bäst, det vill säga att de kompletterar varandra och så är det i partnerskapet.” 
 
Ett lyckat samarbete handlar alltid om ett givande och tagande vilket påverkar hur partnerna 
väljer att fördela förtjänsten mellan de olika tjänsteområdena. Exempelvis kan Manpower 
tänka sig att ha en mindre förtjänst på vissa delar men mer på andra, medan det är den totala 
vinsten som räknas för Sandvik. Sandvik har erfarenhet av ett tidigare partnerskap före 
Manpower Solutions, men inte så mycket från köparens perspektiv, utan mera från säljarens 
sida. De tidigare partnerskapen anses av Sandvik att vara lyckat. 
Sandviks förväntningar på partnerskapet inkluderar utvecklingen av servicen inom olika 
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områden. Det kändes viktigt att hitta en extern partner vars samarbete avsåg att bli mer än ett 
traditionellt kund/leverantörsförhållande. Under samarbetet uppstod det en koppling mellan 
partnerna och i denna dialog tillfördes kompetenser från båda sidor, vilket var viktigt för att 
kunna fortsätta med utvecklingen av servicetjänsterna. Förväntningarna stämmer överens med 
verkligheten och de utlovade kostnadsbesparingarna har mer än väl uppnåtts. Manpower har 
tagit väl hand om personalen som gick över, tjänsteleveranserna har fungerat bra och 
företagets behov av service har blivit tillgodosett. Utgångspunkten var att Sandvik ville se 
över sina processer, därmed är det processutvecklingen som är den stora förtjänsten förutom 
det faktum att Sandvik sänker sina kostnader. 
 
Respondenten tycker att samarbetet innebär både en besparing och utveckling av tjänster. Det 
är inte bara effektiviseringen som står i fokus. Effektiviseringen är bara en del av den stora 
utvecklingsprocessen mellan företag i både tjänsteutförandet och tjänsteinnehållet. Därmed 
har partnerna tagit ytterligare ett steg framåt här. 
 
Kommunikationen mellan företagen förekommer varje dag i någon form. Sandvik har 
strukturerade stabsfunktioner och en gång i månaden har de ett stort uppföljningsmöte med 
ekonomi och allt som har med någon form av transaktioner och revisioner att göra. Sedan har 
Manpower en gång i månaden ett utvecklingsmöte med kontraktsansvariga personer från 
Sandvik, där alla projekten följs upp med fokus på lokalt ansvar. Utöver detta så finns de stora 
kvartalsmötena om alla tjänsteområden. Där emellan förekommer styrgruppsmöten och minst 
två utvecklingsdagar per år. Dessutom så har tjänsteleverantörer inom respektive tjänst allt 
från månatliga möten upp till kvartalsmöten. Dessa möten är schematisk lagda men det 
förekommer också informella möten. Eva Brynk anser att båda partnerna tar initiativet lika 
ofta.  
 
Sandvik använder de flesta kommunikationsmedlen som finns såsom Internet, telefon, fax och 
så vidare. Dessutom förekommer skriftliga rapporter och protokoll från alla möten. Dessa 
rapporter berör uppföljning av aktiviteterna, projekten, revisionerna, samt driftfrågorna och 
tjänsteutvecklingen. Rapporteringen sker på olika nivåer, tvärsigenom Sandviks 
organisationsstruktur.  
 
Informationsflödet går från en ansvarig för tjänsteleveranser upp till den som är utvald av 
Sandvik att hantera frågorna, vilken i sin tur rapporterar till vice koncernchefen. Eftersom 
Manpower arbetar integrerat i företaget är informationsutbytet mellan partnerna sker öppet. 
 
”Kommunikationen är öppen och den sker ofta i direkta möten. Genom en öppen kommunikation vill vi bygga 
tillit mellan vår partner eftersom hela idén om partnerskapet bygger ju på tilliten. Vi skulle inte uppnå något 
tillsammans om inte vi kommunicerade på detta sätt.” 
 
Syftet med informationsutbytet med Manpower Solutions är inte bara till för att styra 
leverantören utan också för att lära sig av den. Genom att arbeta i Sandviks nätverk kan 
Manpower uppbringa den nödvändiga kunskapen om kunden för att leverera en bra service. 
Manpower har tillgång till mera information om Sandvik och där Sandvik inte har lika mycket 
information om vad som händer i Manpower, utan företaget rapporterar när det uppstår större 
förändringar i deras företag. Det är mera så att Manpower som leverantör av tjänster är 
integrerad i Sandviks system och därmed kan de anpassa sitt tjänsteutbyte och sina leveranser. 
 
Gemensamma mål med Manpower förekommer inom processutvecklingen. Företagen arbetar 
gemensamt med till exempel besparings- och revisionsmodellen. Antingen ska besparingen 
uppnås tillsammans eller ska den levereras till Sandvik av Manpower. Under tiden har 



EMPIRI – SANDVIK & MANPOWER 
 

 30   

samarbetet fördjupats och kompletterats, vilket inneburit mycket positiva saker för båda 
partnerna. Det finns inget projekt som enbart berör Sandvik eller Manpower utan alla projekt 
och planer är gemensamma.  
 
Från början har Manpower anpassat sig mycket till Sandvik av naturliga skäl då Manpower 
gick in och tog över en verksamhet som har varit Sandviks egen. Nu går utvecklingen åt andra 
hållet då Sandvik vill optimera tjänsteområdena i sig, vilket medför att Sandvik lär sig mer av 
Manpower än vad personalen på Sandvik gör. Respondenten anser att båda partnerna 
investerar lika mycket i relationen. Emellertid är Sandvik redo att ställa högre krav och 
påkalla mer kompetens ifrån leverantören. Nu börjar Sandvik vara mogen att plocka in 
resurser från Manpowers kompetensområden. 
 
Det är viktigt att partnerna inte bara tar itu med risker var för sig, utan även tillsammans. 
Gemensamma risker uppstår till exempel, när partnerna ingår i de helt nya projekten som inte 
tidigare är styrda i partnerskapet. Annars är det redan från början reglerat av ett grundavtal 
vem som ska ta riskerna och på vilken nivå.  
 
Sandvik gör gemensamma investeringar med sin partner, bland annat investeras det i 
fastigheter och olika systemfrågor. Dessa investeringar styrs av IT-avtalet. Det är dock mindre 
vanligt att investera i de mänskliga resurserna, bortsett från det att båda företagen investerar i 
sina anställda.  
 
Det förekommer minst två utvecklingssamarbeten per år mellan företagen. Eva Brynk och 
kontraktsansvariga på Manpower har utvecklingsmöten varje månad. Till exempel pågår just 
nu ett stort utvecklingssamarbete med Manpower som går ut på att ändra detaljstyrning till 
funktionsstyrning. Ett annat gemensamt utvecklingssamarbete mellan partnerna som kallas för 
brutna processer är att gå in och analysera tjänsterna där det finns fler än en aktör som arbetar 
i samma process inom de områden som ligger på entreprenad. 
 
Samarbetet har utvecklats i takt med att tilliten har växt. Sandvik har sett att leveranserna har 
fungerat bra, servicetjänsterna utvecklats och företaget har uppnått sina mål. Beslutsstrukturen 
har utvecklats från att vara detaljstyrd till ett större funktionstänkande. Det är ett projekt som 
Sandvik kommer att vidareutveckla. Detta eftersom funktionerna och avvikelserna följs upp 
mer än vad det görs med detaljstyrningen.  
 
Förtroendet spelar en viktig roll, i synnerhet då Sandvik är funktionsorienterat och överlåter 
den operativa biten till Manpower. Att ge en större frihet åt Manpower medför en större 
utväxling mellan partnerna, därmed tillgodogör sig Sandvik en del av sin partners kreativitet. 
 
”Man köper någonstans en enkelhet men för att kunna släppa in en extern partner in i sina egna processer så 
måste parterna lita på varandra. I takt med att samarbetet växer och det går att mäta och se resultaten så släpper 
man lite på styrningen ungefär som med tonåringar.” 
 
Kriser i relationen hanteras genom att alla uppkommande konflikter med Manpower tas upp 
av företaget på en gång. Respondenten anser att Manpower är bra på att hantera konflikter, då 
de snabbt tar tag i saker och ting. Konflikter kan annars lätt uppstå när målen inte är 
gemensamma, men så länge partnerna arbetar mot gemensamma mål och har gemensamma 
aktiviteter är det mindre risk för konflikter. Däremot om det upplevs som att Manpower inte 
tar sin del av ansvaret kan detta leda till en konflikt. I sitt ansvarsområde har Eva Brynk 
mycket som är sammankopplat med en tredje part och det blir då tre partner i området. ”Det 
är komplext när man är tre i tango. Det är här som eventuella konflikterna lätt kan uppstå då 
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rollerna ställs på spel. Vem som gör vad? Eftersom Manpower är i sin tur är beroende av 
underleverantörer.” Den komplexa situationen med en tredje part vill Sandvik förbättra. 
Dessutom måste båda partnerna vara kundanpassade, så att kunden också tycker att det här är 
meningsfullt. Därför startades ett projekt i höstas om hur partnerna ska arbeta med en tredje 
part. Detta är för att hitta ett gemensamt modellsynsätt.  
 
Det finns utrymme för att utveckla samarbetet ytterligare. Eftersom Sandvik är nöjd med 
utfallet av sitt outsourcingsamarbete kan företaget tänka sig att överlåta ansvaret för fler 
tjänster på sin partner. Sandvik kommer att se över försörjningen av sitt totala servicebehov. I 
partnerskapet är det viktigt att diskutera hur det totala arbetet ska göras på ett optimalt sätt. 
Serviceinnehållet kommer att förändras i och med att leverantören föreslår ett effektivare sätt 
att utföra uppdraget. Det kan också medföra att gränserna mellan kund och leverantör suddas 
ut.  

4.2 Manpower Business Solutions  
Manpower Business Solutions är ett globalt företag som omsätter 1,5 miljarder dollar inom 
Manpower koncernen. Företaget är en ledande leverantör av affärsstödjande servicefunktioner 
och har en lång erfarenhet av servicerelaterade tjänster. Företaget har funnits sedan 1991 och 
har idag cirka 2 000 anställda i Norden och över etthundra företag på sin kundlista. I Sverige 
finns Manpower på ett 40-tal orter och har totalt ca 10 000 medarbetare. 
(http://www.manpowersolutions.se). 
 
Respondenten Carl Johan Thorell är platschef för entreprenad Sandvik i Västberga. 
Manpower driver och utvecklar tjänster inom affärsområden såsom ”Facility Services”, 
”Technical Services”, ”Contact Center Services” och ”Human Resources”. Den breda paletten 
av tjänsteområdet inkluderar affärsstödjande servicetjänster i både privat och offentlig sektor.  

4.2.1 Outsourcing 
 

Samarbetet med Sandvik inleddes efter en förhandlingsperiod under år 2003. Detta samarbete 
omfattar flera olika områden. Exempel på dessa områden är Facility Management (FM) - 
fastighets och arbetsplatsservice samt Human Resources (HR) – personalservice. FM 
funktionen ansvarar för fastighetsförvaltning och underhåll, lokalvård, internservice, brand 
och säkerhet samt övriga fastighets- och arbetsplatsknuten servicen. HR funktionen omfattar 
ansvar för utbildning, löneservice, företagshälsovård, matsalar och arbetskläder. Det är 
företagshälsovård med 30-40 tusen patienter vilka är personligt bundna till Manpower 
hälsopartner.  Sedan finns det utbildningscentra och marknadsstöd i Sandviken där företaget 
arbetar med reklam, intranät, framtagning av bilder och med mera. Förutom dessa områden 
innefattar avtalet med Sandvik dokumenttjänster, vaktmästeri, receptionsservice och 
telefonitjänster. 
  
Det huvudsakliga skälet för att Manpower väljer att utföra outsourcingtjänster är för att 
kunna åstadkomma storskalsfördelar av att slå ihop verksamheter och dela kostnader på flera 
enheter. Ett annat viktigt motiv till outsourcingsamarbetet var att effektivisera företagets 
kärnverksamhet genom att utveckla de specialkunskaperna och expertisen som efterfrågades 
av kunden.  Manpower startade sin verksamhet tidigt på 90-talet och har därför en lång 
erfarenhet av servicerelaterade tjänster. Från att hyrt ut vissa efterfrågade personer har 
företaget växt och räknas idag till de främsta experterna med att ta hand om servicefunktioner 
och att kunna bemanna dem. 
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När det gäller kontroll av de outsourcade tjänster så behövs kanske inte en nära kontroll men 
det krävs instrument för att säkerställa kvaliteten. För att följa upp kvaliteten certifierade sig 
Manpower väldigt tidigt. Certifieringen genomfördes i oktober 2004, strax efter 
tillträdesdagen. ”Vi är ledande inom kvalitets- och arbetsmiljöer. Man tänker inte på det men 
vi har flera certifikat än Sandvik har. Det underlättar för oss.” 
 
Detta ger kunderna en trygghet då certifieringen innebär också ett hårdare krav på att följa 
upp kvaliteten inom tjänsteområden och som i sin tur underlättar kontroll. Samtidigt ska inte  
för mycket tid läggas på kontrollen. För att partnerskapet ska fungera måste det finnas ett 
ömsesidigt förtroende från första början. Kontrolleras det för mycket, då finns det snart inget 
förtroende kvar i relationen.  Därför är bättre att arbeta efter kvalitetskriterier och rätta till 
eventuella avvikelser efterhand.  
 
Vidare tillämpar Manpower så kallad nöjdmedarbetarindex vilket handlar om att mäta hur 
medarbetarna upplever sitt arbete, sina chefer och den miljö de arbetar i. Den redovisas öppet 
för kunden och belyser Manpowers mer offensiva argument. Sådan redovisning visualiserar 
att medarbetarna trivs bättre hos företaget än de gjorde hos kunden och bidrar till företagets 
attraktivitet på marknaden. Förutom detta används kundmätningar vilka utförs halvårsvis. 
 
En förändring i kvaliteten på de outsourcade tjänsterna beror i första hand på skillnaden om 
egen verksamhet startas eller övertar kundens medarbetare. I det senare fallet blir det 
förändringar i de övertagna processerna. Avsikten med detta är att leverera enklare och bättre 
tjänster till ett rätt pris. Det är alltid högre krav på kvaliteten från kundens sida. Det blir 
omedvetet så i jämförelse när företaget har utfört tjänsten i egen regi.  

4.2.2 Manpower Business Solutions miljö och stödfaktorer 
Respondenten anser att det finns vissa olikheter mellan företagens sätt att arbeta för att 
kvalitetssystemet ställer vissa krav på ett antal processer och ett strukturerat sätt att arbeta. Då 
Sandvik är ett tillverkningsföretag som därmed rätt så försiktigt och eftertänksamt inför de 
beslut som fattas, exempelvis att investeringar och förändringar i en produktionsprocess kan 
leda till stora konsekvenser. Som ett annat exempel kan nämnas en gammal maskin som varit 
i drift sedan 30-talet och bara förra året plockades bort. Detta belyser försiktighet och 
noggrannhet med att fatta beslut. Däremot är Sandvik otroligt snabba och aktiva på andra 
områden. I ett serviceföretag som Manpower finns det en annan kundfokus än i ett 
tillverkande företag. Beslutsprocessen blir kortare och därför fattas beslutet snabbare. Det 
finns ett ”mandat” att delegera, för att hitta olika lösningar som ska passa kunden och på detta 
sätt är företagen olika men det är också olika situationer. 
  
När det gäller organisationsstrukturen i Manpower så betonar respondenten att företaget står 
på en klar grund, där det finns ett tydligt avtal om vilka tjänsterna är och hur de ska levereras. 
I avtalet står det klart och tydligt om vad som är överenskommet och är på detta sätt 
centraliserat. Självklart har ingen rätt att ändra avtalet, men respondenten kan relativt fritt 
bestämma över hur tjänsterna ska levereras för att kunden ska bli nöjd. Detsamma gäller 
medarbetarnas befogenhet att bestämma över till exempel lösningarna på de levererade 
tjänsterna. Personalen måste våga fatta egna beslut för att processen som pågår dygnet runt 
kräver det. Om det visar sig att det trots allt blev fel, då försöker merarbetarna reda ut det och 
rätta till felet senare. 
 
För att motivera sina medarbetare så försöker Manpower att vara väldigt noggranna med att 
bestämma vem som är chef eller vem som är teamledare. Företaget lägger mycket tid på att 
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rätt person ska vara en coach: ”Har man en rätt coacher så rullar det på.”  
 
Dessutom genomförs personalmöten och kvalitetstimmen varje månad där det görs ett försök 
att synliggöra företagets mål och upparbeta nya mål tillsammans. Medarbetarna som utför bra 
prestationer uppmärksammas. Detta är enligt respondenten framåt metoderna. När det gäller 
förekomsten av teamwork på företaget är det hela tiden en uppmaning för ett företag vilket 
övertar personalen och inte rekryterar själv. Det är två helt olika processer och i den senare 
gäller det att bryta tidigare barriärer och börja arbeta över gränserna vilket ytterligare skapar 
en kraft för att fler och fler kan ställa upp för varandra.  

4.2.3 Partnerskap 
I sin nuvarande relation med Sandvik försöker Manpower att ge partnerskapet en tydligare 
definition. Detta innebär att företagen arbetar närmare varandra än vad kontraktet bestämmer. 
Samarbetet mellan parterna har framtill idag fungerat bra. Målet med partnerskapet handlar 
mycket om att under kontraktstiden kunna få en större gemensam utveckling vilken gynnar 
båda parter och utöver vad som är avtalat i ett vanligt kontrakt.  På grund av att Sandvik inte 
hade så mycket erfarenhet av att arbeta med en partner förut, därför tillför Manpower andra 
strategiska värden för sin partner som Sandvik har nytta av inom andra områden. Genom detta 
sätt att samarbeta önskar företaget att hitta lösningar på ett mindre prestigefullt sätt än de 
annars hade gjort. 
 
I sin organisation har Manpower tagit över IT-Group som tidigare ingått i exempelvis Telia 
och Scania. Manpower har erfarenhet av ett partnerskap sedan tidigare. Det är lättare att se 
partnerskapet i företaget som avknoppas från ett annat än när det kommer in en extern part i 
en organisation. Det blir väldigt lätt ett kundleverantör förhållande och det är den rollen är 
den vanliga. Den typen av samarbete är likartat i Sverige. Oavsett om det står att det handlar 
om partnerskap på många ställen i avtalet så krävs det ofta mer än så. Vad som ytterligare 
krävs är att det hela knyts ihop för att få en kommersiell betydelse när det blir verklighet. Ett 
företag kan diskutera utvecklingsfrågor med sin kund men efter några år är det konkurrens 
som gäller. Om företaget måste sänka priser i år med tio procent då är det är inte mycket till 
partnerskap. 
 
”De måste finnas ekonomiska incitament för att binda ihop ett partnerskap. Till exempel besparingar eller vinster 
för båda parter gör mycket för att stärka ett gemensamt intresse. Om det inte finns några gemensamma 
incitament så kan det tyda på en bra relation men inte på ett partnerskap.” 
 
Carl Johan Thorell anser att företagets förväntningar på partnerskapet överensstämmer. Båda 
partnerna har fått ut mer av samarbetet än det från början kunnat förutses. Dessutom har 
partnerna fått ett bra resultat på de genomförda kundmätningarna. När partnerna arbetar 
tillsammans uppstår det en vinna-vinnasituation där båda sidorna strävar efter att effektivisera 
processerna på ett optimalt sätt. 

 
Angående informationsutbyte mellan företagen så är det en tydlig process där Manpower ofta 
hjälper kunden. Manpower har satt upp resurser för att informera på ett professionellt sätt och 
därför går det fort. Vidare är det viktigt med att kontinuerligt informera om vad som har 
uppnåtts eller om eventuella förändringar, speciellt på beställarens sida. Detta sker på alla 
nivåer genom olika möten. Där diskuteras bland annat vad som har åstadkommits och vilka 
framtidsplanerna är. Representanter på chefsnivå från båda sidor brukar medverka i dessa 
möten. Parterna sammanfattar redovisningen och partnerskapsutveckling gemensamt. Den 
öppna dialogen är viktig för Manpower.  
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Därutöver förekommer det en gemensam planering mellan parterna vilket omfattar 
verksamhetsplanering och planering för processleveranser. Mötena är schematisk lagda och 
styrs av avtalet. Men det finns naturligtvis informella kontakter där parterna pratar om olika 
ärende. Det händer att det förekommer ändringar i företagens gemensamma verksamhet som 
är av betydelse för en tjänsteleverans. För att genomföra dessa behöver Manpower en 
godkännelse från Sandvik. Undantaget gäller när processen äventyras, då får den ansvarige att  
ingripa snabbt för att inte avbryta processen.  
 
Det gemensamma målet för båda parter handlar om att framställa en rätt produkt till rätt 
kvalitet och till rätt pris. Förutom detta vill Manpower säkerställa att den utveckling som sker 
inom branschen kommer till Sandvik. Manpower har en ambition och resurser att leverera en 
bättre produkt och på detta sätt anpassar sig företaget till sin partner. Samtidigt finns det ingen 
direkt avsikt att företagen ska likna varandra. Under samarbetstiden har det dock skett några 
strukturella förändringar.  
 
Riskerna med samarbetet är bundna till att leveransen av en tjänst kan äventyras. Det kan leda 
till en förlorad kontroll vilket slår tillbaka i pengar väldigt snabbt. Företagets kapital är dess 
investeringar i framför allt personalen. Det stora personalantalet ger en kompetens, men det är 
också en skaplig kostnad. Därför måste båda parter ta vart sitt ansvar för att inte tjänsten 
fungerar. Företaget har en grundpolicy att inte göra några investeringar som är längre än 
avtalstiden med en kund.  
 
Förtroendet är en självklar egenskap för partnerskapsrelation och måste finnas från början. 
Det är andra störningar som ligger till diskussioner mellan företagen. När det börjar svikta och 
diskussionerna börjar om det finns förtroende, då är det allvar. Då måste någonting göras för 
att återskapa förtroendet för att partnerskapet ska fungera. Det är mycket viktigt att båda 
parter arbetar med detta. Manpower har avbrutit samarbetet med någon tidigare kund när det 
påvisat en oskälig kontroll och brist på förtroende vilket skapat misstämning mellan 
medarbetarna. Det fanns en övertygelse om att det var en bra ledning och processer på plats 
men kanske saknades det kompetensen på beställarens sida.  
 
Manpower arbetar också för att utöka outsourcingverksamheten med fler specialistområden 
som till exempel rekrytering och konsulttjänster inom IT. Respondenten tror starkt på att 
outsourcing av tjänster ska fortsätta att växa inom stora företag.  I och med att det är så stora 
flöden inom deras verksamheter blir många företag inte så noggranna med vad det kostar eller 
hur inköp görs. Genom att ställa sin kärnverksamhet i centrum och låta en specialist ta hand 
om andra stödjande funktioner syns det tydligare värdet av varje tjänst och hur tjänsterna 
utförs. ”Vi känner oss redo att ta nästa steg i partnerskapet och att tillsammans med Sandvik 
fortsätta utvecklingen av servicetjänsterna.” (Anders Öberg, driftansvarig entreprenad 
Sandvik, Manpower Business Solutions, företagspresentationsmaterial). 
 
”Manpower har fått ut mer av samarbetet än man från början kunnat ana. Meningen med partnerskapet är att 
hitta gemensamma lösningar som är ekonomiskt lönsammare än att på egen hand utveckla dessa. Innehållet för 
affären har under de två år samarbetet pågått utvecklats och kompletterats. Detta har skett i ett nära samarbete 
och varit mycket positivt för oss båda. Sandviks beställarorganisation upplever vi som mycket lyhörda och det 
finns en stor ömsesidig flexibilitet för utveckling och förändring inom båda företagen.” 

(Björn Häggquist, VD Manpower Business Solutions, företagspresentationsmaterial).
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5. EMPIRI – SONY ERICSSON OCH HP 

5.1 Sony Ericsson 
Sony Ericsson är ett samriskföretag som ägs till lika delar av Sony Corporation och Ericsson 
AB. Företaget grundades i oktober 2001 och sysslar med mobiltelefonutveckling och 
försäljning. Idag finns det nästan 3000 medarbetare i världen och i Sverige ligger 
tyngdpunkten på framförallt utvecklingen av mobiltelefoner (http://www.sonyericsson.com). 
Sony Ericssons ökade marknadsandelen under år 2006 med drygt 30 %, vilket var den största 
ökningen bland mobiltelefonjättarna (http://www.affarsvarlden.se/art/166106). 

5.1.1 Outsourcing 
Respondenten Anders Guldbrandsson är för närvarande IT chef för den Nordiska delen av 
verksamheten. När Sony Ericsson bildades omfattades de delar som kom ifrån Ericsson av de 
beslut som Ericsson ursprungligen tagit en gång i tiden. IT-verksamheten var redan i startläget 
outsourcat till två olika IT-bolag, som Ericsson själva förfogade över. Dessa var: Applikations 
Processing Consulting och Ericsson Data. Inriktningen var applikationsunderhåll och 
infrastruktur. Därefter sålde Ericsson av dessa bolag vidare, den ena till IBM och den andra 
till HP, före detta Compaq.  
 
I april 2002 bestämdes det i företaget att det skulle återtas en större del av den interna IT- 
verksamheten, det vill säga att insourca den. Samtidigt outsourcar företaget fortfarande 
lämpliga delar. Till de lämpliga delarna tillhör helpdesk, datacentralsdrift och PC-support 
tjänsterna. Det går ut på att personalen från HP kommer till Sony Ericsson och löser de 
problem som uppstår. Dessutom är det så att en hel del av applications management 
fortfarande är outsourcad till olika bolag. Outsourcade tjänster är så kallad ”commodity” och 
betyder att vem som helst kan utföra dessa tjänster och handlar inte om elektronik eller 
utveckling. HP har en driftkompetens vilket nyttjas av Sony Ericsson. Av den orsaken 
fortsätter HP att sköta driften av till exempel PC support för Sony Ericsson. Därmed slipper 
Sony Ericsson att ha den speciella kompetensen och personalen för att förvalta detta system. 
”Outsourcing av IT-verksamheten är en del av Ericssons pågående förändringar inom IT-
området och vårt övergripande omstruktureringsprogram som syftar till att radikalt minska 
rörelsekostnaderna och kostnader för sålda varor och tjänster” (Per-Arne Sandström, 
ställföreträdande koncernchef på Ericsson). 
 
För att kvaliteten ska stämma behövs det kontroll på de outsoucade tjänsterna. Enligt 
respondenten är det olika hur kvaliteten säkerställs då det beror på vad det är för tjänst. Det 
grundläggande är Service Level Agreement eller Service Level Description vilket är en del av 
avtalet. En viss förändring av kvaliteten inträffade sedan Sony Ericsson började med 
outsourcing. Kvalitet är varierande och respondenten kan inte säga att den blivit bättre eller 
sämre. Det finns flera faktorer som spelar in. Exempelvis så har utvecklingen av helpdesken 
varit både positiv och negativ under de senaste åren. När företaget växer kommer antalet 
inkommande samtal också att växa och det blir en kvalitetsdifferens vilket justeras i 
efterhand. Månatligen eller kvartalsvis görs kollektiva justeringar av tjänster. På detta sätt 
avancerar Sony Ericsson och kommer upp igen i rätt kvalitet. 
 
”Det är ständigt en utmaning med outsourcing därför att det finns ett visst utgångsvärde där det inte finns samma 
kvalitetsnivå på outsourcing under dess livstid. Det måste existera ett väl fungerande samarbete med en partner 
för att hela tiden kunna genomföra vissa justeringar på grund av föränderliga förutsättningar.” 
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Det finns alltid för- och nackdelar med outsourcingen. Helpdesken kan vara ett exempel för 
att illustrera fördelarna med outsourcingsamarbetet. För att hålla helpdesken igång dygnet 
runt krävs det många personer. Det är en intensiv personalvårdande funktion och denna 
funktion går att dela med andra kunder i en outsourcing. Hela personalvårdande apparater kan 
med fördel konsolideras med än fler personer och fördelas på en mängd kunder. Denna tjänst 
är Sony Ericsson tacksam för att kunna köpa. Dessutom finns det alltid någon form av ”break-
even”. Vid den tidpunkten när företaget kommer upp i ett visst antal anställda, gör att det är 
kostnadseffektivare att utföra tjänsten själva. Möjligen är Sony Ericsson i den här storleken, 
men då är det andra funktioner som måste tas hänsyn till. Det finns ett antal utmaningar med 
den typen av tjänster. Företaget måste ha folk som kan en mängd olika språk: engelska, 
japanska, kinesiska och det är svårt att hitta i ett land som Sverige.  
 
Nackdelen med outsourcingen är att det kanske inte finns den direkta kontrollen eller i den 
detaljgrad som det eventuellt önskas. En del av kontrollen lämnas över till den som kunden 
köper tjänster av. Det blir svårare att styra och det får respekteras och avtalas i ett 
leveransavtal. Parterna ska hela tiden gå tillbaka till det som är överenskommet i ett avtal för 
att se vilket styrmekanism kommer att sköta tjänsten.   
 
Det uppkommer konsekvenser av outsourcing som företaget inte räknat med från första 
början. Företagsledningen på den sida som lämnar ut en tjänst, har ofta förväntningarna på en 
kvalitativ service till en lägre kostnad vilket ofta är en felaktig föreställning. Det kan 
omöjligen vara billigare att göra på det viset, än att utföra det med egen personal i de allra 
flesta fallen. Många personer blir involverade. Vilket leder till att fördelarna brister ur en 
kostnadseffektiv synvinkel. Under sådana förhållanden kommer detta att kosta extra pengar 
att göra. Respondenten betecknar det som ett dilemma med outsourcing. 

5.1.2 Sony Ericssons miljö och stödfaktorer 
Vad det gäller företagskultur så har Sony Ericssons företagskultur bestått av två distinkta 
kulturer, Ericssons sida och Sonys sida. Beroende på storleken så har det också funnits 
kulturella skillnader beroende från vilka regioner Sony Ericsson kommer ifrån. Företaget 
försöker att få samman Sony Ericsson kultur. ”Sony Ericssons kultur präglas av ett väldigt 
högt tempo, leveransprecision och ”commitment”.” 
 
Respondenten hade svårt att uttala sig om HP: s kultur. Vad som ofta syns utåt är att HP har 
en relativt stor organisation och det ibland råder vattentäta skott mellan olika avdelningar 
inom HP. Exempelvis när Sony Ericsson skulle byta ut en komponent i ett system som drivs 
av HP. HP:s säljorganisation påstod att de säljer denna komponent, men när tjänsten skulle 
implementeras meddelade HP:s förvaltningsorganisationen att de har aldrig sett komponenten 
och kan inte driva den.  Där märks det att det har med HP:s interna organisation att göra i 
sättet hur en leverantör når en kund. Sony Ericsson har fått två oförenliga besked, ett besked 
av säljande organisation och helt annat besked av förvaltningsorganisationen. 
 
Gällande organisationsstrukturen så försöker företaget att bygga en organisation som är 
baserat på två starka delar, en del som är global och med den andra som en stark regional 
leveransorganisation. Den globala organisationen hanterar företagets applikationer och är 
gemensam för hela bolaget. Den innefattar samma säkerhetskontroll, samma inloggning, 
samma e-mail och antiviruskontroll. Den regionala leveransorganisationen är rätt så stark och 
har ett syfte att vara nära sina användare. Företaget ligger långt framme rent tekniskt, vilket 
gör det till ett intressant företag att arbeta i. Arbetet bygger på att individen har en relativt stor 
frihet under ansvar och det är inte så styrt. Varje medarbetare känner till vad han eller hon ska 
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leverera och har befogenheter att göra det. Teamwork förekommer väldigt mycket inom Sony 
Ericsson. Företaget har olika projekt på internationella och regionala nivåer, där det behövs 
arbetet över de olika gränslinjerna. Därför är detta oftast team orienterat och inkluderar olika 
projektgrupper. 

5.1.3 Partnerskap 
Respondenten har svårt att uttala sig om ett tidigare partnerskap. Trots att företaget bytt namn, 
är det ändå samma människor som fortsätter att arbeta inom företaget. Innehållet på arbetet 
förändrades inte. Samarbetet fortsätter och på så sätt har dessa två företag blivit partners. 
Partnerskapet med HP som en relation när det går längre utanför ett strikt leveransavtal. Med 
andra ord omfattar partnerskapet å ena sidan ett leveransavtal mellan parterna om hur tjänsten 
ska levereras och å andra sidan av det mjuka arbete som går ut på att HP försöker att förstå 
vart Sony Ericsson är på väg och vad de som kund behöver. Därmed jobbar HP aktivt för att 
försöka förbättra en produkt/tjänst för att den ska passa Sony Ericsson. Ibland köper Sony 
Ericsson en produkt i ett väldigt tidigt stadium och sedan bjuder företaget in HP till 
diskussioner om saker som ska ske i framtiden och om HP kan hjälpa med sådana saker. 
 
”Vi går ett steg längre i den utvecklingen för att vi inte bara köper en produkt och tackar för 
det. Vi sätter produkten i ett sammanhang och arbetar med framför allt förädling av 
produkten för att förbättra och anpassa den under avtalstiden.” Respondenten tillägger att 
avtalet är ett resultat av ett partnerskap och i verkligheten bara ett underlag. Där företagen 
under en partnerskapstid har identifierat någon form av tjänst och hur de arbetar med tjänsten.  
 
”Där är vi två stycken parter som pratar med varandra, ser potentialen från båda sidorna och kommer fram med 
förslag och nya idéer. Det är allt från förbättringar av funktioner som företaget redan har och till och med en 
försäljning av en produkt eller tjänst. Under partnerskapet initieras nya avtal och förbättringar av redan 
existerade avtal. Det är egentligen det som är partnerskapet. Det finns ingenting på papper som direkt identifierar 
partnerskapet.” 
 
Målet med partnerskapet för Sony Ericsson är att ha en effektiv tjänsteleverantör som gör att 
bolaget kan uppnå sina högt uppsatta mål och producera billiga mobiltelefoner. Följaktligen 
vill företaget Sony Ericsson att få så mycket som möjligt för de pengarna de betalar och för 
HP gäller det att leverera så mycket de kan.  
 
Kommunikationsmönstret är många gånger situationsberoende och det är olika vem som tar 
initiativet först. Samtidigt som driftsmötena är schemalagda sker eskalerings- eller 
”government” mötena nog vid behov. Exempelvis tjänsterna kring helpdesken är 
schemalagda. Vidare förekommer månatliga mötena om leveransen eller incidenter vid 
leveransen. Respondenten berättar vidare att Sony Ericsson överst har en person som ansvarar 
för relationen från Sony Ericssons sida och sedan finns det en person från HP:s sida, ytterst en 
account manager som också är ansvarig för relationen. Därutöver finns det en struktur med 
personer som ansvarar för de olika produkter som Sony Ericsson köper och en struktur av 
leveransansvariga för dessa tjänster. Dessa personer matchas mot ansvariga från HP:s sida. 
Vidare vad det gäller leveranser framställs skriftliga rapporter om bland annat vad som hände 
med leveransen, hur många samtal kom in per månad och hur många tappade samtal företaget 
hade. Förutom detta ingår informationen om förvaltningen av systemet i de skriftliga 
rapporterna. Rapporteringen sker månadsvis. 
 
Enligt respondenten delas inte informationssystem mellan företagen utan informationsutbytet 
sker via e-mail. Däremot så har medarbetarna från HP som jobbar hos Sony Ericsson, tillgång 
till allting som Sony Ericssons egna medarbetare har. Det görs ingen skillnad om det är en 
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konsult från HP eller egna medarbetare, men samtidigt kan inte vem som helst från HP 
komma in i systemet. Det finns ingen sammankoppling eller intranät med HP annat än att 
båda företagen kan besöka varandras Internet sidor. Syftet med informationsutbytet omfattar 
framför allt möjlighet att följa upp en leverans och kontrollera information om utveckling av 
t.ex. nya produkter eller tjänster.  
 
En gemensam planering med HP förekommer bara på de avtalade områdena. Varje månad 
äger ett möte rum där Sony Ericsson tittar på månaden som har gått, vilka leveranser och 
maskiner som har köpts och liknande. Sedan tittar företaget också på vad som kommer att 
hända i HP:s produktutbud inom 5-6 månader. På detta sätt sker en framtida planering. 
Exempelvis om HP kommer att sluta upp med att tillverka en viss modell och istället satsar på 
att utveckla en annan modell. Liknande arbetssätt gäller helpdesken. Företaget har ett möte 
varje månad där det fastställs hur helpdesken ska fungera.  
 
Något utvecklingssamarbete med HP förekommer inte. Inte heller förekommer gemensamma 
investeringar. Det har tidigare inträffat att HP har använt Sony Ericssons produkter i sina 
produkter men inte på IT-nivå. Sony Ericsson har en inställning att samarbetet ska fungera 
och kanske därför omedvetet anpassat sig för att få saker och ting gjorda om de inte fungerat. 
HP har från sin sida arbetat och försökt att utveckla en leveransorganisation för att ta bort 
fenomenet med vattentäta skott mellan sina olika enheter. Dessutom gör HP anpassningar från 
sin sida gentemot Sony Ericsson som sin kund.  
 
Förtroendet har en stor betydelse i partnerskapet. Misstroendet i en sådan relation som Sony 
Ericsson har med HP leder ingenstans. ”Båda två parter måste ha möjlighet till kritik men 
kritiken ska inte vara för kritikens skull. Den ska lyfta någonting och leda till en förbättring 
för båda sidor.” Vidare påpekar respondenten att det måste finnas en ödmjukhet från bägge 
sidor att förstå att kritiken kan baseras på missuppfattningar och kommunikationssvårigheter. 
Kritik som Sony Ericsson riktar mot HP kan också riktas tillbaka. Där måste det finnas 
förståelse och förtroende för varandra. För respondenten handlar förtroendet om en möjlighet 
att öppet kunna diskutera med sin partner utan att bli rädd för konsekvenserna. Det ligger i 
sakens natur att den affärsdiskussion som pågår är konfidentiellt och ska inte spridas vidare 
till en extern part det vill säga till andra leverantörer.  
 
För att hantera kriser och/eller konflikter i relationen med HP använder Sony Ericsson sig vid 
behov av eskaleringar upp till ledningen i båda bolag. Sony Ericsson har en exekutiv sponsor 
inom HP som är ansvarig gentemot Sony Ericsson som en kund. På motsvarande sätt är det 
med HP som kan eskalera till Sony Ericssons ledning och detta fungerar enligt respondenten 
bra. Företaget har haft vissa produktkvalitetsbrister som har varit besvärliga, där Sony 
Ericsson har köpt en produkt som inte upprätthållit kravet. För att kunna få hjälp med det 
upplevda problemet eskalerade företaget till HP:s exekutiva sponsor i Sverige. Resultatet 
visade sig i att Sony Ericsson har fått tillräckligt med ”tension” på problemet. Genom att 
kunna diskutera ett problem har det blivit bättre på sikt. Det har mognats hos bägge parter och 
företagen fortsätter att reda ut olika missuppfattningar genom att mötas och att diskutera. 
Samarbetet med HP är under en kontinuerlig förbättring. Det är inte statiskt på något sätt, det 
sker hela tiden en utveckling.  
 
En av de viktigaste orsaker för att avsluta samarbetet med HP skulle kunna vara ett tillstånd 
med en konflikt på marknaden, exempelvis om HP skulle börja producera mobiltelefoner. 
Med andra ord om en ren konkurrenssituation skulle uppstå och då skulle det inte vara 
speciellt intressant att samarbeta med ett konkurrerande företag och bidra till dess vinst. Då 
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skulle Sony Ericsson kanske överväga att välja en annan leverantör.  
 
En annan situation är om det blir kontinuerliga förseningar med leveranserna, där Sony 
Ericsson som kund inte får det som utlovats och betalats för, trots alla diskussioner. Då finns 
det inte någon anledning att fortsätta samarbetet. Men Sony Ericsson tittar på andra 
möjligheter och vart marknaden är på väg. Idag sker en del outsourcing till de nya 
ekonomierna i Indien och Kina, där Sony Ericsson har en viss verksamhet. Därför har 
företaget även funderingar på att kanske lägga ut en del av sin application management i 
Kina. 

5.2 Hewlett Packard 
Det amerikanska Hewlett Packard koncern är ett av världens största IT-företag med drygt 
150 000 anställda och med kontor i cirka 170 länder. Företaget är en ledande leverantör av 
tjänster vilka omfattar IT-infrastruktur, persondatorer, lösningar för digital bildhantering samt 
ett brett utbud av IT-relaterade tjänster. HP i Sverige är ett självständigt dotterbolag till HP 
Company med det svenska huvudkontoret placerat i Solna. Antalet medarbetare är cirka 2400 
och omsättningen uppgick till 11,6 miljarder kronor år 2005 (http://www.hp.se). 

5.2.1 Outsourcing 
Respondenten, Elof Boberg, är client manager på HP och arbetar med Sony Ericsson-kontot.  
Outsourcingsamarbetet mellan Sony Ericsson och HP inte var en vanlig upphandling, inte i de 
vanliga outsourcingtermerna då ett företag bestämmer sig för att inte ägna sig åt vissa delar av 
sin verksamhet längre. Alla de nödvändiga upphandlingarna och överväganden var redan 
gjorda av Ericsson. Outsourcingsamarbetet mellan Sony Ericsson och HP sträcker sig tillbaka 
till år 2001, då Sony Ericsson bildades. Vid den tiden hade HP redan ett samarbete med 
Ericsson som hade outsourcat en hel del tjänster till HP. Under samma tid införlivades 
Compaq med HP (http://www.hp.se). Det fanns inte något annat alternativ för Sony Ericsson 
utan att de fick ”ärva” outsourcingaffären med HP och mer eller mindre var tvungna att 
fortsätta samarbeta med HP.  
 
HP omsätter 85 miljarder dollar och är ett företag med outsourcing som ett strategiskt 
affärsområde. För att kunna garantera tillväxt investerar företaget rätt så mycket i det här 
området. Internt inom företaget används begreppet ”manage services” när det gäller 
outsourcingen. Idag tar HP hand om hela Sony Ericssons globala helpdesk eller så kallad 
servicedesken, det globala SAP-systemet samt bistår Sony Ericsson med en mängd teknisk 
konsultexpertis. För HP är outsourcing en strategisk satsning och därmed är varje kund viktig. 
Idag är HP strax efter IBM störst i Sverige inom outsourcingbranschen.  Men företaget vill 
växa ännu mer på det här området för att kunna få en större kundbas vilket är avgörande för 
att kunna få lönsamhet inom outsourcingverksamheten som förutsätter stora 
produktionsenheter. 
 
För att kunna säkerställa kvaliteten på servicedesken, krävs det mycket kontroll och kontakt. 
Förut gjordes det slumpmässiga mätningar där var tredje samtal mättes med en enkät som 
gick ut på att ta reda på hur kunden upplevde kundtjänsten. Den typen av kontroll gäller inte 
längre. Numera görs det bara en intern uppföljning, plus feedback som HP får i olika 
sammanhang. I stället gör Sony Ericsson en annan årlig enkät där IT användarna tillfrågas om 
vad de tycker om IT i ett bredare perspektiv och inte bara det som HP levererar. Genom att 
fråga själva användarna överensstämmer detta med vad HP anser är ett effektivt sätt att mäta 
kvaliteten. HP måste uppfylla vissa krav som ställs av Sony Ericsson t.ex. hur snabbt det 
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svaras i service desken, hur länge personen som ringer får vänta i kö osv. Alla dessa krav är 
avtalade med Sony Ericsson. Sedan diskuteras det om det finns några avvikelser, vilka i sin 
tur kan leda till böter och som är kopplade till avtalet. 
 
Respondenten upplever att det har skett en viss förändring i kvaliteten på de outsourcade 
tjänsterna sedan HP ingick i ett outsourcingsamarbete med Sony Ericsson. Hans uppfattning 
är att företaget är bättre idag än vad det var för ett antal år sedan. Detta är som i vilket 
förhållande som helst, parterna mognar efter hand och lär sig olika saker och ting av varandra. 
De monetära och kvalitetsrelaterade förväntningarna och mål är uppfyllda. Dock medför 
outsourcingen i sig ett problem då det ofta kommuniceras bara när det inte fungerar, medan 
det visas lite uppskattning när det går bra. Detta eftersom när allt fungerar bra, anses det 
tillhöra det normala.  

5.2.2 Hewlett-Packards miljö och stödfaktorer 
HP:s företagskultur kännetecknas av att vara öppen där ett stort ansvar ges till medarbetarna. 
Beslutstagandet delegeras mycket lång utåt i organisationen. Respondenten har i sin 
kundrelation mycket makt att säga till om saker och ting. Även i det ekonomiska beslutet har 
respondenten en relativt stor frihet. 
 
Det kan även urskiljas vissa olikheter i företagskulturen mellan företagen. Sony Ericsson är 
ett ungt och expansivt företag och därmed är det inte ovanligt att de nödvändiga processer och 
rutiner inte är på plats. Detta gör att det blir svårare för HP att arbeta. HP vill få ordning på 
processerna för att kunna utnyttja resurserna optimalt, då det är företagets sätt att minska 
kostnader och uppnå stordriftsfördelar. Därmed händer det att HP ställs inför kundens 
önskemål som ofta måste utföras redan dagen därpå. Det är någonting som HP har identifierat 
som ett problem. 
 
Respondenten anser att den kundrelationen som han har ansvar över, driver han som sitt eget 
företag. Det ett litet team med ett antal personer som ser till att allt fungerar i relationen. 
Teamet har en hög beslutsförmåga där de inblandade personerna har rätt att fatta många 
självständiga beslut. Teamwork är absolut en av de viktigaste delarna i hur arbetet genomförs 
i företaget. Om en medarbetare inte kan vara verksam i ett team då ska denne inte arbeta i den 
typen av företag. Det förekommer i stor omfattning kontakter med människor på många olika 
ställen i världen.  

5.2.3 Partnerskap 
HP har en gedigen erfarenhet av partnerskap med flera olika företag där bland annat Ericsson 
och Compaq hade HP som sin förtroendefulla partner under många år. Från ledningsnivå är 
värderingen att partnerskapsamarbetet fungerar bra. Medan det finns många medarbetare i 
HP:s organisation som tycker att samarbetet inte har varit bra. Företaget har idag ett antal 
”marketing” modeller som användas när HP gör saker tillsammans med Ericsson på 
marknaden eftersom det är en del av det stora avtalet. Genom ett outsourcingsamarbete har 
HP goda möjligheter att hjälpa Sony Ericsson då företaget har avtalat om en långsiktig 
relation. 
 
”När vi har skrivit ett outsourcingavtal så sitter kunden i våra knän, där kunden är beroende av att vi gör ett bra 
jobb. Men vi är också beroende av att göra ett bra arbete annars fungerar inte partnerskapet. För att det blir ett 
strategiskt partnerskap som formats den dagen när avtalet har skrivits under.” 
 
HP hjälper således Sony Ericsson samtidigt som HP får mera affärer och möjligheter till 
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utveckling. Därmed blir Sony Ericsson starkare på grund av att de arbetar tillsammans med 
HP och kan göra saker som de inte kunde göra tidigare. Det är innebörden av det stora globala 
partnerskapet med Ericsson. 
 
I dag har samarbetet mellan HP och Sony Ericsson utvecklats till ett förtroendefullt 
partnersamarbete. Det är en mogen och omdömesgill relation där det finns en ambition hos 
båda partnerna att partnerskapet ska fungera bra. Det är en kostsam sak för kunden att 
utveckla en outsourcingrelation eftersom det innebär en lång process att bygga upp ett nära 
partnersamarbete och kräver mycket tid och pengar. Därför finns det ett tidigt intresse hos 
båda partnerna att samarbetet ska fungera bra.  
 
I partnerskapet lär parterna varandra, stärker sitt sätt att resonera och därmed utvecklas 
relationen positivt. Det är som i den privata relationen med människor, om partnerna bara 
orkar arbeta på blir det till slut bra, även om det var lite mödosamt i början. Efter ett tag 
förstår parterna varandra bättre och därmed kan det uppnås en större förståelse. Relationen 
sker på en hög nivå där båda parterna kan bortse från det som varit mindre bra, då dessa 
tillfälliga misstag spelar en mindre roll. Medan i en omogen relation är det rätt svårt, då det  är 
lätt att överreagera och bli irriterad när det inte fungerar.  
 
Partnersamarbetet mellan HP och Sony Ericsson i stort sett bestämt av en ”government” 
modell som är ett vanligt styrverktyg i många outsourcingrelationer. Syftet med government 
modellen är att vägleda vid relationens hantering, utformningen av kommunikationsmönster 
samt vilka planer som ska delas mellan parterna. Government modellen består av ett antal 
olika relationsnivåer. På en management nivå finns det en formell lösning att tillgå om det 
uppstår en konflikt och liknande. Om det inte fungerar på management nivån, så kan en annan 
nivå i modellen hantera situationen.  
 
I företaget sker informationsutbytet genom olika medier såsom mejl, möte, telefon och 
konferenser. Det finns ett antal nyckelpersoner från kundens sida som är med i 
kommunikationsprocessen. Eftersom det är ett partnerskap så sker kommunikationen inte så 
formellt. HP försöker informera och dela med sig så mycket som det går. Eftersom ett 
partnerskap utvecklas till en strategisk relation så blir många människor involverade i 
relationen. Det finns två leveransansvariga som jobbar tillsammans med respondenten och 
som är direkt ansvariga för leveranserna. Det finns även andra delar såsom HP:s 
marknadsavdelning som kommer med olika slags information. Det är ”ett konstant brus” av 
information mellan företagen. Sony Ericsson tar initiativet väldigt ofta när det inte fungerar, 
men kunden också vänder sig till HP när det gäller nya företeelser eller när de behöver hjälp. 
En annan gång så kommer HP till sin partner med ett förslag till hur en viss aktivitet kan 
göras på ett bättre sätt. De oplanerade mötena görs upp spontant där parterna diskuterar de 
operationella problemen och planerar nya saker. 
 
”Vi vill komma bort från formalisering när det gäller kommunikation. Vi vill ha det som man har det med goda 
vänner: Man ringer ibland och pratar vid utan att egentligen ha någonting formellt att prata om. Vi har blivit mer 
än kundleverantör, vi är partners och vi jobbar ihop. Vi har samma problem och vi sitter i samma båt när det 
händer något.” 
 
Det har förekommit en del mindre utvecklingssamarbeten, som dock varit helt utanför HP :s 
huvudansvar. Det borde ha varit en idealisk relation om båda partnerna varit så nära varandra 
att de kunde diskutera och planera tillsammans om hur en eventuell utveckling av nya 
produkter borde gå till väga. Så riktigt nära varandra och så långt har partnerna inte kommit 
än. Det utvecklingsprojekt som nämndes tidigare är ingenting som företagen planerade 
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tillsammans. Det föddes på utvecklingsavdelningarna. Detta är en utvecklingsform, men det 
är inte så att HP med Sony Ericssons business sida utvecklar nya mobiltelefoner, inte heller är 
Sony Ericsson involverade i HP:s utveckling av nya produkter.  
 
När det finns ett behov av att göra förändringar i den gemensamma verksamheten som inte 
är specificerade i avtalet då behövs det ett godkännande från båda parter. Däremot kan HP 
göra vissa små förändringar. Normalt gör HP inte ändringar utan att informera kunden om 
detta. HP vill ha en öppen dialog med kunden så att Sony Ericsson inte ska uppleva att deras 
partner snirklar runt eller gör en massa saker utan deras kännedom.  
 
Om HP gör ett fel så återspeglas detta i Sony Ericssons prestationsförmåga gentemot dess IT- 
användare. Således finns det ett ömsesidigt beroende mellan parterna vilket betyder att HP har 
vissa gemensamma mål med Sony Ericsson utöver det som står i kontrakten. Men det kan 
också förekomma skilda mål som till exempel att Sony Ericsson vill sänka sina IT-kostnader, 
vilket motstrider HP:s huvudsakliga mål och leder till minskade vinster. Samtidigt har HP ett 
delmål som är att försöka sänka kundens kostnader. När HP kan sänka sina kostnader leder 
det till att en viss prissänkning kan erbjudas till Sony Ericsson för att på så sätt fördela den 
eventuella kostnadssänkningen. 
 
”Kan vi komma på ett smartare sätt att jobba och det är dessutom fördelaktigt för kunden så är alla glada för det. 
Har dessa förändringar dessutom skett internt och på vår kostnad, så är det ännu bättre för kunden. Då får vi en 
vinna -vinnalösning: HP får lägre kostnader samtidigt som vår partner Sony Ericsson får bättre service. Det är 
den allra bästa lösningen men det är inte så ofta det händer.” 
 
Det finns inga gemensamma risker i samarbetet mellan HP och Sony Ericsson. När HP ska 
leverera en ny tjänst görs en intern riskbedömning och priset sätts efter den. Det är inte så att 
parterna diskuterar om hur de kan dela på riskerna genom samarbetet, även om det enligt 
respondenten skulle fungera väl med en sådan partner som Sony Ericsson, då de har en så 
mogen och förtroendefull relation sinsemellan. 
 
Det görs inga direkta gemensamma investeringar, däremot har HP utfört vissa 
kvalitetsåtgärder åt Sony Ericsson och tog på sig en del av den uppstådda kostnaden. På grund 
av att kunden varit missnöjd med tjänsterna och att HP själv internt tyckte att resultatet inte 
var bra, har det diskuterats med kunden om olika förslag till vad som behövs åtgärdas.  
 
Varje tjänst som HP ska leverera är en form av en risk, eftersom risken finns i att företaget 
misslyckas med att leverera tjänsten. Därigenom kan den skyldige parten åläggas böter eller 
den kan bestraffas med andra påföljder. Ibland uppstår det höga initiala kostnader för att HP 
ska kunna leverera en ny tjänst, vilket skrivs under i ett avtal. Det kan kosta mycket för att 
företaget ska kunna bygga och förflytta vissa resurser som behövs för genomförandet av den 
nya tjänsten. Samtidigt räknar HP med att så småningom tjäna ihop pengarna under 
avtalstiden för att få en vinstmarginal.  
 
I ett partnerskap finns det ett ömsesidigt beroende med flera gemensamma mål. Men trots allt 
behöver det inte delas på allt, eftersom partnerskapet innefattar också kundleverantör relation. 
HP måste också kunna tjäna pengar på att leverera tjänster, således har inte företaget råd att 
sitta med alla öppna kort och vara bästa kompis med kunden. Det idealiska borde ha varit om 
företagen hade ”en öppen bok” koncept vilket inte torde finnas i ett outsourcingsamarbete. 
Men partnerskapet med Sony Ericsson fungerar inte på det sättet idag. 
 
Förtroende har en stor betydelse för samarbetet mellan HP och Sony Ericsson, eftersom det i 
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den dagliga relationen går ut på att se till att alla tjänster och aktiviteter som genomförs ska 
fungera bra, utgör förtroendet ett fundament som en viktig del i ett framgångsrikt 
outsourcingsamarbete. 
 
”Affärer byggs på förtroende och förtroendet förtjänas där det måste göras saker och ting för att kunna få 
förtroendet. Om vi har gjort ett bra jobb då är lättare att få flera möjligheter till ett nytt jobb. Vi förtjänar 
förtroende varje gång vi gör något bra så det byggs på lite grand och det läggs plus på förtroende skalan. Ju mer 
man kan bygga på det ju starkare blir partnerskapet och ju mer förtroende man får desto lättare fungerar 
relationen.” 
 
Den kundansvarige instämmer i påståendet att ett affärspartnerskap liknar ett äktenskap där 
parterna delar på allt bra och dåligt. Idealet borde vara att komma varandra så nära att både 
affärsmöjligheter och risker kan delas av parterna. I och med detta blir det verkligen ett 
partnerskap där kund och dennes leverantör är villiga att dela på varandras risker men också ta 
del av möjligheter när det går bra. Respondenten tror att det är en framtid eftersom så 
småningom kommer det att erfordras en ny typ av företag för att kunna utöka 
marknadsandelarna och kvarstå som konkurrenskraftiga. 
 
Genom den fortlöpande interaktion som sker mellan HP och Sony Ericsson formas ett 
partnerskap, i vilket parterna gör olika åtaganden och där det skapas ett ömsesidigt förtroende 
som leder till att relationen mellan parterna utvecklas. Outsourcingen går ut på att bland annat 
leverera standardtjänster vilka ska optimeras. Därför vill HP leverera en så nära standard som 
möjligt av det som ingår i företagets tjänsteportfölj. Vidare vill HP utveckla sina egna verktyg 
och processer. Genom det uppnår företaget en större skicklighet i att leverera smartare IT- 
lösningar.  
 
Respondenten påpekar att kundens motiv till outsourcing många gånger är att utföra någon 
form av ett teknikhopp från vad företaget är idag till något nytt på en kortare tid än vad det 
själv skulle klara av. Ingen kund outsourcar bara för principens skull för att en leverantör ska 
göra arbetet åt dem. I det fallet kan kunden likaväl göra det själv. Egentligen vill den 
outsourcade kunden ta del av leverantörens förmåga och erfarenhet.  
 
Det finns inte många anledningar som kan få HP att avsluta sitt samarbete med Sony 
Ericsson. Den formella orsaken kan vara att kunden bryter kontrakten genom att inte betala 
sina fakturor. Annars om kunden uppfyller avtalen och HP levererar det förväntade kvaliteten 
då tror inte respondenten att företaget vill avsluta samarbetet. Det är bara om det skulle ske 
stora förändringar från kundens sida som gör att HP inte kan leva upp till Sony Ericssons 
förväntningar. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras fallstudierna vi samlat in via intervjuer genom att koppla till de 
valda teorierna. Analysen omfattar två partnerskapen: Sandvik och Manpower Business 
Solutions respektive Sony Ericsson och Hewlett Packard.  

6.1 Analys av fallstudien Sandvik och Manpower 

6.1.1 Outsourcingsamarbete 
Augustson och Bergstedt Sten (1999) betraktar outsourcing som en relation, det vill säga när 
en aktivitet som tidigare utförts internt, istället köps in från en extern part och där ett 
långsiktigt samarbete etablerats. Detta synsätt sammanfaller med det outsourcingsamarbete 
som föreligger mellan Sandvik och Manpower. Detta eftersom båda respondenterna betraktar 
sitt outsourcingsamarbete som en långsiktig relation där de outsourcade servicetjänsterna som 
tidigare producerades av Sandvik i egen regi tillhandahålls av en extern leverantör, 
Manpower. Följaktligen kan vi konstatera att outsourcing föreligger när Sandvik överlät hela 
sina servicefunktioner på Manpower som sedan mot en betalning förser Sandvik med de 
aktuella tjänsterna under en avtalad tid. Däremot är det inte fråga om outsourcing när Sandvik 
gjorde om sin serviceavdelning till ett helägt dotterbolag. Det är först när en extern leverantör 
förvärvar bolaget som affären betraktas som en outsourcing (Augustson & Bergstedt 1999). 
 
Det finns en stark tro hos båda respondenterna att outsourcing av servicetjänster kommer att 
växa på marknaden vilket stödjer det teoretiska referensramen om att outsourcingen har varit 
en positiv trend på marknaden och den numera omfattar sådana områden som personal- och 
ekonomiavdelningar (Kakabadse & Kakabadse 2002). Sandvik är beredd att se över 
försörjningen av sitt totala servicebehov och kan tänka sig att överlåta ansvaret för flera 
tjänster på sin partner. Manpower arbetar också för att utöka outsourcingverksamheten med 
fler supporttjänster ser en framtid med ett utökat outsourcingsamarbete med Sandvik. 

6.1.2 Kärnkompetens 
Outsourcing är ofta en effektiv metod, förutom när det berör företagets kärnkompetens som 
spelar en viktig roll för företagets möjligheter till framgång och fortlevnad (Prahalad & Hamel 
1990). Sandviks kärnkompetens är utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner 
och verktyg för bergavverkning och materialhantering. Long och Vickers-Koch (1995) hävdar 
att valet av vilka aktiviteter som går att outsourca ska baseras utifrån aktiviteternas strategiska 
vikt samt dess närhet till företagets kärnkompetens. De outsourcade funktionerna till exempel 
lokalvård, matsalar, arbetskläder och företagshälsovård är i förhållandet till huvudprocessen 
mycket perifera aktiviteter för ett industriföretag som Sandvik. Vidare är 
fastighetsförvaltning, löneservice, utbildning och receptionsservice avskiljbara aktiviteter som 
kan enkelt frånskiljas från verksamheten då de inte utgör någon aktiv del till Sandviks 
kärnkompetens.  
 
Emellertid finns det några funktioner som är av en mer strategisk vikt för Sandviks 
kärnverksamhet. Dessa specifika funktioner är säkerhet, brand, inköp och de omfattar de 
stödaktiviteter som finns för att ge det nödvändiga stödet till Sandviks kärnverksamhet. Enligt 
Long och Vickers-Koch (1995) ska dessa aktiviteter ingå i verksamheten för att 
huvudprocessen ska fungera. Vår empiriska studie visar dock att Sandvik valde att lägga ut 
dessa stödaktiviteter på Manpower. Anledningen till att empirin skiljer sig delvis från teorin 
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kan bero på att Sandvik outsourcade en hel servicefunktion till en och samma leverantör – 
Manpower och genom att etablera ett långsiktigt och nära samarbete med sin partner har 
Sandvik en god insikt i verksamheten. Följaktligen har Sandvik förtroende för att Manpower 
ska leverera de viktiga specialistfunktionerna. 
 
Visserligen bildar de outsourcade servicefunktionerna en kombination av stöd-, periferi- och 
avskiljbara aktiviteter som finns för att stödja företagets kärnverksamhet. Men i huvudsak har 
de outsourcade servicetjänsterna karaktär av avskiljbara aktiviteter och kan, utan att påverka 
Sandviks huvudprocess läggas ut på en extern part. Att outsourca affärsstödjande 
servicetjänster möjliggör för Sandvik att fokusera på sina kärnfunktioner. 

6.1.3 Affärsrelation - Interaktionsmodellen 
En tolkning med avseende på en interaktionsmodell, är att en relation byggs upp av 
interaktion mellan kund och dess leverantör i form av utbyten med varandra, vilka påverkas 
av interaktionens kontext. Därför kan en nyanserad bild av affärsrelationen skildras.  Denna 
bild återspeglas i outsourcingsamarbetet mellan Sandvik och Manpower och den inrymmer 
komplexiteten som framhålls av Ford och Håkansson (2006). I fallstudien omfattar relationen 
såväl många olika individer som en mängd olika utbyten som påverkas genom outsourcade 
tjänsternas egenskaper. 
 
De tjänster som tillhandahålls av Manpower utgörs Sandviks produktionsstödjande 
serviceaktiviteter. Dessa serviceaktiviteter är avtalade i ett outsourcingkontrakt. Sandviks 
beställarorganisation arbetar fram specifikationer och definitioner på de tjänster som företaget 
är i behov av, därefter är det under Manpowers ansvar att de levererade tjänsterna motsvarar 
dessa krav. Vi kan konstatera att servicetjänsterna utgör utbytet mellan partnerna och därmed 
har tjänsternas egenskaper en stor påverkan på relationen. 
 
I empirin framgår det att informationsutbytet omfattar uppföljning av aktiviteterna, 
ekonomiska flöden, driftsfrågorna och tjänsteutvecklingen. Från Manpowers sida uppges det 
att informationsutbyten sker genom olika möten på alla nivåer. Även Sandvik anser att 
rapporteringen sker på olika nivåer, tvärs igenom Sandviks organisationsstruktur. I överlag 
sker den största delen av informationsutbytet i den dagliga kontakten mellan 
kontraktsansvariga personer från Sandvik och Manpower. Dessutom sker informationsutbytet 
till en viss del i Sandviks anläggningar när serviceaktiviteterna utförs av Manpower. 
 
Båda intervjuer indikerar att vissa anpassningar har gjorts i affärsrelationen och framför allt 
med anledning av de servicetjänsterna som utbyts. Från Manpowers sida sker anpassningar i 
form av servicetjänster då företaget vill leverera en bättre produkt för att den på ett optimalt 
sätt ska kunna integreras hos Sandvik. För att samarbetet ska löpa smidigare har det skett 
några strukturella förändringar i Manpowers organisation. Vår reflektion är att de 
anpassningar som görs hos Sandvik och Manpower i huvudsak bestäms av servicetjänsternas 
egenskaper samt det sammanhang i vilket interaktionen sker. 
 
Atmosfären kan beskrivas i termer av samarbete eller konflikt, närhet och förväntningar, samt 
maktförhållanden som uppstår mellan parterna (Ford & Håkansson 2006). I vår empiriska 
studie framgår det att relationens atmosfär är präglad av ett nära samarbete där parternas 
avsikter i relationen är tydliga och förväntningar är realistiska. Det framhölls även att 
partnerna har förtroende för varandra där Sandvik överlåter ansvaret för hela den operativa 
biten till Manpower. ”Man köper någonstans en enkelhet, men för att kunna släppa in en 
extern partner i sina egna processer så måste man lita på varandra.” (Eva Brynk, inköpschef 
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Sandvik). Kundrespondenten framhåller vidare att under vissa tidsperioder kan relationen 
mellan partnerna vara präglad av konflikt. Det är den komplexa situationen med en tredje part 
som Sandvik vill förbättra. ”Det är komplext när man är tre i tango.” (Eva Brynk, inköpschef 
Sandvik). Eftersom Manpower är beroende av sin underleverantör kan det bli svårare att 
kontrollera kvaliteten på tjänsterna och detta i sin tur äventyrar relationen med kunden. 
Sådana konfliktsituationer har varit vanligare, men båda parterna har aktivt arbetat för att 
eliminera dessa.   

6.1.4 Partnerskap 
Utifrån vårt empiriska material framgår det att outsourcingsamarbetet mellan Sandvik och 
Manpower uppfattas av båda parter som ett partnerskap som har inslag av en nära och 
förtroendebildande relation. Termen partnerskap innebär för Sandvik att kund och leverantör 
samråder gemensamt och sida vid sida driver affärerna framåt. Respondenten menar vidare att 
i ett partnerskap bör det delas på allt bra och allt dåligt. Medan för Manpower innebär 
partnerskapet att företagen arbetar närmare varandra än vad kontraktet bestämmer. Vidare 
handlar ett lyckat partnerskap alltid om ett givande och tagande. 
 
Företagens syn på partnerskapet skiljer sig delvis, men i huvudsak handlar det om ett 
långsiktigt och nära samarbete som inkluderar en vinna-vinnakänsla, samt förtroende och 
åtagande. Det som främst skiljer företagen åt i detta hänseende är att det läggs olika mycket 
vikt på kontraktens betydelse i relationen. Vår uppfattning är att detta kan bero på att 
maktförhållandet ser lite olika ut mellan partnerna. Sandvik som kund har ett större 
maktutövande än sin leverantör, vars agerande i större utsträckning än kundens styrs och 
avgörs av ett outsourcingkontrakt. Att respondenternas definition av partnerskapet skiljer sig 
överensstämmer med Willcocks och Chois (1995) påstående att beskrivningar på begreppet 
partnerskap kännetecknas av att vara bristfälliga och ringa. 
 
Affärsrelationer mellan kunder och leverantörer kan organiseras allt ifrån att vara på en 
armslängds avstånd till att anta en form av vertikal integration och mellan dessa ytterligheter 
befinner sig tre olika typer av partnerskap (Lambert et al 1996). Den genomförda fallstudien 
med återkoppling till den presenterade teorin ger underlag för några funderingar angående 
vilken typ av partnerskap som föreligger mellan partnerna. Som det nämnts tidigare så har 
partnerna ett långsiktigt perspektiv på sitt samarbete, vilket utesluter partnerskap av Typ II 
mellan våra fallföretag. Dock förväntas inte partnerskapet att hålla för evigt. Till exempel har 
Manpower en grundpolicy att inte göra investeringar som är länge än avtalstiden, vilket 
indikerar att företaget utgår ifrån att det kan finnas en ”slutdag” på partnerskapet. Samtidigt 
arbetar Manpower integrerat i Sandviks nätverk och på så sätt har partnerna delade 
informationssystem. Dessutom omfattar de outsourcade aktiviteterna flera funktioner. Därför 
är vår reflektion att det är partnerskap av Typ II.  

6.1.5 Utformning av outsourcingrelation 
Enligt Cox (1996) bestäms det mest effektiva sättet att utforma relationen på av egenskaper 
hos varje enskild outsourcingtjänst. Det framgår i empiri att egenskaper hos de servicetjänster 
som tillhandahålls av Manpower påverkar utformningen av relationen. Som vi konstaterade 
tidigare kan de outsourcade tjänsterna huvudsakligen karaktäriseras som avskiljbara 
aktiviteter och därmed kan enkelt läggas ut på en extern part. Graden av samarbeten som bör 
utvecklas mellan partnerna avgörs av närheten till företagets kärnkompetens där aktiviteter 
sträcker sig allt ifrån att vara perifera och komplementära till att vara av ytterst vikt för 
företagets kärnverksamhet (Cox 1996). Dessutom kan det vara svårt att fastställa de 
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Hög 

mellanliggande aktiviteterna. Sandviks servicetjänster tillhör varken företagets 
kärnkompetens eller till standardiserade tjänster. I och med att servicetjänsterna inte är 
relaterade till kärnkompetensen och kan avskiljs från verksamheten antar vi att de tillhör till 
Sandviks komplementära kompetens. 
 
Vår reflektion är att outsourcingsamarbetet mellan Sandvik och Manpower har inslag av fler 
än en relationsform, se figur 8 nedan. Vi menar att outsourcingrelationen kan bäst beskrivas 
som en kombination av vad Cox (1996) kallar för ”prioriterad leverantör” respektive ”singel 
sourcing”. Detta är på grund av att de outsourcade aktiviteterna befinner sig längst ned på 
trappan av tjänsternas strategiska betydelse för Sandvik. Samtidigt som Sandvik har endast en 
leverantör till dessa tjänster - Manpower. Ytterligare ett argument för vår kombinerade syn på 
samarbetet är att det regleras av ett extern kontrakt, samtidigt som relationen inte är så 
distanserad. 
 
Cox (1996) modell inkluderar dock inte andra aspekter än närheten till kärnkompetens. 
Däremot kan andra aspekter såsom motiv och förväntningar också påverka 
outsourcingrelationernas former (Augustson & Bergstedt 1999). Vårt empiriska material visar 
att Sandviks motiv till outsourcingsamarbetet inte avgränsas till rent kortsiktiga 
kostnadsbesparingar utan att kostnadsmotivet kombineras med flera andra motiv bland annat 
förbättrade kundservice, tillgång till specialistkompetens och möjlighet att satsa på 
kärnkompetensen. Detta avspeglas i Sandviks intensioner att etablera en nära relation med sin 
partner eftersom företaget utgår i sitt agerande från sina egna motiv. Detta stödjer vårt tidigare 
påstående med utgångspunkt från Cox (1996) resonemang om kärnkompetensens betydelse 
för relationens utformning. 
 

 

6.1.6 Partneringprocess 
Enligt Lambert et al (1996) behövs det en systematik i utformningen och implementeringen 
av affärsrelationer. En partneringprocess kan hjälpa företagsledningen med beslutstagande om 
vilken typ av relation som kommer att vara den optimala för båda parter. Vidare är drivkrafter 
och stödfaktorer de viktiga element som har en stor inverkan på partnerskapets framgång.  
 

Figur 8. Relationsform mellan Sandvik och Manpower i ett outsourcingsammanhang 
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6.1.6.1 Drivkrafter till Sandviks outsourcingbeslut 
Utifrån ett kundperspektiv kan ett antal motiv till outsourcingsamarbete med Manpower 
Solution urskiljas, vars respektive styrkan presenteras i tabellen 2 nedan. Sandviks motiv till 
outsourcing kan lätt tolkas från ett transaktionskostnadsperspektiv, eftersom motiven till en 
stor utsträckning hänvisar till företagets kostnadsaspekter. Från det empiriska materialet 
framgår det att Sandvik ser kostnadseffektiviteten som ett viktigt motiv till 
outsourcingbeslutet. Den utlovade kostnadsbesparingen går ut på att Manpower åtar sig att 
minska kostnaderna med 16 % år 2008. Vidare lyckades inte företaget, trots att Sandvik 
bolagiserade sitt interna servicebolag att uppnå de mer formella kundleverantörsrollerna som 
efterfrågades av ledningen. Servicebolagets personal var kvar i sina gamla roller och rutiner 
som fanns innan servicebolaget bolagiserades. Det var svårt att få rätt typ av affärsmässighet 
så länge företaget hade servicebolaget som sin interna underleverantör. Genom att introducera 
en tredje part, det vill säga att låta Manpower ta över Sandviks servicebolag, ämnade företaget 
att öka effektiviteten i kundleverantörsrelationerna. Följaktligen var de höga 
servicekostnaderna inte det enda motivet med outsourcingsamarbetet. Höga interna kostnader 
för motivering av personalen och samverkande aktiviteter mellan Sandviks servicebolaget och 
resten av Sandvik koncernen bidrog också till outsourcingbeslutet. 
 

Tabell 2. Översikt av Sandvik och Manpowers drivkrafter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten på Sandvik intygar att företagens förväntningar med outsourcingsamarbetet, 
totalt sett stämmer med verkligheten. I och med att den utlovade kostnadsreduktionen har mer 
än väl uppnåtts och motiven verkar vara bestående över en lång tid, kan vi konstatera att 
kostnadseffektiviteten utgör en stark drivfaktor till Sandviks outsourcingbeslut. 
 
Utöver kostnadseffektivitetsaspekten ville Sandvik få en optimal utförd service där 
slutkunderna får rätt kvalitet. Följaktligen kan samordningen av aktiviteterna mellan Sandvik 
och Manpower leda till en förbättrad service för slutkunderna. Sedan Sandvik började med 
outsourcingen upplevs förändringen i kvaliteten som positiv särskilt inom tjänsterna som är 
direkt kundorienterade. Dessutom har partnerna fått ett bra resultat på de genomförda 
kundmätningarna. Detta kan tolkas som att en förbättrad kundservice är en viktig aspekt för 
Sandvik. Eftersom företag i allmänhet sätter kundens behov i fokus, kommer den aspekten att 
vara aktuellt över en lång tid. Således kan vi påstå att kundservice är en annan stark drivfaktor 
till Sandviks outsourcingsamarbete. 
 
Marknadsföringsfördelar uppges av Lambert et al (1996) att utgöra ett annat grundläggande 
motiv till outsourcing. Det finns dock ingenting i vår fallstudie som tyder på att Sandvik 
betraktar detta outsourcingsamarbete som en viktig tillgång till nya marknader och resurser 

Drivkrafter Sandvik Manpower 

Resurs/Kostnadseffektivitet Hög Hög 
Kundservice Hög – 
Marknadsfördelar Låg – 
Vinstökning Låg Låg 
Högre flexibilitet Medium – 
Satsning på kärnkompetens Hög Hög 
Storskalfördelar/Expertis – Hög 
Tillgång till kompetent personal Hög Låg 
Exploatering av kunskaper – Låg 
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utanför den egna organisationen. Detta kan bero på att de outsourcade tjänsterna av sin natur 
inte är direkt relaterade till företagets marknadsföringsstrategi och dessutom har Sandvik de 
nödvändiga resurserna som företaget införskaffade redan under tiden det ägde servicebolaget.  
Det kan dock påpekas att genom outsourcingsamarbetet med Manpower reducerar Sandvik 
sina kostnader för serviceaktiviteter och därmed ökas företagets konkurrenskraft. 
 
Likaså framgår det inte i empirin att vinstökning var ett viktigt motiv till outsourcing. 
Visserligen är vinstökningen en viktig drivfaktor till alla outsourcingbeslut på ett eller annat 
sätt och inte minst för Sandvik. Men vi anser att vinstförbättring i sig inte behöver vara det 
enda skälet till outsourcingen eller den viktigaste drivfaktorn för precis den här 
outsourcingrelationen. Detta beror på att varje outsourcingfall är unik och därmed har den sin 
egen logik (Augustson & Bergstedt Sten 1999). En möjlig förklaring till att 
vinstökningsmotivet är inte så framträdande att det är svårt att förutsäga vinstökning i ett 
outsourcingsammanhang.  
 
Högre flexibilitet är en annan faktor som kan driva företaget att ingå i ett partnerskap 
Augustson och Bergstedt Sten (1999). I empirin går det urskilja att de outsourcade tjänsterna 
inte kräver någon särskilt stor investering i en dyr teknik eller dylikt från Sandviks sida. I 
detta avseende är flexibilitetsmotivet inte högaktuellt för Sandviks beslutstagande om 
outsourcingen. Emellertid framgår det att Sandvik ville säkra tillgången till rätt kompetens för 
att utveckla tjänsterna och processerna. Genom outsourcing får Sandvik tillgång till 
Manpowers specialkunskap istället för att kontinuerligt vidareutbilda sina egna specialister. 
Här ser vi att Sandvik önskar hitta en flexibel lösning som ska hålla på en lång sikt. Vår 
reflektion är att flexibilitetsmotivets styrka är av medium karaktär. 
 
Att företaget får en möjlighet att fokusera på sin kärnkompetens anses av Augustson och 
Bergstedt Sten (1999) vara det vanligaste motivet till outsourcingen. Sandvik talar om vikten 
att lägga servicefunktioner som inte tillhör till dess kärnverksamhet på Manpower. På detta 
sätt kan företaget fokusera bättre på att utveckla serviceinnehållet och processerna. ”Det 
kändes naturligt att låta en extern partner, som har detta som sin kärnverksamhet, ta över.” 
(Peter Larson, vice VD Sandvik). Dessutom menar Eva Brynk att det förekom ett antal 
problem i Sandviks gamla servicebolag som de var tvungna att ta itu med såsom de 
bristfälliga interna strukturerna och riktlinjerna, det ineffektiva arbetssättet och den bristande 
policyn. Sandviks ledning insåg att styrning av servicebolaget behöver en professionell 
expertis i form av ett serviceerfaret företag. Vidare anser respondenten att Sandviks 
förväntningar överensstämmer med verkligheten. Följaktligen kan vi konstatera att detta 
motiv utgör en stark drivfaktor, eftersom Sandvik kan koncentrera på sin kärnverksamhet 
genom att outsourca aktiviteter som är av mindre strategisk vikt. 

6.1.6.2 Drivkrafter till Manpowers outsourcingbeslut 
Utifrån ett leverantörsperspektiv kan ett antal drivkrafter till outsourcingsamarbete med 
Sandvik ringas in, vars respektive styrka presenteras i tabellen 2 ovan. Enligt Carl Johan 
Torell är det dominerande motivet till att Manpower väljer att utföra outsourcingtjänster är att 
kunna åstadkomma storskalsfördelar av att slå ihop verksamheter och dela kostnader på flera 
enheter. Genom att expandera kan Manpower utföra tjänsterna billigare, något som Sandvik 
inte själv kan komma i närheten av. Vidare framgår det i empirin att företaget lyckas med att 
leverera de utlovade kostnadssänkningar, vilket tyder på att storskalsfördelar bildar ett starkt 
drivande motiv. Detta kan vidare betyda att kostnadseffektivitet är ett uppenbart motiv till ett 
långsiktigt samarbete med Sandvik då företaget kan ta del av den kostnadsbesparingen som 
kunden får genom outsourcingen. I och med detta anser vi att kostnadsbesparingen är ett 
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starkt drivande motiv. 
 
För att kunna åstadkomma denna kostnadsreduktion måste Manpower effektivisera 
servicetjänsterna som utgör företagets kärnkompetens. Respondenten menar att genom att låta 
företaget växa kan specialistkunskaperna utvecklas. Således fokuserar Manpower på sin 
kärnkompetens för att kunna tillhandahålla den efterfrågade expertis till Sandvik. Därför är 
vår uppfattning att möjlighet att satsa på kärnkompetens utgör en stark drivfaktor till 
Manpowers beslut att börja leverera servicetjänsterna till Sandvik. 
 
Vidare finns det ingen tydlig diskussion från Manpowers sida om att outsourcingsamarbetet 
med Sandvik ses som en stor potential till att få en vinstökning. Vår uppfattning är dock att 
ett ekonomiskt motiv är en drivkraft för alla företag på ett eller annat sätt. Respondenten 
beskriver detta som ”det måste finnas ekonomiska incitament för att binda ihop ett 
partnerskap. Till exempel besparingar eller vinster för båda parter gör mycket för att stärka 
ett gemensamt intresse.” Detta tolkar vi som Manpower får en viss vinstförbättring. Däremot 
är det oklart om vinstökningen kommer att vara bestående över en lång tid. Detta kommer att 
avgöras huruvida Manpower lyckas med att leverera de utlovade kostnadsbesparingarna. 
 
Ett annat motiv till Manpowers beslut att börja samarbetet är att tillhandahålla 
servicetjänsterna i syfte att få tillgång till kompetent och erfaren personal. 
Outsourcingsamarbetet mellan Sandvik och Manpower resulterades i att Sandviks personal 
har gått över till leverantörens organisation. Därmed kan partnerskapet bli ett viktigt redskap 
till att utveckla djupare kunskaper och expertis inom olika verksamhetsområden. Detta 
innebär att Manpower, som inte har någon gedigen erfarenhet av en industriell tillverkning, 
kan dra nytta av kunskaper och erfarenheter som företaget skaffar genom sitt samarbete med 
ett industriföretag Sandvik, och använda dessa även i samarbetet med andra kunder som 
efterfrågar liknande tjänster. Utförandet av de outsourcade servicetjänsterna kräver emellertid 
inte någon särskilt expertis. Därför anser vi att dessa två drivkrafter har en relativ låg 
betydelse för Manpowers outsourcingbeslut. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att båda parterna har tillräckliga drivande motiv till att 
ingå i ett outsourcingsamarbete. Det framgår att partnernas drivkrafter inte är identiska för 
båda parter och skiljer sig i såväl som styrkan och som i antal. I enlighet med resonemang 
ovan har fallföretagen realistiska förväntningar på partnerskapet. Allt detta indikerar att 
företagen har potential att åstadkomma betydande fördelar genom ett partnerskap med 
varandra. Partnerskapets framgång kommer däremot att avgöras av partnernas stödfaktorer 
som finns i företagets omgivning. 

6.1.6.3 Stödfaktorer  
Även om partnernas drivkrafter är starka så garanterar inte de ett framgångsrikt partnerskap, 
huruvida inte båda partnernas omgivning är stödjande. De fyra viktigaste faktorerna som 
gynnar partnerskap och dess utveckling är kompatibel företagskultur, likartad ledningsfilosofi, 
samspel och symmetri (Lambert et al 1996). 
 
Teorin fäster uppmärksamheten vid behovet av att partnernas organisationer måste visa på 
kompatibilitet i bland annat företagskulturer, värderingar, målsättning, åtagande och villighet 
att förändras (Lambert et al 1996). Det förekommer vissa olikheter i hur parterna beskriver 
företagskultur. Manpowers företagskultur avspeglar normer och värderingar som är typiska 
för ett amerikanskt företag. Eva Brynk jämför Manpower med ”en amerikan som är van vid 
snabba puckar”. Medan Sandvik uppfattas av Manpower att vara försiktigt och eftertänksamt 
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inför de beslut som fattas, särkilt gällande investeringar och processutvecklingen som kan 
leda till stora konsekvenser. Samtidigt påpekar leverantörsrespondenten att Sandvik är otroligt 
snabba på andra området. Det finns olikheter i hur partnerna arbetar, däremot återfinns 
likheter i att företagen sätter gemensamma mål på att utveckla servicen. Dessutom lägger 
båda fallföretagen värdet i att ha en öppen kommunikation. Vi har vi fått ett intryck att 
samarbetspartnernas organisationer i det hela är kompatibla. Trots att det förekommer vissa 
olikheter i företagskulturer, kolliderar de inte. Detta återspeglas i Sandviks uttalande att det är 
olikheter som gör att det blir roligt att arbeta tillsammans genom att hitta det bästa från två 
världar. 
 
Partnernas likartade ledningstekniker såsom organisationsstrukturer, teamwork och 
medarbetarnas medbestämmande utgör ett viktigt hjälpmedel vid upprätthållandet av 
partnerskapet (Lambert et al 1996). Det framkommer att fallföretagen har olika 
organisationsstrukturer. Sandvik är starkt decentraliserat, där hela styrenheten finns i 
produktion, medan Manpower har en centraliserad organisationsstruktur. Respondenten på 
Manpower påpekar dock att medarbetarna relativt fritt kan bestämma över hur tjänsterna ska 
levereras för att kunden blir nöjd. Här ser vi likheter med Sandvik då respondenten anser att 
styrgruppen har fria händer när det gäller beslutstagandet så länge det görs inom uppsatta 
ramar. Vidare uppmanar företagen sina medarbetare till teamwork eftersom ett integrerat 
samarbete har en nyckelfunktion i partnerskapet.  
 
Det är av vikt att det finns ett samspel mellan samarbetspartnerna (Lambert et al 1996). 
Studien pekar på att det finns en hög grad av samspel mellan fallföretagen. Det förekommer 
gemensamma mål, exempelvis att utveckla serviceprocesser. Från Sandviks sida betonas det 
att ett lyckat samarbete handlar alltid om ett givande och tagande. I sin tur anser Manpower 
att meningen med partnerskapet är att hitta gemensamma lösningar, vilka gynnar båda 
partnerna. En sådan interaktion i partnerskapet erbjuder båda företagen flera möjligheter till 
utvecklingen. Vi tolkar båda respondenternas uttalanden som parternas villighet och strävan 
att aktivt samarbeta och utveckla en långvarig relation. 
 
Symmetri är en annan viktig stödjande aspekt (Lambert et al 1996). Vårt empiriska material 
visar att fallföretagen är jämförelsevis jämlika. Anledningen till detta är att både Sandvik och 
Manpower är stora globala företag med en omsättning på flera miljarder dollar. Manpower 
påpekar att företaget räknas idag till de främsta experterna med att ta hand om 
servicefunktionerna och att bemanna dem. Sandvik har en världsledande position inom 
tillverkning av maskiner för bergavverkning. Dessutom har båda företagen kända varumärke 
och är jämlika i detta avseende. 
 
Vidare har båda företagen en tidigare erfarenhet av att samarbeta med en annan partner, dock 
skiljer den sig åt i avseende partnernas roll i partnerskapet. Manpower som leverantör har en 
gedigen erfarenhet av partnerskap sedan tidigare. Sandvik har inte erfarenhet från köparens 
perspektiv utan mer från säljarens sida. Vår reflektion är att det är av mindre betydelse vilken 
roll som partner har i ett partnerskap. Det viktigaste är att dessa partnerskapen anses vara 
lyckade, något som enligt teorin (Lambert et al, 1996) kan höja chanserna för framtida 
framgångsrika relationer. 

6.1.6.4 Relationens benägenhet till partnerskap 
Undersökningen tyder på att det finns fyra viktigaste stödfaktorer representerade i relationen. 
Detta innebär att företagens omgivning har en stark stödjande karaktär vilket gynnar 
partnerskapet att växa ännu mer. Vi har tidigare kommit fram till att ett partnerskap av Typ II 
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går att urskilja mellan Sandvik och Manpower. Vidare anser vi att de outsourcade 
servicetjänsterna är av en mindre strategisk vikt och ligger relativt längre bort ifrån Sandviks 
kärnkompetens. Därför krävs det inte en nära integrerad relation med en partner. Dock pekar 
den senare analysen av stödfaktorerna och drivkrafterna på att deras kombination är tillräcklig 
för att upprätthålla ett partnerskap av Typ III, vilket illustreras i figuren 9 nedan. 

 

Detta tyder på att parterna har befogenhet till kan bygga upp partnerskapet och bli ännu 
närmare varandra. Anledningen till detta är att partnerskapet visar sig vara en dynamisk 
process och är beroende av parternas motiv och förväntningar samt av dess omgivning 
(Lambert et al 1996). Det har framkommit att Sandvik ser över försörjningen av sitt totala 
servicebehov, samt att företaget kan tänka sig att överlåta ansvaret för flera tjänster på 
Manpower. Samtidigt framhäver respondenten från Manpower att leverantören är redo ”att ta 
nästa steg i partnerskapet och att tillsammans med Sandvik fortsätta utvecklingen av 
servicetjänsterna”. Vi tolkar båda fallföretagens uttalanden som att det finns en potential att 
partnerskapet mellan Sandvik och Manpower kan utvecklas ytterligare inom en inte alltför 
lång framtid.  

6.1.7 Partnerskapskvalitet 
Det finns viktiga kriterier inom partnerskapskvalitet som måste uppfyllas för att nå 
framgången med outsourcingsamarbetet (Lee och Kim 1999). Ett av de vikigaste kriterier är 
förtroende som utgör en förutsättning för en framgångsrik outsourcingrelation. Såväl Sandvik 
som Manpower anser att förtroende spelar en viktig roll i deras samarbete. Sandvik upplever 
att förtroendet har utvecklats i takt med att företaget har sett att leveranserna har fungerat bra. 
Manpower fick sin partners förtroende i att överta ansvaret för hela den operativa biten. Eva 
Brynk säger att: ”I takt med att samarbetet växer och det går att mäta och se resultaten så 
släpper man lite på styrningen ungefär som med tonåringar.” Även Manpower anser att 
förtroendet är en självklar egenskap för relationen. Däremot anser respondenten att 
förtroendet måste finnas från början, vilket motsäger teorin om att förtroendet inte finns från 
början av relation utan det måste förtjänas och byggas upp. Enligt leverantörsrespondenten 
spelar en motparters goda rykte en viktig roll vid valet av en potentiell outsourcingpartner. 
Därmed anser vi att samarbetspartner har förtroendet för varandra redan i relationens start då 
de litar på sin partners goda rykten. 
 
Kommunikation och informationsutbyte utgör nyckelfunktioner för att bygga upp 
förtroendet. Kommunikationen fungerar bra mellan partnerna och det finns ett intensivt 

Figur 9. Sandviks och Manpowers benägenhet till partnerskap. 
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informationsflöde, vilket resulteras i bättre informerade parter. Sandviks intensioner är att: 
”Genom en öppen kommunikation vill vi bygga tillit med vår partner eftersom hela idén om 
partnerskapet bygger ju på tilliten.” Det intensiva informationsutbytet sker genom reguljära 
möten och rapporter. Dessutom informerar partnerna kontinuerligt varandra om vad som har 
uppnåtts eller om eventuella förändringar. Eftersom parterna arbetar integrerat, det vill säga 
Manpower arbetar i Sandviks nätverk, är informationsutbytet mellan parterna öppet. Således 
kan vi framhålla att den väl fungerade kommunikationen bidrar till ett ökat samspel mellan 
parterna, och stärker förtroendet. Vår reflektion är att partnernas formella 
kommunikationsstruktur finns inte enbart för att kontrollera och mäta prestationer, utan 
samtidigt för att skapa en nära interaktion i syfte att föra partnerna närmare varandra. 
 
Det framgår att partnerna har en god förståelse för varandras affärsprocesser. Manpower har 
en bra insikt i sin partners övergripande mål, vilket är att framställa rätt produkt till rätt 
kvalitet och till rätt pris. Affärsförståelse skapas utifrån de olika möten där parterna försöker 
synliggöra sina övergripande mål och tillsammans upparbeta nya mål. Vidare finns det en stor 
ömsesidig flexibilitet för utveckling och förändring inom båda företagen. Till exempel har 
medarbetarna på Manpower befogenhet att genomföra operationella justeringarna som 
behövs. Personalen kan relativt fritt bestämma över hur tjänsterna ska levereras för att kunden 
bli nöjd. Detta indikerar på att parterna agerar på ett effektivt sätt. 
 
En annat viktig aspekt för framgångsrika outsourcingrelationer är åtagande. Partnernas 
åtagande har specificerats i ett outsourcingavtal. Avtalet beskriver partnernas förväntningar, 
något som vi anser är viktigt för att de ska kunna arbeta mot gemensamma mål. Men för att 
uppnå större flexibilitet i relationen anser Carl Johan Thorell att företagen måste arbeta 
närmare varandra än vad kontraktet bestämmer. Målet med partnerskapet handlar mycket om 
att under kontraktstiden kunna få en större gemensam utveckling vilken gynnar båda parter. 
Vidare återspeglas åtagandet i partnernas villighet att förändras för att förbättra relationen. 
Från kundens sida har det skett en viss anpassning av systemfrågor. Dessutom kan Sandvik 
tänka sig att göra ytterliga anpassningar till sin partner om det tillför något positivt till deras 
relation. Likaså har Manpower genomfört vissa strukturella förändringar för att anpassa 
tjänsterna efter de integrerade processerna som företaget har utarbetat tillsammans med 
Sandvik. Vår uppfattning är således att partnerna har utvecklat en relation där de känner ett 
större åtagande än det som har angivits i avtalet.  
 
Båda respondenterna är överens om att ett lyckat partnerskap handlar alltid om ett givande 
och tagande. När partnerna arbetar tillsammans uppstår det en vinna–vinnasituation där båda 
sidorna strävar efter att effektivisera processerna på ett optimalt sätt. Dessutom delar 
partnerna inte bara på vinningar och belöningar utan också på kostnader och risker. På 
Sandviks sida anses det viktigt att partnerna inte bara tar itu med risker var för sig, utan även 
tillsammans. Gemensamma risker uppstår till exempel, när partnerna ingår i de helt nya 
projekten, eftersom det inte är reglerat vem som ska ta riskerna och på vilken nivå. Manpower 
betonar att riskerna med samarbetet är bundna till att leveransen av en tjänst kan äventyras 
och det kan leda till en tappad kontroll, vilket slår tillbaka i pengar. Empirin visar på att 
samarbetet mellan Sandvik och Manpower präglas av delade av risker och fördelar, något som 
speglas i Sandviks vilja att hjälpa sin partner på olika sätt att hålla nere kostnader på de 
outsourcade tjänsterna. Det finns en villighet från Sandviks sida att utveckla och effektivisera 
sin egen beställarorganisation om det innebär att Manpower kan hålla ett önskat pris. 
 
De fallförtagen vi studerat kännetecknas av aktivt deltagande där båda partnerna tar initiativet 
lika ofta. Partnerna medverkar vid fastställande av ansvar och roller som sker på de 
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regelbundna mötena, vilka berör bland annat uppföljning av aktiviteterna, projekten, 
revisionerna samt driftfrågorna och tjänsteutvecklingen. Genom ett aktivt deltagande ökas 
partnernas förståelse för motpartens affärsprocesser samtidigt som det skapas en djupare 
insikt för de tänkbara lösningarna som kan optimera samarbetet. Ett exempel på aktivt 
deltagande kan ses i de kontinuerliga diskussionerna som förs där frågorna kring partnernas 
operativa verksamhet lyfts upp. Vi anser att det aktiva deltagandet och den ständiga 
interaktionen mellan partnerna bidrar till en förbättrad kommunikation och därmed stärks 
förtroendet mellan partnerna. 
 
Likaså kan gemensamt agerande stärka relationen och förbättra partnerskapskvaliteten. 
Undersökningen visar att ett gemensamt agerande förekommer i en stor utsträckning, vilket 
omfattar planering, utvecklingssamarbete och investeringsaktiviteter. Reguljära möten finns 
för att partnerna tillsammans kan göra nödvändiga ändringar, presentera befintliga planer, 
utvärdera sina prestationer och utarbeta gemensamma strategiska mål. Vidare arbetar 
partnerna alltid tillsammans i alla utvecklingsprojekt. Det finns dock ingen gemensam 
kontroll, utan Sandvik har förtroende för sin partner. Manpowers har certifierat sig vilket ger 
en viss trygghet vad det gäller kvaliteten. Manpower anser att det är bättre att arbeta efter 
kvalitetskriterier, än att kontrollera för mycket.  
 
När det gäller ledningens stöd har vi fått ett intryck att det finns en tydlig vilja hos båda 
företag att relationen ska fungera. Detta grundar vi på framförallt att Manpower har visat en 
god ledningsförmåga när 180 anställda i Sandviks servicebolag flyttade över till Manpower. 
När ett outsourcingbeslut tas konfronteras medarbetare med stora förändringar och den 
okända framtiden som en outsourcing för med sig. Detta leder ofta till osäkerhet bland 
medarbetarna. I och med att Manpower har försett personalen som gick över med allt 
nödvändigt stöd anser vi att ledningen visade på engagemang och viljan att nya medarbetare 
ska trivas i sina nya roller. För at mäta graden av trivsel tillämpar Manpower 
nöjdmedarbetarmätningar. Eva Brynk tillägger att det är viktigt att ledningens stöd är 
förankrat i företagets policy och värderingar för att medarbetarna ska veta att företaget står 
bakom.  

6.1.8 Outsourcingframgång 
Lee och Kim (1999) framhåller dock att framgångsrikt outsourcingsamarbete ska möta såväl 
slutkundens krav som att ge båda partnerna ett positiv utfall av outsourcingsamarbetet. Utifrån 
ett affärsperspektiv är partnernas ekonomiska och strategiska förväntningar uppfyllda, något 
som vi redan diskuterat tidigare. De ekonomiska förväntningarna kan urskiljas i att både 
Sandvik och Manpower hade en ambition att uppnå en kostnadseffektivitet genom att ingå i 
partnerskapet. Det framgår i empirin att Sandvik uppnår de önskade kostnadsbesparingarna, 
samtidigt som företaget kan säkerställa kvaliteten på de outsourcade tjänsterna. Dessutom 
infriar Sandvik sina förväntningar på en bättre kundservice, högre flexibilitet och tillgång till 
kompetent personal. Studien visar att Manpower kan uppnå de önskade storskalsfördelar av 
att slå ihop verksamheter och dela kostnader på flera enheter. Vidare kan de strategiska 
förväntningarna härledas till att båda partnerna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Genom 
att lägga ut de servicefunktioner som inte tillhör Sandviks kärnverksamhet på Manpower, kan 
kunden fokusera på att utveckla serviceinnehållet och processerna. Samtidigt som Manpower 
måste effektivisera sin kärnkompetens för att kunna leverera de utlovade 
kostnadsbesparingarna. Däremot finns ingenting i vårt empiriska material som tyder på att 
någon av partnerna har tekniska förväntningar som möjliga motiv till outsourcingsamarbetet. 
 
Utifrån ett användarperspektiv finns det indikationer på att slutkundernas förväntningar är 
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uppfyllda. Anledningen till detta är att enligt båda respondenterna har det skett en 
kvalitetsförbättring på servicetjänsterna sedan Sandvik började med outsourcingen. Inom 
kundrelaterade servicefunktioner, till exempel telefoni- och receptionstjänster, har kvaliteten 
utvecklats tydligare än inom andra outsourcade områden. För att kunna säkerställa kvaliteten 
genomförs det nöjdkundindexmätningar. Sandviks ambitioner är att få en optimalt utförd 
service där slutkunderna får kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta tolkar vi som att 
slutkundernas förväntningar är uppfyllda. 

6.2 Analys av fallstudien Sony Ericsson och Hewlett Packard 

6.2.1 Outsourcingsamarbete 
Enligt Augustsson & Bergstedt Sten (1999) ingår outsourcingen av IT-tjänster i de vanligaste 
outsourcingområdena, vilket bekräftas även av vårt empiriska material. De delarna som Sony 
Ericsson outsourcar till HP är den globala helpdesken, datacentralsdrift och PC-support 
tjänsterna. Dessutom ansvarar leverantören för implementering av en gemensam global 
serverkonsolidering, automatisering av verksamheten och desktopstandardisering. Detta 
åskådliggör att outsourcingen omfattar allt mer komplexa tjänster vilket kräver ett nära 
samarbete mellan parterna. 
 
Enligt Augustson & Bergstedt Sten (1999) kan outsourcingen betraktas som en relation med 
en etablering av et långsiktigt samarbete. Definitionen som används i vårt arbete är att 
outsourcingen föreligger när ett företag överlåter delar av eller hela företagets aktiviteter på en 
extern leverantör som sedan mot betalning förser ett företag med den aktuella aktiviteten 
under en avtalad tid. Detta kan utläsas på våra fallföretag. En kund, Sony Ericsson, har 
överlåtit delar av sina aktiviteter (helpdesken, datacentralsdrift och PC-support) som de 
tidigare har utfört internt till en extern leverantör, Hewlett-Packard (HP) mot en betalning 
under en avtalad tid. Den avtalade tiden löper på 5 år och därför bör betraktas som ett 
långsiktigt samarbete. Dock måste det betonas att samarbetet mellan Sony Ericsson och HP 
inte är vanlig. IT avdelningen var i startläget redan outsourcat till två olika IT bolag inom 
Ericsson. En av dem var Compaq, nuvarande HP. Med andra ord fick Sony Ericsson ärva 
denna outsourcingaffär och var mer eller mindre tvungna att samarbeta med HP. 

6.2.2 Kärnkompetens 
Prahalad & Hamel (1990) hävdar att outsourcingen inte ska omfatta ett företags 
kärnkompetens. Kärnkompetensen innefattar unika egenskaper vilka är av en stor betydelse 
för företagets överlevnad. Därför bör företaget skydda kärnkompetenser och ta hand om dessa 
internt samt överväga att lägga ut mindre viktiga hjälpfunktioner på en extern partner. Sony 
Ericssons kärnkompetens är en utveckling av mobiltelefoner. De outsourcade aktiviteterna 
tillhör till en kategori som ligger utanför kärnkompetensen. Dessa benämns i teorin (Long & 
Vickers-Koch 1995) som avskiljbara aktiviteter. Detta kan härledas till att dessa aktiviteter 
kan enkelt avskiljs från verksamheten då de inte är relaterade till kärnkompetensen. Vilket 
bekräftas av Sony Ericsson då aktiviteterna är så kallade ”commodity”- en vanlig handelsvara 
som är enkelt att utföra av vem som helst och handlar inte om utveckling. Denna beskrivning 
förklarar vår teoretiska argumentation om skyddande av kärnkompetens och outsourcing av 
avskiljbara kompetenser. De avskiljbara  aktiviteterna är inte unika därför går det bra att lägga 
dem på en extern partner, HP. Dessutom utgör de outsourcade aktiviteterna en del av 
leverantörens kärnkompetens. HP erbjuder IT-tjänster och lösningar, allt från planering, 
design, installation, service, drift- och användarstöd till felsökande service och underhåll. 
Därmed förser HP sin kund med en mängd teknisk konsultexpertis. Detta gör att Sony 
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Ericsson slipper att ha den speciella kompetensen för att förvalta dessa funktioner och kan 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet.  

6.2.3 Affärsrelation - Interaktionsmodellen 
Ford och Håkansson (2006, s.256) belyser heterogenitet och komplexitet som 
affärsrelationerna kan uppvisa genom att applicera interaktionsperspektivet. 
Interaktionsmodellen åskådliggör att företagen strävar efter långsiktiga relationer och att både  
kund och leverantör är aktiva i processen. Båda våra respondenter understryker att de strävar 
efter ett långsiktigt samarbete. Dessutom anser Sony Ericsson att deras leverantör, HP, aktivt 
arbetar för att förbättra en tjänst för att den ska passa för just Sony Ericsson. HP har ett 
intensivt informationsutbyte med sin kund, Sony Ericsson, vilket utgör grunden för en 
ömsesidig interaktion. Även kunden poängterar vikten av informationsutbytet för att till 
exempel följa upp en leverans eller skapa en effektiv kommunikation i allmänhet.  
 
Enligt Ford och Håkansson (2006, s.256) kan atmosfären mellan partnerna beskrivas i termer 
av samarbete eller konflikt, närhet och förväntningar, samt maktförhållanden som uppstår 
mellan två samverkande parter. Dessa element kan på olika sätt urskiljas i interaktionen 
mellan Sony Ericsson och HP. Framförallt är relationen inte så distanserat och kontraktstyrd. 
Båda respondenter påpekar att partnerskapet omfattar en del situationer där företagen träffas 
för att diskutera hur en viss aktivitet kan förbättras/anpassas under avtalstiden. Om konflikter 
eller missuppfattningar uppstår så redas de ut på ett liknande sätt, det vill säga med hjälp av 
diskussioner och möten. Maktförhållandet ser lite olika ut mellan våra fallföretag. Vi antar att 
Sony Ericsson som en kund har ett större maktutövande än sin leverantör HP. Detta kan 
förklaras med att finns det en större ansvarstagande för HP som leverantör än för kunden, 
Sony Ericsson, då leverantören förväntas leva upp till vissa kvalitetskrav i avtalet.  
 
Genom företagens interaktion med varandra byggs och stärks deras relation och olika utbyten 
äger rum. Dessa utbyten kan ta sig till utryck i form av leveranser av IT-tjänster, vilka har en 
stor påverkan på relationen. HP som leverantör påverkas av Sony Ericssons kvalitetskrav att 
effektivisera sitt arbetssätt och leverera en mer flexibel och anpassningsbar IT-miljö. 
Kvalitetskravet medför för övrigt att leverantören blir bättre på att prestera det som efterfrågas 
men också att utveckla kundens IT-miljö. Vilket i sin tur hjälper båda parter att bli mer 
konkurrenskraftiga. Vidare poängterar respondenterna för att deras relation befinner sig på en 
mogen fas och är under kontinuerlig förbättring med många inblandade personer och en 
mängd av olika utbyten. Dessa ovannämnda faktorer påvisar det som Ford & Håkansson 
(2006, ss.16-24) behandlade i sin studie, närmare bestämt, att de kontinuerliga utbyten skapar 
och formar affärsrelation och dess karaktär vilken därigenom måste tolkas som en dynamisk 
process. Därmed kan det synliggöras att affärsrelationen påverkas i högsta grad av den 
atmosfär i vilken interaktionen sker. 

6.2.4 Partnerskap 
Lambert et al (1996) beskriver tre olika typer av partnerskapet: Typ I, Typ II och Typ III. Ett 
partnerskap av Typ I är av en kortsiktig karaktär och innefattar en begränsad samordning av 
aktiviteter, vilket ät inte fallet mellan våra fallföretag. Avtalet löper på minst fem år vilket gör 
att HP ser sig själva som en strategisk leverantör. Vidare betraktar Sony Ericsson 
partnerskapet med HP som en relation där avtalet mellan parterna kombineras med att HP 
försöker att förstå vad Sony Ericsson behöver. Därutöver blir det en del mindre gemensamma 
utvecklingssamarbeten mellan Sony Ericsson och HP. Detta bestyrks också i intervju med 
leverantören då det utvecklas en del nya tjänster med Sony Ericsson och det går utanför det 
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huvudansvar HP har. Därmed kan vi med stödet i empirin och resonemanget ovan utesluta ett 
partnerskap av Typ I mellan Sony Ericsson och HP.  
 
Partnerna definierar partnerskapet lite olika vilket stämmer överens med Willcocks och Choi 
(1995) påstående om att begreppet partnerskap ofta kännetecknas att vara bristfälligt.  För 
Sony Ericsson går partnerskapet utanför avtalsgränsen. Det är ett sätt för kunden att uppnå 
sina högtuppsatta mål med hjälp av sin partner. Där båda partner ser potentialen hos varandra 
och diskuterar sig fram om allt från förbättringar på funktioner till och med försäljning av 
tjänster. För HP är partnerskapet att  dela med sig så mycket det går och att bli en strategisk 
leverantör, vilket förväntas att ge företaget många nya affärsmöjligheter. Samtidigt som HP 
betonar att trots partnerskapet finns också kund-leverantör relation. Vilket gör att det inte 
delas på allting i partnerskapet mellan HP och Sony Ericsson utan HP måste också tjäna 
pengar på att leverera tjänsterna. 
 
Vidare har vi inte funnit att parterna betraktar varandra som en del av sin verksamhet. Enligt 
HP skulle det vara idealiskt att arbeta med ett öppet koncept och upplysa sin kund om alla 
utgifter men det är inte fallet med Sony Ericsson. Sony Ericssons funderingar i intervjun om 
att företaget tittar på outsourcing möjligheter till Kina antyder på att partnerskapet inte 
förväntas hålla för evigt. Följaktligen bedömer vi att partnerskap av Typ II går att urskilja 
mellan våra fallföretag. 

6.2.5 Utformning av outsourcingrelation 
Cox (1996) har utvecklat en modell med ett brett spektrum av hypotetiskt möjliga former av 
affärsrelationer där utformningen av en specifik relation avgörs av närheten till 
kärnkompetensen. Som det framgick tidigare så tillhör de outsourcade tjänsterna till 
avskiljbara aktiviteter och kan läggas ut på en extern partner. Det är svårt att fastställa 
mellanliggande komplementära aktiviteter, de som varken tillhör kärnkompetens eller till 
standardiserade tjänster, men som ändå är av vikt för företagets överlevnad (Cox 1996). Detta 
kan härledas till att Sony Ericsson outsourcar aktiviteterna som kan enkelt avskiljs från 
verksamheten då de inte är relaterade till kärnkompetensen. Dock är dessa aktiviteter av en 
relativt stor vikt för företaget. Därför anser vi att vi kan placera de under namnet 
komplementära aktiviteter. 
 
Cox (1996) påpekar vidare att det mest effektiva sättet att utforma relationen på är beroende 
av hur högt på trappan de komplementära aktiviteterna befinner sig. Enligt empirin har 
kunden en enda leverantör för IT-tjänster och detta gör att det går snabbare och enklare att 
diskutera eventuella förändringar än om Sony Ericsson hade haft fler stycken. Dessutom 
regleras relationen av ett avtal mellan parterna. Samtidigt framhåller kunden att partnerskapet 
med HP går längre utanför ett strikt leveransavtal där parterna satsar på ett nära samarbete.  
 
Vidare framgick det att förtroendet mellan parterna utgör en viktig styrkomponent. För Sony 
Ericsson omfattar förtroendet möjligheten att öppet diskutera saker som bör förändras utan att 
vara rädd för konsekvenser. För HP utgör förtroendet ett fundament i relationen och det är 
självklart att affärer byggs på förtroendet. Därför kommer vi till insikt att beteckningen 
”single sourcing” är mest lämpad för att beskriva relationens utformning, se figur 10. 
Ytterligare ett argument för ”single sourcing” är att Sony Ericsson inte bara köper en produkt  
utan också väljer att tillhandahålla ett kundstöd från samma leverantör. Detta understryker 
betydelsen av en långsiktig relation. Att relationen mellan våra fallföretag inte hamnar under 
namnet ”strategiskt partnerskap” beror framförallt på att de outsourcade tjänsterna inte 
befinner sig väldigt nära kärnkompetensen. Sedan betonas i teorin (Cox, 1996) att det 
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strategiska partnerskapet innebär att en ny juridisk enhet med ett gemensamt ägande borde 
bildas. Detta dock är inte fallet mellan Sony Ericsson och HP. 

 

Dessutom måste företagets motiv till outsourcingen att vägas in vid utformningen av 
relationen. I litteraturen diskuterar Augustsson och Bergstedt Sten (1999) vilken typ av 
relation bör utvecklas mellan parterna med hänsyn till de olika outsourcingmotiven. Vi har 
funnit att kostnadsbesparingen inte är det enda motivet till outsourcing utan företaget ville få 
mer flexibilitet och en tillgång till HP:s driftkompetens vilket kombinerades med etableringen 
av en långsiktig relation.  

6.2.6 Partneringprocess 
Partneringprocess är en koncept som bör användas av företagsledningen i syfte att diagnostera 
ett existerande partnerskap. Genom en partneringprocess kan det optimala sättet att utforma 
relationen på att fastställas. Lambert et al (1996) fastställde att drivkrafter och stödfaktorer har 
en stor inverkan på partnerskapets framgång.  

6.2.6.1 Drivkrafter till Sony Ericssons outsourcingbeslut 
Ur kundens perspektiv har ett antal outsourcingmotiv upptäckts vilka presenteras i tabellen 
nedan. En av de främsta drivkrafter till ett outsourcingbeslut är att uppnå 
kostnadseffektivitet. Enligt Augustsson och Bergstedt Sten (1999) är kostnadsbesparingar 
möjliga att uppnå genom att använda sig av leverantörsföretagets stordriftsfördelar. Vi anser 
att det går att utläsa att kundföretagen Sony Ericsson får vissa kostnadsbesparingar genom sitt 
köp av intensiva personalvårdande funktioner. Vidare står det i Ericssons 
presentationsmaterial att outsourcing är en del av företagets övergripande 
omstruktureringsprogram som syftar till att radikalt minska kostnader för företaget. 
 
Samtidigt framkommer det i intervjun med kunden att förväntningarna på en kvalitativ service 
till en lägre kostnad är ofta en felaktig föreställning. Respondenten betecknar detta som ett 
dilemma med outsourcingen. På grund av att många personer blir involverade i ett 
outsourcingsammanhang så brister fördelarna ur en kostnadseffektiv synvinkel. Det blir inga 
kostnadsbesparingar med automatik utan företaget kan få denna möjlighet genom olika 
effektiviseringar som HP erbjuder. Följaktligen ser inte Sony Ericsson kostnadsbesparingar 
som den främsta motiv till outsourcingen. Detta har troligen att göra med att företaget snarare 
har som ambition att bilda ett partnerskap och få tillgång till leverantörens specifika 

Figur 10.  Relationsform mellan Sony Ericsson och HP i ett outsourcingsammanhang. 
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kompetens, än att söka efter kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser därför att 
kostnadseffektivitets motiv ligger för Sony Ericsson på en medel nivå.  
 
Samordning av aktiviteter mellan två företag kan leda till en kvalitetsförbättring och en 
förbättrad service för slutkunderna. Detta intygas av Sony Ericsson då det inträffade en viss 
förbättring av kvaliteten samtidigt som den kan vara varierande. Det finns samordnade 
aktiviteter för att effektivt mäta kvaliteten på tjänsterna för slutanvändarna. Detta ingår i 
”Service Level Agreement” eller ”Service Level Description” vilket är en del av avtalet. 
Följaktligen kan vi konstatera att företagen har en ambition att ständigt förbättra sig inom 
kundservice. Genom att sätta slutkundernas behov i fokus kommer denna aspekt att vara 
aktuell under en lång tid. Därför kan vi påstå att kundservice en annan stark drivfaktor till 
Sony Ericssons outsourcingsamarbete. 
 
I enlighet med teori (Lambert et al 1996) utgör marknadsföringsfördelar ett annat 
grundläggande motiv till outsourcing. Vår fallstudie pekar på att Sony Ericsson får 
marknadsföringsfördelar i form av tillgång till resurser utanför den egna organisationen. Som 
det nämnts tidigare, kan Sony Ericsson genom outsourcingpartnerskapet med HP delvis sänka 
sina kostnader och bli mer priskonkurrenskraftiga. Vilket i sin tur hjälper företaget i 
etableringen som ”det mest attraktiva och innovativa globala varumärket i 
mobiltelefonbranschen”. Utifrån  fakta vi fått antar vi att detta motiv befinner sig på en 
medium nivå.  
 

Tabell 3. Översikt av Sony Ericsson och HP:s drivkrafter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onekligen är vinststökningen en viktig drivfaktor till alla outsourcingbeslut och inte minst för 
Sony Ericsson. Det framgår dock inte så tydligt i empirin. Det kan möjligen förklaras med 
svårigheten att förutsäga vinstsökning under en lång tid. Detta är i sin tur har sin grund i en 
hårdnande konkurrens mellan mobiltelefontillverkarna på en mognande marknad. Därför kan 
det bli tufft för Sony Ericsson att försvara sina marknadsandelar och sin vinst på en 
telefonmarknad med en sjunkande tillväxt. Följaktligen anser vi att vinstförbättringen i sig 
inte behöver vara det viktigaste skälet till outsourcingen utan andra faktorer spelar in. Således 
är vår reflektion att detta motiv ligger på en låg nivå. 
 
Högre flexibilitet är nästa motiv enligt Augustson & Bergstedt Sten (1999) till att ingå ett 
outsourcingsamarbete. Sony Ericsson upplever att förväntningarna om ökad flexibilitet och 
fokusering anseende personal, resurser och en viss driftkompetens infriades. Vidare bedömer 
vi att Sony Ericsson sätter flexibilitet i relation till att de outsourcade supporttjänster som är 
personalintensiva. Outsourcingen gör det möjlig för Sony Ericsson att bli mer 
anpassningsbara och slippa att ha den speciella kompetensen för att förvalta personalkrävande 

Drivkrafter Sony Ericsson HP 

Resurs/Kostnadseffektivitet Hög Hög 
Kundservice Hög - 
Marknadsföringsfördelar Medium Hög 
Vinstökning Låg Medium 
Högre flexibilitet Medium – 
Satsning på kärnkompetens Hög Medium  
Storskalfördelar/Expertis - Hög 
Tillgång till kompetent personal Medium - 
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processer. Tillgång till HP: s kompetenta personal och resurser möjliggör hanteringen av  
svängningar i Sony Ericssons personalbehov. Därför måste det finnas det ett stort intresse från 
kundens sida för ett långsiktigt samarbete. Detta antyder på att flexibilitetsmotivet ligger på 
en medium nivå. 
 
Att företaget får en möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet anses vara ett av de 
vanligaste motiven av ett outsourcingbeslut (Augustson & Bergstedt Sten 1999). Som tidigare 
har det framgått använder Sony Ericsson den speciella kompetensen HP har. Dessutom utgör 
de outsourcade aktiviteterna en del av leverantörens kärnkompetens och därmed förser HP sin 
kund med en mängd teknisk konsultexpertis. Vi kan konstatera att detta överensstämmer med 
Sony Ericssons förväntningar på samarbetet och gör att företaget kan koncentrera på sin 
kärnverksamhet. Följaktligen kan vi konstatera att kärnkompetensmotivet utgör ett starkt 
drivande motiv till outsourcing för Sony Ericsson. 
 
I och med outsourcingen följde den kundansvarige med till HP vilket var mycket uppskattat 
av Sony Ericsson och gjorde att den kunskap/kompetens som fanns inom Ericsson inte gick 
förlorad när HP tog över. Vår reflektion är att detta motiv är på en medium nivå. 

6.2.6.2 Drivkrafter till HP:s outsourcingbeslut  
Utifrån ett leverantörsperspektiv kan ett antal drivkrafter till outsourcingsamarbete med Sony 
Ericsson att ringas in, vars respektive styrkan presenteras i tabellen 3 ovan. Enligt 
leverantörsrespondenten, Elof Boberg, är möjligheten att uppnå stordriftsfördelar ett viktigt 
motiv att ingå i ett outsourcingsamarbete. Genom att slå ihop intensiva personalvårdande 
funktioner kan dessa med en fördel delas på flera kunder och göra dem billigare att utföra. 
Genom en mer effektiv IT-miljö minskar totala kostnader för både kunden och leverantören. 
HP har dessutom ett delmål vilket är att försöka minska kundens kostnader. Därför upplever 
HP att deras monetära förväntningar är uppfyllda. Vår bedömning är att kostnadsbesparingen 
är ett stark drivande motiv för HP att vara en outsourcingleverantör. 
 
HP har ett stort antal experter som ansvarar för ett brett spektrum av IT-tjänster. Vidare är 
leverantörens mål med partnerskapet att bli en strategisk leverantör och leverera effektivare 
IT-lösningar, processer och tänkande för sin kund, Sony Ericsson. Vilket visar på HP.s vilja 
att effektivisera sin kärnverksamhet, det vill säga utveckla och förvara specialistkompetensen. 
Därför är vår uppfattning att möjligheten att satsa på sin kärnkompetens för att kunna 
tillhandahålla den efterfrågade expertis är ett medelstarkt motiv till HP:s  beslut att leverera IT 
tjänsterna. 
 
Vad det gället vinstsökningen så framgår detta motiv inte så tydligt i empirin. Respondenten 
nämnde att det är självklart för ett företag att vilja tjäna på samarbetet. HP är nöjda med 
utfallet av samarbetet, vilket vi tolkar som att HP får en viss vinstförbättring. Däremot är det 
oklart om vinstökning förväntas att vara bestående över en lång tid. Följaktligen är vår 
reflektion att detta motiv ligger på en låg nivå. I enlighet med Lambert et al (1996) utgör 
marknadsföringsfördelar ett annat grundläggande motiv till outsourcing. Vår fallstudie pekar 
på att HP får marknadsföringsfördelar i form av tillgång till nya affärsmöjligheter. 
Respondenten betonar att HP är näst störst i Sverige inom outsourcingbranschen. Men 
företaget vill växa ännu mer för att kunna få en större kundbas på marknaden. Därför anser vi 
att detta motiv ligger på en relativt hög nivå. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att båda parter har tillräckliga drivande motiv till att ingå ett 
partnerskap trots att dessa motiv inte är identiska. Drivkrafterna skiljer sig i såväl som i 
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styrkan och i antal. Sedan är vår reflektion att Sony Ericsson och HP har realistiska 
förväntningar på partnerskapet angående vad de vill att uppnå. Detta indikerar att våra 
fallföretag har potential att åstadkomma betydande fördelar genom partnerskapet. Däremot 
kommer partnerskapets framgång att avgöras av de stödfaktorer som finns i företagens 
omgivning. 

6.2.6.3 Stödfaktorer  
Även om partnernas drivkrafter är starka så garanterar inte detta att ett partnerskap blir lyckat, 
om inte företagets omgivning är stödjande (Lambert et al 1996). De fyra viktigaste faktorerna 
är kompatibilitet, likartade ledningstekniker, samspel och symmetri.  
 
Teorin fäster uppmärksamheten vid behovet av att partnernas organisationer visar på 
kompatibilitet i bland annat företagskulturer, värderingar, målsättning, åtagande och villighet 
att förändras (Lambert et al 1996). Det är önskvärt att samarbetspartners har likartade 
företagskulturer och värderingar. I stort har vi fått ett intryck att företagen är förhållandevis 
öppna mot varandra och båda vill att relationen ska fungera optimalt. Dock uppfattade 
företagen varandras företagskulturer på rätt olika sätt. Sony Ericssons företagskultur utmärks, 
enligt kundrespondenten Anders Guldbrandsson, av ett väldigt högt tempo, leveransprecision 
och åtagande. Det höga tempot kan ibland ställa till ett problem i relation med HP. 
Anledningen till detta är att Sony Ericsson är ett ungt och expansivt företag och därmed har 
inte alla rutiner på plats. Allting ska hända på en gång vilket gör att HP ställs inför kundens 
önskemål om att utföra det redan dagen därpå. Därmed anser vi att företagen lägger fokus på 
olika saker i sin verksamhet vilket inverkar på relationen mellan företag. 
 
Kundrespondenten reflekterade emellertid om att på grund av att HP har en stor organisation 
så råder det ibland vattentäta skott mellan olika avdelningar. Kunden upplever det svårt att få 
en tillförlitlig information från HP i vissa lägen. Det finns alltså vissa olikheter i hur partnerna 
arbetar, däremot hittar vi likheterna i hur företagen sätter sina mål på att utveckla servicen. 
Vidare kan vi anta att båda företag lägger en stor vikt vid vad det gäller åtagande. För HP är 
det att kunna leverera den avtalade tjänsten så nära Sony Ericssons önskemål som möjligt och 
för Sony Ericsson återspeglas åtagandet i dess prestationsförmåga mot slutkunderna.  
 
Teorin framhåller vidare att likartade ledningstekniker såsom organisationsstrukturer, 
teamwork och medarbetarnas medbestämmande mellan två företag är en viktig hjälpfaktor 
(Lambert et al 1996). Medarbetarna inom Sony Ericsson får dessutom en relativt stor frihet att 
bestämma över hur arbetet ska utföras. Även HP har en rätt så decentraliserad 
organisationsstruktur vilket innefattar att många själständiga beslut kan fattas av de 
inblandade medarbetarna. Därutöver anser leverantörsrespondenten att han ansvarar för 
relationen med Sony Ericsson som för eget företag. Teamwork har en lika stor betydelse för  
HP och Sony Ericsson i hur arbetet genomförs i företagen vilket utgör ett nästa exempel på en 
liknande ledningsfilosofi. Båda företag arbetar över de internationella gränserna och lägger en 
stort vikt vid att varje medarbetare ska kunna fungera som en lagspelare. Utifrån  
diskussionen ovan kan vi säga att våra fallföretag har någolunda likartade syn på 
organisationsstrukturens utformning.   
 
Vidare har vi funnit att partnerna är inte rädda för att dela med sig känslig information vilket 
också betonas av Lambert et al (1996, ss.29-33). För Sony Ericsson är det självklart att den 
affärsdiskussion som pågår mellan parterna är konfidentiell och ska inte spridas vidare. Det  
bör arbetas med den typen av informationen på ett väldigt öppet sätt utan att vara rädd för 
konsekvenserna. Respondenten på HP beskriver partnerskapet som ett långt projekt där 
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”kunden sitter i våra knän och är beroende att vi gör ett bra jobb”. Vi tolkar båda 
respondenternas uttalanden som parternas villighet och strävan att aktivt samarbeta och 
utveckla gemensamma processer. Vilket i sin tur antyder på att samspelet mellan parterna 
fungerar bra.  
 
Enligt Lambert et al (1996) är det viktigt att partnerföretag är symmetriska i termer av 
företagets storlek, dess finansiella styrka och företagets profil/varumärke. Med stöd av 
empirin kan vi påstå att våra fallföretag är jämförelsevis jämlika. Detta grundar vi på att både 
HP och Sony Ericsson är stora internationella företag, båda inom IT bransch med en lång 
historia bakom sig. Båda företag har kända varumärke vilka ofta associeras med kvalitet och 
trygghet. HP är näst störst i Sverige inom outsourcingbranschen. Sony Ericsson har en stark 
marknadsposition och är bland de ledande företagen inom mobiltelefonutveckling. Precis som 
teorin säger kan företag dra nytta av tidigare erfarenheter och eftersom de företag vi studerar 
har samarbetat tidigare, känner de varandra förhållandevis väl. Denna erfarenhet, tycker vi, 
stärker relationen ytterligare. 

6.2.6.4 Relationens benägenhet till partnerskap  
Med utgångspunkt i analysen ovan ser vi att det finns de fyra viktigaste stödfaktorerna 
representerade i relationen mellan Sony Ericsson och HP. Detta innebär att företagens 
omgivning har en stark stödjande karaktär vilket gynnar partnerskapet att växa ännu mer. Vi 
har tidigare kommit fram till att ett partnerskap av Typ II går att urskilja mellan våra 
fallföretag. Den optimala typen av partnerskap avgörs av hur starka båda parternas drivkrafter 
är samt hur väl deras omgivning stödjer denna typ av partnerskap (Lambert et al 1996). Vi 
anser att de outsourcade IT-tjänsterna är av en relativ mindre strategisk vikt och kräver inte en 
nära integrerad relation där partnerna. Den senare analysen av stödfaktorerna och 
drivkrafterna pekar dock på att deras kombination är tillräcklig för att upprätthålla ett 
partnerskap av Typ III, vilket illustreras i figuren 11. 

 

Detta visar på att parterna har goda möjligheter att bygga upp samarbetet vidare. 
Partnerskapet visar sig vara en dynamisk process och är beroende av parternas motiv och 
förväntningar samt av deras omgivning (Lambert et al 1996). Därför kan medvetenheten om 
drivkrafternas och stödfaktorernas styrka hjälpa företagen att vara väl förberedda om 
partnerna bestämmer sig att utveckla partnerskapet vidare. På samma gång har det inte 
framgått så tydligt i empirin att Sony Ericsson och HP är beredda att ta nästa steg till att 
bygga ett partnerskap av Typ III. 

Figur 11. Sony Ericssons och HP:s benägenhet till partnerskap. 
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6.2.7 Partnerskapskvalitet 
Partnerskapskvaliteten utrycker hur väl det erhållna utfallet av ett partnerskap svarar mot båda 
parternas förväntningar Lee och Kim (1999). Förtroende, åtagande, affärsförståelse samt 
delade risker och fördelar utgör de fyra viktigaste elementen av partnerskapskvalitet. 
 
För att skapa en bra relation anser båda parter att det behövs samma syn på samarbetet och 
förståelse. För våra respondenter handlar förtroende om en förutsättning och ett resultat av ett 
bra samarbete. Förtroende innebär därmed att parterna litar på varandra och visar en 
ömsesidig respekt. Både HP och Sony Ericsson är överens om att förtroendet måste finnas 
från början. Enligt kundrespondenten så leder misstroendet i en sådan relation som Sony 
Ericsson har med HP ingenstans. Leverantörsrespondenten utvecklar vidare att ett lyckat 
samarbete genererar i sin tur ett gott förtroende mellan parterna vilket förtydligar vårt 
teoretiska resonemang om att förtroendet ska förtjänas och byggas upp under relationens gång 
(Kern & Willcocks, 2002). Därför blir det avgörande i slutskedet att personer som involverade 
i samarbetet har en bra relation. Det är särskilt tydligt då studiens fallföretag har som ambition 
att outsourcingverksamheten mer ska liknas vid ett partnerskap. Vi anser att partnerna 
lyckades rätt bra med att förankra förtroendet mellan varandra vilket intygas av att de vill ha 
en öppen diskussion om uppkomna problem. Båda parter anser att de har en öppen och mogen 
relation där tillfälliga misstag spelar mindre roll. Även om parterna känner vissa farhågor för 
att de kan bli konkurrenter, är det inte troligt att någon av parterna sviker det förtroende som 
idag finns uppbyggt dem emellan. Vidare är ett lyckat samarbete i sig kan skicka positiva 
signaler till andra aktörer på marknaden och hjälpa företagen att skapa ett gott rykte. 
 
Sony Ericssons har en del mindre utvecklingssamarbeten med HP bara på de avtalade 
områdena. Följaktligen indikerar detta att båda partnernas åtagande är specificerade i avtalet 
och utgör i enlighet med Morgan & Hunt (1994) grunden i relationen. Affärsförståelse visar 
sig, exempelvis, i leverantörens villighet att hjälpa Sony Ericsson förbättra driftprocesserna 
för att vinna på samarbetet.  
 
Trots att i teorin framkommer det att kärnan i ett partnerskap är partnernas beredskap att dela 
riskerna med varandra har vi inte fått en direkt bekräftelse på detta. Enligt HP så delar 
partnerna inte på gemensamma risker i samarbetet. Det skulle fungera med sådan partner som 
Sony Ericsson. Samtidigt beskriver leverantörsrespondenten en situation när HP har utfört 
vissa kvalitetsåtgärder och tog på sig en del av den uppstådda kostnaden. Detta tolkar vi som 
ett starkt åtagande från leverantören av att göra ett bra arbete och förbättra kvaliteten vilket i 
sin tur belyser HP:s strävan att dela på allt bra och dåligt.  
 
De ovannämnda elementen påverkas i sin tur av följande faktorer: parternas deltagande, 
gemensamt agerande, kommunikation, informationsutbyte och ledningens stöd (Lambert et al 
1996; Lee & Kim 1999). Samarbetet mellan HP och Sony Ericsson i stort bestäms av en 
”government” modell vars syfte är att vägleda vid utformning av bland annat 
kommunikationsmönster samt vilka planer som delas mellan parterna. Vidare har vi funnit 
att det förekommer schemalagda driftmöten mellan våra fallföretag där det sker 
informationsutbyte hela tiden och på alla nivåer. Informationsutbytet påverkar positivt 
integrationen mellan Sony Ericsson och HP och är en förutsättning för ett effektivt arbete. 
Denna kommunikation är av en formell och informell karaktär och sker, förutom schemalagda 
”government” mötena, via telefon, mejl, konferenser eller eskaleringsmöten. Detta tydliggörs 
av HP då är respondentens roll som kundansvarig att bland annat förenkla informationsutbyte 
med Sony Ericsson. HP försöker att dela med sig så mycket det går. Under de informella och 
oplanerade mötena diskuteras det allt ifrån att hitta på nya saker till olika operationella 
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problemen vilket antyder på ett intensivt informationsutbyte. Kundrespondenten betonar att 
samarbetet är under en kontinuerlig förbättring. 
 
Sony Ericsson och HP har en balanserad och systematisk kontakt för att främja berömmelser 
och kritik. Ingen av respondenterna har upplevt problem med hur det kommuniceras mellan 
företagen med undantag att Sony Ericsson ofta har bråttom i affärer och därför informerar 
sällan HP i god tid om vissa ändringar. Dessa kommunikations- och tjänsterelaterade problem 
kan, enligt våra respondenter, motverkas genom täta kontakter mellan företag vilka utgör ett 
effektivt sätt att hantera konflikter.  Det uppstår inte kommunikationsproblem om det är väl 
definierat vem som ska göra vad och när. Elof Boberg (HP) uttalar företagets vilja att komma 
bort från formaliseringen i vad det gäller kommunikationen: ”i partnerskapet sitter man i 
samma båt och därför måste kommunicera dagligen”. Den gemensamma kontrollen 
förekommer i form av leveranskontroller och ändringar inom gemensamma verksamheten. 
Om de inte är specificerade i avtalet kan ändringarna göras efter samtycke med respektive 
sidan.  
 
Vi har inte funnit en bekräftelse för att våra fallföretag gör gemensamma finansiella 
investeringar i en ny teknologi och FoU och detta kan möjligen indikera att parterna vill 
undvika att bli i hög grad beroende av varandra. 

6.2.8 Outsourcingframgång 
Lee and Kim (1999) konstaterar att framgången med outsourcingen ska möta  kundernas krav 
samtidigt som ge ett positiv utfall av outsourcingsamarbetet. Affärsperspektivet består av 
ekonomiska, strategiska och tekniska förväntningar. De ekonomiska förväntningarna kan 
härledas till att både Sony Ericsson och HP har förväntningar på att uppnå 
kostnadseffektivitet. Det framgick i analysen av partnernas drivkrafter att HP har uppfyllt sina 
monetära och kvalitetsrelaterade förväntningar. Även Sony Ericsson har bekräftat att det blir 
kostnadseffektivt för företaget att dela intensiva personalvårdande funktioner med flera 
kunder. 
 
Vidare uppfylls kundens strategiska förväntningar. Genom att lägga komplementära 
aktiviteter på en utomstående partner kan Sony Ericsson koncentrera sig på sin 
kärnkompetens. Vidare har det  visat sig att kunden får en hel del konkurrensfördelar vad det 
gäller att producera billigare och konkurrenskraftigare mobiltelefoner. Därigenom blir Sony 
Ericsson mer flexibla och infriar sina tekniska förväntningar på partnerskapet. Leverantören 
även den påpekar att samarbetet gagnar båda företag i den mening att genom att effektivisera 
processer för Sony Ericsson kan HP sänka sina egna kostnader. Vilket gör att också HP: s 
tekniska förväntningar förverkligas.  
 
Även slutkundernas förväntningar antas vara uppfyllda. Anledningen till detta är vår 
uppskattning att det skedde en viss kvalitetsförbättring och en ökad tillgänglighet inom 
service för slutkunderna tack vare en förbättrad kontroll på, till exempel, helpdesken. Detta 
intygas av båda våra respondenter. Sony Ericsson ser en viss förbättring av kvaliteten där en 
eventuell kvalitetsdifferens justeras i efterhand. HP: s uppfattning är att företaget gör ett bättre 
jobb idag än tidigare och är effektivare på att mäta kvaliteten. Krav som ingår i Service Level 
Agreement eller Service Level Description synliggör det kvalitetsarbetet som förs av 
företagen och gör det lättare att åstadkomma en förbättring om det behövs. Med andra ord har 
vi funnit att partnernas fokus ligger på att gemensamt ge en kvalitativ service till 
slutanvändarna. 
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7. SLUTSATS 

I studiens avslutande kapitel kommer vi att redogöra för studiens resultat och diskutera dessa 
utifrån problemformuleringen. 

7.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse, för hur ett företag utformar en 
outsourcingrelation med sin partner för att nå framgång. För att visa en tydlig koppling mellan 
studiens problemformulering och studiens slutsats presenterar vi återigen vår frågeställning: 
 
Hur ska en affärsrelation utformas i syfte att lyckas med outsourcingsamarbetet? 
 
Studien pekar på att utformningen av outsourcingrelationen påverkas i högst grad av 
egenskaperna hos varje enskild outsourcingtjänst. I fallen som studerats är de outsourcade 
tjänsterna av mellanstrategisk betydelse och ligger på ett relativt stort avstånd från 
kärnkompetensen. Detta har återspeglats i utvecklingen av en speciell typ av relation mellan 
fallföretagen. Relationen har en långsiktig karaktär genom att det formella avtalet löper under 
en relativt lång tidsperiod och omfattar endast en leverantör. Analysen visar att samarbetet 
mellan fallföretagen bäst kan beskrivas som en kombination av ”prioriterad leverantör” och 
”single sourcing” samt ”single sourcing”. Undersökningen visar att: 

− Ju närmare aktiviteterna befinner sig till kärnkompetensen, desto större är benägenheten 
att utforma en nära partnerskapsrelation 

− Ju starkare motiven är till outsourcingsamarbetet, desto närmare bör 
partnerskapsrelationen vara  

 
Gemensamt för alla fallföretagen är att partnernas motiv till outsourcingsamarbetet inte 
begränsas till rent kortsiktiga kostnadsbesparingar utan kombineras med flera andra motiv. 
Båda partnernas motiv och förväntningar är viktiga och deras styrka påverkar 
relationsutformningen. De fallstudier vi har utfört visar på ett ömsesidigt beroende mellan 
motiven till samarbetet, företagsomgivningen och affärsrelationsutformningen. Studien tyder 
på att fallföretag har utvecklat ett partnerskap av Typ II, där det finns ett långsiktigt 
perspektiv på samarbetet utan att det förväntas hålla för evigt.  
 
Den senare analysen visar dock att drivkrafternas och stödfaktorernas sammanlagda styrka är 
tillräcklig för att upprätthålla ett partnerskap av Typ III för båda fallsituationerna, där det inte 
finns någon ”slutdag” för partnerskapet. Detta innebär att det finns en potential för samtliga 
fallföretag att utveckla sitt partnerskap ytterligare. Med andra ord, om studiens fallföretag 
bestämmer sig för att uppnå ett partnerskap av Typ III i framtiden och förflytta sig ännu 
närmare varandra, så har de goda möjligheter till detta. Vi kunde även se att partnerskap är en 
dynamisk process, samtidigt som dess utformning avgörs i relation till hur starka de båda 
parternas drivkrafter är och hur väl deras omgivning stödjer denna typ av partnerskap. Detta 
innebär att förändringar i partnernas omgivning kan påverka deras förväntningar och motiv 
till outsourcingsamarbete. Därför måste partnerskapets utformning kontinuerligt omvärderas 
och vi kan konstatera att: 

− Ju större den sammanlagda styrkan av partnernas motiv till outsourcing och företagens 
omgivning är, desto större är befogenheten att utforma en strategisk 
partnerskapsrelation. 



SLUTSATS 
 

 66   

I denna studie fann vi att ett lyckat outsourcingsamarbete är nära sammankopplat med 
kvaliteten på ett partnerskap. Det empiriska materialet visar att båda fallstudiernas relationer 
präglas av ett starkt förtroende, en hög grad av åtagande, en god förståelse och - mer eller 
mindre - delade risker och fördelar. Dessa faktorer tillsammans indikerar att fallföretagen har 
en relativt hög partnerskapkvalitet, något som bekräftas i hur fallföretagen själva upplever sitt 
samarbete. Genom deltagande, gemensamt agerande, öppen kommunikation, intensivt 
informationsutbyte och ledningens stöd bygger och utvecklar fallföretagen sitt samarbete. De 
effekter som uppkommer hos partnerna till följd av outsourcingsamarbetet är en ökad 
effektivitet i deras gemensamma och skilda verksamheter samt att gränserna mellan företagen 
blir öppnare. När relationen blir öppnare får varje part en djupare insyn i varandras 
verksamheter och möjlighet att vara ännu närmare i kommunikationen med varandra. Allt 
detta hjälper partnerna att öka kvaliteten på partnerskapet och uttrycker hur väl det erhållna 
utfallet av ett partnerskap svarar mot båda parternas förväntningar. Baserat på detta anser vi 
att: 

− Outsourcingrelation som baseras på förtroende, åtagande, affärsförståelse samt delade 
risker och fördelar har stor potential att utvecklas till ett framgångsrikt 
outsourcingsamarbete. 

− Outsourcingrelation som präglas av en hög grad av deltagande, gemensamt agerande, 
kommunikation, informationsutbyte och ledningens stöd leder till en hög 
partnerskapkvalitet. 

 
Vidare är vår uppfattning att en framgångsrik outsourcingrelation måste omfatta både affärs- 
och kundperspektiv. Vårt empiriska material tyder på att båda fallstudierna har ett 
framgångsrikt outsourcingpartnerskap, där ekonomiska och strategiska förväntningar infriades 
samt att en viss kvalitetsförbättring av kundrelaterade servicetjänster har skett. Utifrån detta 
kan vi konstatera att: 

− En lyckad outsourcingrelation måste möta slutkundens krav såväl som att den ska ge 
båda partnerna ett positivt utfall av outsourcingsamarbetet. 

7.2 Förslag till fortsatta studier 
Vi anser att det skulle vara givande att studera det cirkulära sambandet som finns i ett 
partnerskap. I synnerhet vore det av intresse att undersöka åtgärder som är lämpliga om 
outsourcingsamarbetet inte infriar partnernas förväntningar. 
 
En annan intressant infallsvinkel är att undersöka hur beroendet och maktförhållandet som 
finns mellan kund och leverantör i ett outsourcingpartnerskap kan påverka relationens 
utformning. Vi tror att maktasymmetrin som finns i ett partnerskap kan spela en betydande 
roll för dess framgång.
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7.3 Sanningskriterier 
I detta kapitel vill vi presentera sanningskriterier, vilka kommer att beröra trovärdigheten i 
studien. 
 
Enligt Merriam (1994, s.176) bör helt andra kriterier användas vid fastställande av validitet 
och reliabilitet i kvalitativa fallstudier. Vi måste ta hänsyn till att vi söker efter en djupare 
förståelse i vår studie och inte är ute efter att pröva en hypotes. För att vi ska avgöra 
undersökningens trovärdighet utgår vi med stöd av Merriam (1994, ss.179-185) från att några 
betydelsefulla egenskaper bör uppfyllas. 

7.3.1 Kvalitet i resultaten 
Inre validitet går ut på att en forskare mäter det han/hon vill mäta (Merriam, 1994, s.177). 
Samtidigt poängterar författaren att det inte finns något säkert sätt att mäta validitet, eftersom 
den är färgad av den förförståelse som forskaren har. Vi är medvetna om detta och därför 
försökte vi att vara så neutrala som möjligt. För att säkerställa en inre validitet i vår fallstudie 
försökte vi beskriva de två valda fallen så uttömmande och så uppriktig som möjligt. Vi är 
inte ute efter att hitta den absoluta sanningen, snarare vill vi titta på och förstå ett 
partnerskapsfenomen inom outsourcing med hjälp av de intervjuade personers världsbild 
(Merriam 1994, s.178). Johansson Lindfors (1993, s.124) berör en annan aspekt av validiteten 
vid semistrukturerade intervjuer. Validiteten innefattar forskarens förmåga att vara bra på att 
observera och kunna tolka erhållna svaren. Författaren menar att oerfarna och orutinerade 
forskare bör ”tänka efter före och inte efter”. Därför lade vi en stort vikt vid upprättande av 
förtroende mellan oss och intervjupersonerna (Johansson Lindfors 1993, s.124). Framför allt 
redogjorde vi om syftet med vår studie, vilken problemformulering vi har och möjligheten till 
anonymisering. För att öka validiteten ställde en av oss frågor medan den andre tog en mer 
bevakande roll. Vår studie handlar om partnerskap och därmed valde vi att redovisa de 
dimensioner som har betydelse för samarbetet. Dessutom redovisades citat i empirin när det 
var befogat för att underlätta för läsaren att bygga sin egen tolkning av respondenternas svar. 
Med hänvisning till det ovannämnda anser vi att vår studie har en hög inre validitet. 
 
Enligt den traditionella definitionen av reliabiliteten handlar den om undersökningens 
tillförlitlighet och om denna undersökning kan upprepas även av en annan forskare (Bryman 
& Bell 2005, s.94). I motsats till det poängterar Merriam (1994, s.180) för en annan 
bedömningsgrund för kvalitativa studier vilken går ut på att utförligt förklara en viss 
företeelse eller situation med hänsyn till de som är inblandade i den.  
 
För att förbättra reliabiliteten i vår uppsats berättade vi detaljerat om varför vi valde just dessa 
teorier för studien och vilka kriterier vi hade vid val av respondenter. Vi anser att vi 
redogjorde för valda undersökningsenheterna detaljerat och tydligt. Beskrivningen av hur vi 
gick tillväga vid val av fallstudieföretag tycker vi är rätt så uttömmande. Förhoppningsvis kan 
detta ge även andra forskare en möjlighet att, utifrån vår noggranna beskrivning av fallet, 
kunna upprepa det (Merriam 1994, s.183). 

7.3.2 Internsubjektivitet  
Ett annat trovärdighetskriterium som var lämpligt att använda i vår studie heter 
intersubjektivitet. Vilket betyder att vi ville få bekräftat av våra respondenter att de tolkningar 
vi gjorde är korrekta. De genomförda intervjuerna skickades tillbaka till intervjupersonerna 
för granskning och eventuell justering. Samtliga respondenter fick möjlighet att yttra sig om 
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en respektive intervjuutskrift. Vår ambition var att undvika missförstånd så långt det var 
möjligt. Samtidigt var vi noga med att inte påverkas av respondenternas möjligen ensidiga 
värderingar och uppfattningar om deras partnerskap (Johansson Lindfors 1993, s.166-167). 
 
Dock är vi medvetna om att det kan uppfattas mer eller mindre annorlunda av respondenterna 
för att de tolkningar vi gjorde speglar vår personliga bedömning vilken kanske skiljer sig från 
respondenternas (Johansson Lindfors 1993, s.167). Tolkningen av respondenternas svar 
påverkades även av den förförståelse och våra tidigare erfarenheter som vi hade vid start av 
studien. Det är inte säkert att andra forskare skulle kunna tolka svaren på samma sätt som vi.  

7.3.3 Praktisk användbarhet 
Vi tror att de viktiga slutsatserna ur detta arbete kan vara till nytta för framför allt företagens 
ledning. Anledningen till detta är att många av de viktigaste aspekterna i ett partnerskap inom 
outsourcing är detsamma oavsett vad som outsourcas. Vår studie kan vara användbart för alla 
företag som lagt ansvaret för utförandet av en viss aktivitet till ett annat företag, oavsett om 
det kallas outsourcing, entreprenad, utkontraktering eller någonting annat.  
 
Merriam (1994, s.183) påpekar att i kvalitativa studier är det av största vikt att studien 
genomförs organiserat och metodiskt så att resultaten som kommer fram går att kontrollera. I 
detta avseende poängterar Johansson Lindfors (1993, s.168) för svårigheten vid praktisk 
tillämpning av forskningsprojekt. Vilket går ut på att dess användbarhet påvisas först när 
andra forskare eller organisationer börjar använda den. Vi har därför valt att på ett tydligt sätt 
redovisa studiens tillvägagångssätt, hur teoribakgrunden och studieobjekten har valts ut, samt 
på vilket sätt uppsatsens information och data har samlats in. Genom hela uppsatsen har vi 
även försökt att kritiskt värdera och bedöma den insamlade materialet. 
 
Vidare är vår förhoppning att det som framkommit i studien kan vara användbart i informativt 
syfte. Det vill säga att även andra studenter eller forskare kan läsa och fundera på hur en 
outsourcing kan påverka en organisation och använda vår studie som en vägledning för att 
genomföra en liknande studie (Merriam 1994, s.183). Samtidigt är det värt att notera att 
fokusering på två fallsituationer gör att resultaten i mångt och mycket blir situationsspecifika 
och knappast statistiskt säkerställda som representativa för alla företag i en 
partnerskapsrelation. 
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BILAGA 1 Förfrågningsbrev 

 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som läser till civilekonom på Umeå universitet och som skriver en 
kandidatuppsats. Genom vår studie vill vi få en djupare förståelse för vad som ligger till grund 
till outsoucingen. Intressant också att analysera vikten av bland annat förtroende, åtagande, 
kommunikationsvillighet och gemensamt agerande i en outsourcingrelation. För att kunna 
uppnå vårt syfte med studien ämnar vi att arbeta utifrån följande frågeställning: 
 

Hur ska en affärsrelation utformas i syfte att lyckas med outsourcingsamarbetet? 
 
Vi önskar att utföra intervjuer både med en leverantör och med en kund i en 
outsourcingrelation. Detta för att få en bredare bild av de faktorer som kan påverka ett 
samarbete. 
 
Vi hoppas att Ni anser att det är intressant och givande att medverka i studien och att Ni kan 
ställa upp för en telefonintervju. Vi garanterar givetvis fullständig anonymitet om så önskas. 
Vi ser fram emot att få kontakt med Er så vi får möjlighet att presentera oss själva och studien 
ytterligare. 
 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Tanja Söderman            Svetlana Berglund 
 



 

    

BILAGA 2 Frågeformulär för kunder: Sandvik och Sony Ericsson 
 
 
Övergripande frågor: 
 
1. Går det bra om vi spelar in intervjun? Kan företagets och Ert namn nämnas i studien? 
2. Kan du berätta lite kort om företaget och din egen roll i företaget? Vad är dina tidigare 
    erfarenheter? 
  
Frågor om outsourcing: 
 
1. Vilka verksamhetsområden outsourcar Ni?  
2. Vad såg företaget för motiv med outsourcingen? 
3. Hur nära eller långt ifrån företagets kärnkompetens ligger de outsourcade tjänsterna? 
4. Kräver den outsourcade tjänsten en nära kontakt för att säkerställa kvaliteten på arbetet? 
5. Har ni upplevt en förändring i kvaliteten sedan ni börjat med outsourcing? 
6. Har företaget satt ett fast pris för vad tjänsterna får kosta? 
7. Vilka för- och nackdelar upplever företaget med outsourcingsamarbete? 
 
 
Frågor om företagets miljö och stödfaktorer: 
 
1. Hur kan Ni beskriva Er företagskultur?  
2. Hur skulle du beskriva organisationsstrukturen i ert företag?  
3. Hur motiverar Ni era medarbetare att prestera bättre? 
4. Finns det tillfällen då medarbetarna behöver ledningens stöd? 
5. Vad är företagets inställning till teamwork?  
 
Frågor om partnerskap/samarbete: 
 
1. Har företaget erfarenhet av ett tidigare partnerskap? 
2. Vad är ett partnerskap för Er? 
3. Vad är målet med partnerskapet för Er? 
4. Har samarbetet förändrats under tiden? 
5. Hur ser kommunikationsmönstret med Er partner ut? 
6. Hur ser informationsutbytet mellan företagen ut? 
7. Förekommer det gemensamma aktiviteter med Er partner? 
8. Hur mycket har företagen anpassat sig till varandra?  
9. Många forskare ser likheter mellan ett affärspartnerskap och ett äktenskap där man delar 
    på allt bra och dåligt som det innebär. Kan detta gälla ert partnerskap? 
10. Hur delar Ni på risker genom att samarbeta? 
11. Vilken betydelse har förtroende mellan företagen i partnerskapet? 
12. Vad gör Ni om det behövs ändringar i Er gemensamma verksamhet? 
13. På vilket sätt hanteras kriser i relationen? 
14. Vad skulle kunna få Er att avsluta samarbetet med Er partner?  
15. Finns det någonting som Ni vill förbättra? 
16. Vill du tillägga någonting själv? 
 
 



 

    

BILAGA 3 Frågeformulär för leverantörer: Manpower och HP 
 
 
Övergripande frågor: 
 
1. Godkänner företaget att de nämns i uppsatsen? Godkänner den intervjuade att hans namn 
nämns och att vi spelar in intervjun?  
2. Kan du berätta lite kort om företaget och din egen roll i företaget? 
  
Frågor om outsourcing: 
 
1. Vilka outsourcingtjänster levererar Ni?  
2. Varför togs beslutet om att utföra dessa tjänster? 
3. Kräver den outsourcade tjänsten en nära kontakt för att säkerställa kvaliteten på 
    arbetet? 
4. Har ni upplevt en förändring i kvaliteten sedan ni börjat med utförande av tjänsten? 
5. Vilka för- och nackdelar upplever företaget med outsourcingsamarbete? 
 
 
Frågor om företagets miljö och stödfaktorer: 
 
1. Hur kan Ni beskriva Er företagskultur? 
2. Hur skulle du beskriva organisationsstrukturen i Ert företag?  
3. Hur motiverar Ni era medarbetare att prestera bättre?  
4. Finns det tillfällen då medarbetarna behöver ledningens stöd? 
5. Vad är företagets inställning till teamwork?  
 
 
Frågor om partnerskap/samarbete: 
 
1. Har Ni erfarenhet av ett partnerskap sedan tidigare? 
2. Hur ser relationen till nuvarande leverantörer ut? 
3. Vad är målet med partnerskapet för Er?  
4. Har samarbetet förändrats under tiden? 
5. Hur ser kommunikation med Er partner ut? 
6. Hur ser informationsutbyte mellan företagen? 
7. Förekommer det gemensamma aktiviteter med Er partner?  
8. Vad gör Ni om det behövs ändringar i Er gemensamma verksamhet? 
9. Hur mycket har företagen anpassat sig mot varandra? 
10. Många forskare ser likheter mellan ett affärspartnerskap och ett äktenskap där man delar 
     på allt bra och dåligt som det innebär. Hur förhåller Du dig till detta påstående? 
11. Hur delar Ni på risker genom att samarbeta?  
12. Vilken betydelse har förtroende mellan företagen i partnerskapet? 
13. Vad skulle kunna få Er att avsluta samarbetet med Er partner?  
14. Finns det någonting som Ni vill förbättra? 
15. Vill du tillägga någonting själv? 
 
 
 



 

    

BILAGA 4 Drivkrafter 
 
 
Drivkrafter Illustration av förväntningar 

Resurs- och 
kostnadseffektivitet 

 

En möjlighet till kostnadsreduktion är ett starkt drivande motiv till att ingå i ett 
outsourcingpartnerskap. En nära integration av aktiviteter partners emellan leder 
till lägre produktionskostnader. 

Kundservice 

 
Samordning av aktiviteter mellan partners i en värdeskapande kedja kan ofta leda 
till en förbättrad service för kunderna i form av kortare produktionstider och mer 
precis och noggrann information. 

Marknadsföringsfördelar 

 
En starkare integrering mellan två organisationer höjer företagets 
marknadsförings mix, ger möjlighet för båda att öka sina chanser att lättare 
komma ut på nya marknader och att få tillgång till resurser utanför den egna 
organisationen.  

Vinstökning 

 
Potentialen till att få en vinstförbättring är en stark drivande faktor för de flesta 
partnerskap. Ett starkt partnerskap leder ofta till långtidsrelation, reducerar 
variabilitet i försäljningen och förse båda parterna med betydande vinster. 

Högre flexibilitet 

 

För att undvika att investera i dyr teknologisk utrustning kan ett kundföretag dra 
nytta av leverantörens specialiserade investeringar, kompetenta personal och 
resurser. I den här situationen avstår företaget från att tala om outsourcing och 
använder istället ordet ”partnerskap” för att betona ömsesidighet och 
långsiktighet med samarbetet. 

Satsning på 
kärnkompetens 

Ett starkt drivande motiv till att ingå i ett outsourcingpartnerskap är att företaget 
vill fokusera på sin kärnkompetens och genom att outsourca aktiviteter som 
företaget är mindre bra på, kan det i stället ta del av partners specialkunskap och 
innovationsförmåga. 

Storskalfördelar och 
expertis  

Ett leverantörsperspektiv fångar in motiv såsom storskalfördelar och expertis som 
en leverantör av en viss storlek kan nå, något som kunden inte själv kan komma i 
närhet av.  

Tillgång till kompetent 
personal 

Outsourcing kan leda till att kundens personal flyttas över till leverantören, vilket 
medför att leverantören får kompetent och erfaren personal. 

Exploatering av 
kunskaper och 
erfarenheter 

Outsourcingåtagande betyder att leverantören utvecklar en långsiktig relation till 
kunden, vilket ger leverantören en möjlighet till att utveckla kunskaper och 
erfarenheter, något som denne kan dra nytta av även med samarbetet med andra 
kunder. 

 
 
 
 

Källa: Augustson & Bergstedt 1999, ss.37-41; Lambert et al 1996, s.27. 



 

    

BILAGA 5 Stödfaktorer 

 
 
Stödfaktorer Illustration av företags stödjande omgivning 

Kompatibilitet 
 

För att uppnå ett lyckat partnerskap behövs att parterna delar på likartade värderingar. 
Det är önskvärt att de två samarbetspartnerna har gemensamma beröringspunkter vad det 
gäller företagskultur och målsättning. De behöver inte vara identiska men de skal inte 
komma i konflikt med varandra. 

Likartad 
ledningsfilosofi 

 

En viktig hjälpfaktor är en likartad ledningsfilosofi mellan dessa två företag. Sådana 
element som organisationsstruktur, attityd gentemot arbetstagares ansvarsområde och 
betydelsen av teamwork är exempel på företagets ledningsfilosofi.  

Samspel 

 
Ledningens förmåga att förstå sin partners motiv till samarbete är viktigt att beakta. 
Sådan förmåga visar sig i villighet att utveckla gemensamma mål, vara öppna med att 
dela med sig av en känslig information och sikta mot en långvarig relation.  

Symmetri 

 
Symmetrin är stark kopplad till utvecklingen av ett starkt partnerskap. Med symmetri 
menas organisationernas relativa storlek, dess finansiella styrka, marknadsandel, 
produktivitet, varumärkes profil och företagets rykte. Ju mer jämlika företag är i dessa 
termer desto mer tryggt och säkert är deras partnerskap. 

Tidigare 
erfarenhet 

 

Företag som har en positiv erfarenhet av att arbeta med en annan partner har en fördel vid 
partnerskapsbyggande. Ett intimt och lyckosamt samarbete med sin förra partner höjer 
chanser för framtida framgångsrika interaktioner. 

 
 
 
 

 
 

Källa: Lambert et al 1996, ss.29-33. 


