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Sammanfattning 
	  
Ökad konkurrens på marknaden har bidragit till att outsourcing blivit allt mer vanligt 
bland företag. Det finns flertaliga motiv till outsourcing vilket kan beskrivas utifrån 
ekonomiska och strategiska aspekter. Inom dessa ryms bland annat kostnadsreducering, 
fokusering på kärnverksamhet, flexibilitet och förbättring av kvaliteten. Trots 
omfattande studier inom området outsourcing är studier inriktade mot 
reservdelsfunktionen begränsade. Föregående studier genomförda inom 
outsourcingområdet har utgått ifrån teorierna om transaktionskostnader eller ett 
strategiskt perspektiv som belyser företagets resurser om huruvida de är en del av 
företagets kärnverksamhet. Utifrån dessa tidigare inriktningar har denna studie fått två 
fokuseringar: ekonomi och strategi.  
 
Studien är en fallstudie utförd på Ålö AB vilka är verksamma i jordbruksbranschen. Ålö 
har tidigare genomgått strategiska förändringar där outsourcing varit ett betydande 
inslag. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 11 respondenter inom olika 
funktioner som är direkt kopplade till, eller har god kunskap om, reservdelsfunktionen. 
Studien analyserar de konsekvenser som kan uppstå vid outsourcing av ett 
reservdelsflöde med utgångspunkt i tidigare teoretiska bidrag. Syftet med studien är 
därför att skapa förståelse för hur en outsourcing strategi förväntas påverka 
reservdelsfunktionen. Området är intressant att studera då reservdelarna rymmer en hög 
vinstmarginal samt är en viktig servicetjänst till kunden. Då outsourcing tenderar att 
vara komplext beroende på den speciella företagskulturen måste studien analyseras 
utifrån flera aspekter och funktioner för att få en heltäckande bild. Syftet i denna studie 
baseras på en kunskapssyn vilken är hermeneutisk och har ett deduktivt angreppssätt.  
 
Studiens resultat visar att det främsta motivet till outsourcing för ett reservdelslager 
grundar sig på strategiska aspekter. Samtidigt värdesätts även ekonomiska faktorer där 
kostnadskontroll anses som positiva konsekvenser. Till skillnad från tidigare bidrag är 
stordriftsfördelar något som inte kunnat klargöras vara en positiv konsekvens för ett 
reservdelsflöde. Studien visar samtidigt att det kan ske ökade kostnader på grund av 
kraven om god kompetens inom den operativa funktionen. Osäkerhet och förlorad 
kontroll är även aspekter som anses ge upphov till samma konsekvenser. Vidare kan en 
outsourcing ge förlorade konkurrensfördelar då reservdelsflödet kan bli imitationsbart 
vid outsourcingen. Studien kan även påvisa skillnader från tidigare studier då 
efterfrågan anses vara stabil för denna kontext vilket skiljer sig mot tidigare bidrag. 
Slutligen presenterar studien det essentiella med relationsinvesteringar ifall processerna 
karaktäriseras av låg standardisering.  
 
Sammanfattningsvis finns det både ekonomiska såväl som strategiska fördelar vilka kan 
uppkomma vid outsourcing av ett reservdelsflöde.  
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1.	  Inledning	  
	  
I det inledande kapitlet ges en bakgrundsförståelse till det problem studien fokuserar 
på. Inledningsvis beskrivs reservdelsflödets komplexitet inom logistiken samt hur 
funktionen kan vara en konkurrensfaktor. Vidare presenteras teoretiska bidrag för 
uppkommande konsekvenser inom outsourcing vilka ligger till grund för studiens 
problemformulering.  

	  
1.1	  Problembakgrund	  
Till följd av den teknologiska utveckling och skiftet mot en globaliserad marknad har 
företagens försörjningskedjor inom eftermarknadshantering ställts inför stora 
utmaningar. Informationsutbytet och det fysiska flödet av produkter mellan 
underleverantörer, produktionsenheter, lager och kunder har blivit mer komplext. 
Samtidigt ökar reservdelsflödets betydelse att optimera då det för många företag blivit 
en central del i att kunna uppnå nya konkurrensfördelar (Greber & Biggie, 2012, s. 
412). Optimalt utformade reservdelsflöden ger företag möjligheten att diversifiera sig 
gentemot konkurrenterna med snabbare service och/eller lägre priser(Wagner et al., 
2012, s. 69-71). Resultatet av en lyckad satsning ger ökade intäkter då 
eftermarknadsprodukter ofta rymmer en stor vinstmarginal (Suomala et al., 2002, s. 
65). Vad som ämnas optimeras avser dock många aspekter. Denna studie tar fasta på 
strategin kring reservdelslagrets operativa drift vilket är en väsentlig del i 
tillvägagångssättet kring hur företaget når de önskvärda effekterna. (Wagner et al., 
2012, s. 69-71) 

 

1.2	  Motiv	  för	  outsourcing	  
I takt med den teknologiska utvecklingen har nya strategier inom området för logistik 
utvecklats. En av dessa strategier är outsourcing. Begreppet outsourcing kan definieras 
som utkontraktering av en service eller aktivitet till en tredje part (Lockamy & 
McCormack, 2010, s. 593-594). Under det senaste decenniet har marknaden upplevt en 
mer omfattande strategi av outsourcing där företag låter tredjepartsföretag (3-PL) överta 
delar av verksamheten. Genom ökade betydelser av en optimal förvaltning kring globala 
försäljningsnät har strategier av outsourcing blivit en växande faktor bland 
organisationer. (Tetteh & Burn, 2001, s. 171–172). Syftet är för företag att kunna bli 
mer effektiva på ett strategiskt såväl som på ett ekonomiskt plan (Nembhard et al., 
2003, s. 199) och kan ses som en viktig komponent i den globala ekonomin 
(Gunasekaran & Kobu, 2007, s. 2820). I en studie av Langley, Allan och Tyndall om 
företag vilka värderar logistik som en strategisk funktion, uppskattades det att över 70 
procent använder 3-PL i sin logistikverksamhet för att skapa konkurrensfördelar (2001, 
refererad i Kenyon & Mexiwell, 2011, s. 2).  
 
Outsourcing har därigenom blivit en oundviklig faktor för många företag för att kunna 
skapa eller behålla konkurrensfördelar inom sitt segment (Schoenherr, 2010, s. 343). 
Samtidigt visar dock en studie på att 60 procent av alla entreprenadavtal som outsourcas 
misslyckas (Compass Consulting, 2005). Hur den operativa driften skall ske är därför 
inget enkelt beslut. Jämförelsevis med andra materiella flöden skiljer sig kraven för hur 
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logistiken måste planeras för reservdelar vilket komplicerar beslutet ytterligare. 
Karaktäristiskt är här högre krav på leveransprecision och en mer sporadisk efterfrågan 
som är svårare att förutse. (Wagner et al., 2012, s. 69-71) 
 
Enligt Kremic et al. (2006, s. 469) är det grundläggande målet med outsourcing att 
skapa konkurrensfördelar utifrån möjligheten för företaget att fokusera på sin 
kärnverksamhet. Drivkraften bakom outsourcingen blir därigenom att kunna inrikta sig 
på primära aktiviteter (kärnverksamheten) och outsourca delar inom vilka företaget 
saknar kompetens. Strategin skapar därigenom möjligheter att bättre tillfredsställa 
intressenters krav på ytterligare värdeadderande aktiviteter (Quélin & Duhamel, 2003, s. 
648-649). Resultatet ger möjligheter att kunna erbjuda konkurrenskraftigare produkter 
eller tjänster med förbättrad lönsamhet och driftseffektivitet som följd (Gonzalez et al., 
2005, s. 132-133). Även Quélin och Duhamel (2003, s. 648-649) visar att de tjänster 
och produkter vilka ett företag saknar kompetens inom, är lämpade att överlåtas till en 
tredje part, för att skapa konkurrenskraftigare produkter. Samtidigt belyser Quélin och 
Duhamel (2003, s. 648) fördelar med outsourcing ur en ekonomisk strategi utifrån 
perspektivet om att kunna uppnå stordriftsfördelar. Vidare är det även viktigt att förstå 
flexibilitetens innebörd och i vilka situationer den bör tas hänsyn till (Tan & Sia, 2006, 
s. 407). Begreppet kan enligt Tan och Sia (2006, s. 407) studeras utifrån fyra 
dimensioner: ”Robusthet, Modifieringsbenägenhet, Förändringsbenägenhet och 
Möjlighet till att kunna lämna relationen”. Dimensionerna i flexibilitet skiljer sig från 
varandra men är samtliga viktiga att ta hänsyn till för företag i planeringsfasen att 
outsourca. 
 
I Quélin och Duhamel (2003, s. 652-655) studie gjord på 25 europeiska företag, ämnat 
att belysa interna och externa faktorer som påverkar outsourcing menar 70 procent av 
beslutsfattarna att outsourcing är centralt för företagets strategi men samtidigt bör ses 
till dess specifika kontext. I studien belyses risken till ett beroende och en begränsad 
kapacitet hos leverantören. Barthèlemy (2003, s. 87-99) har i en studie av 500 
europeiska bolag studerat strategier för outsourcing och presenterar “sju dödliga 
synderna med outsourcing”. Riskerna är mångfaldiga och berör bland annat flexibilitet, 
minskad kontroll och förlorad kunskap. Samtidigt belyser Barthèlemy (2003, s. 87-99) 
att med rätt outsourcing strategi kan företaget erhålla fördelar med stärkt 
konkurrenskraft som följd. 
 

1.3	  Modeller	  för	  outsourcing	  
Schoenherr (2010, s. 344) menar att tidigare studier har belyst beslut kring outsourcing 
ur ekonomiska och strategiska perspektiv, med syftet att skapa modeller till frågan om 
när det är optimalt att outsourca. Samtidigt gör strategins kontextuella natur att det är 
omöjligt att skapa tydliga svar. Transaction cost economics / transaktionskostnadsteorin 
(TCE) erbjuder en av de första teoretiska tankegångarna för analys av ett outsourcing 
beslut (Balakrishnan et al., 2008, s. 290). TCE försöker förutspå uppstående 
transaktionskostnader utifrån de två beteendekaraktäristiska, opportunism och rationell 
bundenhet. Effektiviteten bedöms genom de tre transaktionskaraktäristika: tillgångens 
specificitet, osäkerhet och frekvens. Teorin behandlar hur beteendefaktorer och 
transaktionsfaktorer samverkar inom ett utbyte och hur dessa ger upphov till kostnader 
(Moschandreas, 2007, s. 41). De kostnader som uppstår delas upp i Ex-ante och Ex-post 
vilka omfattar bland annat planering, adaptera logistiken till en ny struktur, för att 
koordinera och skydda företaget mot eventuella risker med outsourcing (Skjøtt-Larsens 
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et al., 2007, s. 82). Modellen föreslår att högre transaktionskostnader och risker 
synonymt med hög grad av opportunism, tillgångs specificitet och frekvens medför att 
företaget skall producera/driva verksamheten internt istället för att outsourca (Skjøtt-
Larsens et al., 2007, s. 82-83). 
 
Det resursbaserade perspektivet vänder sig till skillnad från TCE mot en strategisk 
fokusering och utvärderar företagets resurser om vilka som bidrar till 
konkurrensfördelar för företaget (Wernerfelt, 1984, s. 171-172). Modellen bygger på att 
företag ska identifiera och undersöka de nuvarande resurserna för dess lämplighet att 
outsourcas (Barney, 1991, s. 101-102). Lämpligheten bedöms utifrån attributen: 
värdefull, sällsynt, ej imitationsbar och ej substituerbar (Barney, 1991, s. 105-106). Om 
kriterierna uppfylls kan resursen vara en konkurrensfördel för företaget och skall därför 
enligt resursbaserat perspektiv bedrivas internt (Barney, 1991, s.105). För ett 
reservdelslager innebär det att resursen måste vara värdefull för företaget, bör inte 
finnas hos flertalet konkurrenter, den skall inte kunna kopieras av konkurrenter och inte 
bytas genom andra strategier/processer (Barney, 1991, s. 106-107).  

En annan utgångspunkt inom det strategiska perspektivet gällande outsourcing utgår 
från teorin om kärnkompetens. Teorin bygger på att verksamhetsaktiviteter som 
klassificeras som kärnverksamhet och bildar grunden för verksamheten, lämpligast bör 
utföras internt. De aktiviteter som ses som stödverksamheter är därför mer lämpliga att 
outsourcas (Long & Vickers-Koch, 1995, s. 14). Hamel och Prahalad (1994, s. 101) 
identifierar kärnverksamhet utifrån tre aspekter, den ska attrahera olika marknader, den 
ska skapa signifikanta fördelar för kunden samt vara svår att imitera. Kategoriseras 
resursen som kärnverksamhet understryker Quinn och Hilmer (1994, s. 65-67) att risker 
med en outsourcing bör beaktas utifrån tre övergripande strategiska infallsvinklar 
såsom, förlorad kompetens, förlorad genomgående kunskap samt förlorad kontroll.  

1.4	  Effektiviteten	  i	  outsourcing	  
I denna del presenteras aspekter som kan komma att påverka effektivitet vid en 
outsourcing. 

1.4.1	  Kommunikation	  	  
God kommunikation mellan samtliga parter inom företaget är essentiellt för en väl 
fungerande verksamhet. Därför är det viktigt att skapa en tvåvägskommunikation med 
leverantören eftersom riskerna annars ökar för uppkomsten av organisatoriska problem 
exempelvis, försämrad kvalitet, lägre produktivitet och försämrad koordination 
(Srikanth & Puranam, 2011, s. 857-873). Tushman och Nadler (1978, s. 615-616) 
belyser i sin studie vikten av relationsbyggande samt standardiserade processer för 
effektiv kommunikation. Relationsspecifika åtgärder möjliggör att parterna uppfattar 
varandras budskap bättre och därmed minskar riskerna för felaktigheter (Klein et al., 
2007, s. 619-620). Samtidigt måste de relationsspecifika åtgärderna vägas till hur 
långsiktig relationen avses vara. Investeringar i systemutveckling bidrar till ökade 
kostnader samt skapar risker för en beroendeställning då parterna eventuellt kan få det 
svårt att lämna varandra. (Day, 2000, s. 28-29) 

1.4.2	  Organisationsförändring	  
Outsourcing av en funktion är synonymt med en strukturell förändring inom företaget. 
En förändring påverkar organisationen på ett flertal sätt där de anställdas syn på 
strategin kan vara skilda oavsett företagets eventuella ekonomiska och strategiska 
vinster (Oreg, 2006, s. 73-101). Skälen bakom en organisationsförändring kan handla 
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om exempelvis ekonomiska problem, nya konkurrenter på marknaden eller 
effektiviseringar (Jacobson, 2005, s. 61-69). Förändringens omfattning kan 
karaktäriseras utifrån inkrementella förändringar och strukturella förändringar vilka 
påverkar förändringens svårighetsgrad i dess genomförbarhet (Bruzelius & Skärvad, 
2004, s. 417-418). Att kunna påverka förändringen utifrån egen förmåga och 
individernas självständighet ses av vikt när en förändring utförs. Denna förändring kan 
påverka personalen negativt om andra anställda har en negativ inställning. (Oreg, 2006, 
s. 73-101) 

1.4.3	  Kontrakt	  	  
Agentteorin förklarar situationen och komplexiteten vilken uppstår mellan parter på 
grund av skilda meningar kring risk i ett kontraktsförfarande. Teorin illustrerar 
problemet som uppkommer av att båda parter vill nyttomaximera för sin egen 
verksamhet och utifrån detta väljer att hantera risker olika. (Eisenhardt, 1989, s. 58) 
Situationen uppstår på grund av att den som anställer inte har fullständig information 
om parten som utför arbetet (Lafont & Martimort, 2002, s. 30). Agentteorins fokus är 
att, utifrån de ovan nämnda aspekterna, definiera det mest effektiva kontraktet mellan 
parterna (Eisenhardt 1989, s. 58). Vid en outsourcingrelation kan olika utformning av 
kontraktet nyttjas för att skapa förtroende i relationen (Logan, 2000, s. 22). Enligt Jiang 
och Qureshi (2006, s. 53) föredrar företaget som outsourcar en service eller aktivitet 
ofta ett resultatbaserat kontrakt för att kunna utvärdera den andra parten, i detta fall 
leverantörens prestation. Detta stämmer väl överens med Eisenhardt (1989, s. 60) som 
framhåller att mål med ett resultatbaserat kontrakt är att partnerföretaget ska sträva mot 
samma mål och risktagande som det kontrakterande företaget.  
 

1.5	  Fallet	  Ålö	  
Ålö AB är angelägna om hur företagets reservdelslager operativt ska skötas. Företaget 
är världensledande i produktionen av frontlastare och verksam i 15 länder med en 
produktion på 33.000 frontlastare och 47.000 verktyg årligen (Ålö, 2013). Eftersom 
reservdelslagrets nuvarande position i Umeå är avlägset till dess globala kunder finns 
tankegångar kring en omlokalisering mot en mer strategisk plats. Detta som ett steg i att 
försöka minimera ledtidtiden samt minska de operationella kostnaderna. I dag drivs 
lagret i egen regi där kunskapen av den operativa driften är mångårig. Ledningen för 
företaget vill veta hur den operationella driften skall skötas för maximal verkningsgrad 
och därför undersöka alternativet av en outsourcing lösning. Detta för att på bästa sätt 
möta företagets nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter. (Y. Fredriksson, 
personlig kommunikation, 10 januari, 2013) 
 
Utifrån granskning av de teoretiska bidragen till outsourcing saknas studier av 
konsekvenser vilka kan komma att uppstå vid outsourcing av ett reservdelslager. De 
föregående studierna inom reservdelar har främst varit inriktad på planering och 
operativa aspekter av outsourcing, exempelvis analyser av reservdelars optimala 
lagernivå. Därför har inte de strategiska och organisatoriska problem belysts som 
tillverkande företag måste lösa för att kunna hantera reservdelsverksamheten effektivt 
(Wagner & Lindermann, 2008, s. 397). Reservdelslager presenteras i tidigare studier 
som en funktion med krav om snabba leveranser och höga vinstmarginaler (Greber & 
Biggie, 2012, s. 412). Studien skall därför ge bidrag samt djupare förståelse om de 
förväntade konsekvenserna som uppkommer vid outsourcing av funktioner med dessa 
karaktäristika. Studien kommer därför bistå med förståelse till organisationer i 
planeringsstadiet av att använda sig av en outsourcingstrategi för dess reservdelslager. 



	   5	  

1.6	  Problemformulering	  
Vilka konsekvenser förväntas uppkomma vid outsourcing av ett reservdelslager? 
 

1.7	  Syfte	  
Studiens syfte är att skapa förståelse för hur ett företag påverkas vid en outsourcing av 
ett reservdelslager.  
 
 

1.8	  Begränsningar	  
Uppkomna konsekvenser vid val av leverantör kring outsourcing är något som inte 
undersöks i denna studie. En sådan inriktning hade möjliggjort att ställa teoretiska 
bidrag inom outsourcing samt vår analys av Ålö gentemot de valda underleverantörerna 
med resultat av större praktisk koppling och eventuellt distinktare svar. Valet att inte 
undersöka denna inriktning är beroende på de tidsbegränsningar som råder för studien.  
 

1.9	  Avgränsningar	  
I denna studie behandlas inte den operativa funktionen vilka arbetar på reservdelslagret i 
Brännland. Kravet var framfört från Ålö då frågan om outsourcing av reservdelslagret är 
ett hypotetiskt scenario vilket riskerar att missuppfattats av parter i den operativa 
funktionen på reservdelslagret.   
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2.	  Metodologisk	  utgångspunkt	  
Följande kapitel avser presentera hur vi ser på verkligheten, hur vi valt att förhålla oss 
till verkligheten, samt hur vi har valt att angripa vår problemformulering. Vi kommer 
att redogöra för vår förförståelse, valda teorier och sekundärdata samt kritik till denna. 

2.1	  Val	  av	  ämne	  

Ämnesinriktningen av vår uppsats bestämdes under hösten 2012. Tidigt var 
utgångspunkten, logistik då vi båda valt fördjupande studier i området, dels via Umeå 
Universitet men även under vår utlandstermin i Mannheim, Tyskland och Tilburg, 
Nederländerna. Vi såg att genom denna studie få möjlighet att ta tillvara samt utöka vår 
kunskap inom området logistik ytterligare. Då inriktning fastställts, diskuterades olika 
syften och frågeställningar inom området som var av intresse. Eftersom Ålö AB 
kompletterade diskussionen inom outsourcing och samtidigt gav oss möjligheten till 
praktisk koppling blev valet av ämne bestämt. Outsourcing har varit en väsentlig del i 
många av våra universitetskurser vilket gjorde att vi kände oss trygga i avgränsningarna 
om djupet och bredden kring möjligheterna för uppsatsen inom ämnesvalet. Fördelarna 
med valet av ämne är att vi dels får möjlighet till djupare kunskap om outsourcing 
samtidigt som vi har förförståelse inom området. Vi är även motiverade av ämnet då det 
belysts som viktigt och aktuellt under tidigare kurser och av personer vi känner i 
näringslivet.  

Samtidigt kan vår förförståelse och kunskap i området vara begränsade då vi inte ser 
problemet objektivt utan låter tidigare insikter färga oss i den teoretiska 
kunskapsbildningen. Att också bli styrd av ett företag kring valet av ämne kan också 
vara till nackdel då uppsatsen kan bli för specifik och därför ger begränsad förståelse för 
andra företag. Efter att fördjupat oss i forskning inom ämnet samt diskuterat med 
handledare och vårt fallföretag valde vi att fokusera på konsekvenser med outsourcing. 
En inriktning med förhoppningen om att kunna bidra med kunskap till den teoretiska 
sfären samt företag i planeringsstadiet att outsourca en funktion med likartad 
karaktäristika av ett reservdelslager. 

2.2	  Förförståelse	  

Den förförståelse forskare har inom ämnet när en studie påbörjats är beroende av 
tidigare kunskaper och erfarenheter inom det valda undersökningsområdet. Kunskap 
och erfarenhet påverkas av forskarens tidigare bakgrund genom exempelvis 
utbildningsväg samt teoretiska och praktiska erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 
25). Samtidigt krävs det att forskare är väl pålästa inom befintliga teorier och 
undersökningar för att kunna granska och forska inom området på ett tillförlitligt sätt 
(Backman, 1998, s. 11). Den förförståelse en individ bär med sig kan därmed komma att 
inverka på forskningsprocessen och på de resultat som senare presenteras (Magne-
Holme & Solvang-Krohn, 1997, s. 95). Hur tidigare erfarenheter influerar är svårt att 
klargöra, men genom att redogöra för vår förförståelse vill vi i denna studie ge läsaren 
en möjlighet att granska och analysera vilken potentiell inverkan den haft på studiens 
genomförande. Det finns två huvudsakliga former av förförståelse; förstahands- och 
andrahandsförståelse (Gummesson, 2000, s. 67). Den förstnämnda formen skapas av 
individens självupplevda händelser. Exempel är Fredriks tidigare praktik på Ålö AB 
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vilket kan påverkat vår syn på syftet. Detta grundar sig i att hans tidigare erfarenheter 
inom företaget. Andrahandsförståelse är kunskap som erhålls genom att ta del av 
andrahandsinformation i form av exempelvis litteratur, föreläsningar eller andra 
personers erfarenheter. 

2.2.1	  Vår	  förstahandsförståelse	  

Fredrik har under sin studietid praktiserat på Ålö. Under praktiken genomförde Fredrik 
två projekt där ena var en genomgång av emballageinköpen till fabriken i Brännland. 
Det andra projektet var en genomgång av det ingående flödet till fabrikerna i USA och 
Kina. Därigenom har han en förståelse av företagets olika processer samt till viss del 
logistikens komplexitet. Detta kan medföra en risk och nackdel gällande förförståelsen 
då Fredrik redan innan studiens start har förutfattade meningar som kan komma att 
påverka hur han förhåller sig till såväl litteratur som empiri. Följden kan exempelvis bli 
blockerande där lösningar som teorin föreslår som mer lämpliga utesluts för en lösning 
föreslagen av Ålö. Exempelvis kan detta spegla sig i att Fredrik har haft förutfattade 
meningar om vad som borde vara den bästa lösning och sökt teorier med det som grund. 
Genom att ständigt belysa och vara medveten om detta samt också återkoppla till 
Josefin i teoribildandet har vi försökt minimera dessa risker. Samtidigt kan 
förkunskapen vara till hjälp då företagsstrukturer är komplexa och Fredriks förförståelse 
för området och företaget skapar möjligheter att bearbeta fakta samt information. Att 
Josefin har praktisk erfarenhet av logistik inom ett annat företag bidrar även till att hon 
kan vara mer opartisk mot fallföretaget. Samtidigt finns risken att hon har förutfattade 
meningar inför bland annat det empiriska materialet som samlas in. Varje företags 
situation är unik varför vi anser att Josefins förkunskap snarare är att betrakta som en 
tillgång än som blockerande. Samtidigt är vi medvetna om risken att hennes tidigare 
kunskaper kan influerat studien inom exempelvis teoriskapandet. 

2.2.2	  Vår	  andrahandsförståelse	  

Vår andrahandsförståelse för ämnet är till stor del likadan då vi läst samma utbildning 
de tre första åren vid Umeå Universitetet, där vi båda erhållit en kunskapsbas inom 
logistikområdet. I våra kurser på masternivå har vi båda valt fördjupning inom logistik. 
Tillsammans har erfarenheterna gett oss en teoretisk förståelse för ämnet. Förförståelsen 
bidrar till att vi kan sätta oss in i forskningsfältet då vi genom kurser på masternivå 
känner till ansedda forskare inom området.  Dessutom har studierna gett oss förståelse 
för den terminologi som används, vilket bidrar till att vi kan ta till oss av innehåll i 
artiklar och litteratur. Samtidigt är vår förkunskap begränsad i avseende på reservdelars 
betydelse. Här har vi endast den vedertagna förståelsen om vikten av ett fungerande 
reservdelslager för ett företag vilket till stor del är utifrån Ålös presentation om dess 
reservdelsflöde. Utifrån vår universitetsutbildning kan vi kritiskt framhålla möjligheten 
till en speglad syn av relevant forskning inom skilda teoretiska områden. Detta kan 
därmed ha påverkat vad vi anser är relevant inom forskningen och inte utifrån vad som 
existerar. 

2.3	  Kunskapssyn	  

Genom att klargöra vilken kunskapssyn en studie tar avstamp i är det möjligt att placera 
forskningsresultatets bidrag inom olika föreställningar på hur godtagbar kunskapen kan 
betraktas (Jacobsen, 2002, s. 31). Johansson Lindfors (1993, s. 10) beskriver 
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kunskapssynen som den verklighetsuppfattning forskaren har. Detta innebär att 
kunskapssynen påverkar hur forskaren uppfattar den verklighet som studeras och hur 
denna verklighet även bör studeras. Vidare kan synen på kunskap hos individer som 
bedriver forskning påverka forskningens utfall. Bryman och Bell (2005, s. 35) hänvisar 
också till att forskarens syn på världen påverkar studiens genomförande samt vilken typ 
av kunskap som studien försöker finna. Vår studie utgår ifrån syftet att förstå de 
konsekvenser som kan uppstå vid outsourcing av ett reservdelslager. Detta innebär att vi 
kommer tolka respondenternas uppfattningar utifrån företagets olika funktioner, för att 
på så vis skapa en förståelse för ämnet som studeras. Att tolka respondenternas 
uppfattningar kan beskriva studien utifrån den hermeneutiska kunskapssynen (Wallen, 
1996, s. 33). Det är dock inte i enlighet med logistikens vanligt förekommande 
positivistiska syn där generaliserbarheter eftersöks (Näslund, 2002, s. 355). Den syn på 
kunskap som vi använder gör att verkligheten istället kommer studeras via tolkningar av 
individen i förhållande till dess kontext. Innebörden blir att studien baseras på egna 
uppfattningar om verkligheten och omvärlden. Vi har i denna studie försökt att ha ett 
öppet sinne kring vår förförståelse och dess inverkan på hur vi tolkar omvärlden samt 
respondenternas åsikter. Utifrån att vi tolkar ett sammanhang utgår vi även från 
konstruktivistiskt tankesätt. Det innebär att forskarens avbild av verkligenheten återges 
på grunderna av hur den konstrueras av forskaren själv. På grund av detta kommer 
studien endast att avbilda en del av verkligheten vilken påverkas av oss forskare. 
Resultatet kan därför inte ses som en fullständig sanning utan motivet är att lyfta fram 
individernas tankar kring reservdelsflödet och dess struktur.  

2.4	  Angreppssätt	  

I denna studie har vi valt att studera vilka konsekvenser som kan förväntas uppkomma 
vid en outsourcing av ett reservdelslager. För att undersöka detta har vi valt en teoretisk 
referensram som skildrar outsourcing från ett ekonomiskt- och strategiskt perspektiv. 
Vid val av angreppsätt spelar vald kunskapssyn en betydande roll (Patel & Davidson, 
2011, s. 23). Vår studie har utformats utifrån ett deduktivt angreppssätt vilket innebär 
att studien utgår ifrån befintliga teorier och fakta inom ett ämne för att sedan kunna 
appliceras på vår studerade kontext genom en analys av vår empiriska studie (Patel & 
Davidson, 2011, s. 23). Vi eftersträvar genom detta angreppsätt att undersöka befintliga 
teorier och hur de förklarar en outsourcingstrategi av reservdelsflödet. Angreppssättet 
rymmer dock risken att studien blir för styrd (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Samtidigt 
utgår studien ifrån en teoretisk referensram vilket gör att påverkan från forskaren inte 
blir lika påtaglig (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Avsikten med studien är inte att skapa 
nya teorier utan istället undersöka hur de befintliga bidragen förhåller sig verkligheten 
för att kunna skapa förståelse till kontexten. 

	  2.5	  Metodval	  -‐	  Kvalitativ	  forskningsstrategi	  

Baserat på författarens kunskapssyn finns olika tillvägagångssätt gällande hur 
information samlas in (Jacobsen, 2002, s. 62). Studien karaktäriseras av en strävan att 
skapa förståelse för vilka konsekvenser som kan ske vid en outsourcing. Studien ska 
således studera hur olika beslutsfattare ger uttryck åt och gestaltar sin verklighet. 
Genom detta ämnar studien att öka förståelsen kring vad som är betydelsefullt för ett 
reservdelslager och möjliga konsekvenser vid en outsourcing. Med studiens inriktning 
och syfte blir det därför centralt att anta en tolkande inriktning kring respondenternas 
uppfattningar. Detta för att erhålla en djupare förståelse kring hur respondenternas syn 
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förhåller sig till den teoretiska referensramen, vilket motiverar valet av en kvalitativ 
forskningsstrategi. Tidigare forskning kring logistik har dock tenderat vara av 
kvantitativ karaktär (Näslund, 2002, s. 335-336). Det är dock viktigt att även belysa 
ämnet utifrån forskning av en kvalitativ karaktär då logistiska frågor ofta är komplexa 
utan tydliga svar (Näslund, 2002, s. 335-336). 

Fokus i kvalitativ forskning är att finna information om olika områden för att beskriva 
helheten (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Forskningen karaktäriseras av att undersöka 
ett specifikt områdes kvalitativa egenskapers upplevelser och uppfattningar utifrån 
respondentens erfarenheter (Backman et al, 2012, s.298). Holme & Solvang (1997, s.77) 
hävdar att en kvalitativ metod är lämplig om forskaren vill skapa en djupare förståelse 
av det fenomen som studeras. Valet av en kvalitativ metod är fördelaktigt i en studie när 
det huvudsakliga syftet är att skapa en förståelse kring hur människor resonerar eller 
reagerar (Trost, 2007, s. 23). En kvalitativ studie kan ge en rik beskrivning av den 
sociala konstruktionen och individerna som befinner sig i den (Jacobsen, 2002 s. 46). 
Genom att använda en kvalitativ metod finns även mer plats för förklaringar samt 
variation i frågor vilket gör att svaren inte blir lika rationaliserade. Härigenom kan en 
flexibilitet nås. I vår studie kan innebörden bli att vi kan få mer detaljerade svar och 
därmed en bättre helhetsförståelse om området (Bryman & Bell, 2005, s. 322). Eftersom 
vi vill djupgående undersöka hur respondenterna ser på outsourcing och 
reservdelslagrets funktion utifrån den position inom företaget de har, anser vi att valet 
av en kvalitativ metod är mer fördelaktig. 

Generellt föreslås kvalitativ forskning vara sammankopplad med generering av teori, 
men kan också användas för att undersöka hur teoretiska modeller stämmer överens 
med verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 41). En risk att ta i beaktning gällande 
denna typ av undersökningsmetod är att den inte lyckas ge en fullständig beskrivning 
(Jacobsen, 2002, s. 46). Det är dock inte studiens avsikt att dra allmänna slutsatser utan 
syftar istället till att bidra med en ökad förståelse kring outsourcing inom 
reservdelsstrukturen.  

2.6	  Perspektiv	  	  

Vid granskningen av en studie är det av stor vikt att läsaren är införstådd med vilket 
perspektiv som forskaren utgår ifrån (Johansson-Lindfors, 1993, s. 22). Perspektivet 
anger vilken synvinkel forskaren använt för att angripa problemområdet (Ahrne & 
Svensson, 2011, s. 188). Beroende på studiens antagna synvinkel kommer forskaren att 
göra olika slutsatser om det problemområde som studerats (Johansson- Lindfors, 1993, 
s. 37-38). Denna studie belyser och undersöker ur ett företagsperspektiv med fokus på 
ekonomiska och strategiska faktorer. Det valda perspektivet påverkar studien utifrån att 
resultaten skildras utifrån hur det påverkar företaget och inte andra intressenter, 
exempelvis leverantörer. Valet att anta en strategisk inriktning innebär dock inte att 
endast personer på strategisk nivå kommer intervjuas utan fenomenet outsourcing 
studeras utifrån olika personers åsikter inom företaget. 

2.7	  Val	  av	  teorier	  

På grund av vårt ämnesval vilket belyser outsourcing utifrån ekonomiska och 
strategiska faktorer har vi valt teorier utifrån detta fokus. Det innebär teorier i avseende 
på vad som kan tänkas påverka ett företag inom nämnda områden. De ekonomiska 
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aspekterna belyses genom transaktionskostnadsteorin, vilken studeras för ökad 
förståelse av outsourcing (McIvor, 2013, s. 23) med olika karaktäristika inom 
transaktionen och hur dessa kan ge upphov till kostnader. För strategiperspektivet riktar 
studien uppmärksamhet mot resurserna inom företaget. Här skildras teorier kring 
kärnkompetens och resursbaserat perspektiv då även dessa är vanligt förekommande för 
att öka förståelsen i vetenskaplig forskning inom outsourcing (McIvor, 2013, s. 23). I 
tillägg har vi valt att se till vad som ger upphov till effektivitet inom outsourcing. 
Teorier om Agent teori, Organisationsförändring och Kommunikation är alla faktorer 
vilka bidrar till huruvida en outsourcinglösning blir lyckad. Några av de valda teorierna 
är äldre men används för att visa på grundtankarna inom outsourcing. För att skapa 
relevans för studien och belysa eventuella tillägg eller hur de förhåller sig i modernare 
tid har aktuellare forskning adderats till vår teoretiska referensram. Detta gör våra 
teorier tillämpliga i vår samtid. 

Tanken med studiens uppbyggnad är att ge läsaren en förståelse till grundkonceptet om 
outsourcing för att därefter förstå bakomliggande motiv vilka kan påverka valet av 
strategi. Studien skapar sedan succesivt ökad medvetenhet om ämnet genom mer 
detaljerade teorier. På så vis utvecklas en teoretisk bas för det resonemang som förs i 
analysen. 

2.8	  Litteratursökning	  

Ämnesområdet logistik fastställdes tidigt men för att få en djupare förståelse kring 
specifika inriktningar tog vi hjälp av DIVA, en databas med innehållande publikationer 
producerade av Umeå Universitets forskare och studenter samt andra universitet i 
Sverige. Syftet var att söka inspiration i tidigare uppsatser, artiklar och avhandlingar för 
att ge oss en översikt över tänkbara intressanta områden samt också finna ett område 
som ännu ej var undersökt. 

	  2.8.1	  	  Ursprungskällor	  

Valet av sekundärkällor har främst varit inom två kategorier: vetenskapliga artiklar samt 
litteratur.  Studiens teoretiska referensram är huvudsakligen uppbyggd på vetenskapliga 
artiklar som har sökts i Business Source Premier (EBSCO) via Umeå Universitets 
biblioteks söksida.  Våra sökningar har bestått av exempelvis orden: logistics, spare 
parts, communication, resource based view, TCE, agency theory samt organization etc. 
Vi har kombinerat orden med avsikt att svara på studiens problemformulering samt 
studiens syfte. Utöver detta har även flertalet artiklar upptäckts genom vetenskapliga 
artiklars refereringar och dess referenslistor. Genom denna metod har vi funnit 
ursprungskällor, främst till våra äldre källor; Transaction cost economics och Resource 
based view. Samtidigt har tillvägagångsättet även uppmärksammat andra artiklar vilka 
berör forskningsområdet. Vi har i största möjliga utsträckning valt artiklar till studiens 
teoretiska referensram som är peer reviewed, vilket innebär att de har blivit 
vetenskapligt granskade. Vi betraktar dessa källor som mer tillförlitliga än de som inte 
är granskade. 

I studien har vi utifrån grundtankarna kring teorier successivt konstruerat den teoretiska 
referensramen. De tidiga vetenskapliga artiklarna har skapat en bas som sedan 
kompletterats med relativt nya artiklar för att bättre skapa relevans och tillförlitlighet i 
studien. På grund av att outsourcing sker inom flertalet olika områden har en annan 
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viktig del i litteratursökningen varit att outsourcingen bör behandlas i större skala för att 
kunna vara applicerbar till vår studie. Artiklarna genomlästes ett flertal gånger i syfte att 
säkerhetsställa att vi som författare tolkat artiklarna korrekt. Under studiens gång har 
kompletterande sökningar genomförts i syfte att hitta fler informationskällor inom 
studiens forskningsområde samt göra kompletteringar för att stärka den teoretiska 
referensramen ytterligare. Utöver de vetenskapliga artiklarna som använts har vi även 
använt litteratur via Umeå Universitets bibliotek. Dessa har främst varit av sådant slag 
att de ger en övergripande bild av olika faktorer relevanta för vår studie. Viss del av 
denna litteratur används som kurslitteratur inom Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. 

2.9	  Granskning	  av	  litteraturkällor	  

Vid en studie bör litteraturkällorna granskas av forskaren för att säkerställa att de 
stämmer till dess innehåll (Ejvegård, 2003, s. 62-63). Det finns fyra kriterier studiens 
källor bör granskas utifrån. De kriterier som skall uppnås är äkthet, oberoende, färskhet 
och samtidighet. Nedan följer en beskrivning hur studiens källor förhåller sig till 
kriterierna. 

Äkthetskriteriet innebär att källan bör vara vad den utger sig för att vara, att den är sann 
och inte förfalskad (Ejvegård, 2005, s. 62). I vår studie har vi främst använt oss av 
vetenskapliga artiklar som är peer reviewed från databasen Business Source Premier. 
Att källorna är peer reviewed visar på att artiklarna har granskats av andra forskare 
vilket medför större tillförlitlighet. Att dessutom många av de artiklar vi använder 
refererar till varandra skapar ytterligare tillförlitlighet.  

Oberoendekriteriet innebär att ursprungskällor bör användas vid referering av fakta. 
Detta för att tolkningar och presentation av information skall vara oberoende av andra 
författare och forskares tolkningar (Ejvegård, 2005, s. 62-63).  Vi har därför undvikit att 
använda oss av andrahandsrefereringar från vetenskapliga artiklar. Dock har vi använt 
artiklar från Harvard Business Review. Likväl var vi tvungen att nyttja en 
andrahandsreferering där grundkällans artikel inte ingick i Umeå Universitets biblioteks 
sökverktyg. I viss mån har vi också använt oss av litteratur synonymt med 
andrahandsrefereringar för att beskriva generella definitioner och antaganden vilka vi 
funnit framställda i de vetenskapliga artiklarna. 

Färskhetskriteriet innebär att aktuellare källor bör användas i fall stora förändringar har 
skett inom området då äldre källor kan vara missvisande för dagens situation. (Ejvegård, 
2003, s. 64). I vår studie använder vi oss av forskning inom flera inriktningar för ämnet 
med syfte att skapa en djupgående förståelse kring outsourcing. Då begreppet 
outsourcing är ett väl utforskat område finns ett brett teoretiskt bidrag från både äldre 
samt mer aktuell forskning. Exempelvis använder vi en källa från 1937 av Roland 
Coase vilken behandlar ämnet transaktionskostnader. Coases (1937) teori är 
betydelsefull då den speglar inriktningen av forskningen idag. Dock medför detta att 
kompletteringar med aktuella tolkningar krävs vilka bidrar med detaljerad information 
inom fältet. Tushman och Nadler (1978) är ett annat exempel där studien kompletterats 
med aktuell forskning för att spegla utvecklingen inom kommunikationsområdet.  

Samtidighetskriteriet innebär att en källas tillförlitlighet minskar med tiden vilket 
medför att det är väsentligt att använda sig av källor som ligger i samtid med den egna 
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studien. (Ejvegård, 2003, s. 64). Då ett par äldre källor använts exempelvis Coase 
(1937) och Williamsson (1987), går det att diskutera dess samtidighet. Återkopplat till 
tidigare resonemang kring färskhetskravet och studiens teoretiska mättnad ligger 
svårigheten i att finna andra teorier än de utvalda för att samtidigt uppfylla 
samtidighetskriteriet. Med hänsyn till att annan modern forskning refererar till dessa 
äldre källor anser vi att bidragen speglar vår samtid. Vi menar att detta kommer av att 
mänskliga attribut och beteenden är robusta över tid vilket våra äldre teorier inriktat sig 
mot.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	   	  



	   13	  

3.	  Teoretisk	  referensram	  
	  
I detta kapitel presenteras de aktuella teorierna för studien. Den teoretiska 
referensramen ligger sedan till grund för studiens empiriska inhämtande. Följande 
kapitel kommer inledningsvis beskriva outsourcing och dess motiv för att därefter 
övergå till ekonomiska och strategiska perspektiv kring strategin. Ett outsourcingbeslut 
kan dock bli mer eller mindre effektivt beroende på företagets situation och 
karaktäristika. Genom att outsourcing involverar en andra part, vilket kan ha skild syn 
på riskbenägenhet och ambition om att nå målsättningarna, blir agentteorin relevant. 
Leverantören kan även förutsättas ha andra system som den kommunicerar genom 
varför kommunikationsteorier presenteras. Dessutom påverkar även benägenheten till 
förändring inom företaget för hur pass lyckad outsourcingen kommer att bli.  
 
3.1	  Ett	  strategi-‐	  och	  ekonomiskt	  begrepp 
 
3.1.1	  Definitionen	  av	  outsourcing 
 
Outsourcing betraktas ofta ur ett strategiskt perspektiv och belyser huruvida ett 
företag ska köpa en produkt/tjänst eller producera den i egen regi (Axelsson, 1998, 
s. 188).  Begreppet definieras som utkontraktering av en service eller aktivitet till en 
tredje part (Lockamy & McCormack, 2010, 593-594). Samtidigt råder definitioner 
vilka går ännu djupare i frågan om outsourcing. Quélin och Duhamel (2003, s. 648) 
menar att begreppet bör analyseras mer detaljrikt där företag kan hitta specifika 
delar av en funktion eller verksamhet möjliga för utkontraktering. Forskarna gör 
skillnad på funktioner och beskriver dessa dels som aktiviteter som stödjer 
kärnverksamheten, exempelvis IT-funktioner och logistik, dels som aktiviteter vilka 
ligger nära ansluten till kärnverksamheten och skapar konkurrensfördelar i högre 
utsträckning. Huruvida de olika kategorierna är lämpliga för outsourcing beror 
därför på företagets situation.  
 
Sammantaget är betydelsen i begreppet och strategin situationsbaserat och bör 
diskuteras utifrån dess förhållningssätt till den övergripande företagsstrategin. Om 
service är en viktig konkurrensfaktor för verksamheten är outsourcing kanske inte 
fördelaktigt ifall det innebär försämrad service trots stora kostnadsbesparingar 
(Harland et al., 2005, s. 839). En utkontraktering av ett reservdelslager påverkar 
företaget på många plan och inom flera funktioner där alla aspekter ska vägas in för 
att avgöra den optimala lösningen för verksamheten. Det är därför viktigt att studera 
hela funktionen, med samtliga processer för den del som ämnas outsourcas och inte 
endast vissa specifika moment (Harland et al., 2005, s. 839). Exempel på detta är IT 
verktyg, frakt, lagerstyrning, packning och emballagering. Att granska outsourcing 
av ett reservdelslager kräver därmed att många olika moment, avdelningar och 
funktioner tas hänsyn till. 
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3.1.2	  Motiv	  för	  outsourcing	  
	  
	  

	  
Figur	  1.	  Egen	  modell	  över	  motiv	  för	  outsourcing	  

Kakabadse och Kakabadse (2000, s. 109-110) presenterar faktorerna kostnad, strategi 
och politik som de tre främsta anledningarna till varför företag väljer att outsourca en 
funktion. Kostnad och strategi appliceras främst på privata företag medan den tredje 
faktorn politik, appliceras på publika organisationer. Eftersom denna studie fokuserar på 
konsekvenser vid ett privat företags outsourcing inom reservdelsfunktionen, kommer den 
sistnämnda faktorn inte att behandlas. 
 
Harald et al. (2005, s. 833-838) menar att ur ett historiskt perspektiv har det främsta 
argumentet för outsourcing varit en strategi i syfte att minska kostnader, vilka kan 
kategoriseras som direkta- och indirekta kostnader. Oftast framhävs de direkta effekterna 
av företagen som de mest positiva, då de får möjlighet att fria tillgångar och reducera 
kostnader i den direkta finansiella perioden. Faktorer vilket direkt påverkar ett företag vid 
outsourcing av ett reservdelslager. Enligt Harald et al. (2005, s. 838) kan dock 
kostnadsreducering endast uppnås i specifika situationer, exempelvis när den externa 
parten har tillgång till stordriftsfördelar vilka inte kan erhållas av uppdragsgivaren själv. 
För reservdelsflöden blir stordriftsfördelar möjliga genom att anställda kan hantera flera 
olika företags reservdelar inom samma lageryta.  
 
Från att traditionellt betrakta outsourcingens främsta drivkraft utifrån ett 
kostnadsperspektiv har de senaste årens hårdnande konkurrens flyttat fokus till att i allt 
högre grad involvera strategi frågor (Espino-Rodriguez &Padron-Robaina, 2006,  s. 50). 
Utöver de ekonomiska aspekterna skapar en outsourcing möjligheter till att sprida 
risker, förvärva nya färdigheter, öka flexibiliteten, fokusera på den huvudsakliga 
verksamheten, förbättra kvaliteten, utnyttja expertkompetens samt chanser till bättre 
förvaltning (Quélin & Duhamel, 2003, s. 654). Outsourcing kan därmed bidra till 
förbättringar av verksamheten inom flertalet dimensioner. I teorier som diskuterar och 
problematiserar outsourcing utifrån ett strategiperspektiv belyses ofta begreppet utifrån 
spetskompetens och flexibilitet (Quinn, 1999, s. 11-12). Här betonar Sislian och Satir 
(2000, s. 10) att en outsourcinglösning förflyttar funktionen till en tredje part vilket i sin 
tur kan skapa mer tid för företaget att fokusera på kärnverksamheten. Företagets 
resurser kan därigenom inriktas på de centrala funktionerna, synonymt med 
kärnverksamheten, vilka i större utsträckning bidrar till effekterna av förbättrad 
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konkurrens (Kremic et al., 2006, s. 469).  
 
Oberoende av trender och de positiva aspekterna av outsourcing är det, enligt Rundquist 
(2009, s. 61) viktigt att beakta strategins nackdelar. Till dessa hör exempelvis risken till 
ett ökat beroende där en konkurs av en underleverantör kan skapa stora problem för ett 
företag och reservdelshanteringen (Augustson & Bergstedt Sten, 1999, s. 45). Därför är 
det av vikt att studera varje faktor såsom ekonomi och strategi enskilt. Följande kapitel är 
kopplade till motiv vilket påverkar vid outsourcing av ett reservdelslager.  

3.1.3	  Ekonomiska	  aspekter	  
 
Kostnadsreducering är en av de största drivkrafterna bakom outsourcing. I intervjuer 
med 25 högt uppsatta chefer inom stora europeiska företag kring drivkrafter för 
outsourcing bekräftades detta ekonomiska fokus (Quélin & Dumel 2003, s. 651). I 
studien framkom också att de tre viktigaste kriterierna var att sänka driftskostnaderna, 
följt av fokus på kärnverksamheten och möjligheten att nå flexibilitet. Resultaten stöds 
av Kakabadse och Kakabadses (2002, s. 192) som visar att europeiska företags motiv 
för outsourcing främst grundar sig i kostnadsreducering. Vidare framhålls att motiven är 
utmärkande för outsourcing gällande europeiska företag till skillnad från amerikanska 
vilka tenderar till att fokusera på kostnadskontroll. 
 
Holweg och Pil(2012, s. 99-100) menar att en kostnadsreducering till följd av 
outsourcing skapas genom att leverantören för en outsourcingtjänst tar på sig 
investerings–, utvecklings- och driftskostnader vilka därefter kan fördelas mellan olika 
kunder. Detta är även tillämpbart vid outsourcing av reservdelslager då lagerpersonalen 
kan hantera olika företags produkter på en delad lageryta. Enligt Holweg och Pil (2012 
s. 99-100) grundar sig denna strategi på en samordningsfunktion där 
outsourcingleverantören fokuserar resurserna på en erbjuden tjänst eller produkt vilket 
blir dess kärnverksamhet. De stordriftsfördelar som uppstår då leverantören kan utföra 
tjänster i större skala medför att de fasta kostnaderna, exempelvis utgifter för maskiner 
och lagerytan, reduceras per utförd reservdelsleverans (Holweg & Pil, 2012 s. 99-100). 
Att samordna flera företags behov gör också att personalen blir sysselsatt i större 
utsträckning samt att kunskap kan utvecklas om hur produktion av en specifik artikel 
eller tjänst ska gå till. Dock kan enligt Lafferty och Roan, (2000, s. 82) företag som 
kontrakterar 3-PL uppleva ökade kostnader på grund av: kontroll av prestationer, förlust 
av immateriella tillgångar, övergångskostnader och relationsbyggande kostnader.  

3.1.4	  Strategiska	  aspekter 
 
Ett motiv som ofta ligger till grund för beslutet att använda en outsourcinglösning är 
möjligheten till ökad flexibilitet (Quélin & Dumel 2003, s. 651). Outsourcing som 
syftar att vara flexibel skapar möjligheter för företag att snabbt kunna förändra 
affärsstrategin. Samtidigt är behovet av flexibilitet kontextuellt och bör därför styras 
och kontrolleras till olika grad beroende på den outsourcade funktionens karaktär. 
Enligt Tan och Sia (2006 s.407) är det betydelsefullt att förstå flexibilitetens innebörd 
och i vilka situationer den är viktig att ta hänsyn till. Med stöd av Tan och Sia`s (2006, 
s. 407) studier kan begreppet analyseras utifrån fyra dimensioner: ”Robusthet, 
Modifieringsbenägenhet, Förändringsbenägenhet och Möjlighet till att kunna lämna 
relationen 
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• Robusthet i en outsourcingrelation avser möjligheten att lösa oförutsedda 
operationella förändringar (Tan & Sia, 2006, s. 408-410). Vidare menar 
forskarna att attributet inom flexibilitet blir viktigt att ta hänsyn till då kontexten 
karaktäriseras av fluktuerande efterfrågan, specialbeställningar ur ett 
standardsortiment, krav om ovanligt snabba leveranser och speciella 
behandlingar. Detta är i linje med vad som är karaktäristiskt för en 
reservdelsfunktion där Wagner et al (2012, s. 68-69) menar att kunder ofta 
kräver snabbare leveranser och specialiseringar för reservdelar.  
 

• Tan och Sia (2006, s. 408-410) menar att Modifieringsbenägenhet är 
möjligheten att korrigera och ändra attribut av existerande tjänster för att kunna 
effektivisera samt möta nya behov. Vidare säger forskarna att attributet blir 
viktigt att ta hänsyn till då förändringar kan uppstå i krav om att ny data ska 
samlas in, krav om att snabbt kunna konfigurera och ändra processflöden samt 
nya regler och direktiv kring hur den operationella processen ska skötas. 
Aspekter vilka kan komma att påverka reservdelsfunktionen.  
 

• Nya förmågor avser möjligheten för outsourcingpartnern att implementera nya 
tjänster och produkter för att möta radikala förändringar i affärsverksamheten 
(Tan & Sia 2006, s. 408-410). Vidare blir attributet viktigt att ta hänsyn till då 
möjligheter finns till ändrade lagar och regler från regeringen samt radikala 
teknologiska förändringar, vilka förändrar marknaden för reservdelshanteringen.  
 

• Enkelhet i att lämna relationen avser möjligheten att effektivt kunna flytta 
uppdraget till andra leverantörer eller möjliggöra så processen kan skötas av 
företaget själv (Tan & Sia, 2006, s. 408-410). Attributet blir viktigt att ta hänsyn 
till då risken finns att underleverantören inte kan leverera enligt avtal samt 
uppkomsten av dispyter av prissättning eller allmänna dispyter kan bli 
förekommande. 

 
De fyra dimensionerna av flexibilitet skiljer från varandra men är samtliga viktiga att ta 
hänsyn till för företag i planeringsfasen att outsourca ett reservdelslager. I studien av 
Tan och Sia (2006, s. 429-432) utifrån 171 outsourcingrelationer i Singapore, om vad 
som skapar framgång inom outsourcingen, där flexibilitet varit en viktig faktor visade 
resultatet att företag som uppnår attributen Robusthet, Modifieringsbenägenhet och Nya 
förmågor skapade bättre framgång i sin outsourcing. Robusthet visade högst korrelation 
och bör enligt forskarna främst prioriteras då flexibilitet är en viktig faktor. Enkelhet i 
att lämna relationen visade samtidigt inte någon signifikans kring faktorer för 
framgång. Resultatet kan bero på studiens metod då outsourcingfenomen ofta studeras i 
situationer av lyckade implementeringar och behovet av att säga upp relationen inte 
känns aktuell för respondenten under tillfället (Grover et al., 1996, s. 89-116). Vidare 
kan inställningen vara mer långsiktigt inställd i Singapore jämfört med Europa. Att 
avfärda attributet som oväsentligt är därför något som kan vara felaktigt för en 
Europeisk situation och outsourcing av ett reservdelslager, varför faktorn kommer 
undersökas.  
 
Trots vikten av flexibilitet så finns lite forskning om metoder som bäst skapar upphov 
till en sådan struktur. I resultatet av Tan och Sia (2006, s. 431-432) studie visades 
relationsbyggande och reducering eller minimering av erbjudna specialanpassningar 
mot slutkunderna som de metoder vilka bäst ökade flexibiliteten. Intressant att belysa 
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var att starkt partnerskap och enkelhet i att lämna relationen inte hade någon 
korrelerande effekt. Istället råder konsensus och förståelse om att båda parter vill 
vinstmaximera i sina relationer.  
 
Samtidigt är det även viktigt att företaget tänker på risken att hamna i en 
beroendeställning till leverantören. Förståelsen om aktivitetens innebörd för företaget är 
viktigt då funktioner som skapar konkurrensfördelar för företag inte är lämpliga att 
outsourcas. Dessa attribut på outsourcade aktiviteter ger upphov till ett beroende i 
relationen då de är väsentliga för företagets konkurrensställning. (Barthélemy, 2003, 
s.87 - 99)En beroenderelation för reservdelsflödet uppstår till följd av att kvaliteten och 
leveranstiden för företagets produkter och tjänster påverkas av leverantören.  
 
Detta kapitel syftade till att belysa de viktiga utgångspunkterna att ta hänsyn till vid 
valet av en outsourcingstrategi. Resonemanget av aspekterna för strategi och ekonomi 
för outsourcing av ett reservdelslager måste dock utvecklas ytterligare för att förklara 
eventuella konsekvenserna inom outsourcing av ett reservdelslager. 
 

3.2	  Utveckling	  av	  strategiska-‐	  och	  ekonomiska	  modeller	  
 

3.2.1	  Transaktionskostnader	  
 
I artikeln “Nature of the Firm” av Roland Coase (1937) ifrågasattes varför företag 
valde att producera vissa komponenter själva istället för att använda 
marknadsmekanismen och köpa från en andra part. Utifrån generaliseringar av svar från 
företag blev slutsatsen att det är uppstående transaktionskostnader vid bytet som är 
avgörande. (Williamsson, 1981, s. 550). I utvecklingen av teorin delas dessa kostnader 
upp i två kategorier, ex-ante och ex-post kostnader (Skjøtt-Larsens et al., 2007, s. 82). 
Författaren exemplifierar detta med att en Ex ante berör kostnader för att söka och 
utvärdera olika affärspartners samt kostnader för den faktiska transaktionen, exempelvis 
via kontrakterade utbyten. Vidare exemplifierar författaren att en Ex-post avser 
förhandling, korrigera misstag samt reducera dispyter mellan parter i transaktionen. 
Transaktionskostnad definieras därför som alla de kostnader vilket uppstår mellan två 
parter inför och under ett utbyte. Transaktionsteorin menar att om ex ante och ex-post 
kostnader för en outsourcing lösning överstiger kostnaden för att producera tjänsten 
själv är det mer troligt att företaget väljer utföra tjänsten i egen regi. (Skjøtt-Larsens et 
al., 2007, s. 82) 
 
Transaktionsteorin menar att kostnader vid en transaktion uppkommer mellan 
interaktionen av två beteende karaktäristika - Bunden rationalitet och opportunism samt 
tre transaktions karaktäristika- Tillgångens specifitet, frekvens och osäkerhet. 
(Moschandreas, 1997, s. 41).  
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Figur	  2.	  Egen	  modell	  över	  transaktionskostnadsteorin	  

	  

3.2.2	  Beteende	  karaktäristika	  
 
Beteende karaktäristika är de mänskliga attributen vilka i transaktionsteorin antas finnas 
inneboende i varje individ och ger upphov till transaktionskostnader (Moschandreas, 
1997, s. 41). 
 
Opportunism är det mänskliga attributet att drivas av intresset för egen vinning 
synonymt med att varje part i en transaktion vill vinstmaximera. Om det inom en 
transaktion finns möjlighet att kunna missleda, stjäla eller ljuga för den andra parten i 
syfte att placera sig i en bättre situation såväl ekonomiskt som strategiskt, bidrar det till 
ökade transaktionskostnader. Kostnaderna uppkommer genom att parterna tvingas 
kontrollera varandras prestationer för att säkerställa att ingen utnyttjar situationen. Vid 
komplexa strukturer med begränsad möjlighet till tydliga avtalsspecifikationer skapas 
ökade risker för opportunistiskt beteende. (Moschandreas, 1997, s. 47-48) 
 
Verktyg för att reducera opportunism är olika former av styrelsemekanismer exempelvis 
kontrakt och relationsbyggande vilket finns existerande vid outsourcing av ett 
reservdelslager. Att konstruera ett kontrakt inom ett reservdelslager som tar hänsyn till 
varje tänkbart scenario för att reducera opportunistiskt beteende är dock närmast 
omöjligt. Detta då beslutsfattaren vid en transaktion är bunden i sin rationella förmåga. 
(Skjøtt-Larsens et al., 2007, s. 82). Att fatta helt rationella beslut vid valet av 
outsourcingpartner är omöjligt enligt teorin då det endast en begränsad mängd data 
finns att tillgå vars realitet ofta kan ifrågasättas. Vidare är den mänskliga kapaciteten att 
ta in information begränsad samt att det endast finns en begränsad tid att ta in 
information. (Williamsson, 1981, s. 553-554) Kontrakt vilka är hårt reglerade skapar 
samtidigt förluster i flexibilitet då de blir allt för specifika. Om så är fallet för ett 
reservdelslager är det därför bättre att vissa parametrar lämnas ospecificerade (Van 
Mieghem, 1999, s. 966-970).  
 
Att implementera de bästa styrelsemekanismerna för ett reservdelslager blir därigenom 
begränsade då det för företaget är omöjligt att behandla varje tänkbart scenario (Skjøtt-
Larsens., 2007, s. 82-83). Osäkerhet om framtida efterfrågan, kunders geografiska 
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platser och leverantörens möjligheter att leverera tjänster gör att rationella beslut är 
svårare att fatta vilket ökar ex-post kostnaderna. Företaget kan dock reducera sådana ex-
post kostnader vilka är skapade av den rationella bundenheten genom att vara medveten 
om de faktorer som ger upphov till osäkerhet i avtalet. Genom att applicera 
styrelsemekanismer kan osäkerheten minimeras. (Klein et al., 1990, s. 197-199) 
Exempelvis kan detta innebära flexibilitet i kontraktets längd och förändringsmöjlighet i 
reservdelsstrukturens kapacitet.  

3.2.3	  Transaktionskaratäristika	  
 
Till skillnad från beteendekaraktäristika, vilka antas finnas inneboende i individen, är 
transaktionskaraktäristiska faktorer möjliga att direkt påverka. Begreppet används 
därför även till att mäta effektiviteten vid en planerad outsourcing (Yang et al., 2012, s. 
4463).   
 
Ett av de vanligaste måtten för effektivitet är tillgångens specificitet. Begreppet 
definieras utifrån den grad resursen kan användas vid en annan transaktion eller uppgift 
utan att behöva förändras (Williamson, 1985, s. 553-556). Om en tillgång endast är 
värdefull inom ett syfte eller en transaktion är den betraktad som en “sunk cost” i övriga 
tillfällen. Begreppet tillgångens specificitet rymmer många dimensioner och diskuteras 
utifrån flera karaktäristika. En tillgång kan vara specifik för en transaktion enligt Glauco 
et al. (2010, s. 657-661) utifrån följande dimensioner: 
 

• Mänsklig – Utbildade arbetare inom ett specifikt område och dess ”know-
how”.  

• Fysisk - Specialverktyg eller investeringar i forskning och utveckling. 
• Lokalisation – Val av lokalisering kan vara beslutat med syfte att minimera 

transaktionskostnader för ett utbyte exempelvis genom minskade 
logistikkostnader. 

• Dedikation – En transaktion kan innebära ökad produktionskapacitet vilket vid 
avbrott inte kan uppfyllas av en annan part.  

• Varumärke – Relationer skapar ökad renommé för företaget och vid förlust av 
den relationen kan varumärket gå förlorat.   

• Processer – Specifika processer ämnade för att möjliggöra för transaktionen. 
 
Vid investeringar kännetecknat av karaktäristika för specifika tillgångar ökar 
transaktionskostnaderna då risken finns att dessa inte kan användas på nytt. Resultatet 
blir inte automatiskt högre kostnader då specifika tillgångar kan skapa fördelaktiga 
transaktioner för båda parter. (Skjøtt-Larsens et al., 2007, s. 87) Samtidigt visar studier, 
utifrån 2286 företag med outsourcing relationer i England kopplade till karaktäristika i 
de nämnda dimensionerna, att mer specifika investeringar ökar transaktionskostnaderna 
(Glauco et al.,  2010, s. 657-658). Detta härleds till mer omfattande styrelsemekanismer 
vilka måste användas för att säkerställa transaktionens fortlevnad (Skjøtt-Larsens et al., 
2007, s. 87).  
 
Vid en specifik investering finns även risken att en part blir bunden till transaktionen 
vilket ger upphov till möjligheter om opportunistiskt beteende. Detta beror av en ökad 
förhandlingsmakt för den ena parten och en beroendeställning att befinna sig i 
transaktionen för den andre. (Klein et al., 1978, s. 298-300) Om det krävs gedigen 
kunskap kring den operativa driften av ett reservdelslager blir det svårt att snabbt kunna 



	   20	  

ändra till en ny leverantör. Risken uppstår till följd av omställningsprocessens tidslängd 
och komplexitet där det kontrakterade företaget är beroende av reservdelsflödets 
fortsatta operativa drift. Situationen blir kännetecknat av en monopolstruktur där ena 
parten upplever en osäker ställning i relationen. Essentiellt blir att utforma kontrakt med 
syfte att reducera möjligheten ofördelaktigt beteende om att kunna utnyttja en potentiellt 
uppstående monopolsituation. Möjligheter finns även att reducera de specifika 
investeringarna för att på så sätt minska transaktionskostnaderna. Detta sker genom att 
erbjuda mer standardiserade reservdelar för att reducera de speciella beställningarna och 
därför behovet om personalens know how. (Klein et al., 1978, s. 298-300) 
 
Samtidigt påverkar, utöver tillgångens specificitet, även osäkerheten och frekvensen 
kostnaderna i en transaktion. Osäkerhet är ett begrepp vilket är svårt att definiera men 
uppkommer av svårigheten att inte kunna fastställa korrekta sannolikheter av framtida 
scenarion. (Slater & Spencer, 2000, s. 74) För branscher med likartad struktur som 
reservdelsbranschen är oklarheter i framtida säljvolymer den form av osäkerhet vilket 
påverkar transaktionskostnaderna i störst omfattning. Osäkerhet kan inte försvinna av 
införandet av styrelsemekanismer utan endast minimeras vid valet av rätt kontrakt 
(Slater & Spencer, 2000, s. 73). Då högre osäkerhet skapar svårare kontrakt bidrar det 
till en högre transaktionskostnad(Slater & Spencer, 2000, s. 73). För att reducera 
osäkerhet i reservdelsstrukturer kan verktyg användas exempelvis genom kvalitativa 
prognoser vilket därigenom reducerar osäkerheten kring efterfrågan och behovet av 
lagerutrymme.  
 
Frekvensen i antalet transaktioner påverkar på olika sätt. Frekvensen mellan två parter 
skapar vid flertaliga transaktioner incitament för att minimera det opportunistiska 
beteendet även om det saknas formella kontrakt. Detta eftersom upprepande 
transaktioner skapar grund för ett relationsbyggande parterna i mellan då båda har en 
vinning av ett fortsatt utbyte. Samtidigt är transaktioner med hög frekvens möjliga att 
producera i egen regi då företaget är mer beroende av den transaktionen. (Williamson, 
1981, s. 168-1572) 
 

3.2.3	  Hur	  transaktioner	  ska	  styras	  för	  att	  skapa	  effektivitet.	  
 
Utifrån transaktionskaraktäristika försöker transaktionsteorin klargöra då det är optimalt 
att outsourca en funktion. TCE rekommenderar att aktiviteter, vilka är specifika i sin 
karaktär och har en hög osäkerhet samt ofta sker, är mer anpassade för att drivas i egen 
regi (Glauco et al., 2010, s..657-661). Då området och situationen är företagsspecifik 
kan samtidigt teorin inte ge några absoluta svar på då det är rätt eller fel att använda en 
outsourcing strategi för ett reservdelslager. Viktigt är dock att förstå vad som skapar 
effektivitet, synonymt med framgångsrik kostnadsreducering (Glauco et al., 2010, 
s..657-661). 
 
För att undersöka de aspekter vilka påverkar effektiviteten inom outsourcing studerades 
transaktionskaraktäristika och beteendekaratäristika i 969 tillverkande enheter i 17 
länder. Slutsatserna blev att kontraktets utformning och parternas tillit till varandra i 
transaktionen har störst påverkan huruvida en outsourcing lösning fungerar som 
planerat. (Yang et al., 2012 s. 4462-4463) Kontrakt kan skapa ekonomisk tillit 
exempelvis genom att bötesstraff utfärdas ifall ena parten inte uppfyller vad som 
utlovats. Att bygga relationer visade sig samtidigt vara en bättre strategi då det gav 
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upphov till en högre grad av tillit. En bra relation skapade även lösningsorienterad 
fokusering, samarbete och informationsdelning vilket minimerar 
transaktionskostnaderna. (Yang et al., 2012, s.4462-4468) Glauco et al. (2010, s. 657-
658) menar att relationsbyggande även bidrar till minskad opportunism och att formella 
strukturer då inte blir lika nödvändiga. Reduktionen av kostnader till följd av 
relationsbyggande är till största del sådant som hänförs till ex post kostnader exempelvis 
hantering av dispyter. Vid osäkerhet och då en tillgång har hög specificitet visade tillit 
och förtroende hög signifikans av reducerade transaktionskostnader (Glauco et al., 
2010, s. 657-658). Förtroende kan samtidigt delas upp i tre dimensioner för att 
ytterligare förstå dess innebörd. 
 

• Kontraktsförtroende 
• Kompetens förtroende 
• Goodwill förtroende 

 
Vid kontraktsförtroende så förväntar sig parterna att det som kontrakterats kommer att 
upprätthållas. Kompetensförtroende avser att parterna har tillit till varandra att 
uppgifterna kommer att utföras på ett professionellt sätt. Goodwillkompetens är mer 
diffust och syftar till viljan för parterna att gå ett steg längre än vad som behövs för att 
uppfylla kontraktet. Exempelvis kan detta innebära att leverera en bättre service än 
behövd vid speciella fall. Goodwill förtroende är viktigt då processerna inte är 
standardiserade utan kraven är diffusa samt att det råder stor osäkerhet. (Skjøtt-Larsens 
et al., 2007, s. 90) Samarbetet bidrar till större möjlighet om att skapa 
konkurrensfördelar gentemot konkurrenter där parterna tillsammans kan reducera 
osäkerheten och transaktionskostnaderna (Skjøtt-Larsens et al., 2007. s. 91).    
 

3.3.1	  Strategisk	  inriktning	  
 
Inom teorin för outsourcing ur det strategiska perspektivet råder enighet om att 
organisationer inte bör outsourca aktiviteter vilka bidrar till strategiska 
konkurrensfördelar (Karthikeyan et al., 2011; Barthelemy, 2003; Belcourt, 2006; Bettis 
et al, 1992; Cooke et al, 2005; Cook, 1999; Shen, 2005; Quinn and Hilmer, 1994; 
Prahalad and Hamel, 1990;). Ulrich (1998, s. 124-134) menar att aktiviteter vilka inte 
tillhör kärnaktiviteterna eller är standardiserade och därför enkelt kan bli replikerade av 
konkurrenter är resurser som inte ger upphov till konkurrensfördelar och därför är mer 
lämpliga att outsourcas. Reservdelsstrukturen måste därför utvärderas utifrån huruvida 
det är en kritisk komponent i företagsstrategin. Reservdelar är kännetecknat som en 
servicetjänst med krav om hög leveransprecision och god tillgänglighet (Wagner et al., 
2012, s. 68-69). Om företaget marknadsför sig som duktiga inom detta område blir en 
outsourcingstrategi mer riskfylld utifrån att kontrollen över funktionen överlämnas till 
en tredje part. För att avgöra strategiska konsekvenser använder teorier inom området 
sig av modellerna av Resource Based View- (RBV) och Kärnkompetens för att tydligare 
klargöra outsourcingens effekter. (Karthikeyan et al., 2011, s. 87-89) 
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Figur	  3.	  Egen	  modell	  över	  strategiperspektivet	  

3.3.2	  Resource	  based	  view	  
 
Den centrala utgångspunkten för resursbaserat perspektiv (RBV) bygger på förståelsen 
om varför vissa företag presterar bättre jämförelsevis dess konkurrenter (Barney, 1991). 
Teorin belyser att de delar som verksamheten utför på ett överlägset sätt i förhållande 
till dess konkurrenter bör ske internt (McIvor, 2009, s. 47). RBV kan därigenom 
användas för att förstå vilka resurser som bör bedrivas internt samt vilka resurser som 
kan erhållas genom avtal med andra marknadsaktörer (Silverman, 1999, s. 1110-1113). 
Att fastställa hur organisationens aktiviteter förhåller sig till konkurrenterna är därför en 
viktig fråga för organisationer i planeringsfasen av ett outsourcingbeslutet (McIvor, 
2009, s. 53).  
 
RBV ser företaget som en uppsättning av resurser och förmågor vilka bör bedömas 
utifrån hur de förhåller sig till företagsstrategin (Grant, 1991, s. 116-117). Om 
reservdelar ingår i företagets konkurrensstrategi bör de behandlas som en resurs lämplig 
att hantera internt. 	  
 

I studien av Barney (1991, s. 105-106) kring RBV belyses resurser och dess kapacitet 
som en källa till konkurrensfördelar om de är värdefulla, sällsynta, ej imitationsbara och 
ej substituerbara.   

• Barney(1991, s. 106) menar att en resurs endast kan vara en konkurrensfördel om 
resursen är av värde för företaget. För reservdelsfunktionen ska resursen betraktas 
som värdefull om den skapar möjligheter för företaget att utveckla strategier. 
Barney(1991, s. 106) konstaterar att resursen skall bidra till att företaget gör rätt 
saker och att aktiviteterna utförs på rätt sätt. Reservdelars värde kan vara viktigt 
beroende på dess ställning i företaget, det vill säga hur de prioriteras. 
 

• Barney(1991, s. 106-107) menar att bortsett från att vara värdefull, måste resursen 
vara sällsynt. Om många företag, vilka agerar på samma marknad, har resursen i 
besittning är den inte längre att betrakta som en konkurrensfördel. Forskaren menar 
vidare att företag kan då inte erbjuda något unikt till sina kunder. Hur sällsynt en 
reservdelsfunktion bör vara för att nå konkurrensfördelar är samtidigt svårt att 
precisera.  

Strategi	  

RBV	  

Värdefull	   Sällsynt	  

ej	  imitationsbar	   Subistuerbar	  

Kärnkompetens	  

Attrahera	  Qlera	  
marknader	  

SigniQikana	  
fördelar	  

Svår	  att	  imitera	  
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• En resurs är ej imitationsbar ifall den endast kontrolleras av ett företag (Barney, 

1991, s.107-108).  Konkurrensfördelarna uppstår ifall resursen är värdefull för 
organisationen och inte kan efterliknas av andra aktörer. Ett användbart 
mätinstrument för begreppet är om processen eller kunskapen är svår att beskriva 
och precisera. Enligt Barney, (1991, s. 107-108) ryms resursen inom kriteriet då det 
krävs extra god kompetens inom området eller är kännetecknat som ett socialt 
komplext fenomen. För reservdelsfunktionen blir detta synonymt med den kunskap 
och erfarenhet som finns i företaget. 
 

• Det sista kriteriet för att en resurs skall vara en konkurrensfördel är kravet på att inte 
vara substituerbar (Barney, 1991, s. 111). Även om resursen är värdefull, sällsynt 
och ej imitationsbar får den samtidigt inte kunna ersättas genom andra 
lösningar(Barney1991, s. 111-112). För reservdelsflödet blir effekten att priserna på 
dess produkter drivs till nivån av att den inte är en konkurrensfördel längre.  

Genom att studera varje kriterium kan reservdelsfunktionen utvärderas kring dess 
lämplighet för en outsourcing. Beslutet påverkar kapaciteten hos företag kring 
möjligheten att utveckla framtida förmågor och vara konkurrenskraftiga mot sina 
konkurrenter. För situationer där företagen saknar kapacitet att utveckla resurserna 
internt blir det mer lämpligt att outsourca (McIvor, 2009, s. 47). Enligt Grant(1991, s. 
133) är strategi, konkurrensfördelar, resurser och kompetenser något som binds samman 
för en effektiv lösning. Genom optimalt nyttjande av sammankoppling mellan resurser 
och kapacitet kan företaget utveckla strategier som leder till konkurrensfördelar.  

3.3.3	  Kärnkompetens	  
 
Begreppet "kärnkompetens" introducerades genom Pradhalad och Hamel (1990) artikel 
”the Core Competens of the Corporation”. Begreppets innebörd beskrivs i artikeln som 
den kollektiva kunskapen inom en organisation vilket koordinerar och utnyttjar 
produktionsfärdigheterna samt involverar flertalet teknologiska lösningar. Om en aktör 
inte har tydliga strategier eller målsättningar för hur kunskapen ska utvecklas internt 
finns risken om förlorade konkurrensfördelar. Många organisationer ser outsourcing 
som ett bra alternativ för att få tillgång till den nödvändiga kompetens vilket stärker 
företagets konkurrenskraft. Samtidigt, om den existerar i företagets struktur är det bäst 
att behålla den internt. (Prahalad & Hamel 1990, s. 84-91) Prahalad och Hamel(1990, s. 
84) menar på att det finns tre distinkta egenskaper som identifierar kärnkompetens: 
 
1. Kärnverksamheten skall skapa möjligheter att attrahera flera olika marknader. 

2. Kärnkompetens skall ge signifikanta fördelar till slutkunden. 

3. Kärnverksamhet skall vara svår att imitera för konkurrenterna. 

Därmed bör ett reservdelslager inte bara erbjuda en produkt till en specifik marknad 
utan även något som attraherar flera aktörer och kunder. Vidare ska 
reservdelsfunktionen ge fördelar utöver konkurrenternas erbjudanden samt även vara 
svår för andra konkurrenter att erbjuda.  
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Quinn och Himler (1994, s. 65-67) beskriver tre strategiska risker i samband med 
outsourcing avseende på kärnkompetens. Den första risken är att outsourcingen skapar 
en förlust eller försämrad utveckling av kompetens. Risken uppstår då företaget 
outsourcar funktioner som i ett framtida scenario bör utföras internt. Väsentligt är därför 
att företag utvärderar sina kompetenser och planerar för framtida målsättningar som 
överensstämmer med dess företagsstrategi. Risken kan även ge en förlorad 
flexibilitetförmåga över framtida förändringar. Nästa risk enligt Quinn och Himler 
(1994, s. 65-67) är förlorad genomgående kunskap inom organisationen, där förlusten 
uppstår i interaktionen mellan kompetenta människor. Kompetensen blir utspridd vilket 
försvårar samarbeten kring nya idéer om hur funktioner bäst kan optimeras. Tredje 
risken som Quinn och Himler (1994, s. 65-67) belyser är förlorad kontroll till 
underleverantören. Problematiken grundar sig i att en leverantörs prioriteringar 
eventuellt inte stämmer överens med beställarens. För företaget är det väsentligt att 
prioritera dess kärnkompetens vilket blir svårt ifall leverantören inte ser samma behov. 
Därför anses personlig kontakt och relationsbyggande som en viktig åtgärd att ta hänsyn 
till vid outsourcing. I och med en outsourcing av reservdelar är risken att kontakten 
försämras om prioriteringarna inte är likasinnade. 

  
3.4	  Faktorer	  som	  påverkar	  effektiviteten 

3.4.1	  Kontrakt	  	  
	  
Inom den teoretiska sfären finns många bidrag vilka studerat och analyserat det 
komplexa förhållandet mellan uppdragsgivaren och leverantören. Den gemensamma 
nämnaren som genomsyrar teorin är de ekonomiska problemen som vanligtvis uppstår 
eftersom kundens vinst är beroende av beteendet hos uppdragstagaren. Problematiken 
inom detta område är något som agentteorin belyser. Teorin uppkom utifrån studier 
kring situationer som uppstår då två eller flera parter delar på risken i en affärsrelation. 
(Eisenhardt, 1989, s. 58)  

Ofta råder skilda meningar kring risktagande vilket påverkar relationen mellan 
uppdragsgivaren och leverantören. Situationen går att exemplifieras med outsourcing av 
ett reservdelslager där leverantörens ambitioner påverkar resultatet i hänseende av 
kvalité och vinst. Fokuseringen i agentteorin är på kontraktets utformning och syftet är 
att försöka definiera det mest effektiva kontraktet mellan parterna. För att belysa detta 
utgår agentteorin från flera faktorer (Eisenhardt 1989, s. 58). Arbetsgivaren och 
leverantören strävar efter egen maximering där deras egen målsättning är passande dess 
affärsstrategi. Det kan vara komplicerat för arbetsgivaren att kontrollera vad 
leverantören bidrar till. I en affärsrelation finns det ett grundläggande problem med att 
arbetsgivaren inte har tillräcklig eller fullständig information om leverantören och dess 
prestation. (Eisenhardt 1989, s. 58) Jiang och Qureshi (2006, s. 53) diskuterar kring att 
arbetsgivaren och outsourcingleverantören strävar efter att fokusera på sin egen 
verksamhet och därför blir synen på risk olika mellan arbetsgivaren och 
outsourcingföretaget. Detta kan beskrivas utifrån att arbetsgivaren helst vill ha ett 
resultatbaserat kontrakt, vilket medför minimering av tidslängden. Vidare blir det även 
fördelaktigt då arbetsgivaren behöver använda färre resurser för att granska 
outsourcingföretagets presentation. I en relation finns det för och nackdelar för parterna 
därför bör arbetsgivaren ha målsättning i sin organisation och i kontraktet som liknar 
outsourcingleverantörens målsättning. Utkomsten blir därför att kontakt som utgår från 
resultat ses positivt av båda parter då det medför att outsourcingleverantören strävar mot 
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likande resultat som arbetsgivaren (Logan, 2000, s. 22).  

3.4.2	  Kommunikation	  i	  outsourcing	  
 
Välfungerande kommunikation inom ett företag är viktigt då regler, direktiv och 
förändringar effektivt måste kunna kommuniceras. Kommunikationsprocessen beskriver 
hur sändarens budskap uppfattas olika beroende på mottagarens möjlighet att ta emot 
meddelandet. Påverkande faktorer är olika störningsmoment vilket hindrar budskapets 
mening att komma fram. (Bloisi et al., 2007, s. 360) 
 
Vid outsourcing förändras kommunikationsflödet och försvårar koordinationen mellan 
företagen. I en studie av Srikanth och Puranam, (2011, s. 857-873) baserad på 17 
företag i Indien och 126 kommunikationsprocesser, belyses de konsekvenser som 
uppstår till följd av förändringar i kommunikationen vid en outsourcing. Resultaten 
visar organisatoriska problem, exempelvis försämrad kvalitet, lägre produktivitet och 
misslyckande att utföra uppgifter som uppstående risker, ifall kommunikationen mellan 
parterna är otillräckliga. Vidare finner Srikanth och Puranam (2011, s. 868) att om 
kunskapen inom en process inte enkelt kan överföras utifrån tydliga instruktioner 
reduceras effektiviteten. Faktorer som påverkar är kommunikationsverktyg och 
relationer mellan parterna. Detta medför därför att det är viktigt att ta hänsyn till denna 
faktor vid en outsourcing av ett reservdelsflöde.  Om dessa faktorer är otillräckliga blir 
konsekvenserna missförstånd om hur, när och vad som måste prioriteras och 
genomföras (Klein, 2007, s. 619-620). 
 
Utifrån studier av 91 relationer inom olika logistikfunktioner visades reduktionen av 
störningar som ytterst väsentligt för situationer kännetecknade av en osäker efterfrågan 
samt krav på snabb leverans. Vidare framkom även att information ska kunna meddelas 
snabbt mellan parter utan dröjsmål för att uppnå en effektivitet inom logistiken. (Klein, 
2007, s. 619-620) Studiens resultat är applicerbara på en outsourcingsituation av ett 
reservdelslager då kraven är jämförbara med en logistikfunktion.  
 
Att reducera störningsmomenten blir därför viktigt för att möjliggöra en effektiv 
outsourcing. Studier av Tushman och Nadler, (1978, s. 615-618) illustrerar två viktiga 
förutsättningar för upprättandet av en bra kommunikation. Även om tankegångarna är 
från 1978 och utvecklingen inom kommunikation anses revolutionerad genom IT-
utvecklingen så är tankegångarna applicerbara då de används inom dagens forskning 
(Srikanth & Puranam, 2011, s. 850).  
 
 
1.   Uppgifter och processer ska vara standardiserad för att kunna uppnå 

koordination.  

2. Möjligheter måste skapas till en två-vägskommunikation för alla berörda parter i 
affärsrelationen i syfte att skapa förtroende om att budskapen kommer fram och 
uppgifter utförs enligt instruktion. 

 
Genom IT teknologins utveckling har Tushman och Nadlers (1978, s. 615-618) andra 
punkt givits bättre förutsättningar att åstadkommas. Via IT-verktyg finns goda 
möjligheter till ett utvecklat kommunikationsflöde där företag kan synkronisera 
systemen mellan varandra, vilket reducerar störningsmomenten (Klein et al., 2007, s. 



	   26	  

619-620). Ifall reservdelslagret är kännetecknat av en snabbt fluktuerande efterfrågan 
blir det viktigt att kommunikationsverktyg finns. Sändaren har då möjlighet att effektivt 
kommunicera en ökad efterfrågan vilket gör att den mottagande parten kan hantera 
situationen på ett optimalt sätt. För att möjliggöra detta krävs dock relations-specifika 
investeringar och ett synkroniserat informationsflöde. Även om resultatet skapar 
förbättrade kommunikationsflöden är det samtidigt något som är kostnadskrävande och 
bidrar till inlåsningseffekter parterna i mellan (Day, 2000, s. 28-29). Viktigt är därför att 
klargöra relationens längd för att förstå då det är optimalt med dessa typer av 
investeringar (Day, 2000, s. 28-29). 
 
I avseende på första punkten menar Tushman och Nadler (1978, s. 615-618) att 
processer som är standardiserade lättare kan kommuniceras. Missförstånd blir inte lika 
vanligt förekommande inom ett reservdelsflöde ifall det endast finns en typ av 
produktlösning för varje problem eller om leveranssätten är förutbestämda.    
 
Klein (2007, s. 620) belyser det väsentliga med att se mottagaren av kommunikation 
som en partner. Studien av Zaheer et al (1998, s. 141 - 159) visar att om tillit mellan 
parter finns, reduceras störningsmomenten, vilket bidrar till att informationen enklare 
kan kommuniceras. Sedermera skapas även förbättrat förtroende och risken för 
konflikter minskar, vilket leder till en bättre samarbetsgrad. Att sändare och mottagare 
litar på varandra är även en förutsättning för att strategisk information kan utbytas. 
Utbytet av strategisk information innebär ett värde för båda parter då det förenklar 
framtida beslut om kapacitetsbehov och nödvändiga investeringar. Genom att 
kommunicera framtida prognoser skapas även förutsättningar att leverera en bättre 
service till kunden. Detta stärker båda parters konkurrensfördelar och ger ytterligare 
fördelar som utveckling av bättre serviceförmågor. (Seidmann & Sundararajan, 1997, s. 
117-128) 

                                                                             

3.3.3	  Organisationsförändring	  
 

En förändring möter oftast former av motstånd vilket problematiserar processen 
(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 418). Individers attityd till förändring är samtidigt olika, 
där vissa ser det som en drivkraft till utveckling medan andra ser problemen och blir 
motståndare. Många anställda vill främst veta exakt vad som förväntas av dem vilket 
medför svårigheter att utföra sitt arbete ifall en förändring är nära. 

Anledningarna till en organisationsförändring är mångfacetterade och berör exempelvis 
ekonomiska problem, nya konkurrenter på marknaden och/eller effektiviseringar. 
(Jacobson, 2005, s. 61-69). Omfattningen på förändringen påverkar samtidigt 
svårighetsgraden att genomföra processen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 417-
418).  Begreppet kategoriseras därför i teorier utifrån dess komplexitet samt omfattning 
för att förstå uppkommande konsekvenser. Bruzelius & Skärvad (2004, s. 417-418) 
kategoriserar detta genom inkrementella- och strukturella förändringar. Inkrementella 
avser förändringar vilka sker med mindre risk och omfattning exempelvis successivt 
förbättrade processer. Strukturella förändringar är motsatsen och berör sådant vilket 
förändrar företagets strategiska inriktning och/eller organisationsform. Förändringen 
innebär större risk att möta motstånd men kan samtidigt innebära nya 
konkurrensfördelar. För outsourcing av ett reservdelslager är funktionens innebörd för 
organisationen beroende av hur förändringen kan kategoriseras. Kommer det skapas nya 
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möjligheter för ändrade strategier innebär det att förändringen kategoriseras som 
strukturell. Strukturella förändringar innebär större risker för att möta motstånd av 
anställda.  

Termen motstånd mot förändring är frekvent använt inom forskning kring 
organisatoriska förändringar. Vanligtvis används begreppet som en förklaring till varför 
storskaliga förändringar inom teknik, produktion eller rutiner inte uppnår dess 
förväntningar (Oreg, 2006, s. 73-101). I studien av Oreg (2006, s. 73-101) om 
organisationsförändring, utförd på 800 anställda inom försvarsväsendet, testades 
modeller för att hitta underliggande orsaker till motstånd av förändringar. 
Undersökningen granskade både situationen och de anställdas personligheter för att se 
vad som skapar motståndet. Resultatet visade att vissa anställda såg mer positivt 
gentemot förändringen, medan andra hade en mer negativ inställning. Orsaker till 
negativa attityder kunde härledas till de som hade en stor sannolikhet att uppleva 
negativa reaktioner efter en implementering och därför valde att motarbeta 
organisationsförändringen. Studien visade även att anställdas inställning till 
förändringen påverkades av huruvida övrig personal ställde sig mot 
organisationsförändringen. Orsaken ansågs vara om andra anställda visade en negativ 
inställning till förändringen så tenderade denna spridda sig mellan de anställda. 
Individernas förmåga att kunna påverka förändringen korrelerade samtidigt negativt 
med motsättning av förändringen.  
 

3.5	  Sammanfattande	  modell:	  
 
Modellen nedan är det ramverk, vilket kommer ligga till grund för vår empiriska 
inhämtning. Studien syftar till att belysa outsourcing utifrån en fokusering på 
ekonomiska och strategiska faktorer i kombination med de element som ger upphov till 
risker och lyckade effekter för strategin.  
 
I inledningen av vårt teorikapitel har vi belyst varför outsourcing av ett reservdelslager 
måste studeras utifrån många aspekter och inte enstaka moment. Resonemanget om 
strategins diversifierade konsekvenser har sedan illustrerats med vanligt förekommande 
motiv av forskare inom outsourcing. Dessa har för denna studie kategoriserats inom vår 
teoretiska referensram under Ekonomi och Strategi. 
 
I kostnadsaspekternas inledande del belyser vi möjligheterna om stordriftsfördelar och 
ökad kostnadskontroll. Därefter studerar vi området mer detaljerat om vad som faktiskt 
ger upphov till kostnader under ett utbyte. Detta sker utifrån transaktionsteorin vilket 
både illustrerar sådana kostnader som skapas innan, under och efter att en transaktion 
sker. Transaktionsteorin bedöms utifrån beteende- och transaktions karaktäristika vilket 
ger upphov till kostnads konsekvenser för outsourcing av ett reservdelslager. Vi 
kommer bedöma transaktionskaraktäristika genom att bedöma frekvensen i reservdelars 
leveranser, efterfrågans osäkerhet samt funktionens specificitet.  
 
Inom fokuseringen för de Strategiska faktorerna inleds resonemanget utifrån flexibilitet 
och kompetens. Resonemanget bygger på flexibilitetens olika former för att undersöka 
då det är nödvändigt att ta aspekten i beaktning. Utöver detta diskuteras möjligheten till 
att erhålla expertkunskap om detta är ett behov för företaget. En fördjupning inom 
fokuseringen av strategi görs genom att studera modellerna RBV och kärnkompetens 
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vilka är frekvent använda inom teorin för outsourcing. Enligt teorierna lämpar sig vissa 
resurser och funktioner inom företaget bättre för en utkontraktering. Båda modellerna 
värderar funktionens strategiska innebörd för organisationen men utifrån olika 
tillvägagångsätt. Kärnkompetensmodellen ser till huruvida funktionen är en 
konkurrensfördel och en viktig del för företaget. Bedömningen utgår ifrån tre kriterier; 
möjlighet att attrahera flera marknader, skapa signifikanta fördelar till kunden och dess 
svårighet att imitera. Faller reservdelsfunktionen inom dessa områden anser teorin för 
kärnkompetens att resursen bör behållas inom företaget. På samma sätt som för det 
resursbaserade synsättet är svaret inte enkelt ja eller nej. Istället måste en 
helhetsbedömning genomföras utifrån risker och möjligheter. Inom resursbaserat 
synsätt värderas en funktion utifrån fyra karaktäristika; värde, ej imitationsbar, sällsynt 
och ej substituerbar. Begreppen ska ställas i relation till framtida strategier inom 
företaget och branschens konkurrenter. Ryms resursen inom dessa kategorier 
argumenterar teorin för att behålla den inom verksamheten. Samtidigt, om strategin inte 
existerar för funktionen kan en outsourcingleverantör, vars kärnkompetens är inom det 
affärsområdet, vara det mest optimala tillvägagångsättet. 
 
Vad som sedan ger upphov till effektivitet och lyckade outsourcing implementeringar är 
något vi valt illustrera utifrån tre aspekter: Kommunikation, Organisationsförändring 
samt Agent teori. Är kommunikationsverktygen bristfälliga samt om produkterna, 
processerna och leveranssätten inte är standardiserade blir det svårare att lyckas med 
outsourcing av ett reservdelslager. Agentteorin ser till risken och målsättningen där 
relationen mellan företaget och underleverantören påverkar. Är kontraktet optimalt 
utformat reduceras dock dessa möjligheter. Organisationsförändringen belyser risken 
med att anställda antar en negativ inställning till förändringen och motsätter sig den nya 
organisationsformen. Detta kan sprida en negativ inställning inom företaget.  
 
Ovanstående resonemang illustreras i följande modell (figur 4): 
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Figur	  4.	  Beskrivande	  modell	  över	  den	  teoretiska	  referensramen	  

	   	  

Kostnad	  

Effekter	  
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RBV 
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Beteendekaraktäristika 
- Oppertunism 
. Bunden rationalitet 
Transaktionskaraktistiksa 
- Tillgångens specificitet 
- Frekvens 
- Osäkerhet 
Effektivitet 
- Relationsbyggande 
- Kontrakt 

Kärnkompetens 
- Atthera flera marknader 
-Sigifikanta fördelar 
- Svår att imitera 

Organisatiosnförändring 
Strukturella 
- Förändringbenägenhet 
- Motstånd  

Kontrakt(agentteori) 
- Målsättning 
- Riskbenägenhet 
	  

Kommunikation  
- Relationsbyggande 
- Standardiserade produkter  
- Integrerade system 

Konsekvenser	  
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4.	  Tillvägagångsätt	  
	  

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse hur vi praktiskt genomfört studien. 
Inledningsvis presenteras valet av företag och studiens respondenter. Vidare beskrivs 
utformningen av intervjuguiden, vår roll i insamlingen av det empiriska materialet, 
etiska utgångspunkter och metodkritik. Avslutningsvis klargör vi hur det empiriska 
materialet analyserats. 

	  4.1	  Fallstudie	  –	  Val	  av	  företag 
 
Studien sker på uppdrag av Ålö AB där det empiriska materialet inhämtats från dess 
kontext. En fallstudie är lämplig då forskarna vill studera ett fenomen i en specifik 
kontext vilket är relevant till det valda studieområdet (Yin, 2007, s. 31). Då vi 
undersöker möjliga konsekvenser vid outsourcing av ett reservdelslager blir Ålös 
situation passande utifrån företagets önskemål om att undersöka potentiella 
konsekvenser vid genomförandet av en outsourcing. Vidare visar Ålö ett engagemang 
om att leverera rättvisande uppgifter genom att vara tillmötesgående och avsätta tid för 
frågor med viljan att få ett sanningsenligt resultat.  

Valet av företag och kontext är samtidigt styrt av egna bedömningar och karaktäriserat 
av ett icke-sannolikhetsurval. Även om Ålö visar engagemang så begränsas 
representativiteten för resultaten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Valet av metod 
innebär att företaget och dess möjliga respondenter inte valts utifrån 
sannolikhetsprinciper (Bryman & Bell, 2005, s. 124). Generaliserbarheten blir 
därigenom starkt beroende av vår bedömning att välja Ålös kontext som passande för 
studieområdet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95). Samtidigt, på grund av studiens 
kvalitativa inriktning, är syftet inte att söka generaliserbarheter utan öka förståelsen 
inom området (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Ett icke-sannolikhetsmässigt urval har 
därför bättre skapat förutsättningar för att anpassa oss till företaget och få passande 
information för det studieområdet och problemområde som studien baseras på. Vidare 
är en fallstudie att föredra då djupare kunskap inom området eftersöks (Bryman & Bell, 
2005, s. 71).   

	  4.2	  Val	  av	  respondenter	  
	  
Vid en implementering av en outsourcingstrategi är konsekvenserna beroende av 
företagets situation. Lösningen och begreppet är komplext där flera processer än de som 
faktiskt ingår i lösningen, kan påverkas. Att isolera och försöka hitta de potentiella 
konsekvenserna vid en outsourcing kräver därför att respondenter med god kunskap 
inom olika områden i företaget får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Detta ger en bredd 
i informationen och därigenom ett bättre forskningsresultat (Holme & Solvang, 1996, s. 
104). Eftersom studien endast genomförs på Ålö är det essentiellt, i syfte att ge studien 
en hög sannolikhetsnivå, att vi får kontakt med samtliga av dessa respondentområden. 
De väsentliga kriterierna för urvalet är att skapa största möjliga informationsinnehåll 
genom att försäkra oss om den största möjliga variationsbredden i urvalet. Vidare är det 
också viktigt att respondenterna väljs på grunder av dess kunskap inom området för att 
kunna bidra med konkreta åsikter i frågan (Holme & Solvang, 1996, s. 104). De 
områden vi valt för studien, marknad, produktion, HR, inköp och teknisksupport är de 
som främst blir påverkade av en outsourcing av reservdelslagret. Personerna vi valt för 
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studien är alla lokaliserade i Umeå eller Brännland där de strategiska besluten fattas. 
Antalet personer inom områdena är till antalet inte tillräckligt många för att ett 
sannolikhetsurval kan användas inom ramen för de nämnda kriterierna, vilket annars 
hade gett en högre sannolikhet (se tabell 2). Istället använder vi ett bekvämlighetsurval 
för att kunna täcka in alla de områden som en outsourcinglösning kommer att påverka. 
Nedan följer en översikt av våra 11 intervjuer där funktionerna visas efter vad 
respondenten tillhör. 

Funktion Datum Längd 

Inköp 22/4-13 62 min 

Produktion 22/4-13 40 min 

Marknad 23/4 -13 56 min 

Tekniksupport 24/4-13 67 min 

Marknad 24/4-13 42 min 

Marknad 23/4-13 45 min 

HR 24/4 - 13 35 min 

HR 24/4-13 35min 

Marknad 26/4-13 74 min 

Inköp 29/4-13 45 min 

Inköp 10/5-13 57 min 

Tabell	  1.	  Information	  om	  intervjuerna	  

Även om ett bekvämlighetsurval inte är att anse som statistiskt säkrast är detta inte det 
centrala syftet i en kvalitativ studie (Holme & Solvang,1996,s.101). Vi vill istället skapa 
ytterligare förståelsen för fenomenet outsourcing inom en reservdelsfunktion.  
 
Storlek på intervjufunktionerna  Avseende strategisk kunskap 
Marknad 12  
Produktion 8 
HR 4 
Inköp 9 
Tekniksupport 2 
Tabell	  2.	  Information	  om	  funktionerna	  

4.3	  Bortfall	  
 
Studien har haft två bortfall av respondenter från funktion produktion då dessa personer 
inte återkopplade till oss vid förfrågningen om en intervju. Personerna kan ha missat 
vårt mail som skickades ut, varför vi försökte kontakta dem under flera tillfällen utan 
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lyckat utfall. Vi anser att forskningsfrågans karaktär kan ha varit bidragande till 
bortfallet då outsourcing tenderar att ses med en negativ inställning. Detta kan grunda 
sig i de två respondenternas funktions arbetsområde befinner sig nära produktionen, 
vilka i detta fall påverkas främst av en outsourcing. Bortfallet kan ha påverkat vår studie 
då vi missar viktig informationen kring denna funktions syn av en outsourcing av 
reservdelsfunktionen. Samtidigt har vi utifrån respondenten inom 
produktionsfunktionen delgetts information om funktionens inställning till detta. 
Problematiken blir dock att vi ej kan se några likheter eller skillnader inom samma 
funktion vilket medför en svaghet i studien. Respondenten uttryckte samtidigt även att 
åsikterna var representativa för andra inom produktionsfunktionen varför vi kunnat få 
en viss information om andras åsikter. 

4.4	  Kvalitativ	  data 
  
Magne-Holme och Solvang-Krohn (1996, s. 76) menar att metodvalet skall anpassas till 
problemområdet. Metoden vi använt för data insamling till studien är genom intervjuer. 
Den kvalitativa metoden för en logistik kontext diskuteras i Näslunds (2002, s. 355) 
studie. Forskaren menar att kvalitativ forskning behövs för att ytterligare belysa 
områdets komplexitet. Vidare förs resonemang av Näslund (2002, s. 355) att studier 
inom samma område inte alltid kan utgå från samma undersökningsmetoder för att lösa 
problem. Trots logistikens vanligt förekommande kvantitativa metoder anser vi valet av 
en kvalitativ metod och semi-strukturerade intervjuer som försvarbart. Intervjuer är ett 
effektivt sätt att samla kvalitativ data då det ger en djupare insikt i en situation än en 
enkätundersökning (Svensson & Starrin, 1996, s. 53-55). Valet av kvalitativa intervjuer 
grundar sig på att studiens syfte om att upptäcka företeelser vilket har inverkan på de 
konsekvenser som uppstår vid ett outsourcingbeslut.  

4.5	  Etiskt	  ställningstagande	  
  
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 356) är det viktigt att tänka på etiken när en kvalitativ 
studie genomförs, då en studie kommer påverka människorna som deltar (Holme & 
Solvang, 1997, s. 32). Vi har därför följt vetenskapsrådets krav på Information, 
Samtycke, Konfidentialitet och Nyttjande (Patel & Davidson, 2011, s. 62- 63). 
Vi informerade om studiens syfte och offentlighet i samband med förfrågan om 
deltagande. Vi förklarade också att respondenterna kunde välja att inte svara på frågor 
och att de var anonyma i sina svar. Samtidigt svarade alla respondenter på frågorna som 
vi ställde under intervjun även om frågan inte rörde deras eget arbetsområde. Vid 
intervjutillfället förklarade vi syftet med intervjun för att minimera missuppfattningar 
samt erbjuda en möjlighet för respondenten att avstå från intervjun. Vi frågade också 
respondenterna om vi fick spela in intervjun samt att det senare skulle återkopplas för 
att bedöma eventuella missuppfattningar kring det som framkom under intervjutillfället. 
Alla respondenter accepterade både att vi spelade in intervjun samt såg det väsentligt att 
de senare fick läsa genom materialet innan det publicerats.   

4.6	  Konstruktion	  av	  intervjumall	  
	  
Studiens frågemall konstruerades utifrån de teorier vilka är grunden för uppkommande 
konsekvenser vid outsourcing. Målet med våra intervjuer är skapa förståelse gällande 
Ålös uppfattning kring potentiella konsekvenser av en outsourcing. Samtidigt måste 
problemformuleringen kunna operationaliseras utifrån teorier med syfte att ge 
sanningsenliga resultat. Därför valde vi ett tillvägagångsätt där vi i största möjliga mån 
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utgick från tidigare använda frågor av andra forskare. Vi gick igenom alla teorier 
noggrant för att se vilka frågor vi bör ställa till Ålö för att operationalisera teorierna på 
ett adekvat sätt. 

Då vi vill skapa en bred bas av information kring respondenters åsikter utifrån ett 
problemområde vilket är kontextuellt och komplext, valdes en kvalitativ intervju. 
Metoden lämpar sig för vår studie då respondenterna måste ges möjlighet att kunna 
svara mer utförligt än ja och nej. Samtidigt behöver inte frågorna följas i en strikt 
planerad följd (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Tillvägagångsättet är passande enligt 
Magne-Holme och Solvang-Krohn (1991, s. 111) för kvalitativa forskare då en 
standardiserad frågemall lämpar sig bättre för en kvantitativ studie. Forskarna menar att 
frågorna för en kvalitativ studie ska kunna växlas mellan varandra ifall de för studien, 
blir bättre.  

Det finns två huvudsakliga former av kvalitativa intervjuer: Ostrukturerade och 
semistrukturerade. En semistrukturerad intervju behöver inte följas till dess exakta 
innehåll och följd, men måste samtidig behandla studiens alla områden. (Bryman & 
Bell, 2005, s. 362-363) Eftersom vi hade en tydlig bild över vad som vi ville ha svar på 
utifrån teorierna använde vi oss av en semistrukturerad intervju med teman. Till vissa 
frågor skapade vi följdfrågor för att erbjuda möjlighet till tydliggörande och därigenom 
förstå respondentens svar ytterligare. 

Frågorna ställda i den kvalitativa intervjun kan vara av olika slag (Bryman & Bell, 
2005, s. 371). Väsentligt är att frågorna utformas så att respondenten ges möjligheter att 
beskriva sin bild om de erfarenheter denne har kring studieområdet (Bryman & Bell, 
2005, s. 369). Våra frågor är varierade men med tydliga indelningar samt en röd tråd till 
varje teoridel för att göra det enkelt för oss vid tolkandet av informationen. Enligt 
Bryman och Bell (2005, s. 369) är det viktigt att forskarna inte ställer ledande frågor vid 
intervjuerna. Detta är något vi tagit hänsyn till i utformandet av frågor.  

Frågorna ska anpassas till studiens syfte och problemformulering samt de personer som 
ska intervjuas (Patel & Davidsson, 2011, s. 86). Innan vi genomförde intervjun 
granskades därför frågorna av en universitetsforskare, med god kunskap inom logistik, 
för att säkerställda dess akademiska och dess metodologiska korrekthet. Vid en 
kvalitativ intervju ska respondenten få inledande instruktioner (Johansson- Lindfors, 
1993, s.113).  Detta gjorde vi genom en inledande text som lästes upp på samma sätt till 
alla respondenter vilket förklarade studiens syfte och innebörd.  

Studiens deduktiva ansats ligger alltså till grund för uppkomsten av vår frågemall. Vi 
började med bakgrundsinformation för att leda respondenten in på området. Denna 
information ska samlas in enligt Bryman och Bell (2005, s. 369) även om det inte är 
specifikt undersökande frågor. Detta då vi får mer information om respondenten och 
därigenom enklare kan dra slutsatser om dess svar. Därefter har frågemallen delats upp i 
teman med varje enskild teoridel kopplat till varje tema. Slutligen avslutade vi med att 
alla respondenter fick chansen att tillägga något om outsourcing som de ansåg var 
viktigt vilket vi inte hade tagit upp under våra frågor. 
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4.6	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
	  
När vår intervjumall (appendix 2) var klar skickade vi iväg mail till de respondenter 
som vi valt ut som passande för studien. I mailet beskrev vi syftet med studien samt en 
kort information om hur intervjun skulle gå till och hur svaren skulle behandlas. Vi 
valde att inte skicka några frågor i förväg på de ämnen vi hade tänkt belysa utan bara 
om tiden vilket valts som passande för respektive anställd. Vi ansåg att detta skulle 
innebära en mer bekväm sinnesstämning samt att möjligheter till diskussion mellan 
anställda inte skulle ske. Detta då syftet med intervjun var att undersöka varje enskild 
respondents uppfattningar kring ämnet. Innan varje intervju berättade vi kortfattat vad 
studien behandlar samt att den råder under offentlighetsprincipen. Detta för att upplysa 
om att det som sägs kan komma att publiceras. Vi tydliggjorde därför att eventuella 
kostnader skulle omvandlas till procent.  

Vi var också noga med att förtydliga att respondenten skulle vara anonym och 
presenteras efter sin funktion i studiens sammanställande. Vi förtydligade även att 
svaren kommer sammanställas med andras åsikter inom samma funktion. Detta gjorde 
vi för att respondenternas skulle känna sig bekväma med frågorna och med situationen. 
Vi var även noga med att berätta innan intervjun startat att alla frågor inte var direkt 
kopplade till deras arbetsområde samt att de hade chansen att tacka nej till frågor om 
den ansågs stötande eller om de inte hade några tankar kring ämnet. Vi nämnde också 
att intervjun skulle spelas in. Jacobsen (2002, s. 166) anser att en inspelning kan 
innebära att forskaren kan koppla av eftersom denne är vetande att allt finns inspelat 
vilket förbättrar intervjuklimatet.  

En intervju formas utifrån en ömsesidig dialog mellan intervjuaren och respondenten i 
strävan efter en djupare förståelse (Patel & Davidson, 2011, s. 82). Därför är det viktigt 
att vi som intervjuare skapar en god stämning och dialog till respondenten. Intervjuarens 
roll skiljer sig från respondentens då denna skall föra intervjun framåt för att belysa ett 
forskningsproblem samt att få en ökad förståelse (Patel & Davidson, 2011, s. 82). I och 
med detta har vi vid varje intervju noga berättat för respondenten om studien och att vi 
vill höra dennes åsikter samt att respondenten inte behöver svara om den känner att 
någon fråga är stötande. Vid vissa tillfällen har vi fått förtydliga vår fråga då 
respondenten sett osäker ut eller har frågat om vi kan förklara frågan tydligare. Detta 
har minskat missförståndet mellan oss och våra respondenter. Samtidigt kan det ha gjort 
frågan ledande. 

Inledningsvis ställdes allmänna frågor om respondentens roll i företaget samt dennes 
tanke om outsourcing generellt för att underlätta en tolkning och skapa en personlig 
kontakt. Jacobsen (2002, s. 167) menar för att uppnå en hög kvalité på 
intervjumaterialet ska inte intervjun vara längre än 1,5 timme. Därför valde vi att avsätta 
en timme för varje intervju vilket vi också meddelade i vårt mail till respondenterna. 
Denscombe (2004, s. 99) menar att forskaren bör föreslå och komma överens med 
intervjupersonen om en tidslängd i förväg. Därför fick varje respondent själva ändra 
tiden i vår mailkonversation om de skulle ske någon invändning mot vårt förslag på tid. 
Varje intervju tog mellan 40-70 min, beroende på hur väl respondenten svarade på 
frågorna och till vilken utsträckning vi ställde följdfrågor. För att underlätta analysen av 
de resultat vi fått genom intervjuerna var vi under alla tillfällen båda närvarande, för att 
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kunna tolka och uppfatta allt på ett tillförlitligt sätt. Alla intervjuer skedde i Ålös lokaler 
vilket gjorde att antalet störningsmoment minimerades samt för att respondenten skulle 
känna sig bekväm i situationen. Dock blev en av intervjuerna störd av mycket prat i 
korridoren utanför, vilket kan ha påverkat vår uppmärksamhet om vad respondenten sa 
just för tillfället. Ett annat störningsmoment som skedde var att en annan respondents 
mobil ringde under intervjun. Möjligtvis kunde vi ha minimerat denna risk med att 
påpeka från början att mobilen skall vara avstängd, men vi ansåg att det var viktigt att 
respondenten kände sig bekväm med oss som intervjuare. Därför ville vi inte börja med 
att ställa krav utan att vara tacksamma för att dessa personer avsätter arbetstid till vår 
studie.  

4.7	  Transkribering	  av	  Intervjuer	  
Som tidigare beskrivet var vi tydliga med att intervjun spelades in. Vi berättade även att 
den kommer att transkriberas och skickas tillbaka till respondenten för att bekräfta, 
ändra eller ta bort sådant som ansågs olämpligt eller misstolkat. När väl intervjuerna var 
genomförda påbörjade vi arbetet med att transkribera. För att skapa förutsättningar för 
att transkriberingen skulle gå smidigt använde vi oss av ett transkriberingsprogram, 
Expressscribe. Bryman och Bell (2005, s. 377) menar att sådant som inte ger något 
bidrag går att utesluta vid transkriberingen.  Därför har vi valt att utelämna de ord som 
är att betrakta som utfyllnader. Men vi har varit noga med att avlyssna om 
respondenterna är säker i sina svar eller om de avger någon osäkerhet vilket kan ha 
betydelse för tillförlitligheten av studien.  Med detta tillvägagångsätt anser vi har 
minskat antalet subjektiva bedömningar samt misstolkningar av respondentens svar 
vilket därmed stärker studiens pålitlighet. Genom metodvalet av semistrukturerade 
intervjuer förekom många följdfrågor som inte var med i intervjumallen vilka vi även 
tog med i transkriberingen. De ämnen som inte rörde syftet med vår studie har i vissa 
fall utelämnats vid transkriberingen för att det inte svarar på studien eller är något som 
tillför syftet. Efter transkriberingen var klar skickade vi tillbaka materialet så att våra 
respondenter kunde godkänna, ändra eller ta bort sådant som vi misstolkat. 
Respondenterna inom alla funktioner utom HR förtydligade sina svar vilket minskade 
missförstånd mellan oss. HR valde att dra tillbaka flera av deras svar vilket framförallt 
har påverkat analysens del av organisationsförändringen i en outsourcing.  

4.8	  Access	  
Med access syftar vi till tillgängligheten i Ålö och till de funktioner vi ansåg lämpliga 
att intervjua. Vid utförandet av en fallstudie är det av stor vikt att ha en kontaktperson 
med kunskap och tillräckligt inflytande i företaget. Detta för att personen ska kunna ge 
tillgång till rätt personer och data. Med rätt personer avser de som kan vara av intresse 
för studien att intervjua samt har djupgående kunskap inom området och ger bidrag till 
studien. I vår studie har vi haft stor hjälp av vår kontaktperson som ansvarar för inköpen 
av reservdelar inom organisationen. Den insynen och kunskapen om reservdelsflödet 
har bidragit till att vi snabbt fått en förståelse för komplexiteten i funktionen samt vilka 
personer som den berör. Utifrån de krav vi ställt har denne förmedlat kontakter till oss. 
Från Ålös sida har de respondenter vi kontaktat varit villiga att ställa upp på intervju 
och tagit sig tid boka lämpliga rum att utföra intervjun i.  

4.9	  Metodkritik	  
	  
Utifrån att vi endast valt att utföra en kvalitativ studie på Ålö för att se vilka 
konsekvenser som kan ske vid en outsourcing kan det finnas brister i studiens resultat. 
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Bryman och Bell (2005, s. 318) menar att kvalitativa studier ofta kritiseras för att vara 
subjektiva. Vidare är kvalitativa studier oftast ostrukturerade och beroende av 
forskarens vetskap om det som studeras. Det kan därför vara svårt att replikera en 
kvalitativ studie (Bryman & Bell 2005, s. 319). Vårt metodval av intervjuer hade kunnat 
kompletteras av exempelvis en enkätundersökning, vilket därmed skulle skapat en bättre 
helhetssyn.  

I en kvalitativ studie är forskaren det viktigaste verktyget för kvalitén kring 
genomförandet. Det finns därmed en risk att forskaren påverkar resultatet genom sitt 
agerande (Jacobsen, 2002, s. 144). Vi har försökt ha detta i åtanke och därför strävat 
efter ett neutralt förhållningssätt när vi utfört våra intervjuer. Genom att båda deltagit i 
samtliga intervjuer har alla respondenter blivit bemötta på samma sätt och givits samma 
förutsättningar. Vi valde att inte skicka ut våra frågor i förväg för att få varje enskild 
respondents åsikter, vilket är ett tillvägagångsätt som samtidigt rymmer vissa nackdelar. 
Då frågorna är öppna med svar från respondenten som ska baseras utifrån tidigare 
upplevelser av outsourcing medför det att respondenten måste ta ställning till hur 
tidigare åtgärder påverkat företaget idag. Detta är något som kan vara svårt att ta 
ställning eller minnas under en intervju. Att skicka frågorna i förväg hade därför kunnat 
ge en mer detaljerad bild. Vi valde dock att inte göra så på grund av risken för att våra 
frågor då skulle diskuterats inom funktionen och istället för att få den enskilda 
individens åsikter hade svaret blivit grundat utifrån den samlade bilden av funktionen. 
För att undersöka att respondenterna gett den korrekta bilden erbjöd vi möjligheten att 
bekräfta och ändra på delar efter intervjun. Eftersom alla respondenter var anonyma 
visste de samtidigt inte vilka de kunde diskutera med efteråt gällande frågorna, något 
som speglades i att ändringarna inte var så många. 

Den kvalitativa data som vi fått fram har båda transkriberat samt analyserat vilket enligt 
oss leder till en högre objektivitet. Detta är viktigt eftersom båda skall vara insatta i 
datamaterialet för att kunna analysera dess utkomst. Det finns även en risk vi ställt 
ledande frågor som påverkat respondenten att svara på som vi förväntar oss. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 105) För att minimera denna utkomst har vi försökt att ställa öppna 
frågor för att ge respondenten en chans att svara ärligt utifrån dennes syn på 
outsourcing.  

När vi påbörjade vår analys av materialet insåg vi att våra frågor skulle ha varit mer 
tydligt ställda. Under intervjuerna insåg vi att våra frågor inte var lämpade för alla 
funktioner därför justerade vi frågorna utifrån varje funktion. Detta kan ha bidragit till 
att vi inte fick en heltäckande bild utifrån varje fråga som stöd till vår analys. Dock 
anser vi genom att intervjua verksamma personer inom ett företag i Ålös storlek finns 
en svårighet i att alla respondenter har uppfattning om varje del i ett reservdelsflöde. 
Därför valde vi istället att ändra frågan så att vi ändå fick en större samt en mer 
heltäckande bild av våra intervjuer.   
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5.	  Empiri 
Vi kommer i detta kapitel presentera resultatet av intervjuerna för Ålö AB,s olika 
funktioner. I kapitlet har vi valt att dela upp ämnena med underrubriker för att 
underlätta för läsaren i beskrivningen och vidare i analysen. Inledningen av kapitlet 
består av en företagsbeskrivning för att erbjuda en helhetsbild av organisationen och 
dess kontext. Kapitlet är sedan uppbyggt utifrån strukturen av teorins styckesindelning 
med ekonomi, strategi, organisationsförändring, risker (kontrakt), kommunikation och 
relationer. Relation, som inte har ett stycke i teorin, har fått ett eget avsnitt då det i stor 
utsträckning ingår inom både strategiska och ekonomiska konsekvenser. Vi har även 
gjort vårt upplägg genom att blanda åsikterna inom varje kategori för att kunna 
garantera anonymiteten. 

5.1	  Ålö	  AB	  

Företagets affärsidé är: ”Med stark närvaro på marknaden och närheten till våra 
kunder är vi bäst och snabbast att utveckla, producera och globalt marknadsföra 
frontlastare med tillhörande redskap för att maximera jordbrukstraktorns nyttovärde”  

Visionen är: ”kundens självklara val!” 

Ålö är världsledande inom sitt produktsegment och finns representerade på marknader 
där jordbruket är utvecklat till den grad att modernare traktorer används. Ålös produkter 
distribueras via nätverk bestående av dotterbolag/försäljningsbolag, importörer och 
stora traktortillverkare (OEM kunder). Nätverket spänner över 40 länder och förser 
återförsäljare med Ålös varumärken Quicke och Trima samt olika arbetsverktyg för 
frontlastare. Reservdelslagret i Umeå förser samtliga återförsäljare i nätverket och 
omfattar ca sex stycken heltidsanställda. Hela reservdelsflödet exklusive transporter 
sköts av Ålö själva idag. Vissa komponenter inom reservdelsflödet kan köpas i en 
fackhandel och andra måste vara speciellt utformade för Ålös frontlastare och kräver 
därför ritningar för att slutkonsumenten ska få rätt produkt. Dessa produkter erbjuds 
endast av Ålö idag. (Ålö, 2013) Viktiga marknader för Ålö är främst den Europeiska 
och Nordamerikanska. Företaget har två producerande enheter för frontlastare, belägna i 
Telford, USA och Brännland, Sverige. I övrigt finns cylinderproduktion i Umeå, 
verktygsproduktion i Kina och fundament tillhörande frontlastarna i Matha, Frankrike. 
(Y. Fredriksson, personlig kommunikation, 10 januari, 2013) 

	  5.2	  Presentationen	  av	  funktionerna	  

Nedan följer en presentation av de funktioner vilka intervjuats för vår undersökning av 
reservdelshanteringen. 

Inköp – Funktionen ansvarar för inköp av allt materiell till avdelningarna produktion 
och reservdelar. Inköpen styrs från Umeå och sker för samtliga av Ålös fabriker 
(Ningbo, Telford, Matha, Umeå, Brännland). Funktionen har en ansvarig inköpare för 
reservdelsflödet vilket rapporterar till inköpschefen. 
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Produktion Brännland – Fabriken i Brännland tillverkar frontlastare mot samtliga 
kunder i återförsäljarnätverket och är den största inom Ålö. Kunskapen inom 
produktionen kan generellt sägas är mycket god och mångårig. Inom produktionen ryms 
även reservdelslagret vilket befinner sig i samma produktionslokaler.  

Teknisk support – Ansvarar för alla tekniska frågor som uppkommer kring 
frontlastarna. Funktionen är lokaliserad i Umeå och utbildar återförsäljare i nya 
produkter inom reservdelar.  

Marknad – Marknadsfunktionen ansvarar för försäljning och marknadsföring av 
frontlastare och reservdelar mot importörer, dotterbolag samt OEM kunder. Via 
orderregistrering via affärssystemet alternativt mail/fax beställs reservdelar och 
frontlastare. Marknad ansvarar även för prognostisering och prissättning. 

HR – Funktionen ansvar för alla personalfrågor på företaget.    
 
5.3	  Synen	  på	  dagens	  flöde 

I dagsläget fungerar reservdelsstrukturen på ett tillfredställande sätt enligt samtliga 
avdelningar. Främst poängteras reservdelsfunktionens operativa del och dess goda 
kunskaper. Flertalet anställda inom reservdelsfunktionen har lång arbetslivserfarenhet 
inom Ålö och förstår därför inte bara distributionen av reservdelarna utan även hur 
komponenterna praktiskt fungerar på en traktor. Detta underlättar att delarna packas och 
emballageras korrekt samt att de kan kombineras på ett optimalt sätt. Möjligheten att ta 
delar från produktionslagret samt skicka dessa tillsammans med frontlastare till 
återförsäljare var också något som poängterades vara fördelaktigt i dagens flöde. Vidare 
anser inköpsfunktionen att den interna kommunikationen är god och att det finns en 
förståelse på vad som måste genomföras samt hur detta utförs inom 
reservdelsfunktionen. 

Samtidigt finns förbättringsmöjligheter inom reservdelsflödet där ledtiden mellan 
reservdelslagret och kunderna är något som genomsyrar kritiken. En respondent inom 
marknad uttrycker detta som ”Ska man ta en reservdel från Kina kan det ta sex till åtta 
veckor innan den vaskats fram. Då står bonden stilla på åkern med frontlastaren i 
marken” Utöver detta uttrycks även en bristfällig fokusering på funktionen från 
ledningsnivå ”Lite fokus läggs på reservdelar när vi utvecklar en ny produkt vilket är 
dåligt”. Detta är en aspekt som både inköps- och marknadsfunktionen tar upp i sin 
kritik mot dagens struktur. 

Ålös tillväxt ses av samtliga respondenter som mycket positiv där företaget anses gå en 
god framtid tillmötes. Etableringar på nya marknader är något som alla funktioner 
framhåller och poängterar som ett positivt inslag i framtiden. Detta är också något som 
är uttalat i Ålös företagsstrategi där expansion till nya marknader är ständigt intressant. 
En respondent i marknad illustrerar den positiva framtiden utifrån skiftande 
makrotrender och fortsatta urbaniseringar där fler människor flyttar in till städer. Något 
som medför att de kvarvarande verksamma jordbrukarna måste kunna försörja fler. 
Fördelen blir för Ålö att jordbruket måste effektiviserats för att klara förändringen i 
efterfrågan och därmed krävs en utvecklad jordbruksprodukt. Denna produkt finns inom 
Ålös segment.  
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5.4	  Motiv	  till	  outsourcing	  
	  
Inledningsvis i intervjuerna gavs möjligheten för respondenterna att berätta om vilka 
motiv de ansåg finns till att outsourca. Dessa skiljde sig mellan funktionerna men 
samtliga påpekade flertaliga motiv till att outsourca en funktion/verksamhet. Ålö har 
under de senaste åren genomgått en markant strategisk förändring där outsourcing varit 
ett betydande inslag. Utvecklingen illustreras av inköpsfunktionen: ”Förut hade Ålö en 
väldigt komplex produktion där vi bockade och svetsade alla detaljer. Idag har vi 
outsourcat dessa funktioner och sätter istället ihop komponenterna för att producera en 
färdig frontlastare” 

Inköp menar att det handlar om att låta andra företag utföra sådant som inte är en 
specifik Ålö verksamhet men även att få en bättre kostnadsstruktur då outsourcing 
erbjuder möjligheten att ”downsiza” vid sämre tider.  

I aspekten om ekonomi menade två av fyra av respondenter inom marknad att det kan 
ske kostnadsbesparing till följd av outsourcingen där en respondent uttrycker att 
”Långsiktigt handlar det om att tjäna pengar”. En annan respondent i marknad anser att 
det kan ge Ålö möjligheten att ”	   [...] slippa investeringar som istället 
outsourcingleverantören får bekosta samt att Ålö kan lämna ifrån sig vissa knepiga 
bitar till andra som är specialiserade på den funktionen. Företaget behöver därför inte 
bygga upp egen kompetens”. Möjligheten att kunna koncentrera sin verksamhet på det 
som företaget är skickliga inom var något som marknadsfunktionen och teknisk support 
framhävde som positivt. Funktionen produktion påpekar även vikten att kunna lägga 
mer ansvar på leverantörerna för att fokusera på den egna kärnverksamheten. 

Den generella synen på nackdelar kring outsourcing skiljer sig även mellan 
funktionerna. I marknadsfunktionen anser två respondenter av fyra att det finns en risk 
att anställda förlorar sina jobb på grund av en outsourcing vilket därmed innebär en 
förlorad kompetens. Funktionen produktion menar att utbildning av leverantörerna 
ibland är bristfällig och de inte förstår vad som förväntas av dem. I avseende på 
reservdelsflödet menade en respondent att en nackdel som kan uppstå är att det lätt blir 
fel i informationen. Funktion inköp påpekar att det lätt blir en förlorad kontroll samt en 
beroendeställning till leverantören. Detta utifrån att ramarna för överenskommelsen 
måste säkras med avtal under en bestämd tid. Utifrån negativa ekonomiska 
konsekvenser menar marknad ”Vår marginal sjunker för att den som gör tjänsten eller 
tillverkar en del åt oss även ska tjäna pengar. Till exempel om vi i teorin har den 
marginalen inom Ålö går den vinstmarginalen till någon annan. Det kan bli att Ålö 
försämrar lönsamheten i bolaget. Sen är alltid frågan om var man drar gränsen för vad 
vi ska ha för kärnverksamhet, vad vi ska kunna inom vårt företag”. En annan 
respondent inom marknad argumenterar i samma linje och menar att det skulle kunna 
innebära ytterligare kostnader samtidigt som Ålö tappar kontrollen på grund av att 
funktionen flyttas. ”Ibland har man outsourcat något utan att gjort hemläxan 
ordentligt, man tror det blir billigare men så tänker man inte på alla kostnader som kan 
uppkomma efteråt”. 

En respondent inom marknadsfunktionen belyser problematiken med outsourcing av 
reservdelslager utifrån en kunds upplevelser. Kundens affärsverksamhet var etablerad i 
Finland och denne menade att ”Se till att ha det nära så ni kan åka dit och kolla så att 
produkterna är rätt”. Att släppa kontrollen och inte kunna gå ut och fixa en grej på 
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leveransen framfördes av produktion som något vilket skulle bli negativt. ”Man måste 
vara tydlig och märka upp saker som ska skickas. Samt att det är ju lättare att få gå ut 
och prata med en person ansikte mot ansikte att det läggs rätt och görs rätt. Det är en 
väldigt stor justering att flytta över lagret och stor risk för störningar under tiden och 
hur bra det fungerar på det stället. Man har inte kontroll över dem på samma sätt.” 
Förlorad kontroll och kunskap var något som majoriteten av respondenterna 
poängterade som negativa motiv för outsourcing av ett reservdelsflöde. Samtidigt som 
möjligheten till att fokusera på kärnverksamheten, snabbare leveranser och möjliga 
kostnadsfördelar var positiva aspekter.  

Kostnadsförändringen i och med outsourcingen har häften av respondenterna ingen 
vetskap om.  Teknisk support kan tänka sig att det är förenat med kostnader. Men enligt 
inköp har det ”	   [...] skett kostnadsbesparingar vilket har medför att företaget har gått 
ifrån att vara en väldigt komplex produktion till att outsourca nästan hela 
produktionen”. Inköpsfunktionen menar vidare att outsourcingen har skapat en 
betydligt bättre kostnadsnivå där företaget kan vara flexibla i sina volymer. 
Komponenter som tidigare tillverkades i produktion i alla möjliga färger kostar nu 
mycket mer när de skall köpas in. Inköpsfunktionen reflekterar kring att flexibiliteten i 
vissa fall bidrar till kostnader men att den samtidigt skapar effektivitet. Detta är något 
som påpekades som viktigt för Ålös kostnadsstruktur.  

5.5	  Ekonomi	  

Samtliga funktioner nämner att kundens viktigaste krav inom reservdelsflödet är 
snabbare leveranser. Jämförelsevis vad Ålö skulle värdera i en outsourcingstrategi anger 
9 av 11 respondenter att snabbare ledtid skulle vara företagets krav samtidigt som de 
övriga två respondenterna anser att lägre kostnad skulle värderas högre än 
leveranshastigheten. 

Leveranser av reservdelar sker dagligen antigen enskilt eller tillsammans med 
transporter av frontlastare. Detta är beroende av destination och kundsituation där 
expressleveranser ibland blir nödvändiga. En respondent inom inköp menar samtidigt 
att flödet av reservdelar är lägre än vad utomstående parter förväntar sig. Respondenter 
inom marknad, produktion och inköp anser att möjligheten till samfrakt blir begränsad 
med en outsourcing då reservdelarna flyttas till en tredje part. Många respondenter 
menar dock att frågan kring kostnad av outsourcing inte kan preciseras utan måste 
beräknas i detalj. Marknad uttrycker detta som ”Ibland har man outsourcat något utan 
att gjort hemläxan ordentligt, man tror det blir billigare men så tänker man inte på alla 
kostnader som kan uppkomma efteråt”. I avseende på kostnadskontroll menar HR att 
vid utkontraktering av en tjänst ställer Ålö tydliga kravspecifikationer. Inköp menar 
även att kostnadskontroll kan uppnås genom möjligheten att downsiza vid behov. 
Exempelvis vid lågkonjunktur blir behovet av utökad kapacitet större i 
reservdelsfunktionen då slutkonsumenten i större utsträckning reparerar sina inventarier 
än köper nya frontlastare. 

Hur väl Ålö prognostiserar efterfrågan på reservdelar skiljer sig mellan respondenterna. 
Inköpsfunktionen menar på att det genomförs manuella prognoser baserat på historik av 
marknadsfunktionen. Dock menar en annan respondent inom inköpsfunktionen att det är 
tveksamt om det utförs några prognostiseringar alls. Marknadssidan är lite mer osäker 
på om detta sker och vill därför inte uttala sig allt för mycket i frågan. Dock berättar en 
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respondent i marknadsfunktionen att denne utför förhandssiffror på kommande 
reservdelars troliga försäljning utifrån frontlastarnas försäljning men utan att någon 
egentlig uppföljning sker. Efterfrågan på reservdelar är enligt alla funktioner bra och 
stabil. I inköpsfunktionen säger en respondent att efterfrågan är säsongsberoende. Andra 
respondenter inom marknad och inköp kompletterar resonemanget med att poängtera att 
efterfrågan även följer konjunkturen. Är det lågkonjunktur köps mer reservdelar för att 
reparera sina frontlastare då viljan att investera är reducerad. En annan respondent på 
marknad anser dock att reservdelar inte påverkas av konjunkturen utan har en stabil 
försäljning året om. Vidare anser inköpsfunktionen att reservdelar har en liten 
försäljning jämfört med vad den skulle kunna vara. 

Åsikterna kring huruvida reservdelsflödet är standardiserat med avseende på erbjudna 
produkter, leveranssätt och informationsflöde skiljer sig mellan funktionerna. 
Produktion menar att vissa komponenter hämtas från frontlastarnas produktionslager 
och ibland måste skickas på målning eller för att specialdesignas. Denna faktor beror på 
att många lastarmodeller är gamla och dessa kräver speciella komponenter. 
Respondenterna menar vidare att om en outsourcing skulle genomföras måste det bli 
mer standardiserat. Samtidigt indikerar fyra respondenter att funktionen är 
standardiserad. En respondent i marknad reserverar sig dock och poängterar att ”Ibland 
krävs det att vi måste skicka något på målning men för det mesta är det nästan alltid 
standardiserade produkter”. Inköps åsikter är i linje med marknad och menar att det för 
det mesta är standardiserade produkter. Avseende kommunikation så är den inte 
standardiserad enligt produktionsfunktionen. ”Många komponenter finns inte inlagda i 
systemet utan personalen måste veta vad det gäller. Man måste fixa sånt här först innan 
man kan tänka sig flytta på något”. Resonemanget står i motsats till marknads som 
menar att kommunikationen är standardiserad och sker på ett enkelt sätt. I avseende på 
leveranssättet är alla är eniga i frågan gällande användandet av leverantörer och hur det 
ska packas och skickas. 

Om det skulle bli en potentiell outsourcinglösning anser alla funktioner att dagens 
personal inom reservdelar går att använda och utnyttja inom andra funktioner på Ålö. 
HR menar att den nuvarande kunskapen inom reservdelsstrukturen kan komma 
användas i en outsourcinglösning. HR funktionen poängterar att det krävs en 
djupgående kunskap inom reservdelsstrukturen för att den skall fungera operativt. 
Avseende verktygen i en outsourcinglösning uttrycks hos alla respondenter att de går att 
använda. Samtliga menar att ytan i lagret är välkomnad då det råder platsbrist för 
produktion. Samtidigt antyder marknad på att reservdelshissen som används för 
reservdelsflödet i dagens verksamhet skulle kunna följa med till den outsourcade 
funktion. 

5.6	  Strategi	  

Generellt tycker alla respondenter att reservdelsfunktionen idag prioriteras lågt. En 
respondent på marknad berättar att det tidigare fanns en eftermarknadschef men som 
inte blivit tillsatt. Angående marknadsföring av produkterna ger alla funktioner utom 
teknisk support samma svar, reservdelar marknadsförs inte. Varken mot återförsäljare 
eller slutkund. Teknisk support menar dock, angående marknadsföringen, att ” 
Kunderna kan gå in och klicka på en länk som går direkt till 
reservdelssidan.” Marknadsfunktionen berättar att Ålö befinner sig på några mässor om 
året men främst för att marknadsföra sina frontlastare. Om reservdelar efterfrågas så 
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presenteras dagens struktur också. Vidare menar samtliga respondenter att det idag inte 
finns några framtida strategier för reservdelsfunktionen. En i inköpsfunktionen berättar 
”Strategin är egentligen översyn just nu. Inget annat” 

Samtliga respondenter menar dock att reservdelar är en konkurrensfaktor. Vissa 
poängterar att det dock kräver att Ålö har dem hemma i lager. En respondent inom 
inköp uttryckte det som ”Det handlar om service till kunden”. Utifrån tidigare 
resonemang i de ekonomiska aspekterna finns det samtidigt ingen prognos över 
reservdelarna. En från marknad belyser problematiken med detta ”Eftersom vi ibland 
saknar reservdelar har dotterbolagen börjat bunkra reservdelar. Idag har de ibland 
större lager än vad Ålö (moderbolaget) har själva. Ibland behöver en kund en del mer 
än en annan men då har någon lagt beslag på alla”. Resonemanget förs även av en 
respondent på inköp och hur det är svårt att avgöra efterfrågan ibland. 
Marknadsfunktionen menar att de gör en budget inför nästkommande år på alla Ålös 
försäljningsdelar. Vid en outsourcing belyser inköp att det inte finns några specifika 
reservdelsleverantörer vilka kan erbjuda större fördelar jämförelsevis andra. Detta är 
något som två respondenter inom marknad också poängterar. 

Angående om Ålö har kunskaper inom reservdelsflödet som skiljer sig jämförelsevis 
med konkurrenternas, delar sig svaren. Produktion säger att ” Fortlastare är en smal 
bransch, smal nisch. Det finns ju inte många aktörer. Vi är ju störst i världen och vi har 
ju information och kunskap som jag helt klart tror att vi har fördel på”. Huruvida Ålö 
erbjuder något som skiljer sig jämfört konkurrenterna är dock oklart. En respondent på 
inköp anser att Ålö erbjuder ett stort utbud av reservdelar till äldre frontlastare, vilket 
två av fyra respondenter inom marknad också hävdar. Dessa menar att det kan vara 
något som skiljer dem åt från konkurrenterna. Om processerna i reservdelar är 
standardiserade råder det delade meningar om. Marknadsfunktionen ger skilda svar på 
frågan “Vi försöker att hålla nere antalet artiklar men vi försöker också tillgodose 
kundernas önskemål. Det kan väl vara lite fram och tillbaka vad man gör. Det är en 
bedömningsfråga efter kunders krav”. En annan respondent på marknad menar att det 
finns ett standardsortiment. Teknisk support syn över om reservdelsutbudet är 
standardiserat ”Vi är inte konsekventa, vi erbjuder kunden att köpa skruv, mutter och 
bricka bara som ett kitt även om kunden bara behöver en bit, så där är vi ganska hårda. 
Men sen är vi är alltid öppen för diskussion. Vi försöker alltid att lösa det för kunden. 
Om det är så att det är en gammal lastare och denna har utgått från produktionen så 
kan några av våra ordermottagare hjälpa till om vi har ritningen kvar. Vi försöker vara 
öppna. Sen skulle vi nog tjäna på att inte erbjuda varje enskild pinal. Vi kanske inte ska 
erbjuda detaljer som är commonly available”. Samtidigt säger en respondent på 
marknadsfunktionen att de erbjuder det som Ålö har och inte något annat än det som 
finns i systemet. Produktion går dock emot och menar att produkterna inte är 
standardiserade utan det skulle bli problem om hur de ska lösas. 

Det var en delad syn över vad kunder anser om Ålös prestation inom reservdelar. Inköp 
menar att Ålös prestationer är fungerande ”	  [...] jag tror väl ändå på att reservdelsidan 
är okej. Då har vi ändå haft specifika personer som jobbat med det. Men visst frågar du 
kunden så tar det för lång tid fortfarande, generellt är det väl acceptabla ledtider.” 

När vi frågar om vilken information som Ålö måste dela med sig av (operativ, taktisk, 
eller strategisk) får vi skilda svar. Två respondenter på marknad menar på att det är 
viktigast att outsourcingleverantören förstår och kan handskas med det operativa. Inköp 
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menar att outsourcingleverantören måste förstå Ålös produkter och hur processerna 
sköts. Samtidigt menar en annan respondent på marknadsfunktionen att de måste få 
strategisk information gällande volymförändringar. I avseende på andra operationella 
förändringar anger inköp, teknisk support och marknad att det sker genom att nya 
artiklar löpande implementeras i reservdelslagret. ”produktionen styr vad som ska 
finnas i lager och ibland får vi sätta in en ny reservdel i lager ifall det efterfrågas av 
kunderna”. Reservdelar finns även kvar efter att en frontlastare fasats ut ur 
produktionen varför radikala förändringar inte blir lika vanliga. 

Inköp berättar att i dagsläget är det uttalat att reservdelar skall gå före produktion vid 
behov av en komponent. Respondenterna poängterar dock att reservdelar ändå inte 
prioriteras före produktionen. En respondent på inköp säger att ”Produktion går alltid 
först. Men det är sagt att, vid en situation där man väljer ifall en produkt ska gå på 
produktionslinan eller till reservdelar så ska det gå till eftermarknad först”. Samtidigt 
poängterar respondenten att det är alltid en strid om vem som skall få artiklarna först 
från leverantören och att produktionen oftast vinner. ”Känslan är att reservdelar blir 
lite styvmodigt behandlat.” Vid frågor om reservdelsutvecklingen är alla funktioner 
eniga om att detta antigen är lågt prioriterat. 

Tankarna kring om outsourcing av ett reservdelslager kunde ses som en långsiktig 
lösning var det endast en respondent inom produktionsfunktionen som klart uttryckte ett 
negativt besked i frågan. Utöver denna respondents åsikt hade 8 andra respondenter 
svårt att se att om reservdelsflödet outsourcats då skulle återföras i egen regi. På 
följdfrågan om det skulle vara möjligt att outsourca funktionen idag ansåg hälften av 
respondenterna att med rätt medel och med rätt underarbete var detta ingen omöjlighet i 
framtiden. Inköpsfunktionen ansåg att i nuläget är det omöjligt men om det börjar 
prioriteras och när grundarbetet är färdigt skall det vara möjligt. Resonemanget om att 
det var svårt idag men eventuellt möjligt följdes även av andra respondenter. 
Funktionen produktion anser dock att det bör drivas i egen regi och att det inte skulle 
fungera.  

På frågan hur pass frekvent lagret uppdaterades ansåg 7 av respondenterna att de var 
vanligt förekommande ” Produktionen styr vad som ska finnas i lager och ibland får vi 
sätta in en ny reservdel i lager ifall det efterfrågas av kunderna”. Kommentaren från en 
på inköp syftar till att när produktionen tar in en ny lastare eller ny detalj blir den också 
implementerad i reservdelsflödet. Samtidigt menade majoriteten att det inte var några 
stora förändringar. Teknisk support delger ”En frontlastare är ingen skogsmaskin och 
någon komplex teknisk pryl”. Komponenterna är förhållandevis standardiserade på en 
frontlastare och innebär inga större teknologiska framsteg. 

5.7	  Organisationsförändring	  

I avseende på hur förändringar påverkar anställda blev svaren mindre utförliga. Alla 
respondenter resonerar och gav ett snabbt svar kring att förändringar har mottagits bra. 
Funktion produktion förklarar att för Ålö har det inte uppstått några problem men mer 
för enskilda anställda. I funktionen inköp svarar en respondent att denne inte har varit 
med om någon förändring som har påverkat de anställda. Marknadsfunktionen menar på 
att det finns människor som inte gillar förändring men anser ändå att det har mottagits 
bra.  
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I hänseendet på eventuella risker i arbetsmoralen hos en outsourcad enhet var det ingen 
av funktionerna som ansåg att det var en risk. Dock hade inköp en annan 
synvinkel ”Jag vet inte om en ny personal på ett nytt ställe skulle ha en högre 
arbetsmoral men man skulle kanske vara mindre sentimental kring funktionen, lite mer 
att man då vill rationalisera och effektivisera och kanske har en annan vana att hantera 
lager och så”. 

5.8	  Risker	  

Funktionernas svar gällande vad som kunde ses som en risk vid outsourcing var skilda 
mellan varandra. Produktionsfunktionen menar att ” De största riskerna är kopplade till 
kvalitet och att det inte är fokus på det, så är det många delar som saknar ritningar och 
jag tror att där är de största riskerna med ritningsunderlag och 
kvalitetsunderlag” Marknad antar att det kan ske felsändningar eller emballage fel men 
detta är något som även förekommer internt. En annan risk som marknadsfunktionen tar 
upp är att det kan ske att outsourcingleverantören prioriterar en annan kund. Funktionen 
poängterades att vid sådana tillfällen måste detta regleras i avtalet. Marknadsfunktionen 
menar om reservdelslagret bedrivs i egen drift är det enklare att reglera personalens 
kompetens av de som arbetar med uppgifterna. Resonemanget är även något som HR 
funktionen tar upp, då det i dagsläget finns kompetent personal som arbetat med 
reservdelsflödet under en lång tid. Kontrollen över komponenternas kvalité och 
optimala utformning skulle försvinna enligt inköp om reservdelshanteringen ej bedrivs i 
egen regi. 

När vi tillfrågade respondenterna om någon ny teknik skulle nås vid outsourcing var 
svaren lite delade. Sju av tio respondenter ansåg att detta inte är fallet men en 
respondent på marknad menar på ” Det kan säkert vara möjligt. Hur man kan packa, 
emballera, finns säkert många sätt eller teknologier som vi inte vet om. Som någon 
annan vet om. Hur det ska lagerföras med automatiska plockverk etc” 

Vid frågor om reducering av risker för expressleveranser genom en mer strategiskt vald 
plats poängterar inköp att ”Vissa komponenter har vi bara en leverantör till då de har 
ritningen till komponenten. Dessa förstår inte att det måste gå snabbt utan det kan ta en 
längre tid. Vi kan inte göra nya ritningar då de inte är stora flöden”. Resonemanget 
indikerar att underleverantörernas förmåga inte alltid är till belåtenhet då komponenter 
behövs. För risker inom kostnader poängterades det av marknadsfunktionen att 
samfrakter med frontlastarflödet skulle försvinna vilket är något som skulle skapa ökade 
kostnader för Ålö. 

5.9	  Kommunikation	  	  

Vidare fick alla funktioner redogöra för hur kommunikationen anses vara mellan 
underleverantörer och Ålö samt även kommunikationen till dess kunder. Alla funktioner 
var eniga i sitt svar om att leverantörskommunikationen var god. Dock berättade en 
respondent inom inköp att ”Historiskt sett har kommunikationen varit 
frostig”. Samtliga funktioner menar på att kommunikationen är standardiserad mellan 
kunder och Ålö samt mellan Ålö och leverantörerna. Vidare berättar inköp att 
kommunikationen sker dagligen med de leverantörer som frekvent säljer komponenter 
till Ålö och veckovis med andra mindre frekventa leverantörer.  Detta sker antingen via 
telefon, mail, affärssystemet och ibland fax. I dagsläget är kommunikationen 
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systemintegrerad till viss del. Underleverantörerna har ett nätbaserat system där de kan 
överblicka sina lagernivåer. Verktyget finns inte för reservdelsfunktionen men är något 
skulle varit till hjälp berättar en respondent på inköp. Om det skiljer sig att 
kommunicera med kunder och dotterbolag inom Ålökoncernen berättar inköp 
” Egentligen inte. Det är ganska likt faktiskt. Förutom på en punkt där. De sämsta 
underleverantörerna som man har är de interna. Alltså det är tuffast att ha en 
kommunikation med egna enheter”. Respondenten på inköp menar på att problematiken 
ligger i att de mail som är interna hamnar längre ned i prioriteringsordningen. 

Mellan Ålös olika kunder berättar Marknad att det endast är dotterbolagens system som 
är integrerade med Ålös egna, vilket ibland skapar problem. En respondent menar på 
” Dotterbolagen skapar säkerhetslagar genom att de beställer komponenter som de vet 
har lång leveranstid och är något som går åt” och en annan kommentar var ”	   [...] 
dotterbolagen krånglar ibland sinsemellan istället för att hjälpa varandra” Inköp 
menar på att leverantörsbristerna oftast grundar sig i brist på kommunikation. När vi 
frågar om det är någon skillnad mellan kommunikationen mellan vanliga 
flödet(frontlastare) och reservdelsflödet anges att inom reservdelar kommuniceras 
tydligare behovet av god service. Inköp menar på ”Reservdelar handlar om service”.  

5.10	  Relationer	  
	  
Inköpsfunktionen berättar att relationerna till underleverantörerna har blivit bättre och 
förståelsen för att leverera i tid har ökat. Inköp klargör resonemanget med att samtalen 
om att snabba på leveransen till leverantörerna för att få de reservdelar som är beställda 
har minskat. Respondenten menar på att Ålö övergått till att försöka tänka mer 
strategiskt på frågan. Bristen i relationer menar inköp har varit beroende av förståelsen 
för varandra och varandras arbeten. Förtroendet till leverantörerna skiljer sig åt, vilket 
är något alla funktioner belyser. Vissa underleverantörer har Ålö större förtroende för 
och vissa underleverantörer finns det mindre förståelse för. Övergripande menar inköp 
att de underleverantörer som säljer större kvantiteter till Ålö oftast vet hur företaget 
arbetar och de som säljer mindre frekvent har därmed mindre koll. Inköp berättar även 
att det är väldigt få nya leverantörer varje år som tillkommer. Alla respondenter anser 
att oavsett om misstagen är från Ålös kunder eller leverantören så försöker de generellt 
hjälpa till och ordna upp problemet. Men som en på inköpsfunktionen uttrycker det 
”Det finns alltid dem som ser problemen och inte möjligheterna”. Marknad tycker att 
relationen till kunden är ” Relationen mellan oss och kunderna är för det mesta god och 
nästan lite varm”.  En annan på marknad berättar att ”Jag tror det är lättare att bygga 
relationer med de som hämtar med oss dagligen, vissa får man ingen personlig relation 
med för de är så stora, mot till exempel Schenker där vi har personliga kontakter som vi 
pratar med dagligen. Andra har bara beställningar med en dator, vilket är ganska 
opersonligt”.  Två respondenter på marknad delger att ” Ålö har bytt leverantör varje 
år nästan bara för att det få billigare pris”. Relationen mellan leverantörer och Ålö är 
enligt inköp okej men skulle kunna bli mycket bättre. 

Inköp berättar att de kontrollerar sina leverantörer med ett supply score card. Verktyget 
mäter prestanda och kvalitet per leverantör. Det går även att mäta ledtid och 
inköpsprisutveckling. Vidare säger inköp att de har en årlig utvärdering av 
leverantörernas prestationer där alla inköpare går genom sina leverantörers prestationer 
per föregående år. Sedan använder vi och försöker göra leverantörsbedömningar vilket 
handlar om att anställda på Ålö ska vara ute hos leverantörerna. Inköpsfunktionen 
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poängterar även att teknisk support följer upp eventuella felaktigheter hos 
kunderna. Inköpsfunktionen berättar att de förutsätter att godset är okej när det kommer 
till Ålö och därför finns ingen åtkomstkontroll. Om det därför uppstår problem 
uppmärksammas detta vid packningen, hos återförsäljaren eller hos kunden. Vid ett 
sådant tillfälle skapas det en avvikelserapport som sedan skickas till leverantören. 
Marknadsfunktionen anser att om det uppstår något problem skall problemet lösas 
genom en ömsesidig kommunikation vilket de försöker verka efter. Marknad anser även 
att Ålö är bra att ”sätta hårt mot hårt”.  

Ålö genomför idag relationsmässiga investeringarna inom sitt flöde för frontlastare där 
underleverantörer ständigt kan övervaka sitt lager på Ålö. HR funktionen poängterar att 
Ålö är bra på att sätta upp kravspecifikationer om den begärda kunskapen hos 
medarbetarna och att företaget litar på leverantören att de uppfyller dessa krav. Inköp 
berättar att kostnadskontrollen kommer av att en kravspecifikation upprättas om de 
operationella processerna. Leverantörer får sedan erbjuda dessa utifrån en kostnad. 
”Kostnaderna blir lätt överskådliga då leverantören måste lista vad som ingår och 
därför måste ta fram underlag på allt”. Samtidigt är kunskapen inom Ålö något som 
HR belyser tar lång tid att lära sig. Att upptäcka kompetensbrister går inte att justera 
snabbt. Enligt inköp finns idag inga målsättningar och incitament för 
underleverantörerna ifall de levererar enligt plan eller över förväntan. Samtidigt tolkar 
vi svaren som att det inte är en väsentlig faktor för att skapa en bra miljö utan där andra 
faktorer som relationsbyggande är mer viktigt. 

I frågan kring om det utgår några straff anser alla funktioner att sådant inte förekommer. 
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6.	  Analys	  
	  
I detta kapitel applicerar vi vår teoretiska referensram på de empiriska data vi samlat 
in för studien. Syftet med studien är att finna konsekvenser som kan förekomma vid en 
outsourcing av ett reservdelslager där fokuseringen är på faktorerna; Motiv, Ekonomi, 
Strategi och Effektivitet (Risker/Agentteori, Kommunikation och 
organisationsförändring).  

6.1	  Motiv 
Utifrån respondenternas svar är både ekonomiska- och strategiska aspekter motiv vilket 
kan ligga till grund för användningen av en outsourcing lösning för ett reservdelslager. 
Svaren kring strategins fördelar är även diversifierade mellan respondenter i avseende 
på motiv inom både ekonomiska och strategiska aspekter. Merparten belyser 
möjligheten att fokusera på kärnkompetensen och skapa ekonomiska fördelar vilket 
enligt Quélin & Duhamel (2003 s.654) och Harald et al. (2005 s.833) är förekommande 
motiv i teorin. Vidare påpekar respondenterna riskerna med outsourcing av ett 
reservdelslager där förlorad operativ kontroll och en potentiell beroendeställning nämns 
vilket är något som Berthélemy (2003, s.87-99) belyser i sina studier.  

6.2	  Ekonomi	  

Utifrån respondenternas åsikter om strategins förhållningssätt till kostnadsaspekterna 
tolkar vi svaren som att det både finns ekonomiska fördelar och risker vilket kan 
uppkomma vid outsourcing av ett reservdelslager. I teorin är kostnadskontroll (Harald et 
al., 2005 s. 838) och stordriftsfördelar (Quélin & Duhamel, 2003, s. 648) positiva 
konsekvenser vid en outsourcing samtidigt som Lafferty & Roan (2000, s. 82) belyser 
risker med ökade kostnader.  

I avseende på kostnadskontroll belyser respondenterna inom inköp en möjlighet till 
förbättring genom en outsourcing. Detta är enligt Kakabadse & Kakabadses (2002, s. 
192) främst ett amerikanskt fenomen inom motiv för outsourcing vilket vi anser kan 
förklaras med att Ålö har en producerande enhet i USA och betydande volymer av 
frontlastare säljs transatlantiskt. Kostnadskontrollen menar respondenterna kommer av 
att en kravspecifikation upprättas av företaget exempelvis gällande personalkompetens 
och operationella processer. Leverantörer får utifrån kravspecifikation erbjuda 
tjänsterna till en kostnad. Kostnaderna blir därför enligt inköp mer lätt överskådliga då 
leverantören måste specificera med underlag vad varje del i kontraktet kostar. I den 
nuvarande strukturen är de rörliga kostnaderna enklare att överskåda men de fasta 
kostnader är svårare att precisera. De fasta kostnaderna inom reservdelslagret är sådant 
vilket Harald et al., (2005 s. 838) menar kan minskas i den direkta finansiella perioden 
vid en outsourcing. Enligt inköp kan detta ske för reservdelslagret genom att 
kostnaderna bli externa vilket gör det enklare att reducera onödiga kostnader eller 
kapaciteter vid behov.  

Stordriftsfördelar är något som tidigare outsourcing teorier påvisat som fördelaktigt. 
Enligt Holweg & Pils. (2012 s.99-100) uppnås stordriftsfördelar genom att leverantören 
tar investerings-, utvecklings- och driftkostnader och samordnar så att dessa sprids 
mellan flera olika företag. Funktionen inköp menar att stordriftsfördelar kan uppstå för 
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ett reservdelslager i enlighet med Holweg & Pils. (2012 s.99-100) resonemang. 
Samtidigt framhåller andra funktioner som produktion, marknad och HR att 
reservdelsfunktionen måste specialanpassas och att kompetensen måste vara Ålö 
specifik vilket gör att processer blir svårare att uppnås storskaligt. Vidare belyser 
respondenter inom marknad, produktion, teknisk support och inköp att möjligheten till 
samfrakt blir begränsad med en outsourcing då reservdelarna flyttas till en tredje part 
och transportkostnaderna därigenom kommer öka. Många respondenter menar dock att 
frågan inte kan preciseras utan måste beräknas i detalj. Marknad uttrycker detta som 
”Ibland har man outsourcat något utan att gjort hemläxan ordentligt, man tror det blir 
billigare men så tänker man inte på alla kostnader som kan uppkomma efteråt”.  

Det ovanstående citatet är i linje med Lafferty & Roan (2000, s. 82) vilka menar att en 
outsourcing kan resultera i ökade kostnader med reducerad lönsamhet som följd. 
Resonemanget grundar sig i att långsiktigt kan funktionen bli en väsentlig del av 
företagets konkurrensstrategi där Berthélemy, (2003, s.87-99) belyser risken med att 
den operativa kontrollen då gått förlorad. Risken avseende förlorad kontroll i kompetens 
är något som uttrycks av samtliga respondenter. Vidare menar majoriteten att 
funktionen är en konkurrensfördel för företaget. Dock framhåller samtliga funktioner att 
det inte finns någon framtida strategi för reservdelsfunktionen vilket indikerar att 
funktionen inte är prioriterad inom bolaget.  

De ekonomiska aspekterna av ett reservdelslager har i denna studie vidare analyserats 
utifrån transaktionskostnadsteorin. Teorin belyser kostnader innan, under och efter att 
en transaktion initierats och ger indikationer på konsekvenser kring uppkommande 
kostnader av outsourcing (Skjøtt-Larsens et al., 2007, s. 82).  

Transaktionkaraktäristika är i kombination med beteendekaraktäristika enligt 
Moschandreas, (1997, s. 41) det som ger upphov till kostnader i ett utbyte. 
Transaktionskaraktäristika bedöms utifrån aspekterna osäkerhet, tillgångens specificitet 
och frekvens. Enligt Moschandreas, (1997, s. 41) är opportunism beteendekaraktäristika 
som ger upphov till kostnader utifrån att företaget måste övervaka den andre parten. 
Enligt respondenterna finns idag en bra tillit till leverantörerna som även håller på att 
förbättras. Högre tillit och relationsbyggande är enligt Skjøtt-Larsens et al. (2007, s. 82) 
något som reducerar opportunism vilket i sin tur leder till lägre transaktionskostnader. 
Reduceras opportunismen är det enligt Moschandreas, (1997, s. 41) grund för att 
enklare kunna outsourca en funktion.    

Enligt Klein et al.(1978, s. 299-300) bedöms osäkerhet för ett reservdelslager utifrån 
dess volatilitet i efterfrågan och svårigheten att kunna prognostisera framtiden. Vid 
högre osäkerhet ökar transaktionskostnaderna då kontraktet blir mer komplext samt 
kräver omfattande övervakning. Enligt funktionerna marknad och inköp finns verktyg 
att tillgå för att genomföra prognoser men att dessa för närvarande inte används. 
Prognoserna baseras istället på anställdas erfarenheter utifrån tidigare års beställningar. 
Enligt Klein et al.(1978, s. 299-300) ger detta konsekvenser om ökade kostnader vid 
outsourcing av ett reservdelslager. Marknadsfunktionen lyfter fram problematiken av 
bristfälliga prognoser ”Eftersom vi ibland saknar reservdelar har dotterbolagen börjat 
bunkra reservdelar. Idag har de ibland större lager än vad Ålö (moderbolaget) har 
själva. Ibland behöver en kund en del mer än en annan men då har någon lagt beslag 
på alla”. Resonemanget anger ökade risker vid en outsourcing då det indikerar en brist 
på tillit inom nätverket. Tillit är enligt Glauco et al. (2010 s. 657-658) en viktig faktor 
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för att den operativa driften skall fungera optimalt. En reducerad tillit mellan parter i en 
transaktion ökar osäkerheten och reducerar en lösningsorienterad fokusering vilket ger 
ökade kostnader vid en outsourcing.  

Som ovan diskuterat är osäkerheten påverkande och väsentlig att reducera enligt Klein 
et al, (1990, s. 197-199). Att exakt kunna precisera framtida scenarion är samtidigt 
omöjligt enligt Skjøtt-Larsens et al. (2007, s. 82) då människan anses bunden i dess 
rationella förmåga. Dock kan osäkerheten vara mer eller mindre påtaglig enligt Klein et 
al, (1990, s. 197-199). Utifrån respondenternas svar av obefintliga prognoser ökar 
osäkerheten vilket gör det svårare att precisera framtida scenarier vid en outsourcing. 
Respondenter inom främst marknad och produktion framhåller att det även skulle bli 
svårare att prognostisera om lagret outsourcades då den operativa parten inom 
reservdelsfunktionen är delaktiga i prognostiseringen. Därigenom blir konsekvensen av 
en outsourcing att reservdelslagret omfattas av högre kostnader. 3-pl partnern saknar 
kunskap om tidigare efterfrågan och då kompetensen över lagerstyrningen inte finns 
dokumenterad eller standardiserad reduceras möjligheten att anpassa kapaciteten. 
Utifrån de bristfälliga prognoserna blir även parametrar om yta och tillgänglig personal 
svår att precisera för en 3 pl. Samtidigt argumenterar majoriteten av respondenterna att 
efterfrågan är stabil och korrelerar positivt med antalet sålda frontlastare och den 
rådande konjunkturen. Detta är något som Klein et al, (1990, s. 197-199) menar skapar 
en minskad osäkerhet genom en lägre volatilitet i efterfrågan.  

Frekvensen i leveranser från ett reservdelslager är även något som ger upphov till 
kostnader enligt Williamson, 1981, (s. 168-1572). Om transaktioner sker mer frekvent 
måste de övervakas och kontrolleras i större omfattning. Samtliga respondenter klargör 
att det är en hög frekvens i reservdelsstrukturen. Enligt Eisenhardt (1989, s. 60) är det i 
dessa situationer viktigt att det finns kontrollfunktioner för underleverantörens 
prestationer. Resonemanget bygger på att beställaren enkelt kan överskåda att 
underleverantören följer samma målsättning. Respondenterna anger dock att det idag 
inte finns någon ankomstkontroll utan att företaget förlitar sig på personalens 
kompetens och erfarenhet vid packningen. Inköpsfunktionen belyser dock att det finns 
verktyg vilka idag används för att bedöma underleverantörer och dess prestationer i 
leveransprecision och kvalité. Inköpsfunktionen poängterar även att teknisksupport 
följer upp eventuella felaktigheter hos kunderna. Detta gör det möjligt att kontrollera 
leverantörer även i en outsourcinglösning. Samtidigt är detta enligt Lafferty och Roan, 
(2000, s. 82) något som bidrar till ökade kostnader för översyn. 
 
Transaktionskostnadsteorin anger även att en tillgång skapar ökade kostnader ifall den 
är specifik för en enskild transaktion (Glauco et al.2010, s. 657-661). Slutsatsen bygger 
på att det finns risk att företag med specifika tillgångar hamnar i monopolsituationer och 
blir beroende av den andra parten. Vid frågan om reservdelsfunktionen kräver någon 
speciell anpassning är majoriteten av respondenternas svar att det krävs en god 
kompetens inom reservdelsfunktionen. Detta då det är produkter med långa 
produktlivscykler utan ett standardiserat utbud. Utifrån följdfrågor om kunskapens 
innebörd tolkar vi att kompetensen fungerar som en ytterligare kontrollfunktion om 
komponenternas kvalité och anpassning till frontlastarmodellen samt om lösningen är 
den mest optimala för kundens frontlastare. Glauco et al. (2010, s. 657-661) benämner 
detta som något vilket skulle karaktärisera en specifik tillgång vilket därmed ökar risken 
för monopolsituationer och ökade transaktionskostnader vid en outsourcing av 
funktionen. Det som kan reducera en tillgångs specificitet och minska risken är 
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standardiserade processer enligt Glauco et al. (2010, s. 657-658). Inköp, teknisksupport 
och marknad poängterade att vissa processer var standardiserade samtidigt som 
produktion menar att inget är riktigt standardiserat förutom frakterna. Utifrån Glauco et 
al. (2010, s. 657-661) kriterier: Mänsklig, fysisk, lokalisation, dedikation, varumärke 
och processer har reservdelslagrets specificitet analyserats. 

• I avseende på attributet mänsklig poängterar nästan samtliga respondenter inom 
alla funktioner att det krävs erfarenhet och god kunskap om produktsegmentet 
inom reservdelsflödet. Vidare indikerar de att detta även skulle försvåra en 
outsourcing då produktsegmentet inte är standardiserat. Detta anger att 
tillgångens specifik vilket ökar transaktionskostnaderna och risken för 
monopolsituationer enligt Glauco et al. (2010. s.657-658).  

• I avseende på fysisk tolkar vi att inga specialverktyg kommer att behövas. 
Komponenterna kräver ingen speciell hantering jämförelsevis andra 
komponenter samt att verktygen för funktionen är standardiserade.   

• Lokalisation avser om det skulle finnas någon speciell geografisk position som 
krävs för reservdelsflödet. Ålös återförsäljarnätverk är lokaliserade på 
marknader med utvecklade ekonomier där infrastrukturen anses som god. 
Viktigt är att Ålö finns nära en flygplats vilket vi anser inte gör platsen till 
specifik. 

• Baserat på inköpsfunktionens tolkning kring reservdelsflödets omfattning: 
”Externa parter tror att det är mer omfattande” samt att funktionen berör fem 
personer anser vi inte att det krävs stora investeringar för leverantörer att driva 
reservdelsflödet. Med avseende på Dedikation tolkar vi därför att faktorn inte 
kommer ge upphov till några ökade transaktionskostnadsrisker.  

• Enligt inköp finns utifrån Ålös kontext inga reservdelsleverantörer som skulle 
kunna erbjuda några större fördelar. Det finns flera stora aktörer vilka erbjuder 
tjänster inom området. I avseende på Varumärke tolkar vi därför att det inte 
skulle bli en faktor som ger upphov till ökade transaktionskostnader 

• Processerna för ett reservdelslager kan vara speciell i avseende att vissa 
leveranser måste ske snabbare än andra. Dock är dessa förhållandevis enkla att 
kommunicera mellan parter utifrån att leveranssätten är förhållandevis 
standardiserade och vi tolkar därför att detta kriterium inte bör ge upphov till 
konsekvenser om ökade kostnader.  

Utifrån en analys av tillgångarnas specificitet visar attributet av mänskligt som ett 
kriterium vilket skulle öka kostnaderna vid en outsourcing. Samtidigt jobbar företaget 
med relationsbyggande åtgärder vilket enligt Yang et al., (2012 s. 4462-4463) ökar 
tilliten mellan leverantör och kund och reducerar kostnaderna samt eventuella 
monopolsituationer. Utifrån reservdelslagrets höga frekvens av leveranser skapas enligt 
Williamson (1989, s.142-167) även goda förutsättningar för bättre relationer. Vidare 
avgörande för de ekonomiska konsekvenserna är huruvida arbetarnas kunskaper kunde 
komma till användning i andra delar inom företaget. Glauco et al. (2010. s.657-661) 
menar att om en tillgång endast är specifik för en transaktion blir de en ”sunk cost” ifall 
funktionen outsourcas. Samtliga respondenter menar att kompetensen kan komma att 
användas inom andra funktioner och därför kan bidra inom andra områden. Utifrån 
Glauco et al. (2010. s.657-661) resonemang tolkar vi inte att reservdelsfunktionen blir 
en ”sunk cost” då arbetarna har en god produktkännedom vars kompetens kan användas 
i andra arbetsområden.  
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6.3	  Strategi 

6.3.1	  Flexibilitet	  och	  spetskompetens	  
Inom den strategiska inriktningen för outsourcing påpekade respondenter inom inköp 
och marknad möjligheten till att bli mer flexibla genom en outsourcing lösning. Detta är 
något som enligt Tan & Sia (2006 s.407) är ett förekommande motiv inom outsourcing. 
En respondent på Inköp poängterar Ålös fördelar inom flexibilitet genom att de idag är 
duktiga på att justera kapaciteten utifrån efterfrågan. Samtidigt menar HR funktionen att 
reservdelslagret inte använder extern personal då de är duktiga på att hantera 
fluktuationer i efterfrågan internt. Vidare poängterade alla respondenter att efterfrågan 
är relativt stabil med högre omsättning under sommarperioden. Att efterfrågan är stabil 
skiljer sig från tidigare studier av reservdelsflöden där Wagner et al., (2012, s. 69-71) 
studier visar att reservdelar karaktäriseras av en fluktuerande efterfrågan. För att vidare 
undersöka behovet av flexibilitet har denna studie undersökt begreppet enligt Tan och 
Sia (2006 s. 408-410) definition av flexibilitet utifrån robusthet, 
modifieringsbenägenhet, nya förmågor och enkelhet att lämna relationen.  

Robusthet i en outsourcingrelation avser möjligheten att lösa oförutsedda operationella 
förändringar. Faktorn anses som viktig för kontexter kännetecknade av kraven kring 
specialbehandlingar och snabba leveranser. (Tan & Sia, 2006, s. 408-410) Frågan berör 
reservdelarnas efterfrågemönster där samtliga respondenter anger reservdelsflödets 
efterfrågan som stabil utan större fluktuationer. Vid följdfrågan om hur den 
operationella driften fungerar idag poängteras reservdelslagrets goda förmåga att lösa 
uppkommande problem. Samtidigt är avståndet till slutkund långt vilket ger upphov till 
expressleveranser. Enligt Wagner et al. 2012(s. 68-69) är snabba leveranser en viktig 
del för reservdelskunder. För att kunna erbjuda en hög servicegrad till slutkonsumenten 
har därför återförsäljare valt att bygga omfattande säkerhetslager. Placeras 
reservdelslagret geografiskt korrekt anger respondenter inom marknad och inköp att 
flexibiliteten förbättras genom snabbare leveranser. Resonemanget är dock beroende av 
underleverantörers service prestationer. Inköp poängterar svårigheten av detta idag: 
”Vissa komponenter har vi bara en leverantör till då de har ritningen till komponenten. 
Dessa förstår inte att det måste gå snabbt utan det kan ta en längre tid. Vi kan inte göra 
nya ritningar då de inte är stora flöden”. Vi anser att detta först måste förändras för att 
kunna öka robustheten då vi anser att det i det nuvarande skedet är leverantörernas 
oförmåga som minimerar flexibiliteten. I avseende på andra operationella förändringar 
anger Inköp, Teknisksupport och Marknad att det sker genom att nya artiklar löpande 
implementeras i reservdelslagret. Dessa förändringar sker inte frekvent och är inte 
beroende av reservdelslagrets operativa drift. Kommunikationen sker istället mellan 
ordermottagare och inköp där den slutgiltiga artikeln får ett nummer, pris och 
leveransadress preciserade av inköp och marknad. Artiklarna är oftast i mindre 
leveranser vilket gör att de inte måste lagerhållas i stora kvantiteter.  

Modifieringsbenägenhet är möjligheten att korrigera och ändra attribut av existerande 
tjänster för att kunna effektivisera samt möta nya behov (Tan & Sia, 2006, s. 408-410). 
Modifieringsbenägenhet är något som poängteras att reservdelsflödet är i behov av idag.  
Inköp: ”Vi har inte uppdaterat våra processer på lång tid och några nyheter som kan 
ske vid outsourcing har jag svårt att tänka mig”. Samtidigt ser respondenterna inte att 
denna utveckling kommer att prioriteras eller utvecklas.  

Nya förmågor avser möjligheten för outsourcingpartnern att implementera nya tjänster 
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och produkter för att möta radikala förändringar i affärsverksamheten (Tan & Sia, 2006, 
s. 408-410). Idag implementeras löpande nya produkter inom reservdelsflödet men utan 
att detta innebär några större radikala förändringar. Teknisksupport klargör: ”En 
frontlastare är ingen skogsmaskin och någon komplex teknisk pryl”. Reservdelar finns 
även kvar efter att en frontlastare fasats ut ur produktionen varför radikala förändringar 
inte blir förekommande.  

Enkelhet i att lämna relationen avser möjligheten att effektivt kunna flytta uppdraget till 
andra leverantörer eller möjliggöra så att processen kan skötas av företaget själv (Tan & 
Sia, 2006, s. 408-410). Ålö säljer idag stora delar av sina produkter på främst två 
marknader, den europeiska och nordamerikanska. Samtidigt påtalar 
Marknadsfunktionen att nya inträden på marknader kan ske utifrån skiftande 
makrotrender och urbaniseringar. Dessa skapar för företaget en ändrad volymfördelning 
till nya marknader. Då reservdelsflödesförsäljningens geografiska tyngdpunkt korrelerar 
med frontlastarnas kan denna komma att skifta genom förändrade efterfrågemönster. 
Vid markanta ökningar inom ett geografiskt område kan reservdelslagret därför behöva 
förflyttas till en ny geografisk plats. Detta utifrån Wagner.M et al. (2012, s. 68-69) 
resonemang om kundernas krav på snabba leveranser. Därför anser vi att kriteriet för 
enkelheten att lämna uppdraget blir väsentligt. Studien av Tan och Sia, genomförd i 
Singapore visade att enkelhet att lämna inte visade sig vara ett väsentligt inslag inom 
kriterier för framgångsrik outsourcing. Singapore är litet till ytan och där skiftande 
efterfrågemönster inte flyttade lagrets strategiska punkt nämnvärt. Vi anser att en 
outsourcing utformad utformade att enkelt kunna lämna relationen erbjuder en 
fördelaktig konsekvens för Ålö. Respondenter indikerar att en flytt av 
reservdelsfunktionen skulle kräva en högre grad av standardisering. Detta möjliggör att 
funktionen även senare kan flyttas mellan olika platser. Ålö måste samtidigt vara 
medveten om vilka framtida investeringar som kommer bli aktuella för att klargöra 
kontraktets längd då det är enligt Kakabadse och Kakabadse (2005, s. 189) är ett bra sätt 
att öka flexibiliteten. Att uppskatta framtida efterfrågemönster gör det möjligt att 
förflytta reservdelslagret till den plats vilket då kommer bli mest gynnsamt i framtiden.  

6.3.2	  RBV	  
Studien har även belyst outsourcing av ett reservdelslager utifrån ett resursbaserat 
synsätt. Utvärderingen utifrån RBV utmynnar i en bedömning om huruvida 
reservdelslagret är en konkurrensfördel för företaget (Grant, 1991, s.116-117). Teorin 
bedömer resurser utifrån om den är värdefull, sällsynt, unik och icke utbytbar för att 
undersöka ifall den ger upphov till konkurrensfördelar. Utifrån detta kan sedan 
funktionen bedömas som lämplig att outsourca eller behålla inom företaget. (Barney, 
1991, s.101). Enligt Berthélemy(2003, s. 87-99) kan en outsourcing ge upphov till 
förlorad kontroll. Att därför outsourca en funktion vilket är en konkurrensfördel är 
riskabelt och kan vara hämmande för framtida strategier.  

En resurs anses värdefull ifall den ger upphov till konkurrensfördel för företaget 
(Barney, 1991, s.106). Samtliga respondenter menar att reservdelslagret är en 
konkurrensfaktor för Ålö. Samtidigt menar respondenterna att funktionen inte skiljer sig 
jämfört med konkurrenters reservdelsflöden eller har några framtida strategier. Ålö har 
även ett förhållandevis litet flöde enligt inköpsfunktionen i avseende på vad 
utomstående parter kan förvänta sig.  
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Kriteriet för sällsynthet bygger på om resursen endast ägs av ett fåtal aktörer (Barney, 
1991, s.106). Merparten av reservdelsflödet rymmer processer som finns i andra företag 
och komponenter som kan köpas av andra aktörer. Dock finns vissa komponenter vilket 
kräver ritningar från Ålö och viss kunskap som är specifik för Ålös äldre frontlastare. 
Delar av Ålös reservdelslager är därför att betrakta som sällsynta men vi anser det dock 
inte som tillräckligt för att klassificera reservdelsstrukturen inom Ålö som sällsynt.  

Kriteriet för Ej imitationsbar är uppfyllt enligt Barney (1991, s.107) då resursen inte kan 
imiteras av en konkurrent. Ett användbart mått att bedöma begreppet är om exempelvis 
kunskapen anses som socialt komplext och svårt att precisera. Företagets operativa 
kunskap kan idag skapa optimala lösningar för kunder med frontlastare inköpta för 
många år sedan. Samtidigt var det svårt för respondenterna att precisera exakt vad 
kompetensen ger upphov till förutom att den var viktig. Utifrån resonemanget tolkar vi 
att det finns en kunskap som bör betraktas som Ej imitationsbar inom reservdelsflödet. 
Denna har troligtvis uppstått utifrån mångårig erfarenhet och delaktighet i tidigare 
produktionsprocesser. Vi tolkar detta som något vilket andra aktörer inte skulle kunna 
lära sig eller erbjuda. Inköp och HR poängterar ”de har kunskapen om vad som passar 
en lastare från 79 då de var med på den tiden då de tillverkades”. Denna kunskap 
skulle gå förlorad om den outsourcades. En kunskap vilket enligt Barney(1991, s.111-
112) kan karaktäriseras som ej imitationsbar och därmed något som kan komma ge 
upphov till förlorade konkurrensfördelar. 

Enligt Barney, (1991, s.111) avser begreppet Ej substituerbar att resursen inte skall 
kunna ersättas med en annan produkt eller tjänst. Respondenterna menade att de 
erbjudna produkter är möjliga att substituera mot andra leverantörers då merparten inte 
är specifika för Ålö. Enligt Barney (1991, s. 111-112) kommer priserna pressas ifall det 
finns substitut. Samtliga respondenter påpekade dock att reservdelarna hade höga 
marginaler. Ålö har vissa produkter med ritningar på, men vi tolkar svaren som att det 
är för liten försäljningskvantitet för att andra aktörer vill konkurrera på den marknaden. 
Utifrån ovanstående resonemang tolkar vi respondenternas svar som att det finns 
substitut men att dagens låga försäljningskvantitet inte ger upphov till konkurrens. 
Samtidigt är reservdelsfunktionen ingen konkurrensfördel enligt Barneys (1991, s.111) 
bedömning. 
 

6.3.3	  Kärnkompetens	  
Reservdelsflödet har även bedömts utifrån kärnkompetensmodellen. Huruvida en resurs 
är en kärnkompetens för företaget bedöms enligt Prahalad och Hamel (1990, s. 84) 
utifrån tre distinkta egenskaper. Första är att kärnverksamheten skall skapa möjligheter 
att attrahera flera olika marknader. Reservdelsflödet verkar inte på andra marknader än 
där frontlastare säljs eller har haft tidigare försäljning på idag. Utifrån att det inte finns 
några framtida strategier samt att funktionen inte marknadsförs anser vi även att 
reservdelsflödet inte kommer attrahera några nya marknader i framtiden. Nästa 
kriterium enligt Prahalad och Hamel (1990, s. 84) avser att kärnkompetensen skall ge 
signifikanta fördelar till slutkunden. Ålö erbjuder jämfört med dess konkurrenter 
produkter vilka kräver ritningar och är specifika för företaget. Vidare har Ålö en 
kompetens vilket kan användas till frontlastare som är producerade för många år sedan. 
Sista enligt Prahalad och Hamel (1990, s. 84) är att kärnverksamheten skall vara svår att 
imitera för konkurrenterna. Genom reservdelsfunktionens goda kunskaper tolkar vi 
resultatet som att dessa kriterier har uppnåtts till viss del. Dock menar vi att 



	   54	  

kompetensen kan dokumenteras och standardiseras men vilket samtidigt endast skulle 
komma företaget till handa.  

Quinn och Himler (1994, s. 65-67) beskriver tre strategiska risker till följd av en 
outsourcing: förlust eller försämrad utveckling av kompetens, genomgående förlorad 
kunskap inom organisationen och förlorad kontroll till underleverantören. Utifrån att 
kompetens är det som skapar en potentiell kärnkompetens är det första en påtaglig risk. 
Avseende den andra punkten kommunicerar den operativa funktionen med inköp, 
marknad och teknisk support. De kan hitta lösningar på problem och bistår även i 
lagerstyrningen vilket gör att denna aspekt är väsentlig att bedöma som riskfylld. 
Avseende på prioriteringar från underleverantören är risken dock inte att betrakta som 
väsentlig. Ålö prioriterar inte flödet idag och har inga framtida strategier för det heller.   

6.4	  Effektiviteten	  i	  en	  outsourcing	  

6.4.1	  Organisationsförändring	  
En outsourcing av ett reservdelslager bedöms enligt tidigare forskning som en 
strukturell förändring (Bruzelius & Skärvad 2004, 417-418). Enligt Oreg (2006 s.73-
101) är det därför större risk för motsättningar mot denna förändring. Utifrån 
respondenternas syn om positiva och negativa aspekter kunde vi urskilja vissa 
skillnader i inställningen till förändringar av en outsourcing strategi. De respondenter 
vilka listade fler negativa konsekvenser hade även en mindre tilltro till en fungerande 
strategi om outsourcing för ett reservdelslager. Ålö har genomgått en omfattande 
förändring under de senaste åren där outsourcing varit ett stort inslag varför vi tror 
svaren starkt kan vara influerade av både positiva och negativa personliga upplevelser 
av dessa förändringar. Detta illustreras genom att vissa indikerar att det ger ökade 
kostnader samtidigt som andra anser att outsourcing ger ekonomiska vinster.  Den fråga 
vi ansåg viktig att bedöma var hur en outsourcing skulle bemötas av övrig 
arbetspersonal. Enligt Oreg (2006 s.73-101) kan större organisationsförändringar bidra 
till att även andra anställda motsätter sig förändringen vilket ger försämrad arbetsmoral 
och påverkar produktiviteten inom andra områden. Frågan anser vi var känslig för vissa 
att svara på trots möjligheten till anonymitet. Inköp poängterar att det finns en förståelse 
från anställda om vad som krävs för att vara ledare på marknaden. En inom marknad 
poängterar att det funnits motsättningar för större förändringar. Vi fick känslan att 
frågans karaktär var jobbig vilket märktes av att ingen ville ge ett riktigt tydligt svar.  

6.4.2	  Kontrakt	  
Eisenhardt (1989, s. 58) belyser i sin studie den uppstående problematiken i och under 
en affärsuppgörelse mellan parterna utifrån agent teorin. Teorin anger båda parters vilja 
att nyttomaximera i en relation synonymt med att maximera den egna vinsten som 
grund till varför parterna inte strävar mot samma målsättning eller agerar utifrån vad 
som är bäst för den andre parten. Samtliga respondentgrupper poängterar att majoriteten 
av underleverantörerna är benägna att lösa uppstående problem som inte är orsakade av 
dem själva. En från marknadsfunktionen klargör: ”Vi hjälper varandra att lösa 
problem. Att bara se sig själv blir lite barnsligt”. Resonemanget är grundat i hur Ålö 
förhåller sig till sina importörer och OEM kunder och inte till underleverantörerna. 
Inköp menar att det tidigare varit en frostig relation men att den blivit bättre samt att 
Ålö fokuserar resurser inom detta område. Denna relation skiljer sig till viss del för 
reservdelsflödet där Ålö kommunicerar att det är viktigare med snabbare leveranser. Att 
skiftet är pågående men ännu inte blivit realiserat tolkar vi som något vilket påverkat 
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andra funktioners syn som mer negativ. En från marknad: ”Vissa leverantörer är ju lite 
svårare att ha och göra med” Vi tolkar därför svaren som att Ålö är i en process med en 
skiftande fokusering mot relationsbyggande vilket bör ge upphov till ökad tillit inom 
reservdelsnätverket. Detta är något som Logan (2000 s. 22-26) menar skapar 
lösningsorienterad fokusering istället för egen nyttomaximering. 

Agent teorin bygger på det optimala kontraktets utformning med syftet att möjliggöra 
den bästa strukturen i transaktionen för att skapa samma målsättning och risktagande 
(Eisenhardt 1989, s. 58). Enligt Jiang & Qureshi (2006, s. 53) är ett sätt att erbjuda ett 
resultatbaserat kontrakt. Detta minskar kravet om översyn då det finns överskådliga och 
förutbestämda parametrar som parterna kan mätas på. Relevanta målsättningar för ett 
reservdelslager anses vara leveransprecision, kunskap och kvalité. Enligt Logan (2000, 
s.22) ska det resultatbaserade kontraktet vara båda parter till gagn. Hur kompetensen 
behålls och utvecklas, det vill säga i vilken mån outsourcingleverantören vidareutbildar 
personalen i Ålös produkter anser vi är en viktig faktor. HR poängterar att Ålö är bra på 
att sätta upp en kravspecifikation gällande kunskapen hos medarbetarna och att 
företaget litar på leverantören i att de uppfyller kraven. Samtidigt är kunskapen något 
som HR belyser tar lång tid att lära sig. Att upptäcka kompetensbrister är därför riskfyllt 
då det inte går att justera snabbt. Vidare utgår inga bötestraff ifall felaktigheter sker. 
Bötesstraff menar Yang et al. (2012 s.4462-4468) kan ge ekonomisk tillit. Samtidigt 
poängterar Glauco et al. (2010 s.657-658) att det är fördelaktigt om högre former av 
tillit skapas vilket respondenterna menade att företaget strävade efter. Vi anser att det 
finns en risk att Ålö inte kan kontrollera personalens kompetens på ett bra sätt och att 
incitamenten för att inte vidareutbilda är för låga. Samtidigt är Ålö i takt med att bygga 
goodwill tillit vilket enligt Skjøtt-Larsens et al. (2007 s.82) är en högre form och vilket 
skapar en förbättrad relation. Eftersom respondenterna anser detta som långsiktigt anser 
vi att risken bör minskas. Kontrollfunktionen är idag score cards där felaktigheter listas 
ute hos kunden. Vi anser att dessa kontrollfunktioner är ett viktigt verktyg för att 
upptäcka och se vilka risker en 3-PL antar. Detta skapar goda möjligheter att sträva mot 
samma målsättning och reducera risken även om den operativa driften sker i en 
outsourcing struktur.  

6.4.3	  Kommunikation	  
En fungerande två-vägs kommunikation är enligt Bloisi (2007, s.355) väsentligt för att 
skapa en fungerande operativ miljö. Srikanth och Puranam (2011, s. 868) belyser 
organisatoriska problem exempelvis försämrad kvalitet, lägre produktivitet och 
misslyckande att utföra uppgifter som risker ifall kommunikationen mellan parterna är 
otillräckliga. Vid en outsourcing förändras kommunikationsflöden då det involverar en 
ytterligare part vilket kommunicerar inom andra affärssystem. Detta är något som enligt 
R. Klein (2007. 619-620) ökar riskerna för olika störningsmoment. Respondenterna 
indikerade dock att kommunikationen med företag utanför Ålö`s koncern antigen var 
densamma eller bättre. ”Man väljer att svara på mail från utomstående parter först, då 
man känner de inom företaget och kan enklare avgöra vad som är brådskande”. Vidare 
påpekade respondenterna att det är viktigt att dela med sig av information till företaget 
som ska sköta den operationella funktionen för att möjliggöra optimal koordinering. 
Enligt Seidmann & Sundararajan (1997, s. 117-128) kan utbyte av information 
avseende företagets prognoser skapa en bättre service för funktionen. Detta skapar 
enligt författarna ytterligare konkurrensfördelar.  

R. Klein (2007, s. 619-620) menar att kontexter med osäkra förhållanden och krav på 
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snabba leveranser gör det mer väsentligt att reducera störningsmoment i 
kommunikationen. För Ålö påpekar respondenterna att det är en stabil efterfrågan. 
Samtidigt anmärker samtliga respondenter att leveransen ofta skall ske snabbt då 
slutkonsumenten behöver produkterna omgående.  

Studier av Tushman och Nadler (1978, s. 615-618) menar att det finns vissa 
karaktäristika för att skapa en bra kommunikation. 

• Möjligheter måste skapas till en två-vägskommunikation för alla berörda parter i 
affärsrelationen i syfte att skapa förtroende om att budskapen kommer fram och 
uppgifter utförs enligt instruktion. 

• Uppgifter och processer ska vara standardiserad för att kunna uppnå 
koordination. 

För att reducera störningsmomenten menar även Zaheer et al., (1998, s. 141-159) att 
tillit är en viktig faktor. Litar parterna på varandra kan mer detaljrik och strategisk 
information kommuniceras. Respondenternas svar antyder att det finns en blandad tillit 
mellan Ålö och underleverantörerna. Överlag tolkar vi den som god och något som 
kommer stärkas i framtiden genom fokusering på relationsbyggande. Klein et al. (2007, 
s. 611) menar att relationsbyggande möjliggör investeringar vilket sedermera ökar 
tilliten och förbättrar kommunikationen. Samtidigt påpekas att dessa investeringar är 
dyra och måste ses på lång sikt. Ålö genomför idag relationsmässiga investeringarna 
inom sitt flöde för frontlastare där underleverantörer ständigt kan se sitt lager på Ålö. 
Samtidigt finns inga strategier för reservdelslagret och majoriteten av respondenterna 
trodde inte att det skulle ske någon förändring vid en outsourcing. Respondenterna 
angav dock lösningen av ett reservdelslager som långsiktig vilket enligt Klein (2007, s. 
611) är en viktig aspekt då det skapar möjligheter för att utveckla 
kommunikationsmöjligheterna. Samtidigt går resonemanget om långsiktighet emot vår 
tidigare analys om ökad flexibilitet kring enkelhet att lämna relationen där kortsiktighet 
ansågs positivt. Dock kan relationsmässiga investeringar även förflyttas till en annan 
geografisk punkt men inom samma leverantör varför det ändå förhåller sig som positivt. 
 
I avseende på standardiserade processer ansågs, i hänseendet av leveranssätt och 
kommunikationsflöde, att processerna var standardiserade. Detta antydde flera 
respondenter inom marknad, teknisk support och inköp är viktigt då en outsourcing av 
ett reservdelslager genomförs. Detta stämmer överens med Tushman och Nadler (1978, 
s. 615-618) resonemang vilka menar att om produkterna och processerna är 
standardiserade blir det enklare att kommunicera om vad som skall skickas och tas emot 
av varje part vilket gör att störningsmomenten reduceras. I avseende på hur 
standardiserade produkterna var fanns dock blandade åsikter. Vissa menade att Ålö 
erbjöd speciella produkter samtidigt som andra hävdade att sortimentet var 
standardiserat. Detta gör att det är svårt att ge en klar bild över produktsortimentet. 
Vidare är respondenternas svar svårt att analysera i denna fråga då samtliga anses ha en 
god insyn i reservdelsflödet.  
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7.	  Slutsatser	  
I det här kapitlet kommer studiens kunskapsbidrag att påvisas. Studiens syfte har varit 
att analysera reservdelsfunktionen och de konsekvenser som kan komma ske av en 
outsourcing. Det teoretiska bidraget presenteras först utifrån respektive område. Vidare 
presenteras det praktiska bidraget av denna studie.  
 

7.1	  Teoretiskt	  bidrag	  
Outsourcing har i tidigare studier presenterats som en strategi med olika inriktningar 
med avseende på motiv. Då motiven styr de förväntade konsekvenserna av en 
outsourcing är det angeläget att i ett inledande skede fastställa hur motiven för ett 
reservdelslager förhåller sig till tidigare resultat. Utifrån vårt resultat finns både 
motiven, ekonomiska- såväl som strategiska inriktningar för ett reservdelslager. Detta 
visar att strategin outsourcingen av ett reservdelslager kan ge konsekvenser i båda 
hänseendena.  
 

7.1.1	  Ekonomi:	  
Enligt tidigare forskning inom området för outsourcing är kostnadskontroll och 
stordriftsfördelar aspekter vilket visat sig vara fördelaktiga konsekvenser vid 
outsourcing. Resultat av studien av kostnadskontroll visar att en outsourcing av ett 
reservdelslager både skapar konsekvenser av förbättrad kontroll samt flexibilitet i 
kostnadsstrukturen. Flexibiliteten ser vi i våra resultat härrör dels till förändringar i 
geografisk efterfrågan styrt av det ordinära flödet. Detta då en outsourcing skapar 
möjligheter till att enklare kunna flytta reservdelslagret och skala av verksamheten. 
Förbättrad kontroll förväntas ske genom att reducera svårigheterna med att kunna 
specificera funktionens olika kostnader. Detta skapar en bättre översyn om vad varje del 
i funktionen kostar och eventuella besparingar. Resultatet av studien visar även att 
reservdelslagret inte är prioriterat och en outsourcing gör det därför enklare att sköta 
funktionen ekonomiskt. Detta genom att en tredje part får specificera kostnader och 
sköta den operativa driften.  
 
I avseende på stordriftsfördelar har de förväntade konsekvenserna varit svåra att 
fastställa. Tidigare teorier menar att outsourcing skapar stordriftsfördelar genom att en 
tredje part verkar som en samordningsfunktion mellan olika företag. Resultat visar att 
förväntade konsekvenser är både reducerade stordriftsfördelar samt möjliga 
stordriftsfördelar. De ökade kostnaderna beror av ökade transportkostnader där 
reservdelar ofta går med det ordinära logistikflödet. Besparingar förväntas ske genom 
att lager- och personalkostnader fördelas mellan olika företag. Nettoeffekten har därför 
denna studie inte kunnat fastställa. 
 
I avseende på de ekonomiska aspekterna med hänseende till transaktionsteorin har 
tidigare studier bedömt outsourcing utifrån bettendekaraktäristika och 
transaktionskaraktäristika med olika resultat. Resultatet i denna studie visar utifrån 
transaktionskaraktäristika att faktorn mänsklig är den del som främst förväntas kommer 
ge upphov till ökade transaktionskostnader. Slutsatsen baseras på reservdelsproduktens 
karaktär, med en lång produktlivscykel, vilket ger upphov till tillgångens specificitet. 
Den långa produktlivscykeln kräver erfarenhet och kunskap vilket är svårt att anskaffa 
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sig snabbt. Tidigare studier har presenterat åtgärder för att minimera tillgångens 
specificitet. Vår studie visar att detta även förhåller sig till ett reservdelslager. Resultatet 
visar att såvida kunskapen inte kan förflyttats till den outsourcade funktionen kan 
implementeringar av standardiserade processer inom produktsortimentet samt anpassade 
systemintegrationer vara effektiva åtgärder för att skapa en fungerande koordinering.  
 
Den kompetens som utgörs av begreppet mänsklig kan även användas inom andra 
funktioner varför den inte ger upphov till en ”sunk cost” vid en outsourcing. Tidigare 
studier har visat risker för uppkommande monopolsituationer. Denna studies resultat 
visar dock att dessa konsekvenser vid outsourcing av ett reservdelslager inte bör ske.  
 
Transaktionskaraktäristika ser också till frekvens och osäkerhet för uppkommande 
transaktionskostnader. Studien visar till skillnad från tidigare studier att efterfrågan för 
reservdelar är stabil och beroende av överskådliga variabler. Resultatet går emot 
tidigare studier inom området som anger reservdelslager med en efterfrågan 
karaktäriserad som osäker och fluktuerande.  Samtidigt saknas prognosverktyg vilket 
ökar osäkerheten. Förväntade konsekvenser blir därigenom svårt att fastställa. 
 
I avseende på frekvens stödjer vårt resultat tidigare forskning där omfattande utbyten 
förväntas stärka tilliten mellan handelspartnerna vilket reducerar 
transaktionskostnaderna. Tidigare studier menar att övervakande av transaktioner inte 
behöver vara lika omfattande något vårt resultat också indikerar. 
 

7.1.2	  Strategiska	  perspektivet:	  
Utifrån det strategiska perspektivet har studien undersökt outsourcing av tidigare teorier 
om RBV, kärnkompetens och flexibilitet. Tidigare studier av RBV anger att om 
funktionen är en resurs vilket har karaktäristika av att vara en konkurrensfördel ska den 
behållas i egen regi. För begreppet värdefull indikerar resultatet av studien att en 
outsourcing inte skulle innebära några förändrade strategiska inriktningar för företaget. 
Slutsatsen baseras på att reservdelslagret idag inte prioriteras eller används inom 
förstagets konkurrensstrategi. Vidare skulle funktionen inte komma att prioriteras vid en 
outsourcing.  
 
Kriteriet om sällsynthet finner studien att det studerade företagets resurs inte uppfyller 
kriterierna för att förväntas skapa effekter om sällsynthet vid en outsourcing. 
Sortimentet kan i stor utsträckning köpas från andra företag förutom vissa speciella 
artiklar. Vidare har funktionen inte karaktäristika vilket skiljer sig jämförelsevis 
konkurrenterna. En outsourcing bidrar inte till förväntningar vilket skulle förändra 
resultatet utan effekten av en outsourcing skulle bli samma som innan i detta avseende. 
Gällande begreppet Ej substutiuerbar är slutsatsen att det krävs att det finns ett 
reservdelsflöde och att ingen aktör kan substituera denna funktion inom 
produktsegmentet frontlastare. Outsourcing har därför ingen effekt gällande detta mått.  
 
För kriteriet om ej imitationsbar finner resultatet att måttet är uppfyllt för resursen. 
Funktionen är svår att kopiera då reservdelsflöden rymmer produkter med långa 
livscykler vilket kräver kunskap och erfarenhet. Studien kan tydliggöra att kunskapen 
inom funktionen förväntas försämras vid en outsourcing och därför göra det svårt att 
erbjuda de mest optimala lösningarna för kunder med reservdelsbehov.  
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Teorin om kärnkompetens anger på samma sätt som RBV att om en resurs är en 
kärnkompetens bör den behållas internt. Resultatet av vår studie visar att 
reservdelsstrukturen inte används för att attrahera marknader då den varken 
marknadsförs eller rymmer några framtida strategier. Funktionen erbjuder samtidigt 
vissa signifikanta fördelar till slutkunden då funktionen rymmer produkter vilket kräver 
god kunskap. Kunskapen gör att vi även kommer till slutsatsen om att funktionen är 
svår att imitera för andra företag. Avseende genomgående förlorad kunskap inom 
organisationen är slutsatsen att detta inte skulle ske utifrån att stor del av kunskapen 
skulle kunna bevaras internt.  
 
Förväntade konsekvenser med avseende på funktionens flexibilitet har även studerats 
inom den strategiska inriktningen i denna studie. Tidigare studier visar att en 
outsourcing kan ge förändringar i funktionens flexibilitet. Resultatet visar att områdena 
robusthet och enkelhet att lämna relationen inom flexibilitetsbegreppet förväntas 
påverkas via en outsourcing. Enkelhet att lämna relationen förbättras genom att 
funktionen blir extern med möjligheter att flytta funktionen till nya strategiska, 
geografisk platser. Flexibilitet med avseende på robusthet uppkommer då outsourcing 
möjliggör att kontraktet utformas så att lagerytan kan anpassas efter behov samt 
leveranser till kund blir kortare. Då efterfrågan är skiftande skapas flexibilitet för 
oförutsedda operationella förändringar där exempelvis en snabbt ökad efterfrågan kan 
justeras lättare vid en outsourcing. Samtidigt indikerar resultaten även på negativa 
aspekter med avseende på flexibilitet vid en outsourcing. Utifrån att reservdelslagret 
inte är prioriterat utan tydliga strategier anger tidigare studier risker med att företaget 
inte kontrakterar om tillräcklig flexibilitet inom lagerytan. Slutsatsen står i diskrepans 
mot resonemanget för robusthet varför konsekvenserna blir svåra att klargöra. Det sista 
området inom flexibilitetsbegreppet är radikala förändringar där studien visar att en 
outsourcing inte skulle ge någon effekt inom detta område. Detta då radikala 
förändringar inte är att betrakta som vanligt förekommande inom ett reservdelslager.  
 

7.1.3	  Kontrakt:	  
Tidigare studier inom agent teorin anger ogynnsamt risktagande samt olika 
målsättningar som potentiella nackdelar vid outsourcing och transaktioner mellan 
handels parter. Resultatet av denna studie indikerar att ett reservdelslager kan komma 
att omfattas av sådana konsekvenser. Slutsatsen baseras på att det dels saknas 
incitamentsprogram till underleverantörer vilket enligt tidigare forskning försvårar 
likartade målsättningar mellan affärspartnerna. Incitamentsprogram gör det gynnsamt 
för leverantören att sträva efter vad kunden vill uppnå för att maximera sin egna vinst. 
Vidare riskabelt enligt agent teorin är att kontrollverktyg gällande kvalitén på 
reservdelsprodukterna skulle försvinna vid en outsourcing då lagrets produkter 
kontrolleras av den operativa funktionen manuellt vid packningen. Samtidigt indikerar 
resultaten att det finns tillit till underleverantörerna och att de är benägna att hjälpa till 
vilket enligt tidigare forskning ökar samarbetsgraden och reducerar eventuella 
samarbetssvårigheter.   

7.1.4	  Kommunikation:	  
Tidigare forskning inom kommunikation visar att om det finns en vilja att skapa 
relationsskapande investeringar möjliggör det en bättre koordinering. Vår studie visar 
att detta även förhåller sig lika för ett reservdelslager. Ett bra kommunikationsflöde 
mellan de båda affärspartnerna anges som väsentligt för att få ett fungerande 
outsourcing lösning. Dock anges att företaget inte är villiga att satsa på nya 
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investeringar inom detta område. Tidigare studier anger att relationsskapande åtgärder 
är kostsamma. Samtidigt anges de som väsentliga för att skapa ett optimalt 
kommunikationsflöde. Vidare visar studien att reservdelsflödet inte rymmer många 
standardiserade processer vilket enligt studier försvårar koordineringen ytterligare. Det 
som vår studie påvisar skulle skapa en bra kommunikation är att relationsskapande 
åtgärder påbörjats. Detta är något som tidigare studier anger kommer ge en bättre 
kommunikation. De förväntade konsekvenserna är ur en sammantagen bedömning 
något vilket skulle försvåra kommunikationen för funktionen reservdelslager vid en 
outsourcing.   

7.1.5	  Organisationsförändring:	  
Tidigare studier inom organisationsförändring anger att förändringar inom 
organisationen kan mötas med motstånd vilket försvårar organisationsförändringen. 
Resultatet gällande organisationsförändring har för denna studie inte gått att fastställa. 
Utifrån studiens insamlade data framkom inte några tydliga åsikter om hur tidigare 
strukturella förändringar påverkat organisationen.  
 

7.2	  Praktiska	  bidrag	  	  

7.2.1	  Ekonomi:	  
Vår studie visar att outsourcing av ett reservdelslager förväntas ge upphov till bättre 
kostnadskontroll. Resultat är lämpat för en reservdelsfunktion vars kostnadsstruktur inte 
är enkel att överblicka. Effekten kommer av att leverantören av tjänsten måste 
specificera kostnaden för varje del av funktionen vilket ger kunden en bättre översyn. 
Studien kan också visa att det förväntas kunna skapa möjligheter att bättre kunna 
anpassa lagerutrymmet och lättare förändra reservdelslagrets lokalisation till det mest 
optimala. Dessa slutsatser är baserade på en växande efterfrågan över olika marknader 
samt ett reservdelslager vilket är beroende av makrotrender. I sådana fall kan dessa 
fördelar förväntas uppnås. Studien kan samtidigt visa att innan stordriftsfördelar 
förväntas som en konsekvens av en outsourcing måste noggranna kalkyleringar 
genomföras.  
 
Studien kan vidare visa att risken för en monopolsituation finns i viss mån inom 
området mänsklig. För företag är det viktigt standardisera sina processer och 
produktutbud för att minska transaktionskostnaderna. Ytterligare åtgärder för företag är 
att implementera och använda prognosverktyg vilket underlättar styrningen av 
funktionen. Det finns makrotrender som kan användas för att bedöma framtida 
efterfrågan vilket minskar osäkerheten för företaget.    
 
7.2.2Strategi: 
De förväntade strategiska konsekvenser som vår studie visar är både strategiska 
förluster och vinster vid en outsourcing. Vår studie klargör att det är viktigt att 
funktionen prioriteras med framtida strategier. Tidigare studier visar att risken finns att 
outsourcade funktioner i framtiden behövs internt vilket omöjliggjorts genom att den 
outsourcats. Vidare är det viktigt att vara medveten om att kunskapen inom ett 
reservdelsflöde förväntas försvinna vilket gör det svårare att hitta lösningar för äldre 
produkter tidigare sålda av företaget. Har företaget en komplex produkt alternativt säljer 
reservdelar till äldre generationers produkter utan ett tydligt standardiserat utbud krävs 
åtgärder för att inte urholka kunskapen.  	  
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De strategiska vinsterna kommer främst genom en förbättrad flexibilitet. Möjligheten att 
flytta till en optimal plats efter skiftande efterfrågan. Viktigt är därför att vara medveten 
om hur kontraktet utformas för att enkelt kunna säga upp kontraktet samt öka och 
minska lageryta efter behov.  
   
7.2.3Kommunikation: 
Vår studie visar att ifall en outsourcing skall genomföras är det väsentligt att investera i 
relationsinriktade åtgärder för att förbättra kommunikationen. Alternativet är att 
standardisera utbudet och produktsegmentet inom reservdelsfunktionen för att 
underlätta för den parten som skall sköta den operativa driften. Studien visar dock att en 
ökad tillit även förväntas skapa en förbättrad kommunikation.   
 

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Vår rekommendation till vidare forskning inom området är att utgå från vår studies 
resultat och komplettera den med en kvantitativ ansats. Detta menar vi leder till en 
djupare förståelse och en generaliserbar bild över vilka konsekvenser som kan förväntas 
uppstå. Den kvantitativa studien anser vi bör baseras på flera företag med likartade 
kontexter. Till följd av detta kan förståelsen av problemområdet öka. 
     
Avslutningsvis anser vi att en studie som belyser även den operativa delen av 
reservdelshanteringen är intressant att inkludera i framtida forskning. Vi anser att det 
skulle vara intressant att undersöka dessa åsikter kring outsourcing och hur de anser att 
outsourcing skulle påverka reservdelshanteringen. 
	  

8.	  Observationer	  till	  företaget	  
	  
I analysen har vissa mönster kunnat urskiljas. Dessa har uppmärksammats som 
möjligheter och svårigheter med att outsourca reservdelshanteringen vilka är specifika 
för det studerade företaget. Detta vill vi delge företaget då vi anser att dessa 
observationer kan bistå som hjälp i arbetet med reservdelslagrets framtida strategiska 
utveckling. 

8.1	  Observationer	  till	  företaget	  
Utifrån våra observationer föreslår vi att företag måste klargöra vilket bakomliggande 
motiv som finns samt vilka målsättningar outsourcingen syftar till att uppnå. I denna 
studie har inriktningarna delats upp i ekonomiska och strategiska utgångspunkter och 
genom att se till båda aspekterna skapas en helhetssyn över vilka konsekvenser 
outsourcingen ger upphov.  

I studien har vi kunnat observera att ifall kunskapen inte dokumenterats i system 
förväntas outsourcing av ett reservdelsflöde bli mer komplex. Därför ser vi att ett 
standardiserat utbud är väsentligt om reservdelslagret skall kunna outsourcas. Detta 
omfattar även kommunikationen mellan affärspartnerna. Vi anser att med en bättre 
kommunikation och ett standardiserat utbud skulle missförstånden minska och mer 
gynnsamma möjligheter skapas för att outsourca reservdelsfunktionen. En god 
kommunikation är även av vikt för företag då detta främjar relationsbyggande vilket är 
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något vi anser är viktigt för att bygga upp en bättre struktur kring outsourcingen. 

I studien uppmärksammades bristen på prognoser i reservdelsflödet för Ålö vilket 
försvårar att skapa framtida strategier. Att prognostisera reservdelarnas försäljning samt 
den kommande tillväxten är väsentligt. Studien finner i denna kontext att 
prognostiseringen av reservdelarna korrelerar med den totala tillväxten. Genom 
prognoser blir strategin av outsourcing effektivare utifrån aspekterna av optimerad 
kapacitet för lagerutrymme och personal. Detta är något som företaget kan ha i åtanke 
för den egna verksamheten även om reservdelshanteringen utförs i egen regi. 

Vi observerade även att Ålö inte erbjöd underleverantörer några incitamentsprogram. Vi 
menar att detta måste ske för att kunna underlätta implementeringen av en outsourcing 
strategi för reservdelshanteringen. Vi föreslår att ett erbjudande om incitamentprogram 
bidrar till att målen lättare uppnås och skapar gynnsamt risktagande. Samtidigt anser vi 
att Ålös steg att arbeta med relationsförbättring samt en förbättring av 
kommunikationen skapar långsiktiga lösningar vilket kan ge samma konsekvenser. 

Även om studiens resultat inte kunde skapa en tydlig bild över hur en outsourcing skulle 
bemötas av samtliga anställda menar vi att företaget måste vara tydliga i 
förändringsprocessen till sina anställda. Outsourcing är en strukturell förändring av 
verksamheten och därför ser vi att företaget skall tydliggöra för personalen varför 
företaget outsourcar för att på så sätt minska risken för en motsättning till förändringen. 
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10.	  Sanningskriterier 
	  
I detta kapitel redogör vi för studiens trovärdighet och äkthet. Syftet med avsnittet är att 
förtydliga för läsaren på vilka grunder tillförlitligheten i studien vilar för att underlätta 
ett kritiskt granskande.  

Bryman & Bell (2005, s. 305-308) föreslår två övergripande kriterier för bedömningen 
av en kvalitativ undersökning, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra 
kriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka som är 
jämförande med de som används vid kvantitativa studier. Äktheten består av rättvis bild 
och autenticitet. Hur studien levt upp till dessa kriteriet redogörs för nedan. 

9.1	  Trovärdighet  
Eftersom materialet i en kvalitativ studie är svår att generalisera blir framställningen av 
kontexten betydelsefull för utvärderingen av trovärdigheten i studien. (Bryman & Bell, 
2005, s. 306-308) Tillförlitlighet belyser hur trovärdigt läsaren anser samt tolkar studien 
som forskaren har bidragit med (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att stärka studiens 
tillförlitlighet har vi returnerat de transkriberade intervjuerna till våra respondenter för 
att konfirmera dess reliabilitet. Därmed har studiens respondenter givits möjlighet till 
ändringar kring hur vi uppfattat och hört deras åsikter. Resultatet av det som vi sedan 
presenterar bör läsaren själv avgöra ifall den kan återges till en ny situation utifrån 
beskrivningen av denna studies kontext.  

Överförbarhet anger hur pass överförbar studiens resultat är till andra kontexter och fall. 
För att bedöma den måste resultatet och metoden beskrivas tydligt. (Bryman & Bell, 
2005, s. 307). Enligt Lincoln och Guba (1985, p. 316) är det sedan läsaren som får göra 
bedömningen angående överförbarheten till andra kontexter, där forskarnas uppgift är 
att förse läsaren med tillräcklig information för möjliggöra detta. Vi har presenterat hur 
data har samlats in samt hur det behandlats vilket möjliggör för läsaren att skapa en 
egen bild kring överförbarheten. Dock har inte varje respondent presenterats utan 
istället har funktionens samlade åsikt lyfts fram. Detta med syftet att kunna styrka 
anonymiteten i studien. Vi medvetna om att detta kan försvåra överförbarheten men 
anser att anonymiteten för respondenterna är viktigare.  

Pålitlighet anger huruvida forskningsprocessen redogjorts för på ett tydligt och 
informativt sätt i syfte att andra ska kunna bedöma de använda metoderna (Bryman & 
Bell, 2005, s. 307). Genom att vi återgett hur vi gått tillväga samt har anonyma 
transkriberingar tillgängliga kan en extern part kritiskt granska vår analys och slutsatser. 
Den insamlade datan för studien har även granskats av båda författarna där båda varit 
överens om de tolkningar som är gjorda. För att även nå högre pålitlighet har vi 
tillsammans noggrant granskat de vetenskapliga teorierna. Denna granskning menar 
Bryman & Bell (2005, s. 307) gör att pålitligheten för studien blir starkare.  

Kriteriet om att Styrka och Bekräfta innebär att forskarna är objektiva i sitt utförande 
och presentationer avseende resultatet. (Bryman & Bell 2005, s. 307-308). Genom att 
inte låta personliga åsikter samt uppfattningar påverka studien menar Bryman & Bell 
(2005, s. 307-308) att trovärdigheten ökar.  Vi är medvetna om svårigheten av att inte 
låta förförståelse och värderingar påverka studien. För att minimera detta har vi låtit 
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utomstående parter granska huruvida vi är objektiva eller färgat studien av egna åsikter. 
Vidare redogör vi tydligt över vår förförståelse och andrahandsförståelse för att ge 
läsaren en uppfattning om hur den kunnat vara blockerande samt tillmötesgående. 
Genom att resonera tillsammans kring bidragen av intervjuerna har vi försökt reducera 
Fredriks tidigare erfarenheter och uppfattningar som kunnat ligga till grund för 
feltolkningar.  

9.2	  Äkthet	  
Äkthet kan delas in i de två kriterierna rättvis bild och autenticitet (Bryman & Bell, 
2005, s. 308-311). I en kvalitativ studie är det författarnas uppgift att tolka 
respondenternas åsikter och uppfattningar. Därmed är det viktigt att författarna 
tydliggör en tillräckligt rättvis bild av det som framkommer vid intervjuerna. Med 
rättvis bild menas att studien presenterar respondenternas idéer och tankar för deras 
situation (Bryman & Bell, 2005, s. 308-311). Vi har delgett en bild av våra respondenter 
gällande de funktioner som de ingår i. Genom att använda flertalet citat anser vi att vi 
lyckats levandegöra våra respondenters åsikter på ett bättre sätt jämfört med att endast 
presentera sammanfattningar av intervjuerna. De intervjuade respondenterna har 
bidragit i olika grad med informativ data, vilket gjort att vissa åsikter framhävts mer 
tydligt. Vi har dock ansträngt oss för att försöka ge samtliga respondenters åsikt en 
rättvis bild gällande det studien undersöker. Den insamlade data samt övrigt material 
har granskats av båda författarna samt en utomstående part, vilket vi menar reducerar 
risken för misstolkning och att studien presenterar en onyanserad bild. 

Nästa del i äktheten belyser om forskarna har autenticitet, vilket avser om forskarna har 
förståelse kring respondenterna och dess arbetssituation. (Bryman & Bell, 2005, s. 309) 
I vår datainsamling upplevde vi att alla respondenter var intresserade av studien. 
Samtliga respondenter ställde upp frivilligt på intervjuer på ca 60 min och var aktiva 
samt visade intresse under intervjuerna. Vidare ville flertalet veta vad det slutgiltiga 
resultatet skulle komma att bli. Många av respondenterna uttryckte även att det var 
intressant att få reflektera kring dessa frågor. Vi menar att vi därför uppnått ontologisk 
autenticitet för denna studie. Ontologisk autenticitet avser huruvida respondenterna 
givits en bättre förståelse om det frågeområde som intervjun behandlat (Bryman & Bell, 
2005, s. 309). 

Vidare menar vi även att pedagogisk autenticitet uppnåtts, vilket innebär att studien 
medför att fallföretagets funktioner kommer förstå varandra bättre. (Bryman & Bell, 
2005, s. 309). Detta sker genom att samtliga inom Ålö får ta del av undersökningen och 
då därför ges möjlighet att förstå varandras verkligheter och syn bättre. Detta ökar 
uppfattning kring det interna arbetet för reservdelsfunktionen. Vidare bidrar även 
studien till att nya tankar uppkommer som kan vara användbara för framtida strategiska 
inriktningar för fallföretagets reservdelsfunktion.  

Utifrån ovanstående resonemang och vår argumentation anser vi att vi uppfyller kraven 
för god äkthet och att studien har relevans för respondenterna.  
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Appendix 1: Introducerade text till intervjuer 
  
Den  här  intervjun  ska  bedöma  eventuella  konsekvenser  vid  en  outsourcing  av  
Ålös   reservdelslager.   Studien   genomförs   som   en   D-‐‑uppsats   på  
handelshögskolans   vid   Umeå   Universitet   vilket   betyder   att   den   kommer   att  
omfattas   av   offentlighetsprincipen.  Med   detta  menas   att   information   som   du  
tilldelar   oss   under   denna   intervju   kommer   kunna   komma   allmänheten   till  
kännedom.   Du   kan   därför   välja   att   avböja   på   frågor   du   därför   anser   som  
opassande.  Intervjun  kommer  efteråt  att  transkriberas  utifrån  det  material  som  
kommer   att   användas   för   studien.   Du   kommer   få   möjlighet   att   läsa  
transkriberingen   för  att  medge,  ändra  eller  välja  att   ta  bort   sådan   information  
du   delar   med   dig   av   under   intervjun.   Intervjuinspelning,   och   transkriberat  
material  som  du  eventuellt  anser  opassande  kommer  att  förstöras  så  att  den  inte  
kommer  allmänheten  till  kännedom.  Ingenting  kommer  kunna  tryckas  utan  ditt  
godkännande.   Uppgifter   om   kostnader   kommer   att   återges   i   procent   för   en  
eventuell  outsourcinglösning.  Vi  har  full  förståelse  om  du  inte  skulle  känna  dig  
bekväm  att  svara  på  en  enda  fråga.  
  
Vi  ber  dig  svara  på  frågorna  utifrån  din  syn  och  vill  även  påpeka  att  detta  är  ett  
hypotetiskt  förslag  men  som  faktiskt  kan  komma  att  användas  som  framtida  
underlag  för  en  outsourcinglösning.  
 
 
 
 
	  
  



	  

Appendix 2: Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 

1. Kan du berätta kort om din roll i företaget? 
2. Vilka var anledningarna till att ni valt att outsourca tidigare? 
3. Vilka fördelar ser du med outsourcing? 
4. Vilka nackdelar ser du med outsourcing? 
5. Har ni upplevt någon kostnadsförändring i och med användandet av 

outsourcing?  
 
 
Allmänt:  
Kommunikation 
 
11. Vad anser du är kundernas viktigaste krav inom reservdelar? 
Följdfråga: Vad värderar de mest: billigare pris eller snabbare leverans? 
Följdfråga: Vad värderar Ålö mest: lägre kostnad eller snabbare leverans? 
12. Hur anser du att Ålö bygger relationer mellan Ålö och leverantörerna? 
Följdfråga: Har du sett några tidigare problem på grund av relationer? 
13. Är processerna i reservdelsflödet standardiserade? 
Följdfråga: Med avseende på: Produkter, leveranssätt, kommunikation, övrigt 
 
14. Hur skulle du beskriva förtroendet är till underleverantörerna idag? 
Följdfråga: Skiljer det sig på något sätt mellan reservdelsflödet och frontlastarflödet? 
Följdfråga: Hur anser du att förtroendet påverkar för reservdelsfunktionen idag? 
 
 
TCE - Frekvens 
 
15. Ungefär hur ofta sker leveranser av reservdelar idag?  
 
 
Transaktionskostnader: 
 
16. Använder ni några prognosverktyg för reservdelar idag? 
Följdfråga: Hur är efterfrågan på reservdelar: Stabil eller fluktuerande? 
17. Använder ni några mått för reservdelars servicegrad idag? 
18. Hur följer ni upp dessa? 
Om nej: Finns dessa verktyg att tillgå? 
19. Finns det något som måste specialanpassas vid outsourcing av Ålö`s 
reservdelsflöde? 
Följdfråga: Mänsklig, fysisk, varumärke, dedikation, lokalisation 
 
 
TCE + Organisationsförändring 
Vid en potentiell outsourcing kan då dagens: 
1) Kunskap 
2) Verktyg 
3) Personal  
inom reservdelsfunktionen komma till användning för andra delar i företaget? 



	  

 
 
 
 
Kommunikation: 
 
20. Hur sker kommunikationen idag mellan leverantören för den outsourcade 
funktionen och Ålö?   
- Följdfråga: Är systemen integrerade? 
21. Hur anser du att kommunikation är mellan Ålö och de leverantörer som 
sköter outsourcingen? 
22. Vid en outsourcing vilken typ av information, anser du att man kan dela 
med sig utav mellan parterna? 
Följdfråga: (strategisk, taktisk och operationell) 
23. Jämförelsevis egna dotterbolag och andra Ålö producerande enheter anser 
du att det är en skillnad i att kommunicera med dessa jämfört med en outsourcing 
partner? 
Följdfråga: Är systemen integrerade? 
 
 
Agent teori: 
24. Hur kontrolleras underleverantörernas prestationer? 
25. Hur utvärderar ni era underleverantörer? 
Följdfråga: Vilka verktyg använder ni? 
 
 
Kontrakt:  
 
26. Hur reglerar Ålö uppstående felaktigheter på grund av underleverantörer? 
Följdfråga: Vad händer vid en felaktighet? 
Följdfråga: Utgår några straff? 
 
RBV:  
 
27. Anser du att Ålö idag marknadsför reservdelar och dess funktion mot sina  
1) Återförsäljare  
2) Slutkonsument 
 
28. Anser du att Ålö har kunskaper som skiljer sig jämfört med konkurrenter inom 
reservdelsflödet? 
Följdfråga: Finns det något som Ålö erbjuder inom reservdelar vilket konkurrenter inte 
kan erbjuda? 
 
 
 
Flexibilitet 
 
29..Hur anser du framtiden ser ut för Ålö i allmänhet med avseende på: 
-Total tillväxt? 
-Inträde på nya marknader? 



	  

 
30.. Finns det några framtida strategier för reservdelslagret?  
 
31.Finns det några prognoser för reservdelsstrukturen? 
 
32. Är reservdelar en konkurrensfaktor för Ålö? 
Följdfråga: Vad händer vid en outsourcng? 
Följdfråga: Skulle reservdelar få tillgång till ny teknik vid en outsourcing? 
 
Kärnkompetens: 
33. Hur prioriteras utvecklingen av reservdelsflödet idag? 

Följdfråga: Hur kommer det att se ut i framtiden? 
34. Hur anser kunder att Ålö är på reservdelar? 
35. Vad ser du för risker vid en outsourcing till en tredje part? 
 
 
 
 

Organisationsförändring 
 
36. Ser du några risker med en outsourcing i avseende enhetens arbetsmoral? 
37. Hur har förändring inom bolaget hanterats av övriga anställda tidigare? 
 
Övrigt 
 
38. Vad tycker du fungerar bra i reservdelsstrukturen idag? 
 
39. Vad tycker du fungerar dåligt i reservdelsstrukturen idag? 
 
40. Skulle du se outsourcing av reservdelslagret som en långsiktig lösning? 
 
41. Vad skulle bli positivt med en outsourcing av reservdelslagret? 
 
42. Vad skulle bli negativt med en outsourcing av reservdelslagret? 
 
43. Skulle en outsourcing av reservdelsflödet fungera? 
 
44. Är det något mer du vill framföra om outsourcing som vi inte har frågat som du 

tycker är viktigt?



	  

 


