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Abstract 

IT-branschen är en av de marknader som konstant växer och krav på nya uppfinningar och 

innovationer är höga. Outsourcing har under en längre tid används av IT-företag för att kunna 

reducera kostnader för produktion och utveckling. Outsourcing är även ett bra alternativ för att 

erhålla expertis inom ett visst område där företag saknar erfarenhet eller resurser. Innovation är 

en del av företags utveckling och när hela eller delar av företagens IT-avdelningar blir 

outsourcade är det naturligt att även tillhörande delar av innovationsprocessen har förflyttats. 

Leverantören är den part som i praktiken utvecklar innovationen i outsourcingavtalet. 

Leverantörerna får en strikt budget och tidsram från kunden att följa för varje projekt. 

Innovation är kreativt, föränderligt och levande. Dessutom är innovation dyrt. Helt 

motsägelsefullt mot outsourcing. Leverantörer har en svår uppgift i att arbeta utifrån kundens 

krav och samtidigt försöka realisera innovationer.  

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt leverantörer bidrar med innovation inom 

outsourcing av IT. 

Studien har utförts med en kvalitativ fallstudiemetod. Intervjuer har genomförts med fyra olika 

respondenter på ett stort IT-företag som nästan helt uteslutande arbetar med outsourcing. 

Den största nackdelen med outsourcing är de stora kraven på kostnadsbesparing, den har en 

negativ inverkan på innovationen. Alla respondenter har uttryckt att de som leverantör har 

möjlighet att bidra med innovation men att kostnadsbesparingarna kan göra utrymmet för 

innovation begränsat i vissa fall. Övergången till det agila arbetssättet har hjälpt till att främja 

innovationsförmågan hos leverantören. 

Nyckelord: IT-outsourcing, outsourcing, innovation, paradox 
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1 Inledning 

Inledningsvis ges läsaren en helhetsbild av bakgrunden till outsourcing och innovationen inom 

området. Detta följs av uppsatsens syfte, undersökningsfrågor och målgrupp. Nästkommande 

del av kapitlet är metodval, den vetenskapliga utgångspunkten för uppsatsen. Fortsättningsvis 

behandlas forskningsetik och källkritik samt hur validitet och reliabilitet ska uppnås. I kapitlet 

behandlas även hur uppsatsens data har samlats in och val av fallföretag samt respondenter. 

1.1 Problembakgrund 

En bransch som ständigt utvecklas och anpassas utifrån dagens och framtidens behov är 

informationsteknik (IT). IT-branschen har växt fram sedan mitten av 1900-talet genom 

industrisamhällets förändring samt datoriseringen i samhället (Jörnmark, 2016). Till IT-

branschen räknas tillverkning och handel med data-, telekom- och kommunikationsprodukter 

samt datakonsult- och datorkonsultverksamhet. IT-branschen är mycket föränderlig och av 

företagen krävs ständig förbättring och utveckling för att kunna vara med och konkurrera på 

marknaden (Danneels, 2002). 

Albert Einstein sa ”we cannot solve the problem with the same thinking we used when we 

created them”. Nytänkande, eller innovation som det oftast kallas, är viktigt för att vi ska kunna 

lösa befintliga problem och gå framåt i utvecklingen. Enligt Danneels (2002) är innovation en 

av nyckelegenskaperna ett företag behöver för att överleva den hårda konkurrensen på 

marknaden. 

Genomgripande adaption av teknik i samhället har resulterat i att outsourcing numera är en 

miljardindustri (Cullen & Willcocks, 2003) och år 2004 utgjorde outsourcing av IT hela 67% 

av all outsourcing i världen (Pruitt, 2004). Outsourcing av IT innebär en överföring av hela eller 

delar av företagets interna IT-processer till en leverantör (Chatfield & Wanninayaka, 2008).  

IT-processer i företag anses ofta vara en icke-kärnverksamhet och företagsledare ser fler 

fördelar med stordrift och teknisk expertis, som leverantörerna erbjuder, än egen drift (Lacity 

& Hirschheim, 1993). Det finns olika IT-processer i olika företag och några av dessa kan vara 

systemutveckling, underhåll av system eller integrering av IT-infrastruktur (Chatfield & 

Wanninayaka, 2008). I dagens samhälle finns stora löneskillnader på den globala marknaden 

och företagen har hittat ett sätt att använda det som en tillgång. Minskade kostnader och 

effektivisering har alltid varit en stor drivkraft för outsourcing (Koulopoulos & Roloff, 2006). 

Arbetet med innovation sker generellt inom en organisation, men numer sker arbetet med 

innovation oftare genom en kollaboration med ytterligare en part (Chesbrough, 2003). 

Innovation och outsourcing har ett komplext förhållande som behöver undersökas närmare 

(Aubert et al. 2015). Outsourcing är en standardiserad tjänst som utformas från kontrakt och en 

noga utarbetad kravspecifikation (Edgren & Skärvad, 2014). Innovation är motsatsen: 

föränderligt och varierande. Axelsson et al. (u.å) menar att det finns flera motsatta förhållanden 

som innebär att outsourcing och innovation är en svår balansgång. Outsourcing är som redan 
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nämnts ett sätt att kostnadseffektivisera samtidigt som innovation är ett risktagande. Aubert et 

al. (2015) menar att det i dessa fall uppstår en paradox när innovation ska outsourcas, 

outsourcing styrs av ett hårt kontrakt där leveranser förväntas vara mätbara medan innovation 

kräver kreativitet och inte lika hårt styrande dokument som kan leda till att leveranser blir svåra 

att bedöma. 

Det finns mycket publicerat om områdena innovation, outsourcing och IT. Utöver finns mycket 

om innovation inom IT och IT-outsourcing. Ett kunskapsgap finns i tidigare studier om 

innovation inom IT-outsourcing, speciellt från leverantörens synvinkel och hur det uppnås och 

arbetas med. I denna studie undersöks förhållandet mellan innovation och outsourcing. Utöver 

detta kommer studien även att undersöka leverantörers möjlighet att bidra med innovation inom 

outsourcing av IT.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt leverantörer bidrar med innovation inom 

outsourcing av IT. 

 

1.3 Undersökningsfrågor 

- Vad är innovation inom outsourcing av IT?  

- Hur ser leverantörens möjlighet till innovationsbidrag ut inom outsourcing av IT? 

  

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är företag som arbetar med outsourcing av IT. Utöver är studien 

riktad till de företag och studenter som har intresse för innovation inom outsourcing och vill 

fördjupa sig inom området. 

 

1.5 Metod 

1.5.1 Fallstudiemetoden 

Fallstudier kan genomföras för att realisera undersökningar på avgränsad grupp (Patel & 

Davidson, 2011). Varje fall kan motsvara en individ, grupp, organisation eller situation. 

Fallstudier utgår från ett helhetsperspektiv och samlar in omfattande information. Enligt Patel 

och Davidson (2011) används en mindre avgränsad grupp för att utföra studier på. Fallstudier 

används ofta för att studera verksamhetsprocesser eller förändringar i en naturlig miljö 

(Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2011). 

Fördelen med fallstudier är att det på detta sätt ger en omfattande bild från ett helhetsperspektiv 

av fallet och rikligt med information att analysera (Patel & Davidson, 2011). Vid fallstudier är 
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det inte ovanligt att samla in information på olika sätt för att få en sådan omfattande bild som 

möjligt av fallet. Denscombe (2009) menar att lämplig datainsamlingsmetod kan vara intervjuer 

i de fall information om förståelse för respondentens åsikter, hur denne uppfattar sin omgivning 

samt dennes tankar och erfarenheter av specifikt fall söks. Undersökningar av den sort där stora 

mängder data behövs samlas in kan enkätundersökningar vara att föredra (Denscombe, 2009; 

Patel & Davidson, 2011). Denna undersökning avser att gå på djupet och undersöka specifikt 

fall i naturlig miljö. Därav har en kvalitativ insamling av data genom intervjuer genomförts för 

att undersöka och få förståelse för vilka möjligheter leverantörer har att bidra med innovation 

inom IT-outsourcing. Det är dessutom enklare att upptäcka misstolkningar och felformuleringar 

vid intervjuer än enkätundersökningar (Patel & Davidson, 2011). 

 

1.5.2 Val av fallföretag 

Till grund för denna studie ligger en fallstudie med fyra kompetenta personer på ett IT-företag 

i Karlstad. Företaget valdes med anledning av deras expertis som leverantör inom området 

outsourcing. Företaget omsätter över 1 miljard euro och har ca 13 000 experter i över 20 länder 

runtom i världen. 

 

1.5.3 Val av respondenter 

De respondenter som valdes ut från fallföretaget var på grund av deras erfarenheter och 

kvalifikationer inom outsourcing. Alla respondenter har i flera år jobbat med outsourcing och 

två av respondenterna har över ett decennium av erfarenhet inom outsourcing. Alla fyra 

respondenter har arbetat på båda sidorna av outsourcing. Med det menas att de arbetat både på 

kund- och leverantörsidan av en outsourcing affär.  

Två av respondenterna arbetar som linjechefer och har fem respektive tio års erfarenhet av 

outsourcing. De andra två respondenterna arbetar som projektledare respektive 

programvaruutvecklare och har även erfarenhet som processledare, scrum master och agil 

coach. De båda har över 15 års erfarenhet vardera. 

Respondenterna har valts att hållas helt anonyma i undersökningen för att de ska kunna svara 

fritt och obehindrat på intervjufrågorna. Genom att ha anonym datainsamling ges en trygghet 

till respondenterna och större chans att få ärliga svar. Vilket leder till högre kvalité och större 

trovärdighet för undersökningen. 

 

1.5.4 Intervjuer 

Intervju är en insamlingsteknik för insamling av empiriska kvalitativa data som bygger på 

frågeformulär (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna kommer ha några förutbestämda frågor 

som kommer fungera som referensram. Avsikten med intervjufrågorna är att ha några 

diskussionspunkter som startar en djupare diskussion inom ämnet där följdfrågor anpassade 

utifrån situationen formas. Intervjuer kan hypotetiskt formas på ett sätt som medför att de 



  4 

antingen kan vara kvalitativa eller kvantitativa, det är frågorna som avgör studien inte sättet att 

samla informationen. Det som bestämmer om det är en kvalitativ- eller kvantitativ studie är 

graden av struktur och standardisering (Patel & Davidson, 2011). 

Låg eller obefintlig standardisering innebär intervjuer där frågor formuleras allteftersom 

intervjun pågår för att anpassas till intervjupersonen och dennes svar (Patel & Davidson, 2011). 

Standardiseringen grundar sig i principer om mätning. Hög standardisering innebär bättre 

möjlighet till att generalisera och jämföra svar. Intervjufrågor med hög standardisering skulle 

lika gärna kunna skrivas ner innan intervjun och resulterar då i början på en enkät (Denscombe, 

2009; Patel & Davidson, 2011). Denscombe (2009) menar att semi-strukturerade intervjuer 

innebär att intervjufrågorna är förutbestämda men intervjuaren kan vara flexibel i vilken 

ordning frågorna ställs. Svaren vid semi-strukturerade intervjuer är öppna och fokus ligger på 

respondenten som kan förklara sina svar. 

Graden av struktur avgörs i utrymmet som ges för svar från respondenten (Patel & Davidson, 

2011). Valbara svar har en väldigt hög grad av struktur eftersom svaren är förutsebara. 

Intervjuer med öppna frågor har däremot låg struktur och respondenten kan svara fritt på frågan 

utifrån egen tolkning och tidigare erfarenhet. En sådan intervju har väldigt låg struktur. 

Beroende på hur formuleringen av frågeformuläret kombineras, med struktur och 

standardisering, blir resultatet olika (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna i denna studie är 

semi-strukturerade med förutbestämda frågor som kan anpassas under intervjun för att passa 

till respondenten och intervjun. Medelhög struktur har på detta vis uppnåtts. För stora 

utsvävningar från de förutbestämda intervjufrågorna har inte gjorts för att kunna få sådana 

jämförbara resultat som möjligt. Strukturen av frågeformuläret har varit låg, öppna frågor där 

respondentens egna tankar och upplevelser var viktiga för att uppnå ett djup. 

Under intervjuerna har ljudet spelats in med ljuduppspelningsutrustning för att respondenten på 

ett rättvist sätt har kunnat återges och analyserats korrekt. På detta sätt har intervjuerna även 

kunnat transkriberas korrekt och jämförts med andra respondenter och litterärstudien. 

 

1.5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att undersökningen undersöker rätt sak och reliabilitet att undersökningen 

utförts på rätt sätt (Patel & Davidson, 2011). Enbart material som passat inom ramen för syftet 

har samlats in till grund för uppsatsen för att därigenom kunna hålla en hög validitet genom 

hela processen.  Materialet som samlats in har kommit från akademiska källor, den största delen 

har bestått av böcker och tidskrifter. För att motverka inverkan åt något håll på studien har 

insamlingen av material skett på ett sätt där skribenter med olika åsikter använts. 

Alla frågor konstruerades noggrant för att motverka misstolkningar eller på något sätt påverka 

respondentens svar. Även strukturen i en intervju har betydelse för reliabiliteten (Patel & 

Davidson, 2011). Är intervjun svår att följa kan detta resultera i felaktiga eller avvikande 

värden. Vid intervjuer är det undersökaren som skapar bedömningar och registrerar svaren, 

därmed är reliabiliteten kopplad till dennes förmåga att utföra det korrekt. Patel och Davidson 
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(2011) påtalar att hög reliabilitet i princip är garanterad vid ljudupptagning av hela intervjun. 

För att uppnå detta har alla intervjuer i samtycke med respondenten spelats in. 

Vid analysering av intervjuerna skall det finnas i åtanke att respondenterna kan känna sig 

hämmade av att bli inspelade (Denscombe, 2009). För att motverka detta intygade jag alla 

respondenter att det inspelningen enbart är för denna studie och ingen utomstående kommer få 

ta del av inspelningarna. Denscombe (2009) fortsätter med att en hel del respondenter kan känna 

sig lite obekväma i början av en intervju. Hantering av detta har skett genom en neutral men 

vänlig intervjuteknik som började med enklare frågor för att få respondenten att känna sig 

bekväm. 

 

1.5.6 Litteraturstudiens urvalskriterier och källkritik 

I en undersökning ska alla dokument och texter hanteras kritiskt för att uppnå god källkritik 

(Patel & Davidson, 2011). Vid insamling av information är det viktigt att urvalet av dokument 

utförs på ett sådant sätt att de dokument som samlas in inte enbart stödjer de teorier och resultat 

som eftersöks. Det är av vikt att få en bredd i dokumenten och informationen för att forskningen 

ska kunna ske oberoende och inte gynna egna idéer. Detta för att resultaten som redovisas ska 

kunna vara pålitliga och inte ha någon sorts skevhet. 

Den information som samlats in till litteraturstudien har skapats utifrån ett visst antal nyckelord. 

Sökningar har gjorts på nyckelorden ensamma och/eller i olika kombinationer för att få olika 

dokument som är mer eller minde specificerade. Utifrån resultaten som uppstått har  de 

dokument som passat undersökningens ämne valts ut. Alla dokument som valts ut har varit av 

vetenskaplig karaktär. 

Litteraturen som refereras i dokumentet med avseende av definitioner av outsourcing och  

innovation kan anses inaktuell utifrån publikationens år. Valet på dessa källor har berott på att 

litteraturen från de senaste åren har refererat tillbaka till de källor som refererats i denna 

undersökning. Därmed har valet gjorts att gå direkt till primärkällorna och därifrån hämta 

underlag för denna studie. 

 

1.5.7 Etiska överväganden 

Önskan med forskning är att bidra med trovärdig kunskap som driver både individ och samhälle 

framåt (Patel & Davidson, 2011). Som forskare finns krav att undersökningen bedrivs korrekt 

och medför nytta till det ämnet undersökningen bedrivs inom. En av de viktigare delarna av 

forskningsetik är behandlingen av frågor som rör de respondenter som medverkar i 

undersökningen (Hermerén, 2011). För att kunna leva upp till det har fyra etiska regler tagits 

fram: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

Informationskravet går ut på att undersökaren alltid ska informera om syftet för undersökningen 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

Samtyckeskravet skyddar respondenternas rätt till att själva bestämma över sitt medverkande i 
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undersökningen. Samtyckeskravet innebär också att respondenten kan avbryta deltagandet när 

som helst utan konsekvens för denne. 

För att uppnå både informationskravet och samtyckeskravet har alla respondenter muntligt 

informeras om syftet med undersökningen inför intervjuerna. Utöver detta har de även 

informerats om hur deras kunskapsbidrag kommer användas i undersökningen samt att 

deltagande är helt frivilligt och att det finns möjlighet att avbryta när som helt under processen. 

Skulle en respondent välja att avbryta en pågående intervju kommer de svar som redan lämnats 

inte att användas och raderas direkt efter avbrottet. All data som genererats från fallföretaget 

genom intervjuerna kommer endast användas för denna studie. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter avseende respondenterna ska hanteras på ett sätt 

som medför att obehöriga inte kan få tag på dem (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Detta innebär att uppgifter inte får delas vidare eller på 

annat sätt ges ut till någon annan (Patel & Davidson, 2011). För att detta inte ska kunna ske har 

respondenternas namn att ersättas med fiktiva namn. Respondenterna har även informerats om 

att ljudupptagning vid intervjuer sker och att deras namn inte kommer användas i rapporten 

men att en beskrivning av deras arbetsroll kommer finnas med.  

Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att insamlad information från 

respondenterna endast får användas i forskningssyfte (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Respondenterna är väl informerade om 

syftet för intervjuerna och att informationen de ger inte kommer användas till annat än 

forskning. 
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2 Forskningsfronten: innovation inom outsourcing 

I teorikapitlet kommer problembakgrunden att behandlas utifrån litteratur inom ämnet. 

Inledningsvis kommer begreppen outsourcing och innovation att presenteras och definieras. 

Därefter undersöks innovation inom outsourcing och hur dessa begrepp hör samman. 

2.1 Outsourcing 

2.1.1 Definition av outsourcing inom litteraturen 

Definition av ordet outsourcing enligt Nationalencyklopedin (2016a): 

Att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av 

funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som 

telefonväxel och städning samt stödfunktioner som redovisning och 

data. 

Från början är outsourcing ett engelskt ord och är en förkortning av det engelska uttrycket 

”outside resource using” (Arnold, 2000). Outsourcing innebär att ett företag utvecklar en tjänst 

eller vara för ett annat företag (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Innebörden av detta är inte att 

alla varor eller tjänster som produceras för någon annans räkning är en outsourcingprodukt. För 

att det ska räknas som outsourcing måste outsourcingprodukten vara något som kunden normalt 

sett skulle producera själva (Linder, 2004). Förutom detta ska även bestämd tid vara avtalad för 

utförande av outsourcingprodukten (Kendrick, 2009). Förkortat i en mening innebär detta att: 

Outsourcing innebär att en produkt utvecklas inom bestämd tid åt ett annat företags räkning 

som annars skulle utförts av dem själva. 

 

2.1.2 Parter i outsourcing 

Outsourcing består av två parter, en part som för en annan part utför en specifik uppgift (St. 

Amant, 2009). Leverantör är den part i outsourcingen som tar emot kontraktet och för annans 

räkning utvecklar en tjänst eller vara över en bestämd tidsperiod (Kendrick, 2009). Kunden i 

affärsrelationen är den som tagit ett beslut om att outsourca en del av sin verksamhet (St. Amant, 

2009). 

 

2.1.3 Olika sorter av outsourcing 

Det finns både nationella och internationella outsourcingavtal (Edgren & Skärvad, 2010). 

Nationell outsourcing avser de fall den externa leverantören befinner sig inom samma land och 

internationell outsourcing är när leverantören befinner sig i ett annat land.  

Utöver det kan outsourcing även delas upp i olika kategorier utifrån avståndet mellan leverantör 

och kund (Tsotra et al. 2011): 
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Onshore outsourcing innebär det samma som nationell outsourcing, leverantör och kund 

befinner sig i samma land. 

Nearshore outsourcing betyder att leverantör och kund befinner sig i två olika länder som är 

sammankopplade genom gränser eller handelsavtal, t.ex. två företag inom Europa. 

Offshore outsourcing innebär ett outsourcingavtal mellan två parter som befinner sig i länder 

som befinner sig långt ifrån varandra i avstånd och inte delar något handelsavtal, t.ex. Sverige 

(EU) – Kina. 

 

2.1.4 IT-outsourcing 

IT-avdelningarna på företagen började växa ordentligt under 1980-talet (Edgren & Skärvad, 

2014). Det var även IT-avdelningarna som ansågs vara nyckeln till utveckling och 

effektivisering av företagen. Adoptionen av tekniken i samhället under den här perioden låg 

som grund för att outsourcing skulle komma att vara en sådan stor industri som det är idag 

(Cullen & Willcocks, 2003).  

IT utgör den största delen av outsourcing runt om i världen (Pruitt, 2004). Outsourcing av IT 

innebär att hela eller delar av IT-processer överlämnas till en leverantör som utför det arbetet 

åt kundens räkning (Chatfield & Wanninayaka, 2008). Under slutet av 1900-talet utvecklades 

IT-marknaden snabbt och flera IT-inriktade företag började infinna sig på marknaden (Edgren 

& Skärvad, 2014). Större företag såg fördelen med en leverantörs tekniska expertis framför 

egen drift av IT-processerna inom företaget (Lacity & Hirschheim, 1993; Edgren & Skärvad, 

2014). Vanligt outsourcade IT-processer kan vara t.ex. systemutveckling, underhåll av system 

eller integrering av IT-infrastruktur (Chatfield & Wanninayaka, 2008). 

Viktigt när leverantör och kund ingår ett outsourcingavtal är att kunden är tydlig med vad denne 

önskar att få ut av outsourcingen (Lindberg et al. 2009). Det medför att kundens mål är tydligt 

under hela outsourcingen och riken för att kunden blir missnöjd minskas. Outsourcing är inte 

enbart ett avtal utan det är även en affärs- och leveransmodell för IT. Relationen mellan 

leverantören och kunden som uppstår i en IT-outsourcing är jämförbart med ett 

partnerförhållande. 

 

2.1.5 Kostnadsbesparingens påverkan på innovation 

Den globala marknaden skiljer sig ordentligt från land till land, speciellt när det kommer till 

löneskillnader, och företagen har anpassat sig för att kunna använda det till deras vinning 

(Koulopoulos & Roloff, 2006). Outsourcing av IT innebär att omplacera olika tekniska 

tillgångar från intern hantering till en extern leverantör (Tsotra et al. 2011).  Väl känt är att  

kostnadsbesparing ständigt har varit en stor drivkraft för outsourcing (Koulopoulos & Roloff, 

2006; Chatfield & Wanninayaka, 2008; St. Amant, 2009). Koulopoulos och Roloff (2006) 

diskuterar det ohälsosamma i att enbart ha kostnadsreducering som motiv och påpekar vikten 

av att innovationen inte ska hämmas av outsourcing. 
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Forskning tyder dock på att outsourcing inte alltid medför en kostnadsbesparing (Smite & van 

Solingen, 2016). Det visar till och med på att det kan ha motsatt effekt i vissa fall samt ta lång 

tid innan nollresultat nås (Barthélemy, 2003; Smite and van Solingen, 2016). Chatfield och 

Wanninayaka (2008) menar att av de anledningar som finns för outsourcing är en av de viktigare 

komponenterna att få en tjänst genomförd av specialister. Devinney och Lin (2008) är inne på 

samma spår och menar att outsourcing till en leverantör som besitter expertis innebär fördelar 

för kunden. Detta eftersom det bidrar till strategiska fördelar som timing och 

kostnadseffektivitet för innovation. Outsourcing används både som företagsstrategi och 

affärsmässig praxis. På senare tid har outsourcing utvecklats från att endast vara en 

kostnadsreducering till att skapa värdefulla relationer mellan kunder och leverantörer runt om i 

världen (Aundhe & Mathew, 2009). 

När företag väljer att outsourca är det oftast för att koncentrera sig på kärnverksamheten samt 

reducera kostnader, när detta utförs är det lätt att viktiga utvecklingsområden missas (Hendry, 

1995). Bengtsson et al. (2009) anser att när valet för outsourcing ska tas är inte 

kostnadsreducering anledning nog att besluta för en outsourcing. Det är i de fallen där endast 

kostnadsreduceringen tas i beaktning som outsourcing kan komma att skada 

innovationsförmågan. Enligt Berggren och Bengtsson (2004) väljer många företag att se förbi 

de negativa delarna med outsourcing och väljer att enbart se kostnadsreduceringen 

outsourcingen medför gentemot att utföra tjänsten själva.  

Vid outsourcing är relationen mellan parterna otroligt viktig (Bengtsson et al. 2009). När 

kunden ska välja outsourcingleverantör är det viktigt att de tänker på att välja någon de kan 

bygga upp ett förtroende till, någon som tar en rättvis kostnad samt har bra arbetsförhållanden 

(Berggren och Bengtsson, 2004; Bengtsson et al. 2009). I en bra affärsrelation ska båda känna 

att de vinner på samarbetet. Bengtsson et al. (2009) förklarar ett förhållande som de har hittat 

mellan kostnad och innovation: att desto mer innovation desto högre kostnad. En global 

outsourcing enbart för kostnadsreducering kommer med största sannolikhet att påverka 

innovationen negativt. 

 

2.2 Innovation 

2.2.1 Definition av innovation inom litteraturen 

Definition av ordet innovation enligt Nationalencyklopedin (2016b): 

Förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där. 

Det latinska ordet innovare betyder förnyelse och är det ord som ligger till grund för svenskans 

innovation (Edgren & Skärvad, 2010). Men viktigt att påpeka är att innovation kan ha andra 

betydelser också. Skapande och införandet av någonting nytt kan ses som innovation. Nya idéer 

som ny produkt eller ny tjänst kan handla om innovation precis på samma sätt som nytt sätt att 

utveckla eller en ny affärsmodell också kan kallas innovation. Innovation behöver inte alltid 

vara en ny uppfinning.  
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Foreman (2005) hävdar att för företag som upplever hög konkurrens, globala marknader och 

teknisk förändring får innovation en ökad betydelse. Eftersom innovation många gånger anses 

vara grunden för tillväxt är det extra viktigt för dessa företag. När innovation är en del av 

företagskulturen medför det en rad positiva kvaliteter som exempelvis närhet till kund. Det kan 

även medföra skydd mot förändringar och oroligheter på marknaden. 

 

2.2.2 Innovation inom IT 

Edgren och Skärvad (2010) menar att när det diskuteras innovation i företagssamanhang 

handlar det för det mesta om att utveckla processer, tjänster, produkter eller affärsmodeller för 

att dessa ska medföra framgång. Framgången i dessa fall kan ske både socialt och ekonomiskt. 

Innovation på ett företag kan innebära ett nytt och effektivare sätt att utveckla, genom 

exempelvis ny utvecklingsmetod eller med nytt arbetssätt. 

Chou och Chou (2011) drar slutsatsen att, precis som redan redovisat, det finns flera sätt och 

synvinklar att se på innovation och dess betydelse. Det kan handla om att utveckla en ny teknik 

eller produkt som det finns ett behov eller förfrågan efter (Afuah 2003 refererad i Chou & Chou 

2011). Men det behöver inte handla om att skapa något helt nytt. Det kan handla om att utföra 

små ändringar som medför en billigare produkt eller att utvecklingsprocessen blir snabbare eller 

enklare. Det kan även vara att lägga till ytterligare egenskaper, uppdatera befintliga egenskaper 

eller hitta nytt användningsområde för en befintlig produkt. Det är ofta som produkten kallas 

för innovationen men det är mycket mer än en produkt som är innovation.  

 

2.2.3 Innovationsprojekt 

För att genomföra ett innovationsprojekt krävs ett flertal resurser i egenskap av kapital, teknik, 

expertis/kompetens från både ledning och medarbetare (Chou & Chou, 2011). I de fall ett 

företag själva genomför ett innovationsprojekt måste de se till att de resurser som krävs finns 

samt acceptera de eventuella konsekvenserna för projektet. Fördelen för företag att driva dessa 

projekt i egen regi är att tekniken och kunskapen stannar inom företaget samt full kontroll över 

den tekniska utvecklingen och framtida användning. Samtidigt påtalar Chou och Chou (2011) 

att innovationsprojekt ofta är stora och har en hög riskfaktor. För att minska risk och kostnad 

kan projekt som innehåller innovation utföras i samverkan med annat företag. Genom 

samverkan vinns tillgång till bl.a. expertis, teknik och andra tillgångar. En samverkan av denna 

sort kan ske i flera olika strukturer; till exempel via outsourcing. 

 

2.3 Innovation inom outsourcing 

Innovation inom outsourcing kan beskrivas som ett företag som använder extern hjälp för hela 

eller delar av sin forskning och utvecklings (R&D, =research & development) avdelning (Chou 

& Chou, 2011). Chou och Chou (2011, sid. 351) anser att innovation inom outsourcing kan 
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beskrivas som ”company that seeks external effort to support its R&D work or fully/partially 

moves out its R&D department to a lower-cost location or country”. 

Innovation är inte enkelt och företag upplever i vissa fall svårigheter med att bibehålla 

innovationen kontinuerligt (Foreman, 2005). Ett sätt för företag att lösa detta problem är genom 

att köpa innovationen. Leverantören bidrar på detta sätt med ett nytt perspektiv och expertis 

inom området till företaget. Chou och Chou (2011) påstår att huvudsyftet för outsourcing 

kvarstår sedan tidigare: att sänka kostnaderna samt utnyttja extern expertis. Innovation inom 

outsourcing fortsätter att stimuleras till följd av tillväxten hos multinationella företag (Chou & 

Chou, 2011). Företag behåller inte alltid innovationen hos huvudkontoren numer utan ser 

fördelar med att ha dessa delar globalt. Detta för att nyttja fördelarna hos varje internationell 

lokalisering som företaget har, till exempel lägga IT-utvecklingen Asien för att sänka dessa 

kostnader mot om de varit placerade i US eller Europa. Engardio och Einhorn (2005) 

ifrågasätter denna tendens och menar att underliggande denna kostnadsstrypande trend finns en 

efterfrågan efter mer innovation men till ett lägre pris och snabbare progress än vad kunden 

själv kan skapa. 

De länder som tar flest kontrakt avseende outsourcing av innovation är Indien och Kina (Chou 

& Chou, 2011). Många globala företag har outsourcingkontrakt eller egna anläggningar i dessa 

länder eller andra delar av Asien. 

Västerländska företag anpassar sig efter en ny sorts modell för innovation, en som använder 

outsourcing som hjälpmedel. Outsourcing används för att få experthjälp inom områden som 

kunden själv inte har som huvudområde, på detta sätt används outsourcing som ett hjälpmedel 

för att uppnå innovation (Chou & Chou, 2011). Baksidan av att använda outsourcing som 

hjälpmedel för innovation är att det inte helt ovanligt att outsourcingleverantören tillslut 

utvecklar egna produkter som kan konkurrera ut kunden i sin tur (Engardio & Einhorn, 2005). 

 

2.3.1 Paradoxen ”innovation inom outsourcing” 

En paradox inom ett företag uppstår när två element som verkar helt logiska för sig själva 

uppstår som raka motsatser när de ska fungera tillsammans, exempelvis samarbete och 

konkurrens eller innovation och effektivitet (Eisenhardt, 2000). 

Aubert et al. (2015) menar att det utan tvekan finns en paradox vid outsourcing av innovation, 

både när det gäller ny teknik och processinnovationer. För att innovation ska växa fram naturligt 

krävs en miljö som är anpassningsbar, flexibel, risktagande och vagare outsourcingkontrakt. 

Samtidigt krävs att leverantören är tidseffektiv och kostnadsbesparande. Leverantören 

övervakas för att försäkras om att målen uppnås vilket leder till låg flexibilitet. 

I outsourcingavtalet är det viktigt att specificera vad som krävs för att driva innovation och för 

att resultatet ska bli framgångsfullt (Korrapati, 2016). Paradoxen grundar sig i motstridiga krav 

på grund av att förväntat resultat är en lyckad outsourcing och innovation (Aubert et al. 2015). 

En obalans i projektet genom att fokusera för mycket på endera innovation eller outsourcing 

kan resultera i ekonomisk skada för företaget. Med anledning av detta måste projektledarna 
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uppnå alla motstridiga krav under projektets gång. Gobble (2013) menar likaså att det behöver 

finnas en bra balans i outsourcingbeslutet, en obalanserad outsourcing kan resultera i minskad 

innovation. 

Vanligtvis har outsourcing detaljerade kontrakt där allt som ingår i kontraktet går att mäta 

(Aubert et al. 2015). Vid innovation är det optimalt att ha vagare kontrakt där leverantören får 

utrymme att utföra uppgiften. I tillägg till kontraktet kommer relationen mellan leverantör och 

kund att styra outsourcingen. Relationen baseras bland annat på tidigare samarbeten, antal 

tidigare kontrakt och resultat från de projekten. Aubert et al. (2015) menar att dessa faktorer 

också spelar in för kalkylen tillhörande kontraktet. 

Vid fokus på outsourcing är elementen i kontraktet detaljerade, väl specificerade och mätbara 

för att motverka onödigt risktagande (Aubert et al. 2015). Det leder till låg flexibilitet och stor 

övervakning av kunden. Leverantören blir begränsad till att kunna ta initiativ och bidra med 

innovation. Aubert et al. (2015) menar att det leder till att kunden tillämpar straff, åtgärder och 

närmare övervakning för den låga innovationsproduceringen, vilket i sin tur leder till lägre 

flexibilitet än tidigare. Leverantören får då ännu mindre utrymme och innovationsförmågan 

förvinner ytterligare. 

I de fall innovation är största fokus kommer outsourcingkontraktet att få en vag utformning 

(Aubert et al. 2015). Leverantören får stort utrymme för innovation men resultatet kan bli 

ofokuserad och spretigt arbete. Kunden har dålig kontroll över leverantörens arbete och det som 

levereras är svårt att mäta i funktionalitet och kvalitet utifrån kontraktet. Knappa åtgärder att 

införa i de fall leverantörens arbete inte lever upp till de vagt formade kraven leder i sin tur till 

att leverantören inser kundens brister och det finns stor chans att bristande arbete kommer 

levereras i framtiden också. 

 

 

Figur 1: Förenklad översikt för outsourcing- och innovationsfokus. Källa: Författare 
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Figur 1 visar den paradox som uppstår vid outsourcing av innovation. Den översta cykeln 

demonstrerar en vanlig outsourcing. Den undre cykeln demonstrerar istället hur ett vagt 

outsourcingkontrakt innehållandes innovation leder till svårigheter med kontroll och 

bedömning. Trotts de svårigheter som finns i figur 1 måste projektledaren hantera båda sidorna 

av paradoxen (Aubert et al. 2015). Obalanserat outsourcingprojekt med fokus endast på enda 

delen innebär att projektet med stor sannolikhet inte kommer lyckas. Samtidigt är det svårt att 

fokusera på båda delarna samtidigt och kan därmed göra att projektet får svårt att lyckas. Aubert 

et al. (2015) menar att försöka hitta en medelväg där kontraktet är varken för detaljerat eller för 

vagt kan medföra att de negativa sidorna av båda men avsaknad av de positiva delarna. Därför 

anses ett kontrakt som går att editera under projektets tid vara bästa alternativet eftersom 

paradoxen då blir hanterbar och förändringar kan bemötas. 

Hur det löpande arbetet med paradoxala förhållanden kan hanteras i projektet finns det ett par 

förslag till. Sundaramurthy och Lewis (2003) menar att det kan räcka med att påminna 

medarbetarna om det paradoxala tillståndet för att det ska motverka det till det bättre. Ett andra 

sätt att hantera det paradoxala förhållandet är att ha två olika projektansvariga som samarbetar 

(Aubert et al. 2015).  Den ena projektansvariga har innovation som fokus medan den andra 

främst fokuserar på outsourcing. Aubert et al. (2015) kallar lösningen extreme contracting, en 

ordlek av programmeringstekniken extreme programing. 

I allmänhet är innovation riskabelt för företag (Aubert et al. 2015). Innovation inom outsourcing 

är ännu mer riskfyllt än vanlig outsourcing eftersom det är mer komplext än vanligt. 

 

2.3.2 Hur uppnås lyckad innovation? 

Korrapati (2016) menar att det är av betydelse med ett precist avtal eftersom om ett krav inte 

finns i kontraktet går det inte att kritisera vid leverans för att det inte uppnåtts. Innovation är ett 

mervärde för kunden men det är viktigt att det är specificerat i kontraktet för att det ska bli 

uppfyllt. Korrapati (2016) menar att det inom outsourcing är väldigt enkelt att identifiera vilka 

innovationer som förväntas levereras och inte. Detta eftersom outsourcingavtalet ska innehålla 

alla krav kunden har. 

Gobble (2013) menar att det finns fyra situationer som innebär att outsourcing av innovation är 

mer sannolikt att lyckas. Balansen vid en eller fler av de fyra situationerna innebär fördel för 

outsourcingbeslutet. Men de fall som hamna för långt ifrån situationerna resulterar mer sällan i 

framgångsfullt outsourcingprojekt. Enligt Gobble (2013) är de fyra situationerna när: 

1. Ny kunskap är ett stort behov 

2. Osäkerhet och extremt stora tekniska utmaningar uppstår tidigt i projektet 

3. Immateriella rättigheter inte har stort skydd och det finns en risk att det kan spridas 

innan företaget kan tjäna på dem 

4. Erfarenhet av outsourcing finns sedan tidigare 
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Lyckad innovation uppnås genom ett tydligt outsourcingkontrakt, en detaljerad styrmodell ska 

finnas (Korrapati, 2016). Det är viktigt att innovationen ska gå att mäta. I outsourcingkontraktet 

ska beskrivning finnas för hur mätningen ska genomföras och vilka krav som behöver uppnås. 

Aubert et al. (2015) menar att ett sätt att hantera innovation inom outsourcing är att, vid flertalet 

tillfällen under projektet och med medarbetare som besitter olika roller, revidera kraven om 

behov finns. Korrapati (2016) anser dessutom att det i det projektets gång bör finnas ett 

regelbundet moment som fångar upp diskussioner, utvärderingar och kontroller för 

förbättringsförslag. 
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3 Empiri 

Empirikapitlet inleds med en kort presentation av de fyra intervjurespondenterna från 

fallföretaget. Därefter återges en sammanfattning av insamlad data som har grund i 

intervjuerna med respondenterna. 

3.1 Presentation av respondenter 

Intervjuer har utförts under hösten 2016 med fyra personer från ett outsourcingföretag i 

Karlstad. Intervjurespondenterna kommer i uppsatsen att hänvisas till som: Respondent 1, 

Respondent 2, Respondent 3 och Respondent 4. 

Respondent 1 arbetar som programvaruutvecklare och har även erfarenhet som processledare, 

scrum master och agil coach. Erfarenhet inom outsourcing sträcker sig över 15 år. 

Respondent 2 är linjechef och har över tio års erfarenhet inom outsourcing. 

Respondent 3 är linjechef med över fem års erfarenhet av outsourcing. 

Respondent 4 arbetar som projektledare och har över tio års erfarenhet av outsourcing. 

 

3.2 Definition av outsourcing 

Outsourcing är ett brett begrepp som både innefattar många delar och används åt två håll. Ena 

sidan av outsourcing är ett företag flyttar del av verksamhet till ett annat, använda en 

underleverantör för att utföra arbete. Andra sidan innebär att ett företag tar emot ett kontrakt 

och ansvar för att förvalta eller utveckla produkt. Outsourcing innebär att ha en 

samarbetspartner menar Respondent 3. 

Respondent 2 och Respondent 4 menar båda att det första de tänker på med outsourcing är att 

förflytta arbete från ett land till ett annat. Respondent 4 beskriver outsourcing som ”att flytta 

verksamhet från ett högkostnadsland till ett lågkostnadsland”. Med högkostnadsländer menas 

främst västerländska länder, som t.ex. Sverige, men även Nordamerika. Lågkostnadsländer 

innebär billigare arbetskraft. Lågkostnadsländer som Respondent 4 specifikt nämner som 

ledande är Kina och Indien i Asien, men även östeuropeiska länder som t.ex. Polen. 

Outsourcing innebär inte vid varje tillfälle att flytta verksamhet till ett annat land eller företag. 

Enligt Respondent 2 kan det även innebära att flytta ett projekt till en annan enhet. 

 

3.3 Definition av innovation 

Innovation är ett brett begrepp som innefattar många områden. Respondent 1 beskriver ordet 

innovation som ”luddigt” och Respondent 2 uttryckte det som ”väldigt många olika delar”.  
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Innovation av produkt innebär att hitta nya funktioner eller lägga till/uppdatera befintliga 

funktioner. Innovation kan även vara uppdatering av arbetssätt eller arbeta om rutiner som 

skapar bättre arbetsmiljö. 

Innovation innebär för alla respondenter förbättring. Respondent 1 uttryckte det som att 

innovation ”ska innebära förändring som förbättrar verksamheten, arbetsmiljön eller 

produkten på något sätt”. Det innebär förändring av en produkt eller skapa en ny produkt som 

medför någon sorts förbättring för användaren. Utöver detta kan även förbättring vara inom 

organisationen eller teamet. Alla respondenter nämner att innovation inom arbetssätt är minst 

lika viktigt som utveckling av produkter. 

 

3.4 Innovation på organisationsnivå 

Innovation finns i alla delar av arbetet inom ett företag, från projektnivå till organisationsnivå. 

Innovation är en del av den agila arbetsprocessen. Fallföretaget använder scrum som 

arbetsmetod för alla projekt. Inom scrum finns det något som kallas för Sprint Retrospective. 

Det innebär att efter varje sprint reflekterar medarbetarna över vad som kan förbättras för 

framtida arbete. Respondent 3 menar att det är ett väldigt bra sätt att arbeta med innovation som 

förbättrar verksamheten. Det innebär en kontinuitet i arbetet med innovation. 

Inom fallföretaget finns en databas där alla medarbetares idéer finns sparade. 

Innovationsdatabasen har regelbundna uppföljningar. Om en innovation anses vara bra utförs 

en affärsmässig bedömning. Respondent 2 menar att bedömningen i stora drag innebär: kostnad 

för implementation kontra värdet som innovationen medför. Resultatet av bedömningen är 

avgörande om implementering av innovationen kommer genomföras eller inte. Värdet för 

innovationen räknas i pengar, men kan i verkligheten exempelvis uttrycka sig som en 

effektivisering av en arbetsprocess. 

Innovationsförbättringar av processer behövs konstant. Minskad kostnad för felhantering är 

något som ständigt eftersträvas. Mindre fel eller rätt hantering när fel uppstår leder till bättre 

kvalité och snabbare ledtider, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder. 

Respondent 3 berättar att ett nyligen startat projekt inleddes av en två dagar lång ”lesson 

learned”-konferens. Konferensen hölls på grund av att projektet som påbörjades var identiskt 

med ett som pågick för två år sedan. Ansvariga från både leverantör och kund samlades för att 

diskutera vilka förbättringar som kan utföras och vilka innovationsmöjligheter som finns. 

Möten av den här karaktären var något som betraktas var mycket bra och mynnade ut i till flera 

bra innovationsåtgärder. Varje projekt inleds inte med en återblick på tidigare projekt, men 

handlingsplan finns för de fall där det är möjligt. 
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3.5 Innovation inom outsourcing 

3.5.1 För- och nackdelar med innovation inom outsourcing 

Det konstanta med outsourcing är kostnadsbesparingen, den ligger ofta till grund för beslutet 

att outsourca. Kostnadsbesparingen är den alla respondenter ser som negativ för innovationen. 

I de fall kunden är för fokuserad på att hålla nere kostnader kommer inga extra funktioner över 

kravspecifikationen att kunna realiseras. Vid de tillfällena kostnaden är det enda kunden tänker 

på kan till och med en väldigt bra innovation få avslag. Respondent 1 menar att dessa fall ofta 

leder till frustration för leverantörens medarbetare och kan leda till minskad innovation.  

I de fall idéer ständigt får nej skapas en negativ stämning, det kan 

i sin tur leda till att utvecklare tänker att det är enklare att bara 

göra det som ska göras och inte försöka komma på förbättringar. 

(Respondent 1) 

En annan negativ sida som kommer med kostnadsbesparingen är att branscherfarenheten kan 

påverkas negativt menar Respondent 3. Kulturen ser annorlunda ut i olika delar av världen. 

Kulturen i Asien bidrar till en tydligare hierarki på arbetsplatser och mellan företag. 

Innovationen i dessa fall kan bli obefintlig då en medarbetare eller leverantör sällan säger ifrån 

utan utför den uppgift som blivit tilldelad. Detta innebär att leverantören eller medarbetarna 

inte kommer med idéer eller säger ifrån om en kravspecifikation verkar felaktig. Respondent 1 

menar att ”har man råkat beställa en fyrkantig boll är det precis vad man får”. En anledning 

utöver kulturskillnaderna kan vara att övergången till att arbeta agilt har varit långsammare i 

dessa länder enligt Respondent 3. Ett agilt arbetssätt öppnar upp för innovation och gör det till 

en del av arbetsprocessen på ett tydligare sätt. 

Respondent 2 förklarar att en av nackdelarna med outsourcing till andra länder eller världsdelar 

är tidszonen. Tidszonen kan skapa fördröjning om den blir för stor, det kan medför att det tar 

lång tid att få svar och mycket tid går till att vänta. 

Innovation kan även vinnas genom outsourcing. Outsourcing innebär att expertis, som kunden 

eventuellt inte besitter själv, köps. Kunden behöver trots allt besitta viss expertis själv för att 

kunna göra en bra beställning. Det som betalas för innehar ytterligare en högre nivå av expertis 

och innebär bättre innovationer än om projektet skulle genomförts av kunden själv. 

Expertis är en stor fördel vid outsourcing och kan användas för att öka kvalité, effektivitet och 

ledtid. Respondent 4 menar att outsourcingprojekt ibland innehåller många liknande element. I 

dessa fall kan leverantören lära av sina tidigare misstag och framgång vilket i sin tur leder till 

kortare ledtid, högre effektivitet och bättre kvalité på arbetet. 

Om man gör något en andra gång, då ska det vara: bättre ledtid, 

billigare och resultatet måste bli minst detsamma. (Respondent 4) 

Leverantör som utför flera projekt med likande funktioner och egenskaper kommer kunna 

hantera  processen för utvecklingen bättre för varje gång. I dessa förhållanden ges möjlighet för 

medarbetarna att kunna fokusera på innovationen och kunna bli mer kreativa med utveckling 

och lösningar. En uppgift som är förverkligad en gång kommer inte att vara lika besvärlig att 
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slutföra igen. Uppgiften kommer lösas på ett förbättrat sätt nästkommande gång. Respondent 2 

menar att ”det är dumt att uppfinna hjulet igen varje gång, men man kan uppdatera det eller 

framställa det lite snabbare när man gör det igen”. 

 

3.5.2 Arbetet med innovation mot kund 

Kunderna efterfrågar innovation enligt alla respondenter. Respondent 2 tillägger också att 

proaktivitet även är något som efterfrågas i samband med innovation. Med proaktivitet menar 

Respondent 2 att kunderna eftersöker att de ska vara uppmärksamma. Inte bara komma med 

förbättringsförslag utan även arbeta förebyggande och förutseende. Innovation ingår alltid i ett 

outsourcing projekt på något sätt.  

Respondent 1 anser att innovation inte är något som kan beställas. Det är något som kommer 

genuint från en medarbetare i stunden, det är inget som kan begäras eller efterfrågas. 

Innovation är inte något man kan beställa, det kommer 

underifrån. (Respondent 1) 

Respondent 3 menar att innovation ”är något som kunden förväntar sig utöver det som finns 

med i kravspecifikationen”. Respondent 2 uttrycker det som ”kunden förväntar sig alltid lite 

mer”. Kunderna vill ha och efterfrågar innovation. Det upplevs som att kunderna vill att 

outsourcingen ska innehålla något extra utöver kontraktet, och det ska helst vara gratis. 

Outsourcingprojekten har ofta höga krav redan, som ska utföras under en snäv tidrymd och 

inom en begränsad budget. Vilket kan leda till att innovationen inte får den tid och plast som 

behövs.  

Respondent 3 menar att hantering och uppmuntring till innovation, oavsett hur tid och budget 

förhåller sig, är viktigt. Bra innovationer kan leda till merförsäljning och en återkommande 

kund. Respondent 1 menar att i relationen mellan leverantör och kund är förtroendet nyckeln 

till ett bra samarbete för innovation. Förtroendet byggs upp i relationen under en tidsperiod, 

resultatet blir ett förtroendekapital som i sin tur kan resultera i större utrymme för innovation. 

En leverantör som säger ifrån och regelbundet kommer med bra idéer blir trovärdig. När 

innovation ingår i affärsupplägget resulterar det i ett mervärde för kunden, det blir ytterligare 

en konkurrensfaktor utöver kostnad och tid. 

 

3.5.2.1 Utrymme för innovation 

Utrymmet för innovation varierar i storlek från projekt till projekt. I en del projekt finns 

utrymmet inte alls och i andra projekt är utrymmet större. En innovation är inte något som ingår 

i det dagliga arbetet utan är enligt Respondent 1 något som uppstår i ögonblicket. Det är därför 

svårt att budgetera för innovationer. Innovationer innebär även en avvikelse från den dagliga 

arbetsprocessen. För de fall där innovation uppstår måste det finns utrymme för att hantera dom 

situationerna. Respondent 1 menar att utrymmet inte behöver vara särskilt stort, det krävs endast 

ett extra utrymme i budgeten för att kunna konkretisera en innovation.  
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Respondent 3 menar att övergången till ett agilt arbetssätt har hjälpt till att skapa ett utrymme 

för innovation. Utrymmet uttrycks genom verktyg inom det agila arbetssättet, som t.ex. sprint 

återblickar, men också genom att kunden avsätter 10-15% av köpt tid för utvecklig och 

förbättring. Tiden som är avsatt för förbättringar kan användas för att konkretisera en 

innovationsidé. Utrymmet kan även användas av teamet för att lära sig något nytt, vilket innebär 

personlig utveckling och förbättring för individen. 

Respondent 1 uttrycker tydligt att utrymmet för innovation är väldigt viktigt, utan det finns 

ingen möjlighet att konkretisera innovationsidéer. När en innovationsidé har konkretiserats kan 

en formell förfrågan till kund göras. Det är sedan kunden som avgör om en innovation ska 

realiseras eller inte. Figur 2 visar hur hantering av innovationsidéer ser ut. Realiseringen kan ge 

uttryck på olika sätt enligt Respondent 1. Innovationen kan ersätta annan funktion som redan 

är budgeterad för och därigenom bara ersätter den. Vid större innovationer kan realiseringen 

innebära att projektet förlängs eller kontrakt för nytt outsourcingavtal ingås. 

 

Figur 2: Hantering av innovationsidéer. Källa: Författare 

Respondent 1 påtalar hur uppskattat det är med innovationsidéer hos kunden och att det innebär 

ett mervärde för kunden. Respondent 2 hävdar att även om innovation är uppskattat är det också 

förväntat från kunden. Kunden vill ha lite extra och förväntar sig att få innovationen på köpet. 

Respondent 2 upplever inte att kunderna lämnar något utrymme för innovation. 
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4 Analys 

I analyskapitlet ställs insamlad empiri mot den teori som presenteras från de litterära 

studierna. Analysen ändamål är att ge svar på syftet och de undersökningsfrågor som tagits 

fram för uppsatsen. 

4.1 Definition av outsourcing 

Kakabadse och Kakabadse (2000) menar att outsourcing innebär att ett företag utvecklar en 

vara eller tjänst åt ett annat företags räkning. På samma sätt som att outsourcing består av två 

parter (St. Amant, 2009) menar Respondent 2 att outsourcing också är ett tvåvägs begrepp. 

Ordet outsourcing används i två olika riktningar. Precis som Kakabadse och Kakabadse (2000) 

menar kan outsourcing innebära att för annans räkning utveckla tjänst eller vara. Men det kan 

även vara ett beslut för ett företag att utnyttja annat företags resurser. Outsourcing kan innebära 

att genom ett samarbete införskaffa yttre expertis. 

Skillnaden mellan att köpa eller outsourca en vara är inte extremt stor, men av betydande vikt. 

En outsourcingprodukt måste vara något som kunden normalt sett skulle producera själv 

(Linder, 2004). Outsourcing innebär att ha en samarbetspartner, inte enbart ett företag att köpa 

produkter från menar Respondent 3. Alla varor som produceras för någon annan innebär inte 

outsourcing utan kan vara en typisk varuhandel (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Förutom detta 

ska även bestämd tid för utförande av outsourcingprodukten vara avtalad (Kendrick, 2009). 

Eftersom en outsourcing måste vara tidsbestämd kan inköp från ett företag som konstant 

producerar varor aldrig innebära outsourcing. Ett sådant företag producerar för egen bestämd 

tid och inte för ett outsourcingavtal. 

 

4.1.1 Olika sorter av outsourcing 

Respondent 2 och Respondent 4 menar båda två att tanken de får av ordet outsourcing är att 

förflytta arbete från ett land till ett annat. Respondent 4 beskriver outsourcing som ”att flytta 

verksamhet från ett högkostnadsland till ett lågkostnadsland”. Lågkostnadsländer innebär 

billigare arbetskraft och därmed en kostnadsbesparing för kunden. Edgren och Skärvad (2010) 

menar att outsourcing kan delas upp i två underkategorier, nationell och internationell 

outsourcing. Nationell outsourcing avses i de fall både leverantör och kund befinner sig inom 

samma land. För de fall outsourcingparterna befinner sig i olika länder infaller en internationell 

outsourcing.  

Utöver nationell och internationell outsourcing kan en ytterligare uppdelning göras utifrån 

avståndet mellan leverantör och kund (Tsotra et al. 2011). Respondent 4 nämner flera olika 

lågkostnadsländer som är vanliga att outsourca verksamhet till, dessa länder kan befinna sig i 

både Asien och Europa. För ett företag i Sverige innebär en outsourcing till t.ex. Kina längre 

avstånd än till Polen. Ytterligare kategorisering skulle kunna innebära onshore outsourcing, 

nearshore outsourcing och offshore outsourcing (Tsotra et al. 2011). Kina skulle i detta fall 
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innebära en offshore outsourcing och Polen faller under kategorin nearshore outsourcing. 

Respondent 3 menar att en blandning av olika sorters outsourcing inte är ovanligt. Stora företag 

har ofta kontor på flera platser i världen och kan därigenom erbjuda en variation på både låg- 

och högkostnadspersonal som ska ingå i outsourcingprojektet. 

 

4.2 Definition av innovation 

Innovation är ett väldigt brett och komplext begrepp. Det finns många olika saker som kan 

innebära innovation samtidigt som det är ett ord som används i många olika sammanhang. 

Respondent 2 uttryckte att innovation är ”väldigt många delar” och resterande respondenter 

håller med om att innovation är ett brett begrepp. Innovation av produkt innebär att hitta nya 

funktioner eller lägga till/uppdatera befintlig funktion. Innovation kan även vara en förändring 

av arbetssätt eller förnya rutiner som bidrar till bättre arbetsmiljö. Alla respondenter nämner att 

innovation inom arbetssätt är minst lika viktigt som utveckling av produkter. 

Edgren och Skärvad (2010) är inne på samma spår som respondenterna, författarna menar att 

innovation betyder förnyelse men utöver det även har andra betydelser. Respondent 1 menar att 

innovation ”ska innebära förändring som förbättrar verksamheten, arbetsmiljön eller produkten 

på något sätt”. Förändring, förbättring och förnyelse är tre ord som är starkt sammankopplade 

med innovation och vad det är. Innovation är brett och svårdefinierat till vad som ingår men de 

tre orden förändring, förbättring och förnyelse är ord som beskriver vad innovationen ska bidra 

med. 

 

4.3 Innovation inom leverantörens organisation 

Innovation finns i alla delar av en organisation, inte enbart inom outsourcingen. När innovation 

diskuteras i företagssammanhang handlar det ofta om att utveckla processer, tjänster, produkter 

eller affärsmodeller för att uppnå framgång på fler plan än outsourcingen (Edgren & Skärvad, 

2010). Exempel på denna framgång kan vara socialt men också ekonomisk framgång. 

Innovation arbetas med både i och utanför outsourcingprojekt enligt Respondent 2. Innovation 

inom ett företag kan innebära nya och effektivare sätt att utveckla, exempelvis genom ny 

utvecklingsmetod eller nytt arbetssätt.  

Respondent 3 menar att sedan övergången till agilt arbetssätt för ett antal år sedan har 

innovationen inom företaget blivit bättre. Nya och bättre metoder och processer finns för att 

hantera innovation. Foreman (2005) menar att när innovation är en del av företagskulturen 

medför det en rad positiva kvaliteter som exempelvis närhet till kunden. Det kan även medföra 

skydd mot förändringar och oroligheter på marknaden. För företag som kontinuerligt arbetar 

med innovation uppstår ingen anpassningsperiod när kunden önskar outsourca innovation. 

Respondent 3 menar att övergången till agilt arbete medförde att ytterligare innovation  

inkluderades i delar av arbetssättet hos fallföretaget, t.ex. genom en del Sprint Retrospectiv. Det 

finns även ett moment som ger en återblick till tidigare liknande projekt och därigenom arbetas 
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nya idéer och tankar om förbättringar inför det nya projektet fram. Möten av den sorten har 

enligt Respondent 4 i många fall lett till flera bra innovationsåtgärder. 

Fallföretaget arbetar kontinuerligt med innovation genom att det finns en databas där alla 

medarbetare kan bidra med innovationsidéer. Dessa idéer tas itu med fortlöpande. Respondent 

2 menar att detta är ett positivt sätt att uppmuntra medarbetarna till ständig innovation. 

 

4.4 Innovation inom outsourcing 

4.4.1 Kundens krav på innovation 

Kunden vinner tillgång till bl.a. expertis, teknik och andra tillgångar genom outsourcing (Chou 

& Chou, 2011). Samtliga respondenter menar att efterfrågan på innovation från kund är stor. 

Innovation är något som kunden förväntar sig. Utöver innovation påtalar Respondent 2 att 

proaktivitet också är en hög efterfrågan på hos kund. Proaktivitet är sammanhängande med 

innovation i det avseendet att det innebär att vara uppmärksam och komma med 

förändringsförslag. Inte enbart arbeta utifrån kravlistan uppifrån och ner utan innebär kritiskt 

tänkande och vara aktiv i arbetet. Krav på att leverantören ska vara innovativ och proaktiv 

befinner sig ofta utanför outsourcingavtalet. Respondent 3 anser att det är något kunden 

förväntar sig som extratjänst, gärna ska det vara helt kostnadsfritt. Korrapati (2016) menar att 

det endast är de krav som finns i outsourcingkontraktet som går att kritisera vid leverans för att 

det inte uppnåtts. Innovation är ett mervärde för kunden men det är viktigt att det är specificerat 

i kontraktet för att det ska bli uppfyllt. Det är stora krav på outsourcingprojekten redan innan 

kunden förväntar sig innovationen som en extratjänst. Projekten ska utföras tidseffektivt och 

medföra en sådan stor kostnadsbesparing som möjligt för kunden. Kostnadsbesparingen har 

alltid varit en stor drivkraft till outsourcing (Koulopoulos & Roloff, 2006; Chatfield & 

Wanninayaka, 2008; St. Amant, 2009). 

Respondent 3 påpekar vikten av att alltid uppmuntra till innovation inom projekten. Detta 

oavsett om det på förhand är klart att innovationsförslag inte infinner sig inom budgeten. Bra 

innovationer kan leda till merförsäljning och kunden får ett positivt intryck och återkommer. 

Nyckeln till en bra relation mellan leverantör och kund upplever Respondent 1 är förtroende. 

Förtroende byggs upp mellan parterna under samarbetets gång och resulterar ofta i större 

utrymme för innovation. Respondent 1 menar att en leverantör som säger ifrån och kommer 

med bra idéer blir trovärdig. 

Enligt Chou och Chou (2011) är outsourcing av innovation ett sätt för kunden att använda extern 

hjälp till att driva hela eller delar av sin forskning och utvecklingsavdelning. Enligt både 

Respondent 2 och Respondent 3 är innovation något kunden anser vara något extra de borde få 

med på köpet. Det har enligt respondenternas erfarenhet inom fallföretaget inte skett något 

projekt som enbart avser ny innovation. Helt fria tyglar att utveckla något nytt som ett rent 

innovationsprojekt har inte skett utan alla projekt har innehållit en grund att arbeta med där 

innovation har växt fram. Foreman (2005) menar att företag som har svårt med innovationen 

kan köpa innovation genom outsourcing och stationera innovationsarbetet på leverantören. 
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Respondent 1 anser inte att innovation kan beställas utan att det är något som uppstår i en 

situation. Kunden behöver besitta viss kunskap för att kunna veta vad som ska beställas och 

vilka krav som ska ställas i outsourcingavtalet. 

 

4.4.1.1 Vad är utrymme för innovation? 

Förtroende mellan leverantör och kund byggs upp under en tid av samarbete. Resultatet blir 

enligt Respondent 1 ett förtroendekapital som yttrar sig i ett utrymme för innovation. Utrymmet 

för innovation behöver inte vara speciellt stort. Utrymmet behöver endast vara tillräckligt stort 

för att ge leverantören möjlighet att konkretisera och presentera innovationsidén för kunden. 

Innovation ger kunden ett mervärde i outsourcingprojektet och blir en ytterligare 

konkurrensfaktor förutom faktorerna tid och kostnad. Korrapati (2016) menar att 

outsourcingkontrakten ska skrivas med stor detaljrikedom. Krav som inte finns med i avtalet är 

inte mätbart vid leverans. Respondent 1 menar att innovation inte är något som kan beställas, 

utan det är något som skapas i momentet. Innovation är en idé och kan inte förutspås. 

Det är sällan som kunder lämnar utrymme för innovation enligt Respondent 2, det är något som 

förväntas utöver outsourcingkontraktet. Respondent 3 menar att det agila arbetssättet lämnar 

utrymme för innovation.  Ett agilt arbetssätt bidrar med olika verktyg för innovation som 

exempelvis sprint återblickar. Ett bra sätt för att uppnå innovation är att kontinuerligt revidera 

de krav som finns och anpassa dem utifrån projektets gång (Aubert et al. 2015). Det är en fördel 

om det är olika personer med varierande arbetsroller inom projektet som reviderar kraven för 

att få en bra helhetsbild. Korrapati (2016) anser också att återkommande moment som fångar 

upp diskussioner, utvärderingar och kontroller av förbättringsförslag är bra att ha i 

arbetsmetoden. 

Enligt Respondent 3 lämnar kunden i vissa fall ett utrymme med ungefär 10-15% av köpt tid 

till utveckling och innovation. Utrymmet i tidsplaneringen kan utnyttjas på olika sätt, 

exempelvis kan tiden användas åt att konkretisera en innovationsidé eller vidareutbildning inom 

teamet. 

 

4.4.2 De negativa konsekvenserna av kostnadsbesparing 

Alla respondenter är överens om att kostnadsbesparing har en negativ effekt på innovationen. 

Koulopoulos och Roloff (2006) diskuterar det ohälsosamma i att enbart ha kostnadsreducering 

som motiv och påpekar vikten av att innovationen inte ska hämmas av outsourcing. När en kund 

enbart fokuserar på kostnadsbesparing kommer inget utrymme ges till förbättringar som ligger 

utanför kravspecifikationen. Även de bästa innovationerna kan få avslag om kundens enda 

fokus är kostnaden. Det är enkelt att förbise avkastningen det skulle medföra på sikt när fokus 

ligger på besparing i nuläget. Respondent 1 menar att dessa fall kan leda till frustration hos 

leverantörens medarbetare som inte får realisera några innovationer alls och det kan leda till 

minskad innovation även framöver. Medarbetarna tänker att det inte är någon idé att tänka på 

innovation om chansen är minimal eller obefintlig att den kommer realiseras. Engardio och 
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Einhorn (2005) ifrågasätter denna kostnadsstrypande trend som pågår och menar att det finns 

en efterfrågan för mer innovation. 

Enligt Respondent 3 kan branscherfarenheten gå förlorad vid för stora kostnadsbesparingar. 

Chatfield och Wanninayaka (2008) menar att av de anledningar som finns för outsourcing, är 

en av de viktigare att få en tjänst genomförd av specialister. En outsourcingleverantör som 

besitter branscherfarenhet och expertis är en stor tillgång för kunden (Devinney och Lin, 2008). 

Kulturen i andra delar av världen ser annorlunda ut och det finns stora skillnader mellan lönerna 

väldigt beroende på vart i världen arbetskraften befinner sig (Koulopoulos & Roloff, 2006). 

Företagen har lärt sig att utnyttja det till sin ekonomiska vinning. De länder som tar flest 

outsourcingkontrakt är Indien och Kina (Chou & Chou, 2011). 

Kulturen i Asien ser annorlunda ut enligt Respondent 1 och Respondent 4. Hierarkin är 

tydligare på arbetsplatser och mellan företagen. Innovationen i dessa fall kan bli obefintlig 

eftersom en medarbetare eller leverantör sällan säger ifrån utan utför den uppgift som blivit 

tilldelad. Respondent 3 menar att en bidragande faktor till detta kan vara att det tagit längre tid 

att övergå till ett agilt arbetssätt i dessa delar av världen. Respondent 2 förklarar att en av 

nackdelarna med outsourcing till andra länder eller världsdelar är tidszonen. Tidszonen kan 

skapa fördröjning om den blir för stor, det kan medför att det tar lång tid att få svar och mycket 

tid går till att vänta. 

Aundhe och Mathew (2009) menar att outsourcing utvecklats från att enbart ha 

kostnadsreducering som mål till att skapa värdefulla relationer mellan leverantör och kund. 

Respondenterna håller inte riktigt med och anser att kostnadsbesparingen fortfarande är den 

största delen till outsourcing. Chou och Chou (2011) anser inte heller att kunder har annat 

huvudsyfte för outsourcing än att sänka kostnaderna. En anledning till outsourcing som blivit 

större de senaste åren är att förvärva den expertis som leverantören besitter. Vid outsourcing är 

det en stor fördel med expertis, det ökar kvalitén, effektiviteten och minskar ledtiden. Vid en 

bra outsourcing ska båda parterna känna att de vinner på samarbetet (Berggren och Bengtsson, 

2004; Bengtsson et al. 2009). 

 

4.4.3 Är ”innovation inom outsourcing” en paradox? 

En paradox uppstår när två element som är helt logiska för sig själva övergår till att vara 

varandras motsatser när de ska fungera tillsammans. Paradoxala förhållanden finns vid 

outsourcing av innovation oavsett om innovationen avser ny teknik eller processinnovation 

(Aubert et al. 2015). Outsourcing är främst en kostnadsbesparing och leverantören förväntas 

vara tidseffektiv. Innovation kräver en anpassningsbar, flexibel och risktagande miljö. 

Bengtsson et al. (2009) menar att förhållandet mellan kostnad och innovation innebär att mer 

innovation resulterar i högre kostnad.  

Respondenterna anser inte att paradoxen med innovation inom outsourcing är ett stort problem. 

Oavsett om outsourcingkontraktet är vagt eller detaljerat finns möjlighet att vara innovativ. 

Kostnadsbesparingen påverkar innovationen negativt men Respondent 3 menar att ett agilt 

arbetssätt har resulterat i en flexiblare arbetsmiljö som gynnar innovationen. Alla kunder 
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genomför en utvärdering av projektet där fallföretaget får kritik och feedback på utfört arbete. 

Respondent 2 menar att genom den kritiken kan fallföretaget förbättra och komma med 

innovationer inom organisationen för att nästa projekt ska resultera i bättre utfall. 

För innovation är det optimala att outsourcingkontraktet är av vagare karaktär (Aubert et al. 

2015). Ett vagare kontrakt medför större svängrum för leverantören, det innebär även att det 

blir svårare att bedöma leverans. Respondenterna nämner utrymme för innovation i 

diskussioner om kontraktet. Ett vagare kontrakt innebär mer frihet, men de negativa delarna 

som svårbedömda leveranser är inte önskvärda. Enligt Respondent 3 finns en del projekt där 

utrymme på ca 10-15% av tiden har avsatts och det ger fallföretaget en möjlighet att arbeta med 

innovation. Aubert et al. (2015) menar att utöver kontraktet är relationen mellan leverantör och 

kund en bidragande faktor till hur kalkylen för outsourcingen ser ut. Relationen mellan parterna 

baseras på tidigare samarbeten och resultat från tidigare gemensamma projekt. Respondent 1 

menar att utrymmet för innovation ofta är sammankopplat med förtroendet, ett förtroende 

mellan två parter byggs upp under en period. Resultatet av ett bra förtroende leder till större 

utrymme för innovation och det ger uttryck i outsourcingens kostnadsberäkning. 

Korrapati (2016) menar att det är viktigt för outsourcingresultatet att innovationen specificeras 

i kontraktet. Det ska klara ut de motstridiga kraven som paradoxen medför. Respondent 3 

påtalar att innovation ofta är något som kunden förväntar sig utöver kontraktet. Respondent 1 

menar att innovation inte kan beställas utan det är något som uppstår i en situation. Obalans i 

arbetet där mer fokus finns på endera innovation eller outsourcing kan resultera i ett misslyckat 

projekt (Aubert et al. 2016). Gobble (2013) menar istället att det är innovationen som blir 

drabbad i de fall ett projekt är obalanserat. Innovation behöver ett visst utrymme inom ett 

projekt för att möjlighet ska finnas att konkretisera idéerna. Utrymmet gör att innovation och 

ett detaljerat outsourcingkontrakt fungerar tillsammans. 

Aubert et al. (2015) menar att ett outsourcingkontrakt med detaljerade och mätbara element 

motverkar onödigt risktagande och leder till låg flexibilitet. Resultatet kommer att vara 

begränsad initiativförmåga för leverantören och minskad innovation. Respondenterna menar att 

det inte behöver vara så i de fall utrymme för innovation finns medräknat i kalkylen från början. 
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5 Slutsatser 

Detta kapitel presenterar resultatet utifrån syftet för uppsatsen. 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt leverantörer bidrar med innovation inom 

outsourcing av IT. De undersökningsfrågor som tagits fram är: 

- Vad är innovation inom outsourcing av IT? 

- Hur ser leverantörens möjlighet till innovationsbidrag ut inom outsourcing av IT? 

 

Den pågående diskussionen om outsourcing oavsett vart informationen kommer från är: Hur 

kan det göras bättre? Innovation inom outsourcing är viktigt, leverantören vill bidra med 

innovation och kunden efterfrågar det. 

Paradoxen ”innovation inom outsourcing” uttrycker sig tydligare i litteraturen än vad denna 

studies resultat kan påvisa. Outsourcing i sig är inget hinder för innovation. Innovationen kan 

ha framgång på olika sätt inom outsourcingprojekt och hos leverantören. Det agila arbetet 

hjälper till att bidra till en innovativ arbetsmiljö och alltid eftersträva förbättringar. Ett konstant 

förbättringsarbete pågår med att reducera kostnad och minska ledtiden utan att kvaliteten på 

resultatet försämras. Utrymme för innovation i outsourcingkontraktet är ett annat sätt att bevara 

innovationsförmågan även vid detaljerat kontrakt. 

Avsatt tid eller medel i outsourcingavtalets kalkyl innebär utrymme för innovation. Utrymmet 

för innovation är en del av outsourcingkontraktet och avgör hur stor del av projektets tid som 

kan användas till förbättringar och konkretisering av innovationsidéer. Utrymmet kan uttryckas 

genom att viss del av den köpta tiden för projektet ska avsättas för innovation och 

förbättringsåtgärder. Tiden används bland annat för att kunna konkretisera och presentera 

innovationsidéer. Outsourcingprojekt kan se väldigt olika ut och så gör även utrymmet för 

innovation som kan vara av varierande storlek i olika projekt. 

Innovation inom outsourcing innebär konstant förbättring. Det kan betyda förbättring av flera 

olika delar av outsourcingprojektet exempelvis produkten, utvecklingsmetoder eller kortare 

ledtid. Kostnadsbesparing är en väldigt stor del av outsourcing och är grunden för nästintill alla 

outsourcingbeslut. Det viktiga är att kostnad inte är den enda anledningen för ett 

outsourcingbeslut. Det skulle innebära ett hinder för innovation inom outsourcing av IT. 

Innovation kostar pengar och mer innovation leder till större kostnader. Med fokus enbart på 

kostnadsbesparing motarbetas innovationen. Outsourcing endast för kostnadsbesparingen 

lämnar sällan utrymme för innovation. Saknas utrymmet leder det till att nya idéer har svårt att 

konkretiseras och innovationen kan komma saknas i projektet. 
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5.1  Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka utrymme för innovation ytterligare. Det skulle vara 

intressant att göra en utökad studie där fler fallföretag får svara på vad utrymme för innovation 

är och därigenom ta reda på om det finns något standard för hur det kan se ut. Det skulle även 

vara intressant att utreda om det finns ett optimalt tillstånd där innovationen maximeras utan att 

lämna förmycket utrymme. Ytterligare ett angreppssätt skulle kunna vara att utreda kundens 

syn på utrymmet för innovation. 

Vidare skulle det vara mycket intressant att göra fortsatta studier på paradoxen ”innovation 

inom outsourcing”. En större studie med fler fallföretag skulle ge ett mer berikat resultat.  
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6 Omnämnande 

Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till att jag kunnat utföra studien. Vill speciellt 
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Marie-Therese Christiansson och handledargruppen som gett råd och guidat mig under hela 

tiden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Personligt: 

1. Vilken roll/befattning har du? 

2. Berätta om din bakgrund inom outsourcing. 

 

Definitioner: 

1. Vad innebär outsourcing för dig? 

2. Vad innebär innovation för dig?  

a. Innovation inom IT/outsourcing? 

 

Innovation inom outsourcing: 

1. Hur arbetar ni med innovation inom företaget? 

a. Uppmuntras medarbetare till innovation? 

2. Hur arbetar ni med innovation inom projekten? 

3. Vilka krav på innovation finns från kunden? 

4. Hur ser du på förhållandet mellan kostnadsbesparing och innovation? 

5. Vilka för- och nackdelar ser du med innovation inom outsourcing? 

 

 

 

 

 

 

 

 


