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Abstract 
 
Att producera i egen regi eller köpa utifrån har varit en problematisk fråga alltsedan den 
industriella revolutionen. Outsourcing har den senaste tiden blivit allt vanligare och fått mer 
betydelse. Dock är forskningen inom ämnet sparsam. Den senaste tiden har outsourcing i 
snabb takt upptagits som medel för att förändra sättet affärer görs på. Med outsourcingens 
hjälp uppnås snabba och hållbara förbättringar i värdekedjorna samt att konkurrenskraften 
förbättras. 
 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera hur outsourcingleverantören 
skapar värde för kund genom outsourcing sett ur ett kund-leverantörsperspektiv. Uppsatsen 
har ett kvalitativt angreppssätt och använder fallstudiemetoden. Insamlingsmetoden består av 
intervjuer och litteraturstudier.  
 
De viktigaste slutsatserna visar att Kommunikation är en avgörande faktor för att 
outsourcingen ska bli värdefull för kunden. Det är mycket viktigt att kommunikationen 
fungerar inom såväl leverantörsorganisationen som mellan leverantören och kunden. Det 
gäller att gemensamgöra den outsourcade uppgiften så att båda parter vet vad som förväntas. 
Kunden måste kunna släppa kontrollen och lita på att leverantören har vad som krävs för att 
hanterade den outsourcade uppgiften. Att ständigt arbeta med att utveckla och förbättra 
kommunikationen är viktigt för det fortsatta samarbetet. Expertis är en avgörande effekt för 
att låta outsourca. Expertisen som är en effekt av outsourcing låter kunden sköta sin egen 
verksamhet medan viss administration sköts av outsourcingleverantören som har bred 
kompetens inom ämnet. Det leder till en högre grad av säkerhet och korrekthet. Vid rätt val av 
leverantör kan kunden förlita sig på att leverantören sköter sina uppgifter på ett korrekt sätt 
och enligt lag.   
Det visade sig att minskade kostnader inte är ett avgörande skäl till att outsourca, vilket det 
tidigare har varit. 
 
Nyckelord: outsourcing, värdeskapande, business process outsourcing, value, customer 
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1 Inledning 
 
De inledande rubrikerna behandlar bakgrunden till denna C-uppsats där bland annat syfte 
och problemformulering presenteras. 

1.1 Problembakgrund 
Outsourcing blev inte en vedertagen affärsstrategi förrän 1989 enligt NC State University 
(2006). Dock var det inte många företag som var helt självförsörjande innan dess utan 
företagen outsourcade de funktioner som de inte hade kompetens till inom den egna 
organisationen. Förläggare till exempel har ofta outsourcat stödfunktioner, såsom 
tryckeridelen, och det är dessa som kan sägas lagt grunden till outsourcingens utveckling (NC 
State University 2006). Under 1990-talet började företag att fokusera på kostnadssparande sätt 
att driva affärer och började därför outsourca de funktioner som krävs för att driva företag 
men som inte är direkt kopplade till kärnverksamheten. Företagsledare skrev avtal med 
växande företag som tillhandahöll tjänster inom exempelvis redovisning, personal-
administration, dataprocesser, mailhantering och säkerhet (NC State University 2006). 
 
Att producera i egen regi eller köpa utifrån har varit en problematisk fråga allt sedan den 
industriella revolutionen (Gadde & Håkansson 1998). Denna uppsats kommer identifiera hur 
outsourcingleverantörer skapar värde för kund genom outsourcing, alltså när man väljer att 
köpa utifrån. Gadde och Håkansson (1998) slog fast att en utveckling mot att företag 
outsourcar istället för att själva producera är tydlig. Det finns en trend mot en högre grad av 
specialisering och det blir allt vanligare att företag vänder sig till olika outsourcing-
leverantörer. Gadde och Håkansson ser ingen anledning till att denna trend kommer att 
minska. 
 
Tidigare har anledningen bakom valet att outsourca främst berott på behovet av minskade 
kostnader. Nu har det visat sig att många organisationer outsourcar, inte bara för att minska 
kostnader, utan även för att få tillgång till resurser som kompletterar den redan existerande 
resursportfolion. Detta leder till konkurrensfördelar eftersom företaget får tillgång till personal 
med specialistkompetens samt kan fokusera på den egna verksamheten. Olika former av 
allianser och partnerskap är till för att uppnå optimal konfiguration av resurser. Att ingå i en 
allians är ofta en konkurrensfördel i sig (Duan et al. 2014).  
 
Duan et al. (2014) betraktar outsourcingen som en process vilket även denna uppsats kommer 
fokusera på. I ett sådant samarbete mellan två organisationer (kund – leverantör) som 
outsourcing innebär kan samarbetet leda till extraordinära vinster som inte hade kunnat 
förverkligas av endast en organisation, hävdar Duan et al. Det kan gälla kunskapsdelning, 
förtroende, vinster och resurser. Specialiseringen växer eftersom konsulterna är mycket 
kompetenta inom sitt område samt att fler resurser blir tillgängliga och det blir allt vanligare 
att organisationer söker fördelar från varandra (Duan et al. 2014). 
 
Vanliga problem som kan uppkomma vid outsourcingsamarbeten enligt Tayauova (2012) är 
bland annat förlorad kontroll, hot mot sekretessen, kvalitetsproblem och gömda kostnader. 
För att outsourcingen ska generera värde för kunden måste dessa problem tas i beaktande. 
Enligt Tayauova (2012) måste ledningen ha vad som krävs för att outsourcingprojektet ska bli 
framgångsrikt. Ledningens stöd är avgörande. Vid överlämning till en outsourcingleverantör 
kommer denne ta emot material som är belagt med sekretess vilket kan vara en riskfaktor. När 
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kunden låter outsourca en stödfunktion förväntar sig denne att kvaliteten på uppgiften ska 
vara bättre än om den genomfördes internt. Om outsourcingleverantören inte lyckas med detta 
kommer samarbetet inte anses framgångsrikt. Det kan vara så att outsourcingen innebär 
gömda kostnader ifall leverantören medvetet dolt exempelvis extra avgifter (Tayauova 2012). 
 
Outsourcing har den senaste tiden blivit allt vanligare och fått mer betydelse. Dock är 
forskningen inom ämnet sparsam (Duan et al. 2014). Outsourcing har kommit att bli en 
strategisk prioritet snarare än endast en outsourcingsmetod och gäller nu inte enbart för 
stödfunktionerna utan kan gälla för alla aktiviteter i en organisation. Den senaste tiden har 
outsourcing i snabb takt upptagits som medel för att förändra sättet affärer görs på. Med 
outsourcingens hjälp uppnås snabba och hållbara förbättringar i värdekedjorna och 
konkurrenskraften.  
 
Outsourcing inom stödfunktionerna är det vanligaste idag. Outsourcing som påverkar 
besparingar i nyckelfunktionerna är nästa steg eftersom företagsledare hela tiden söker efter 
att förbättra sina affärer (NC State University 2006). 

1.2 Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera vilka centrala 
påverkansfaktorer hos outsourcingleverantören som skapar värde för kunden. 

1.3 Målgrupp 
Denna uppsats riktar sig till såväl de leverantörer som bedriver outsourcing som 
företagsstrategi, som de företag som är intresserade av att outsourca någon eller några av sina 
stödfunktioner. Konsulter och företagsledningar kan ha nytta av att ta del av hur man 
framgångsrikt sköter andra företags ekonomi. Som outsourcingleverantör är det viktigt att 
förstå kundens perspektiv och hur man ska gå tillväga för att utföra värdeskapande aktiviteter. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till studiet av outsourcing av lönehantering för att undersökningsområdet 
inte ska bli alltför stort. Outsourcingavtalen kan se olika ut beroende på vilken funktion 
företaget outsourcar och det skulle därmed bli för brett för denna uppsats att undersöka 
värdeskapande genom outsourcing generellt. 

1.5 Metod 
Metodavsnittet beskriver litteraturstudier, källkritik, tillvägagångssätt, vad en fallstudie är, 
valet av fallföretag samt vilka undersökningar som gjorts. Avslutningsvis beskrivs 
analysmodellen. 

1.5.1 Litteraturstudier 
Jag har studerat kurslitteraturen samt annan relevant litteratur såsom forskningsartiklar, 
rapporter, avhandlingar och böcker inom ämnet. Litteraturen har jag funnit i form av vanliga 
böcker men främst har den bestått i källor på Internet. Forskningsartiklar, rapporter och 
avhandlingar har jag funnit på Karlstads universitets biblioteksresurs på nätet. Den består av 
ett söksystem där man söker i olika databaser inom det aktuella ämnet. Jag har även hittat 
information på webbsidor på Internet.  

1.5.2 Källkritik 
Jag har valt litteratur som jag anser relevant för ämnet, oberoende av årtal. Det kan vara 
intressant att se hur forskare förutspådde outsourcingens utveckling jämfört med hur det ser ut 
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idag. Kunskapsbidraget ska inte avgöras av när litteraturen skrevs utan om vad den tillför för 
kunskap. Den valda litteraturen har jag främst hittat via Karlstads universitets biblioteksresurs 
på nätet men även böcker inom det aktuella ämnet. Den valda litteraturen är därför att anses 
som betrodd.   

1.5.3 Tillvägagångssätt 
En av de viktigaste aktiviteterna för att främja kunskapsutveckling är att 
problemformuleringarna och kunskapsbehoven ska vara metodbestämmande (Goldkuhl 
2011). Olika kunskapsbildande metoder är medel för att kunna nå kunskapsmålen som 
kunskaparen tidigare formulerat. Strategin kunskaparen valt för kunskapsutveckling kommer 
styra valet av metoder. Undersökaren ska välja bland vedertagna kunskapsutvecklingsmetoder 
och sedan anpassa dessa till den egna kunskapsutvecklingen. Att bestämma hur insamlingen 
och genereringen av empiriska data ska ske är en viktig del i metodutformningen. Det finns 
flera metoder, till exempel intervjuer, enkäter, observation, dokumentstudier och 
artefaktstudier (Goldkuhl 2011).  
 
Valet mellan kvalitativ forskning och kvantitativ forskning beror på hur forskaren avser 
generera, bearbeta och analysera insamlad information (Patel & Davidson 2011). Jag har valt 
att främst bedriva kvalitativ forskning vilket betyder att forskaren vid insamlingen av data 
riktar in sig på mjuka data, exempelvis genom kvalitativa intervjuer och analyser (Patel & 
Davidson 2011). Med kvantitativ forskning genomförs mätningar vid insamlingen av data 
samt statistiska bearbetningar och analysmetoder. Det som avgör om forskaren kommer 
bedriva huvudsakligen kvantitativt eller kvalitativt inriktad forskning beror på hur denne har 
formulerat sitt problem. Vad är det forskaren vill veta? Vilken kunskap eftersträvas? Om man 
främst är intresserad av att besvara frågor som rör ”Var? Hur? Vilka skillnader?” bör man 
använda statistiska bearbetnings- och analysmetoder vilket är kvantitativt inriktad forskning. 
Om frågorna däremot rör ”Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” bör man 
använda verbala analysmetoder vilket är kvalitativt inriktad forskning (Patel & Davidson 
2011). Det senare stämmer in på min forskningsansats då jag är intresserad av att veta vad 
värdeskapande vid outsourcing innebär samt förstå de underliggande mönstren. 

1.5.4 Fallstudiemetoden 
Fallstudiemetoden har valts för denna uppsats. Enligt Yin (2007) utgör en fallstudie en 
empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga sammanhang, 
framförallt när gränserna mellan företeelsen och sammanhanget inte är helt klara. Fallstudien 
bör baseras på flera källor som ger stöd åt empirin samt att fallstudien drar nytta av den 
teoretiska delen vid insamling och analys av data (Yin 2007).  
 
Fallstudier är lämpliga som metod när man vill undersöka fler variabler än datavariabler eller 
ett resultat. Fallstudien har som mål att få kunskap och det krävs att forskaren är noggrann vad 
gäller de bevis och slutsatser som uppkommer under undersökningens gång (Yin 2013). 
Fallstudier enligt Patel och Davidson (2011) innebär att forskaren bedriver undersökningen på 
en avgränsad grupp. Enligt Yin (2007) är fallstudiens centrala del att den försöker klarlägga 
ett beslut eller en uppsättning beslut: varför de beslutades, hur de genomfördes och vilka 
resultaten blev. ”Beslut” är alltså ett av huvudfokusområdena men det kan också till exempel 
vara ”individer”, ”processer”, ”program” eller ”händelser” (Yin 2007). Enligt Patel och 
Davidson (2011) används ofta fallstudiemetoden när forskaren vill studera processer och 
förändringar. Generaliserbarheten hos resultaten forskaren får fram kommer av hur denne valt 
ut fallen. Om forskaren identifierat en grupp av fall och därur slumpmässigt dragit de fall 
denne ska studera finns möjlighet att analysera resultatens gångbarhet för den grupp forskaren 
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utgick ifrån. Istället kan forskaren också välja fall som är så olika varandra som det går i 
några olika viktiga områden. Forskaren kan sedan analysera resultatens gångbarhet utifrån en 
tänkt grupp (Patel & Davidson 2011). En bra teoridel är viktigt enligt Yin (2007) och bidrar 
till en bra grund för undersökningen. Innan undersökningen bör forskaren förbereda sig väl 
och ha relevanta intervjufrågor samt vara en god lyssnare. Det är viktigt att inte tillägga egna 
värderingar eller styra respondenterna på något sätt (Yin 2007).  
 
Forskaren kan använda sig av olika källor för fallstudien såsom intervjuer, dokumentation 
eller observationer. Fördelarna med att använda sig av intervjuer är att de fyller ett syfte samt 
fokuserar på det valda ämnesområdet enligt Yin (2013), eftersom forskaren koncentrerar sig 
på ett eller flera fallförtag. På så vis kan forskaren gå på djupet inom problemrådet. 
Intervjuerna möjliggör också ytterligare förklaringar och personliga åsikter. Nackdelar med 
intervjuer kan vara att respondenten vill vara inställsam gentemot forskaren eller ger svar som 
inte tillför något av värde. Intervjuer är dock bra när forskaren fokuserar på olika individers 
åsikter inom fallföretaget (Yin 2013) och det är denna datainsamlingsmetod som valts för 
uppsatsen. 
 
För analyskapitlet finns det enligt Yin (2007) flera strategier att använda sig av. Det kan 
exempelvis vara att från grunden bearbeta data för att på så vis hitta bra punkter att analysera 
kring. 
 
Enligt Yin (2007) kommer fallstudiemetoden som forskningsstrategi till användning i många 
olika situationer där syftet är att bidra till samlad kunskap om individuella, gruppmässiga, 
organisatoriska, sociala och politiska företeelser. Fallstudierna utgör en vanlig 
forskningsstrategi inom samhällsvetenskaperna på grund av en önskan om att förstå 
komplicerade sociala företeelser. Som forskare får man möjlighet att behålla helheten och det 
meningsfulla i verkliga företeelser tack vare fallstudiemetoden. Det kan exempelvis gälla 
individuella livscykler, organisations- och ledningsprocesser eller internationella relationer.  
 
Att få tillgång till en fältmiljö (i denna uppsats är fältmiljön det valda fallföretaget) är enligt 
Yin (2013) inte en händelse, utan en process. Detta beror på att under forskningens gång finns 
risken att förlora tillgången och därför måste forskaren förvalta sin tillgång under hela tiden. 
Tillgången kan förloras på grund av att deltagare väljer att komma med invändningar, eller att 
värdarna stänger ute forskaren från vissa händelser (Yin 2013).  
 
Yin (2013) förklarar att fältarbete är förknippat med kvalitativ forskning eftersom det är data 
som kommer från fältet – observationer, intervjuer och videoupptagningar till exempel. 
Fältarbetet bedrivs i det verkliga livet där människor är i sina verkliga roller (Yin 2013). I 
denna uppsats är den aktuella miljön en arbetsplats, men det kan enligt Yin (2013) även vara 
hem, skolor eller sjukhus. Ett fältarbete kan även vara inriktat på grupper oberoende av miljön 
(Yin 2013). Jag har valt att intervjua olika personer från olika affärsområden samt kund från 
det aktuella fallföretaget. Respondenterna från fallföretaget är affärsområdeschefen för lön, en 
lönekonsult, IT-ansvarig, en IT-medarbetare samt en kund. 
 
Som nämnt ovan valde jag fallstudiemetoden eftersom den bygger på flera källor som ger stöd 
åt empirin samt att fallstudien drar nytta av den teoretiska delen vid insamling och analys av 
data. Teori och empiri sammanvävs i analysdelen vilket fallstudiemetoden underlättar. Jag 
ämnar gå på djupet i denna uppsats vilket blir lättare om jag ägnar mig åt ett fallföretag med 
flera respondenter som kan ge sin syn på samma fenomen. Fördelarna med fallstudier anser 
jag är att man riktar in sig på specifika processer eller förändringar vilket gör det lättare att 
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bara koncentrera sig på det aktuella området och därmed få fram relevant information. 
Eftersom jag identifierat en grupp har jag ett konkret fall att studera och det finns mycket att 
kunna analysera kring. Med kvalitativa intervjuer på valt fallföretag kan jag gå djupare inom 
det valda ämnesområdet. Nackdelar med fallstudiemetoden kan vara att forskaren inte 
avgränsat gruppen på rätt sätt. Antingen kan den vara för bred eller för liten vilket gör att 
forskaren får svårt att gå på djupet i undersökningen. Det är också viktigt att forskaren får 
möjlighet att samla in data genom exempelvis intervjuer och får denne inte tillgång till rätt 
personer blir det svårt. Det kan också hända att respondenterna svarar på ett sätt som inte 
tillför undersökningen något eller svarar det som de tror att forskaren vill höra. 

1.5.5 Val av fallföretag 
Accountor är enligt den egna hemsidan Accountor (2017b) det största företaget för löne- och 
ekonomitjänster i norra Europa. Företaget strävar efter att hela tiden förbättra sina tjänster och 
satsar stort på nya digitala tjänster samt utveckla medarbetarna att bli ännu bättre på 
ekonomiadministration. Accountor sköter ekonomifunktioner för både stora internationella 
kunder och mindre företag. Relationen mellan företaget och kunden är mycket viktig och 
målet är att kunna erbjuda kunderna en upplevelse av högsta kvalitet, både vad gäller digitala 
och personliga tjänster (Accountor 2017b).  
 
Jag har intervjuat fem respondenter vilka presenteras närmare i empirikapitlet. Fyra av 
respondenterna arbetar på Accountor: affärsområdeschefen för lön, IT-ansvarig, en IT-
medarbetare samt en lönekonsult. Den femte respondenten arbetar som ekonomiassistent på 
ett kundföretag (se bilaga 1-5). Anledningen till obalansen mellan respondenter hos 
outsourcingleverantören och hos kunden beror på svårigheter med att få tillgång till ett 
kundföretag. Ofta har kunden endast en kontaktperson vilket innebär att det inte går att 
intervjua flera personer från ett och samma kundföretag. Uppsatsen har emellertid ett kund-
leverantörsperspektiv eftersom bådas perspektiv framkommer i uppsatsen.  
 
Anledningen till att jag valde Accountor beror på att, som beskrivs på dess hemsida, är det 
största företaget inom löne- och ekonomitjänster i norra Europa. Jag ville gå på djupet hos ett 
företag som har erfarenhet och kunskap inom värdeskapande för kund. Uppsatsens avgränsas 
till lönehantering, vilket är ett område som Accountor är särskilt kompetent inom. 

1.5.6 Genomförda intervjuer 
Intervjuerna som genomförts är baserad på analysmodellens struktur. En intervju bygger på 
frågor vilket innebär att forskaren är beroende av individens vilja att besvara frågorna (Patel 
& Davidson 2011). På exempelvis en arbetsintervju eller på ett läkarbesök vill den utfrågade 
personen besvara frågorna så utförligt som möjligt för att få jobbet eller få korrekt läkarhjälp. 
Vid en intervju är det inte lika enkelt. Det är därför viktigt att försöka motivera personerna 
som ska delta. Först och främst måste forskaren klargöra syftet med intervjun och försöka 
relatera till individens egna mål. Det är viktigt att personen känner att dennes röst är viktig. 
Forskaren måste även förklara hur personens bidrag kommer användas, om det är 
konfidentiellt eller inte. En intervju kan vara anonym vilket innebär att man inte vet vem 
personen är, man har varken namn eller andra uppgifter. Intervjun kan också vara 
konfidentiell vilket innebär att man vet vem som svarat men det är bara den eller de som utför 
undersökningen som vet det (Patel & Davidson 2011). Vid genomförande av intervjuerna 
försökte jag motivera respondenterna genom att förklara att deras kunskapsbidrag är viktigt. 
Det märktes att respondenterna blev engagerade och tyckte det var roligt att bidra till 
uppsatsen. Några respondenter ville att jag skulle hantera deras personuppgifter konfidentiellt 
varför de inte nämns vid namn. 
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När forskaren arbetar med frågor för insamling av data måste denne ta hänsyn till två 
aspekter: standardisering och strukturering. Standardisering handlar om frågornas utformning 
och inbördesordning, det är upp till intervjuaren att se över detta. Strukturering handlar om i 
vilken utsträckning frågorna är fria för den intervjuade att tolka fritt beroende på dennes 
bakgrund såsom erfarenhet och inställning. Intervjuer som har låg grad av standardisering 
eller är helt ostandardiserade innebär att forskaren själv formulerar frågorna under intervjun 
och ställer dem i den ordning som passar den aktuella intervjupersonen. Vid hög grad av 
standardisering ställer man samma frågor i samma ordning till alla intervjupersoner. När det 
kommer till strukturering handlar det om hur stort utrymme intervjupersonen har till att svara 
på frågorna. Om intervjun är helt strukturerad är svarsutrymmet litet för den intervjuade och 
man kan därmed förutsäga svaren (Patel & Davidson 2011). 
 
Jag har använt mig av relativt låg grad av både standardisering och strukturering i denna 
uppsats. Intervjupersonerna har inte fått exakt samma frågor, dock ett flertal liknande då 
intervjuguiderna är strukturerade efter analysmodellen, samt att de har fått ett brett 
svarsutrymme. Innan intervjuerna hade jag förberett alla frågor men även haft stödord att 
spinna vidare på. Det har naturligtvis också uppkommit följdfrågor allt eftersom under 
intervjuerna. Varför jag valde intervjuer som insamlingsmetod beror på att jag vill gå på 
djupet inom det valda syftet. Det blir svårt att få ett djup med exempelvis enkäter och det går 
heller inte att följa upp dem på ett enkelt sätt.  
 
Enkätundersökningar är en annan typ av frågeformulär (Patel & Davidson 2011). Ofta görs de 
på papper och skickas då per post men de kan också göras ”under ledning”. Då besöker den 
personen som gör undersökningen den svarande så att man kan hjälpa till och tydliggöra där 
det behövs. Det finns många olika typer av enkäter att välja bland. En enkät kan vara anonym 
vilket innebär att man inte vet vem personen är, man har varken namn eller andra uppgifter. 
Enkäten kan också vara konfidentiell vilket innebär att man vet vem som svarat men det är 
bara den eller de som utför undersökningen som vet det.  
En enkät är helt standardiserad, det vill säga varje person svarar på samma frågor i samma 
ordning. En enkät kan ha fasta svarsalternativ, exempelvis kan respondenten bara svara ”ja” 
eller ”nej” och då är frågan strukturerad. Forskaren kan även ha öppna frågor där den 
tillfrågade får svara med egna meningar. Vid en enkät är det viktigt att forskaren verkligen har 
täckt alla delar denne önskar svar på inom problemområdet men även att denne tänkt efter om 
alla frågor verkligen behövs (Patel & Davidson, 2011). Det som jag ser som fördelar med 
enkäter är att man ofta kan vara anonym om man vill eller så behandlas uppgifterna i alla fall 
konfidentiellt. Det innebär att folk vågar svara sanningsenligt. Nackdelarna tycker jag är att 
möjligheten till öppna frågor är begränsade. Många orkar inte sitta och utförligt skriva ner 
sina åsikter. Ofta lämnas därför de fälten tomma. Det går heller inte att få en fråga eller ett 
svar förklarad. Forskaren kan heller inte ställa några följdfrågor ifall det skulle behövas. 
Förarbetet och avgränsningen vid enkäter kan både vara en fördel och en nackdel. Har 
forskaren täckt alla delområden och avgränsat på rätt sätt kommer denne troligen få 
tillfredsställande svar. Har forskaren däremot inte gjort det kommer denne inte få ut det som 
önskas med enkäten. Jag anser därför att intervjuer är en bättre insamlingsmetod än enkäter 
för denna uppsats.  
 
Vid en intervju är det viktigt att väl förbereda intervjufrågorna. De första frågorna brukar 
behandla den bakgrundsinformation som forskaren är ute efter och vid de avslutande frågorna 
brukar oftast ge möjlighet till att ge ytterligare kommentarer som kan vara av intresse för 
undersökningen. Det är olika hur mycket förarbete som krävs beroende på hur man avgränsat 
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problemet (Patel & Davidson 2011). Mellan de inledande frågorna och avslutningen kommer 
de frågor som är mest väsentliga och som forskaren helst vill ha svar på (Patel & Davidson 
2011). Det är viktigt att inte vara styrande vid intervjuerna eller att prata för mycket (Yin 
2013). Målet är att låta respondenterna ge sin beskrivning av omvärlden. Som forskare ska 
man även vara neutral för att undvika att deltagarna anpassar sina svar för att behaga dig (Yin 
2013). 
 
Jag inledde intervjuerna med övergripande frågor gällande situation och bakgrund för att 
sedan komma till ”problemets kärna”. Avslutningsvis hade intervjupersonerna själva 
möjlighet att lägga till egna kommentarer. Intervjuguiderna är en operationalisering av 
analysmodellen, de följer alltså analysmodellens struktur (se bilaga 1-5). 
 
När jag transkriberade intervjuerna följde jag Patel och Davidsons (2011) och återgav 
respondenternas tankar så ordagrant som möjligt. Det kan nämligen vara frestande för 
forskaren att hoppa över vissa delar och lägga till andra för att bygga in sin egen mening. Det 
är viktigt för validiteten att forskaren är medveten om valen som görs vid transkribering och 
att man reflekterar över det (Patel & Davidson 2011). Jag återgav därför respondenternas svar 
utan att tillägga egna åsikter. 
 
Vid intervjuerna och även under litteraturstudierna hade jag Goldkuhls (2011) tankar om 
kunskapande i åtanke. En kunskapare måste vara verkligt intresserad av och engagerad i det 
vederbörande ska undersöka. Detta gäller även de personer som kunskaparen kommer komma 
i kontakt med under undersökningen. Dock måste kunskaparen väga detta mot respekten för 
de personerna som studeras så att inte onödig information synliggörs. Det gäller särskilt då 
kunskaparen har en kritisk hållning som då inte bör ta över nyfikenheten. Det är mycket 
viktigt att vara öppen då det innebär att faktiskt kunna ändra ståndpunkt, att vara fördomsfri. 
Detta vidhåller även Yin (2013). Det är särskilt viktigt i en kvalitativ uppsats att vara beredd 
på att låta sig motbevisas (Yin 2013). Att ha ett öppet förhållningssätt innebär enligt Goldkuhl 
(2011) att vara öppen för vad världen kan ha i beredskap och att man inte styrs av bestämda 
uppfattningar. Det är också viktigt att vara tydlig när det gäller kunskapsutveckling med 
kvalitet. Att verkligen tydliggöra tolkningar, överväganden och resultat eftersom det är det 
enda sättet som andra kritiskt kan granska arbetet. Tydlighet leder också till att forskaren 
bättre kan se olika alternativ (Goldkuhl 2011). Jag samlade in data till uppsatsen med ett 
öppet sinne och försökte att inte ha några förutfattade meningar eller på något sätt påverka 
respondenterna. De gavs utrymme att öppet svara på intervjufrågorna och deras 
personuppgifter behandlades konfidentiellt om så önskades. 

1.5.7 Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt att tänka på validitet och reliabilitet vid uppsatsskrivning. Validitet innebär att 
forskaren vet att denne undersöker det denne avser att undersöka enligt Patel och Davidson 
2011). Reliabilitet innebär att forskaren gör det på ett tillförlitligt sätt. Forskare kan inte bara 
rikta in sig på ett av dessa två begrepp utan de står i förhållande till varandra. Det finns tre 
regler att gå efter: ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. Om undersökaren vill 
mäta intelligens och mäter huvudets omkrets med ett måttband blir mätningen tillförlitlig men 
det betyder inte att man därmed mätt intelligensen. ”Låg reliabilitet ger låg validitet”. Om 
mätningen inte är tillförlitlig, hur ska undersökaren i så fall veta vad det är denne mäter? 
”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet”. Om undersökaren ska 
veta vad man mäter måste mätningen vara tillförlitlig (Patel & Davidson 2011).  
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Innehållsvaliditet kan fås genom att föra en logisk analys av innehållet. Analysen kopplas 
sedan till den teoretiska ramen för undersökningen. De begrepp som är centrala för uppsatsen 
och som forskaren funnit genom litteraturstudier ska översättas till en uppsättning variabler 
(Patel & Davidson 2011). Jag har haft en analysmodell som fungerar som en syntes till 
teoridelen samt som grund till intervjufrågorna. Som Patel och Davidson (2011) förklarar 
används variablerna vid till exempel intervjuer och enkäter för att skaffa information. 
Innehållsvaliditeten gäller hela tillvägagångssättet, från teori till intervjufrågor.  
 
Tillförlitligheten, reliabiliteten, kan vara låg om forskaren exempelvis intervjuar en person 
flera gånger och får olika svar på samma fråga (Patel & Davidson 2011). Så behöver dock inte 
vara fallet i en kvalitativ undersökning. Respondenten kan ha fått nya insikter eller lärt sig 
något från den senaste intervjun och därmed ändrat ståndpunkt. Reliabiliteten bör ses mot 
bakgrund av den situation undersökaren befinner sig i vid undersökningstillfället. I kvalitativa 
studier står reliabilitet och validitet nära varandra varför kvalitativa forskare sällan använder 
begreppet reliabilitet, utan validitet får en större betydelse (Patel & Davidson 2011). 
 
Validitet innebär att forskaren vet att denne undersöker det denne avser att undersöka och mitt 
syfte är att identifiera hur outsourcingleverantören skapar värde för kund genom outsourcing. 
Det har jag undersökt genom litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. Reliabilitet innebär 
att forskaren gör det på ett tillförlitligt sätt och det har jag gjort genom att kritiskt studera 
funnen litteratur samt endast använda betrodda källor. Empiriska data har insamlats på plats 
på fallföretaget samt via muntlig kontakt. Det har varit låg grad av generaliserbarhet för 
studiens resultat.  

1.5.8 Analysmodell 
En analysmodell gör det möjligt att illustrera de viktigaste förhållandena, dock starkt 
förenklat, för att kunna få en översikt över det valda syftet. Med begreppet menas de centrala 
faktorer och förhållanden som författaren bedömer vara de mest centrala för att kunna förstå 
syftet med uppsatsen (Fredriksson 2015).  
 
Jag har använt mig av en analysmodell för att ytterligare tydliggöra teorin och för att 
uppsatsen ska ha bra validitet. Analysmodellen fungerar som en syntes för uppsatsen och är 
placerad sist i teorikapitlet. Analysmodellen ger en tydlig precisering av det valda syftet och 
ger en överskådlig bild av uppsatsen. I min analysmodell ingår även nivåmodellen som består 
av affärsutvecklingsnivån, processutvecklingsnivån och systemutvecklingsnivån. 
Nivåmodellen tydliggör de medverkande respondenterna och vad de bidrar med samt erhåller 
i värdeskapandet. Intervjuguiderna i denna uppsats är baserade på analysmodellens innehåll. 
Även empirin, analyskapitlet och slutsatserna är baserade på analysmodellen. 
 

1.6  Etiska överväganden 
När vi ämnar studera ett problemområde måste vi först undersöka om det finns behov av 
kunskap inom det valda problemområdet och om så är fallet måste vi se efter ifall en 
undersökning är möjlig att genomföra. Därefter måste vi se om det är möjligt ur etisk 
synvinkel, inga människor får komma till skada exempelvis. Vi måste också undersöka om vi 
har de resurser som krävs. Det gäller att göra en rimlighetsbedömning (Patel & Davidson 
2011). Jag valde att forska inom outsourcing då jag anser att det finns mer att undersöka inom 
området. Eftersom en undersökning är möjlig att göra och jag har de resurser som krävs finner 
jag det etiskt försvarbart. 
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Forskaren måste ta hänsyn till etiska överväganden vad gäller forskningen (Patel & Davidson 
2011). Målet för forskningsarbete är att finna kunskap som är trovärdig och viktig för både 
individer och samhället. Vi som individer har krav på oss på vilket sätt forskningen bedrivs 
samt även att den fokuserar på centrala begrepp och håller hög kvalitet. Det måste finnas en 
balans mellan allmännyttan och skydd mot insyn i exempelvis individers livsförhållanden. 
Inga individer får utsättas för psykisk eller fysisk skada och inte heller kränkas eller förnedras 
(Patel & Davidson 2011). Forskarens integritet är viktig enligt Yin (2013) vilket innebär att 
dennes ord ska vara tillförlitliga och yttranden sanningsenliga.  
 
Vid forskningsprojekt är de etiska övervägandena enorma men även vid mindre 
undersökningar, som uppsatsarbeten, ska forskaren överväga de etiska aspekterna noga (Patel 
& Davidson 2011).  
 
Den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen har fyra etikregler som på ett 
övergripande sätt beskriver vad forskaren måste ta hänsyn till vid forskningen. Nedan 
etikregler har formulerats av vetenskapsrådet vilket är en svensk myndighet som har 
övergripande ansvar för frågor som rör etik gällande forskning (Patel & Davidson 2011): 
 
Informationskravet: De som berörs av forskningen ska informeras om forskningens syfte av 
forskaren.  
 
Samtyckeskravet: Deltagarna av en undersökning ska själva få bestämma över sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet: Alla personer som ingår i en undersökning ska ges konfidentialitet i 
största möjliga mån samt att personuppgifterna ska förvaras på ett säkert sätt så att inte 
obehöriga kommer åt dem.  
 
Nyttjandekravet: Uppgifterna som insamlas om enskilda personer får enbart användas för 
forskningsändamål.  
 
Även Yin (2013) poängterar betydelsen av att respektera och skydda de människor som deltar 
i undersökningen.  
 
I denna uppsats har jag respekterat de respondenter som inte vill lämna ut sina 
personuppgifter. Detta är heller inte viktigt för läsaren att känna till. Alla respondenter var 
medvetna om att deras svar skulle komma att användas till denna C-uppsats.  
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2 Teori 
 
Teorikapitlet tar upp problembakgrunden. Först definieras outsourcing vilket följs av funnen 
litteratur inom ämnet. Avslutningsvis illustreras en analysmodell för att tydliggöra syftet med 
denna uppsats och utgör en syntes av teorikapitlet. 

2.1 Vad är outsourcing? 
I en artikel av Tayauova (2012) förklarar hon att outsourcing består av två ord: “out” och 
”sourcing”, där ”sourcing” refererar till ”den handling som består i överföring av arbete, 
skyldigheter och beslutsfattande till någon annan”. Företag måste outsourca arbete på grund 
av att det finns andra som kan göra det billigare, snabbare och bättre. I korthet kan 
outsourcing beskrivas som den process av överlåtelse av aktiviteter till tredje part som kan 
hantera det på ett bättre sätt (Tayauova 2012). När ett företag bestämmer sig för att outsourca 
sina affärsprocesser eller funktioner till ett annat företag är det outsourcing (Motiwalla & 
Thompson 2012). Istället för att anställa personal för att utföra vissa uppgifter träffar kunden 
och outsourcingleverantören ett avtal gällande de olika uppgifterna (funktionerna) till ett 
bestämt pris och under en speciell period. Outsourcing har använts med lyckat resultat över 
hela världen. Peter Drucker som är välkänd inom ledarskap förutspådde 1995 att inom tio till 
femton år skulle företag outsourca allt som är ”stöd” (det vill säga stödfunktioner) (Motiwalla 
& Thompson 2012). Vid traditionell outsourcing hanterar en leverantör infrastrukturen, 
applikationerna och personerna som behövs för att kunna leverera tjänsten till kund. Kunden 
betalar en avgift för tjänsten som ofta innebär överföring av tillgångar och personal (McIvor 
2016). 
 
Slår man upp outsourcing i en affärsordbok får man följande information: Att outsourca 
aktiviteter som inte hör till kärnverksamheten för att frigöra intäkter, personal, tid och 
förbättringar inom de områden som företaget vill vara ledande inom (Business dictionary 
2017). Företag kan tänkas outsourca juridiska funktioner, fakturering, säljfunktionen, 
lönehantering eller andra affärsområden för att kunna koncentrera sig på det som företaget gör 
bäst och på så vis minska kostnader (Business dictionary 2017).    
 
Enligt NC State University (2006) kan outsourcing beskrivas som ”det strategiska valet att 
använda externa resurser för att utföra aktiviteter som traditionellt utförs av interna resurser”. 
Det är en strategi där en organisation outsourcar funktioner till specialiserade och 
kompententa leverantörer som också blir affärspartners av värde (NC State University 2006). 
 
I SourcingMag (2007) beskrivs outsourcing som en tjänst där man outsourcar en viss funktion 
till ett annat företag. Vidare förklaras att nästan alla organisationer outsourcar på något sätt. 
Det vanligaste är att företag outsourcar en funktion som anses vara icke-kärnverksamhet. Ett 
försäkringsbolag exempelvis kanske outsourcar sin fastighetsskötsel till ett företag som är 
specialister inom det området eftersom det inte är relaterat till försäkringar eller har med 
affärsstrategierna att göra. De externa företagen som tillhandahåller outsourcingtjänster är 
tredjepartsleverantörer, eller som man också kan säga, tjänsteleverantörer (SourcingMag 
2007).  
 
Kärnprocesser eller värdeskapande processer, är operativa processer som har att göra med 
produktionen och överlämning av produkter eller tjänster som är av värde för en extern kund 
(Bergkvist 2014). Stödprocesser kan beskrivas som processer som möjliggör värde för 
kärnprocesserna. Stödprocesserna underlättar för organisationens prestation genom att bidra 



11 
 

med värde till interna kunder. Det kan till exempel vara personalhantering (”human 
resources”) (Bergkvist 2014). Det är stödfunktionerna som brukar outsourcas.    
 

2.2 Varför outsourca? 
Det är viktigt att kunden har en definierad strategi och har tänkt över vilken verksamhet denne 
vill bedriva samt vad som vore praktiskt ifall någon annan kostnadseffektivt skötte åt en 
(Görling 2009). För att det ska bli lyckosamt kan man ställa sig tre simpla frågor enligt 
Görling (2009): 
 

 Varför ska vi outsourca? 
 Vad ska vi outsourca? 
 Hur ska vi outsourca? 

 
Det finns inget enkelt kriterium för om ett företag ska välja att outsourca eller sköta allt 
internt. Det finns dock åtskilliga fördelar med outsourcing och företaget bör överväga varje 
projekt på dess egna meriter. Outsourcing tillåter organisationer att bli skickligare, 
effektivare, flexiblare och effektivare samtidigt som även kostnaderna minskar (Görling 
2009). Enligt Gadde och Håkansson (1998) bör företaget i beslutsunderlaget ha i åtanke 
avvägningen om man är i behov av att skydda sina egna tekniska lösningar samtidigt som man 
genom outsourcing får tillgång till kompetenta leverantörer.  
 
Några anledningar till att outsourca är följande enligt NC State University (2006): 
 

 Flexibilitet vad gäller personal 

 Projekt går smidigare och företaget kan snabbare komma ut på marknaden 

 Proffs som sköter stödfunktionerna 

 Ta del av ”best-practices”, det vill säga andras erfarenheter och kunskap 

 Kunskap som överförs till den interna personalen 

 Kostnadseffektivitet och förutsägbara utgifter 

 Tillgång till flexibilitet och kreativitet av erfarna problemlösare 

 Resurs- och kärnkompetensfokus 

Outsourcing kan innebära snabba förbättringar och kostreduceringar (McIvor 2016). Att 
outsourca stödfunktioner som lönehantering kan leda till lägre kostnader samt höja 
servicenivån. Denna sektor har genomgått enorm tillväxt det senaste årtiondet med globala 
intäkter på mer än 200 miljarder dollar globalt sett och en förväntad tillväxt på tio procent per 
år (McIvor 2016). Även Gadde och Håkansson (1998) tar upp kostreduceringar som orsak till 
outsourcing. Att låta specialister hantera den outsourcade uppgiften ökar effektiviteten i 
företaget.  
 
Brown & Wilson (2005) tar upp tio olika nyckelfaktorer som gör att företag väljer att 
outsourca. Dessa beskrivs nedan: 
 
Får snabbare tillgång till omstruktureringsfördelar (”re-engineering benefits”)  
Vid omstrukturering (”re-engineering”) vill företag uppnå uppseendeväckande förbättringar 
vad gäller nyckelfaktorer såsom kostnader, kvalitet och service. Dock kan behovet av att öka 
effektiviteten komma i konflikt med behovet att förbättra kärnverksamheten. Funktioner som 
inte tillhör kärnverksamheten blir ofta eftersatta med icke-effektiva system. Om företaget 
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outsourcar en icke-kärnfunktion till en högklassig leverantör kan organisationen börja se 
fördelarna med omstrukturering. 
 
Få tillgång till högklassig kapacitet  
Ledande leverantörer gör stora investeringar när det gäller teknik, metodik och personal, och 
de erhåller expertis genom att arbeta med många olika kunder som står inför liknande 
utmaningar. Kombinationen av specialisering och expertis resulterar i konkurrensfördelar för 
kunderna, såväl som att det även minskar deras kostnader vad gäller systeminvesteringar. 
 
Överföring av tillgångar  
Vid outsourcing överförs ofta tillgångar från kund till leverantör. Utrustning, faciliteter, 
fordon och licenser som används i nuvarande operationer innehar värde och säljs till 
leverantören. Denne använder i sin tur dessa tillgångar för att förse kunden med service. 
Beroende på värdet av de tillgångar som är involverade kommer kunden tjäna på detta.  
 
Frigöra resurser inom andra områden 
Alla organisationer har begränsningar gällande hur mycket resurser som finns tillgängliga. 
Outsourcing möjliggör för organisationer att omdirigera sina resurser, ofta inom personal 
(”human resources”), från icke-kärnverksamhet (internt) till sådana aktiviteter som ger service 
till kunderna (externt). Personalen kan alltså börja fokusera på större värdefrämjande 
aktiviteter till kundernas fördel.  
 
Omvärdera problematiska funktioner 
Att outsourca betyder inte att företaget avsäger sig det ansvar som ledarskapet innebär, inte 
heller är det lösningen på ett företag i kris. När en funktion bedöms som svårhanterad eller 
utom kontroll måste organisationen utvärdera de underliggande orsakerna. Om behoven, 
förväntningarna eller de nödvändiga resurserna inte är helt förstådda, kommer outsourcing 
inte att hjälpa, utan det kan tvärtom göra saken värre. Om organisationen inte förstår sina egna 
behov kommer företaget inte kunna kommunicera dem till en outsourcingleverantör.  
 
Förbättra företagets fokus 
Outsourcing gör det möjligt för företaget att fokusera på sin kärnverksamhet och att möta sina 
kunders behov genom att ha sina operativa funktioner utlagda på en extern expert.  
 
Tillgängliggöra fondkapital 
Det finns ofta oerhörd konkurrens om fondkapital inom de flesta organisationer och var man 
ska investera dessa är en av de viktigaste besluten som ledningen tar. Det är ofta svårt att 
rättfärdiga investering i aktiviteter som inte är kärnverksamhet när det finns områden som 
ligger närmare produktion. Outsourcing kan minska behovet att investera i funktioner som 
inte tillhör kärnverksamheten. 
 
Lägre operativa kostnader 
Företag som väljer att göra allt själva ådrar sig en högre börda av efterforskning, utveckling, 
marknadsföring och personalkostnader. En outsourcingleverantörs lägre kostnadsstruktur ökar 
konkurrenskraften samtidigt som leverantören besitter hög grad av specialisering. 
 
Minimerar riskerna 
Det innebär stora risker med de investeringar en organisation gör med tanke på marknaden, 
konkurrens, regelverk, ekonomiska förhållanden samt tekniken som hela tiden utvecklas. Att 
hålla sig à jour med detta kräver enorma investeringar och är därmed mycket riskfyllt. 
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Eftersom outsourcingföretag gör investeringar för många kunder innebär det en 
riskfördelning, vilket minimerar risken för ett enskilt bolag markant. 
 
Få tillgång till resurser som inte finns att tillgå internt 
Företag väljer att outsourca eftersom de inte har tillgång till de resurser som krävs inom det 
egna företaget. Outsourcing är ett bra alternativ för att få tillgång till de resurser som krävs. 
 

2.3 Fördelar med outsourcing 
De flesta företag har en kärnverksamhet som de ämnar utföra bättre än alla andra och det är 
här nyttan med outsourcing kommer in. Det kan vara svårt att fokusera på många olika 
processer varför det blir effektivare att fokusera på endast ett fåtal (Görling 2009).  
 
Motiv för att outsourca kan vara följande enligt Görling (2009): 
 

 Lägre kostnader 
 Fokusera på kärnverksamheten 
 Kompetensbrist 
 Interna organisationsproblem 
 Nå tillväxtmarknader 
 Större flexibilitet 
 Bättre kvalitet 

 
Lägre kostnader 
Om någon annan sköter det som inte är kärnverksamhet kan fasta kostnader göras om till 
rörliga. Det blir då lättare att hålla kostnaderna nere (Görling 2009). Kostnadseffektivitet 
anser även Vaxevanou och Konstantopoulos (2015) vara en fördel med outsourcing. 
Outsourcing innebär minskade kostnader enligt Tayauova (2012) eftersom vissa speciella 
behov uppkommer endast då och då. Det kan gälla exempelvis teknisk expertis i ett 
medelstort företag där underhåll krävs enbart emellanåt. Kostnaden för att hyra in och träna 
upp en kompetent person för arbetet är för hög och det blir därför mer fördelaktigt för 
verksamheten att outsourca den uppgiften (Tayauova 2012). 
 
Fokus på kärnverksamheten 
Fokus på kärnverksamheten, kostnadsbesparingar, tillgång till erfaren personal, förbättring av 
företagets prestation och flexibilitet är några fördelar med outsourcing som Tayauova (2012) 
nämner. Att överlåta aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten till en trovärdig leverantör 
ger företaget möjlighet att koncentrera sig på de centrala aktiviteterna i verksamheten och öka 
sin konkurrenskraft. Företaget får genom outsourcing tillgång till kvalificerad personal som 
kanske inte annars vore tillgänglig för kundorganisationen (Tayauova 2012). 
 
Högre kompetens 
Anledningen till att företag åtar sig att utföra aktiviteter på uppdrag av andra organisationer är 
att de har ”know-how” (kompetenser) och de har det om krävs för att hantera stora volymer 
av aktiviteter (Vaxevanou och Konstantopoulos 2015). När outsourcingleverantören står för 
den outsourcade uppgiften och besitter hög kompetens inom den är det viktigt att 
kundföretaget arbetar för att höja kompetensen inom sitt fokusområde (Gadde & Håkansson 
1998). Detta leder till två strategiska fördelar: det första är att företaget då kan öka 
avkastningen av resurserna inom organisationen genom att koncentrera investeringar och 
ansträngningar till det egna fokusområdet, det vill säga kärnverksamheten. Det andra är att 
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utvecklingen av kärnverksamheten fungerar som en barriär mot andra företag som vill komma 
in på samma område (Gadde & Håkansson 1998).  
 
Undkommer interna organisationsproblem 
Genom outsourcing tvingar kunden fram en bättre styrning och tydligare definierade 
processer (Görling 2009). Med ett överenskommet pris med outsourcingleverantören är det 
enklare att jämföra kostnader med andra potentiella leverantörer. Däremot ersätter inte 
outsourcing arbetet med att definiera processer. Har företaget inte kunskap om sin verksamhet 
kan outsourcing leda till oreda och skenande kostnader. Om outsourcingaffären ska bli lönsam 
måste kunden kunna se långsiktigt. I början är kostnaden ofta stor eftersom kunden 
omorganiserar sin verksamhet och ser denne kortsiktigt på affären kan det vara svårt att se 
lönsamheten (Görling 2009).  
 
Nå tillväxtmarknader 
Med outsourcing får kunden tillgång till leverantörens investeringar, innovationer och 
specialistkompetens (Tayauova 2012). En av de huvudsakliga faktorerna till att välja 
outsourcing är enligt Gadde och Håkansson (1998) den teknologiska faktorn. 
Teknikutvecklingen går hela tiden framåt vilket gör det svårt för enskilda företag att anpassa 
sig till marknaden (Gadde & Håkansson 1998).  
 
Flexibilitet 
Flexibilitet är en fördel som innebär att outsourcingleverantören snabbare reagerar på 
förändringar i affärsvärlden (Tayauova 2012). Även Gadde och Håkansson (1998) nämner att 
outsourcing ofta innebär ökad flexibilitet för kunden. 
 
Bättre kvalitet 
Om en outsourcingfirma sköter en eller flera stödfunktioner kan kvaliteten förbättras då 
företaget har hand om servern med bra övervakning, personal som är på plats alla tider på 
dygnet, kylda serverrum med el och nät. Det är mer tillgängligt än om kunden skulle ha 
servern i en skrubb på kontoret (Görling 2009). Att företaget kan fokusera på sin 
kärnverksamhet leder till konkurrensfördelar (Vaxevanou & Konstantopoulos 2015). Gadde 
och Håkansson (1998) har kommit fram till att det finns många nackdelar med att tillverka i 
egen regi, särskilt vad gäller att anpassa sig till föränderligheten på marknaden. 
Leverantörerna har ofta bättre leveransförmåga och besitter den rätta kompetensen. Det lönar 
sig att som kund skapa en trygg relation med outsourcingleverantören för att kunna samarbeta 
även på längre sikt (Gadde & Håkansson 1998). En beroendeställning till leverantör behöver 
inte alltid vara av ondo eftersom det ger trygghet och stabilitet (Gadde & Håkansson 1998). 
 
Andra fördelar med outsourcing kan enligt Brown och Wilson (2005) vara: 
 
Nya karriärmöjligheter med hjälp av outsourcing  
Många fokuserar på att jobb kan försvinna i och med outsourcing enligt Brown och Wilson 
(2005). Det många inte tänker på är att det finns nya karriärmöjligheter tack vare 
outsourcingen. Olika typer av roller kan bredda sina karriärmöjligheter men det är särskilt 
högre chefer, som ”Chief Resource Officer, CRO” som kommer att behövas, både hos kunden 
och outsourcingleverantören. Tidigare har det inte funnits kunskap och erfarenhet för denna 
typ av position men som nu finns. En CRO har till uppgift att ansvara för outsourcingens 
funktioner och relationer. Om en stor del av kundföretagets budget går till 
outsourcingleverantören kan det vara värt att anställa en CRO (Brown & Wilson 2005).  
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2.4 Nackdelar med outsourcing 
Väljer man en leverantör som inte är kompetent för uppgiften riskerar man enligt Tayauova 
(2012):  
 

 Förlora kontroll över de outsourcade uppgifterna 
 Hot mot sekretessen 
 Kvalitetsproblem  
 Gömda kostnader  

 
Vad gäller förlorad kontroll beror det på att det ofta krävs speciella färdigheter för att kunna 
hantera externa resurser, dessa är en kombination av processhantering, ha koll på avtal och 
förhandlingar (Tayauova 2012).  
 
Att sekretessen kan hotas beror på att kunden nästan alltid vid outsourcing överlämnar 
hemligt material. 
 
När ett företag outsourcar förväntar denne sig att erhålla bättre service från leverantören än 
vad man hade kunnat få av intern personal. Leverantören måste väljas med omsorg för att 
försäkra sig om att kvaliteten och tjänsterna är goda. I annat fall kan kunden förlora sin 
position på marknaden (Tayauova 2012). Gadde och Håkansson (1998) anser att kunden ska 
försöka undvika att skapa ett beroendeförhållande till en enskild leverantör eftersom 
kundföretagets möjligheter kan begränsas. Det finns dock även fördelar med beroende vilket 
diskuterats tidigare. En negativ aspekt av outsourcing kan dock vara känslan av förlorad 
kontroll (Gadde & Håkansson 1998).  
 
Kunden skriver på ett kontrakt med leverantören som täcker de uppgifter som ska outsourcas. 
Allt det som inte täcks i kontraktet kan innebära extra kostnader för kunden. Det kan vara så 
att leverantören medvetet försöker dölja vissa kostnader (Tayauova 2012).  
 
Gadde och Håkansson (1998) nämner att det kan finnas nackdelar med att endast fokusera på 
kärnverksamheten eftersom det leder till att kompetens inom andra områden försvinner från 
företaget. Det kan sedan vara svårt att införskaffa den förlorade kompetensen igen (Gadde & 
Håkansson 1998). Även Brown och Wilson (2005) poängterar att det kan vara mycket svårt 
att ”ta hem” den outsourcade utgiften igen när man en gång låtit outsourca.  
 
Det är lättare att outsourca stödfunktioner såsom lönefunktionen eftersom det är repetitiva 
uppgifter som inte är särskilt komplexa. Det kan vara svårare med uppgifter som har med 
rekrytering, utveckla ledarskap och andra aktiviteter som är komplexa, skräddarsydda eller ej 
frekventa. Vid sådana omständigheter kan det finnas risk för misslyckanden (McIvor 2016).  
 
Enligt Brown och Wilson (2005) bör företaget säga nej till outsourcing av bland annat 
följande anledningar: 
 

 Om företaget bara vill undgå att behöva hantera normala operativa problem som 
uppkommer är inte outsourcing lösningen. Företaget måste lösa sina egna problem 
inom företaget innan man kan låta outsourca några funktioner. 

 Om företaget inte är redo att i detalj gå in för outsourcingprojektet. Att låta outsourca 
är ett komplicerat företagande som kräver mycket planering och förberedelse. 
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 Om företaget har skött ett projekt på ett dåligt sätt och nu vill låta utomstående ta över 
problemet. Har företaget inte vad som krävs för att fullfölja åtagandet är chansen liten 
att kunna förmedla vad det är man vill göra till en leverantör.  

 Om företaget inte är beredd att följa outsourcingprojektet hela vägen steg för steg. För 
att projektet ska bli lyckat är det oerhört viktigt att samarbetet går smidigt. 

 

2.5 Nivåmodellen 
En vanlig trend under de senaste årtiondena är en vilja att sätta systemutveckling i en större 
kontext vilket började med att betrakta systemutveckling som en del av 
verksamhetsutvecklingen (Nilsson 2001). Allteftersom har fokus riktats mot företagets 
uppdrag och att affärsinrikta systemutvecklingen. Idag bedrivs affärsutvecklingen som mer 
eller mindre har inslag av systemutveckling. Detta leder enligt Nilsson (2001) till att vi idag 
har ett närmare samspel mellan tre utvecklingsnivåer vilka beskrivs nedan: 

2.5.1 Affärsutvecklingsnivån 
Affärsutvecklingsnivån fokuserar på strategisk planering som leder till affärs- och 
verksamhetsplaner samt IT-policies. Affärsutveckling innebär att arbeta för att stärka 
verksamhetens relationer till olika aktörer samt på marknaden (Nilsson 2001).  
 
Huvudprocesser är en verksamhets viktigaste processer enligt Ljungberg och Larsson (2012). 
En vanlig definition av huvudprocesser är att det är ”processer som realiserar 
verksamhetsidén” (Ljungberg & Larsson 2012:122).  För att kunna förverkliga verksamhetens 
affärsidé är en uppsättning relaterade processer avgörande för framgången. Tillsammans 
bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för verksamheten. Två processer anses 
så gott som alltid utgöra huvudprocesserna: dels den som går ut på att tillfredsställa kundens 
behov idag, tillhandahålla produkter, och dels den som går ut på att tillfredsställa kundens 
behov imorgon, utveckla produkter. 
 
Det är viktigt att känna till verksamhetens huvudprocesser och det gör man genom en 
huvudprocesskarta. Bland annat följande fördelar finns med en huvudprocesskarta enligt 
Ljungberg och Larsson (2012): 
 

 Beskriver verksamheten utifrån kundens perspektiv 
 Beskriver hur kundvärde skapas 
 Ger en helhetsförståelse för verksamheten 
 Klargör hur processerna fungerar tillsammans 
 Effektivare styrning av verksamheten 
 Underlättar en effektiv och strukturerad verksamhetsutveckling 

 

2.5.2 Processutvecklingsnivån 
Innebär en intern utveckling av funktioner, processer och arbetsuppgifter inom företaget med 
hjälp av olika IT-stöd. Det kan gälla exempelvis produktion, logistik, marknadsföring, 
ärendehandläggning, personalhantering och ekonomistyrning (Nilsson 2001).  
 
Att hela tiden arbeta för att utvecklas är viktigt. Bergkvist (2014) identifierar hur företag kan 
hantera outsourcing av informationssystemsfunktioner i sin avhandling. Mycket stämmer 
även in på outsourcing av lönehantering. Bergkvist (2014) förklarar att genom att se 
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outsourcingen som en process leder det till en förståelse för outsourcingsavtalet och den 
gemensamma överenskommelsen. Det ger också ledningen en bild av de fundamentala 
elementen i processen och kan på så sätt ange för denna hur processen kan hanteras baserad 
på dessa element över tiden. En sådan processbeskrivning har också för avsikt att 
tillhandahålla ett gemensamt sätt att arbeta på under outsourcingen. Fördelarna med att arbeta 
på samma sätt innefattar ett delat vokabulär och arbetsprinciper samt underlättar i arbetet med 
strategier, processaktiviteter och prestandamätningar. Följaktligen visar outsourcing som en 
process vad som ska göras, de fundamentala elementen, och hur, baserat på dessa element, 
outsourcingen ska hanteras (Bergkvist 2014).  
 
En process kan beskrivas som en uppsättning strukturerade aktiviteter vilka involverar olika 
aktörer, designad för att ta fram ett specifikt resultat för en särskild mottagare, antingen intern 
eller extern. Resultatet av processen ska tillfredsställa både kunden och kundens användare 
(Bergkvist 2014), i denna uppsats är kundens användare de anställda på företaget. Detta leder 
till en vinna-vinna-situation där både kund och leverantör drar nytta av uppgörelsen.  
 
Tjänsteprocesser som ingår i outsourcingen är enligt Ljungberg och Larsson (2012) aktiviteter 
likt andra processer. Det som skiljer dem åt är bland annat att det som produceras är 
”osynligt” jämfört med varuproduktion. Processen kan även ses som en produktionsapparat, 
tjänster kan vanligtvis inte lagras eller göras om samt att det krävs stor flexibilitet i processen 
för att den inte ska avstanna. Tjänsteproduktion har en annan logik än varuproduktion på så 
vis att vad som är kvalitet för en fysisk produkt och vad som är kvalitet för en tjänst skiljer sig 
åt (Ljungberg & Larsson 2012). 
 
Outsourcingprocessen kan ses som en inter-organisatorisk process där aktiviteterna utförs 
över organisationsgränserna och där organisationerna förser varandra med de resurser som 
krävs för att samarbetet ska fungera. Att samarbeta kan beskrivas som en process där båda 
parter arbetar tillsammans med kompletterande uppgifter för att nå fördelar och bästa möjliga 
lösning. Dessa uppgifter kan ses som det som sammanför kund och leverantör (Bergkvist 
2014). 
 
Att se outsourcingen som en process är snarlikt hur en affärsprocess beskrivs. En 
affärsprocess är en tvärfunktionell process i en organisation eller mellan organisationer och 
avspeglar hur man arbetar i organisationer. De båda fenomenen är lika eftersom bägge kan ses 
som en repetitiv uppsättning av aktiviteter utförda av aktörer över organisationsgränserna. Det 
är ett samarbete där resurser delas för att uppnå bästa möjliga resultat (Bergkvist 2014).   
 
Nedan punkter kan ses som utmärkande för processer enligt Bergkvist (2014): 
 

 Flödesorienterade 
 Uppsättning sammanhängande aktiviteter  
 Upprepbara 
 Tydligt start och slut 
 Identifierade ”input” och ”output” 
 Utförs av en eller flera aktörer 
 Använder olika slags resurser (exempelvis IT) 
 Omfattar en eller flera organisationer 
 Producerar resultat 
 Kundfokuserad 
 Värdeskapande i fokus 
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Ljungberg och Larsson (2012) definierar en process som en samling aktiviteter som 
omvandlar input för att skapa output. Även att det är en kedja av aktiviteter som skapar värde 
för kund. En process är ett repetitivt flöde av aktiviteter som använder information och 
resurser för att utifrån ett behov skapa värde som tillfredsställer behovet. Gadde och 
Håkansson (1998) förklarar det administrativa informationsutbytet som sker vid exempelvis 
en löneprocess. Det följer en hel kedja av aktiviteter vad gäller förfrågningar under tiden fram 
till leveransbesked under processens gång. Därefter kommer fakturering som avslut på 
aktivitetskedjan. Denna typ av informationsutbyte brukar ofta kräva mycket pappersarbete 
och innehållet brukar bestå av bland annat uppgifter som tider, volymer samt formella regler 
och rutiner (Gadde & Håkansson 1998).  
 
I Sourcingmag (2007) förklarar Jean-Pierre Garbani som är senior analytiker på Forrester att 
han tror att processförbättringar och automatiseringar är nyckelfaktorer för att processerna ska 
bli mer effektiva. Automatisering för olika repetitiva uppgifter garanterar högre kvalitet och 
lägre kostnader.  
 
Processorientering och kundorientering kan man säga är olika sidor av samma mynt enligt 
Ljungberg och Larsson (2012). En process börjar med ett behov och slutar med att det 
behovet är tillfredsställt. Visat intresse för processer förutsätter ett intresse för kunden och hur 
värde kan skapas för denne. Ljungberg och Larsson (2012) anser att detta kanske är den mest 
intressanta synvinkeln på processer. De flesta organisationer har som mål att tillfredsställa 
sina kunder och processerna möjliggör detta samt också att aktivt designa och styra 
värdeskapandet. Kunden blir ofta den som känner processerna bäst eftersom dennes behov var 
det som startade processen samt att slutresultatet ska tillfredsställa det behovet. Kunden har 
ofta bäst kunskap om processens styrkor och svagheter vilket kan utnyttjas i processanalys 
och processutveckling (Ljungberg & Larsson 2012). Genom processutveckling kan man skapa 
mervärde för kunden.  
 
Alla processer levererar enligt Ljungberg och Larsson (2012) en produkt som ett slutresultat. 
Med produkt menas helheten i det som är överenskommet med kunden. Författarna citerar 
Theodor Lewitt (1960) som menade på att industri är en kundtillfredsställande process, inte en 
varuproducerande process.  

2.5.3 Systemutvecklingsnivån 
Systemutvecklingsnivån fokuserar på utveckling och förvaltning av verksamhetens 
informationssystemsportfölj (Nilsson 2001). Den består av företagets egna applikationer, 
komponentbaserade lösningar och standardpaket. Informationssystemen kan ses som 
verksamhetsstöd (resurser) eller som ”triggers” som gör det möjligt att bedriva affärer på nya 
sätt (möjliggörare).   
 
Genom att sammanföra systemutveckling till process- och affärsutveckling behövs kunskaper 
från både informatik och företagsekonomi. En idé är att införa vissa företagsekonomiska 
metoder för förändringsarbete som utgångspunkt för parallell eller vidare systemutveckling. 
Vissa förändringsarbeten inom verksamheten berör alla tre utvecklingsnivåerna och exempel 
på det är tjänsteutveckling och produktutveckling (Nilsson 2001).  
 
Utan IT-stöd kan outsourcingsamarbetet praktiskt taget omöjligt fungera i dagens samhälle. 
Bergkvist (2014) fastställer att outsourcing inom informationssystem kan beskrivas som en 
uppsättning faser som ska utföras för att uppnå ett visst informationssystemsrelaterat resultat 
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som stöder affärsaktiviteterna för båda, genom avtal, förenade parter. Hon slår också fast att 
outsourcingförhållandet kan beskrivas som ett pågående och långsiktigt åtagande mellan en 
kund och en informationssystemsleverantör. Tillsammans bygger bägge en kontraktsenlig 
överenskommelse där målet är att utbyta informationssystemsaktiviteter som både kunden och 
leverantören drar nytta av (Bergkvist 2014).  
 
Utveckling av informationssystem kan delas in i två olika typer av strategier: ”in-house”-
utveckling och standardapplikationsutveckling. Det finns även en tredje strategi vilken är 
komponentbaserad utveckling (Bergkvist 2014). 
 
”In-house”-utveckling 
Tillämpas när informationssystemet enligt företagets krav bör vara skräddarsytt (Bergkvist 
2014). Informationssystemet är en lösning för det aktuella företagets behov och kan inte på ett 
enkelt sätt implementeras i ett annat företags miljö. Ett skräddarsytt informationssystem är 
ofta förknippat med problem. Exempelvis kan det gälla att de oväntade kostnader kopplade 
till de kostnader och satsningar som behövs under utvecklingsprocessen inte kompenserar för 
de upplevda fördelarna med informationssystemet. Andra svårigheter kan vara integration och 
kommunikation mellan det skräddarsydda informationssystemet och andra 
informationssystem, både inom det egna företaget och med andra affärspartners. 
Informationssystemets möjligheter att kommunicera med andra informationssystem bör därför 
övervägas under utvecklingen av ett skräddarsytt informationssystem (Bergkvist 2014). 
 
Standardapplikationsutveckling 
Mjukvarupaket som direkt kan pluggas in i affärsverksamheten på ett företag, till skillnad från 
ett ”in-house”-utvecklat system, som måste byggas upp från grunden (Bergkvist 2014). 
Vanligtvis måste vissa justeringar av både standardapplikationen och kundens affärsprocesser 
göras för att erhålla en fungerande informationssystemlösning.  
 
De problem som kan uppkomma vid skräddarsydda informationssystem erfars inte i samma 
utsträckning vid implementering av standardapplikationspaket enligt Bergkvist (2014). Detta 
beror på att standardapplikationspaket är utvecklade för att kunna möta flera olika kunders 
behov, båda vad gäller användning och kommunikation med andra informationssystem. En 
betydande potential som standardsapplikationspaket har är att erfarenheter och färdigheter är 
inbyggda i systemet som ett resultat av tidigare installationer. En annan fördel med 
standardapplikationspaket är möjligheten till skalfördelar vad gäller ekonomin eftersom ett 
stort antal företag använder samma paket. Grundprincipen med standardapplikationspaket är 
att flera företag ska kunna anskaffa ett gemensamt paket för att undvika att uppfinna hjulet på 
nytt. Tid, kostnader och resurser kan delas på flera kundorganisationer. Några nackdelar med 
standardapplikationspaket är bland annat att de kan vara svåra att anpassa efter den egna 
verksamheten, kan kräva oönskade förändringar av affärsprocesserna, liten eller ingen 
konkurrenskraft, beroende till leverantören och att leverantören har liten eller ingen kunskap 
om verksamheten (Bergkvist 2014).  
 
Komponentbaserad utveckling 
Vid denna typ av utveckling anpassas arbetet efter den särskilda situationen och kan bestå av 
en blandning mellan skräddarsydda applikationer och standardapplikationspaket (Bergkvist 
2014). En mjukvarukomponent kan beskrivas som en oberoende och återanvändningsbar 
enhet som erbjuder en särskild funktionalitet genom ett specificerat gränssnitt. 
Mjukvarukomponenten kan även påverka eller påverkas av andra mjukvarukomponenter och 
kan bli implementerad oberoende av programmeringsspråk och operativsystem. 



20 
 

Komponentbaserad utveckling tillhandahåller möjligheten att erhålla fördelarna med både ”in-
house”-utveckling och standardapplikationspaket. Även om varje komponent är 
standardiserad, med alla fördelar som det för med sig, tillåter processen med sammansättning 
av komponenter möjligheten till en skräddarsydd lösning. Andra positiva faktorer med 
komponentbaserad utveckling är flexibilitet, anpassningsförmåga och kortare ledtider. En 
nackdel kan dock vara leverantörsberoende (Bergkvist 2014). 
 

2.6 Upphandling 
Det företag som valt att låta outsourca någon eller några av sina stödfunktioner går därmed 
från en förvaltarroll till en kravställarroll (Görling 2009). Det krävs att man arbetar med att 
följa upp samarbetet med outsourcingleverantören för att se att det är lönsamt.  
 
Processen med att lägga ut någon eller några stödfunktioner kan delas in i sex iterativa faser 
enligt Görling (2009): 
 

1. Strategibeslut: En övergripande strategi bör sättas upp för att definiera den egna 
kärnverksamheten och vad som behövs för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt. 
 

2. Förstudie: När ett företag vet vad som ska outsourcas och varför bör man genomföra 
en förstudie där man definierar de processer som ska outsourcas, hur de fungerar och 
kostnaden på dessa i dagsläget. Det kan vara bra att standardisera de egna processerna 
så att det blir lönsamt att låta outsourca dem. Underlaget kommer att behövas för att 
kunna diskutera med leverantörerna. Det är också viktigt att både kunden och 
leverantören kommer överens om var respektive företags ansvar börjar och slutar och 
därför bör man upprätta någon form av kontaktyta, som exempelvis helpdesk.  

 
3. Kontrakt: Den tilltänkta leverantören kontaktas och möjliga avtal diskuteras. Det är 

inte bara det lägsta priset som är det viktiga utan även att hitta ett företag som passar 
den egna verksamheten och som man kan ha ett gott samarbete med. Ibland talar man 
om fyra C:n som kunden kan ha i åtanke vid utvärdering av en tilltänkt leverantör 
enligt Görling (2009): 

 
 ”Capable”: (sv: kapabla) Kan de leverera? 
 ”Compatible” (sv: kompatibla) Kan vi kommunicera? 
 ”Committed” (sv: engagerade) Är de intresserade? 
 ”Control” (sv: kontroll) Kan vi styra/hantera relationen? 
 

Brown och Wilson (2005) betonar betydelsen av att välja rätt leverantör för att försäkra sig 
om ett långsiktigt och stabilt partnerskap. Förutom att hitta en leverantör behöver kunden 
även komma överens om längden på avtalet så att både leverantör och det egna företaget kan 
beräkna initialkostnaderna (Görling 2009). Samtidigt kanske man i början vill undvika att låsa 
sig till en specifik leverantör. Eftersom man inte vet hur det egna företaget kommer att 
utveckla sig i och med outsourcingen är det bra att komma överens om vilket företag som tar 
vilka risker, var i processen ansvaret övergår, samt hur oväntade kostnader och priser ska 
förhandlas. För att fördela kostnader och risker så att både leverantör och kund blir 
motiverade att förbättra processerna kan risk- och vinstdelning vara aktuellt. På så vis får båda 
verksamheterna del av förbättringsvinsten som därmed genomförs. 
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4. Övergång: Det kan vara komplicerat att flytta över verksamheten till 
outsourcingleverantören eftersom den egna verksamheten måste fortsätta som vanligt 
utan några störningar. Detta samtidigt som en ny organisation ska ta över delar av 
arbetet. Denna fas bör planeras noggrant av bägge parter så att den bedrivs smidigt. 
 

5. Förvaltning: Denna fas tilltar då överflyttningen är slutförd och verksamheten 
stabiliserat sig. Här måste man löpande undersöka om avtalet följs, hur eventuella 
problem hanteras samt diskutera hur processen ytterligare kan förbättras.  
Innan kunden påbörjat outsourcingen bör denne ha mätt så att denne vet att det blivit 
lönsamt och effektivare (Görling 2009). Som kund måste man även se till att 
materialet som outsourcingleverantören får är rätt och lämnas in i tid. Wang och 
Gunasekaran (2016) skriver om problem där olika parter är iblandade i värdekedjor. 
Dessa problem kan även överensstämma vid outsourcing när kunden inte håller 
”deadline” vad gäller material. Båda parter utvecklar sin kompetens genom samarbetet 
och om inte kunden levererar material i tid tillkommer ofta en straffavgift (Wang & 
Gunasekaran 2016). Det inlämnade materialet ska även vara korrekt. Även om 
processerna, rutinerna och kontrollerna hos outsourcingleverantören är riktiga är det 
bra om allt är rätt från början enligt Tidningen Konsulten (2016). I annat fall kan 
naturligtvis felaktigheter uppstå vilka måste rättas senast vid slutet av året. 

 
6. Omförhandling eller avslut (Görling 2009): Då avtalsperioden börjar närma sig sitt 

slut måste kunden planera för omförhandling, leverantörsbyte eller ta hem 
verksamheten igen. Det kan vara svårt att ta hem verksamheten igen då kunden måste 
bygga upp företaget på nytt. Kompetens kan också ha försvunnit (Görling 2009).  
 

Gadde och Håkansson (1998) tar upp avvägningen mellan flexibilitet och kontroll som ofta 
has i åtanke vid upphandling med en outsourcingleverantör. Gadde och Håkansson (1998) 
menar på att fullt ägande, det vill säga att ha alla funktioner ”inhouse”, leder till låg 
flexibilitet och hög kontroll. Att däremot outsourca leder till låg kontroll men hög flexibilitet. 
Vilken typ av flexibilitet man strävar efter ser olika ut beroende på företag. Det ultimata är att 
kunna kombinera både kontroll och flexibilitet med leverantören varför valet av leverantör är 
avgörande (Gadde & Håkansson 1998). Även Brown och Wilson (2005) trycker på betydelsen 
av att trots outsourcing behålla kontrollen. De menar på att det är viktigt som kund att ha en 
bra relation med outsourcingleverantören och kunna mäta dess prestationsförmåga. För att 
samarbetet ska bli lyckat bör man tänka på att klart och tydligt förstå både sitt eget företag och 
dess mål samt leverantörens (Brown & Wilson 2005). 
 

2.7 Värdeskapande vid outsourcing 

2.7.1 Värdebegreppet 
 
Värdebegreppet är en central del vad gäller klassisk ekonomisk teori (Ljungberg & Larsson 
2012). Värde och värdeskapande kan på ett övergripande sätt beskrivas som i figur 1. Olika 
kundbehov resulterar i olika sätt att skapa värde för kund. Väljer man att gå på restaurang till 
exempel kommer det vara stor skillnad mellan en snabbmatsrestaurang och en 
gourmetrestaurang. De olika kundbehoven påverkar processens utformning och avgränsning. 
På en snabbmatsrestaurang förväntar sig kunden förmodligen snabbhet, lågt pris och mat 
enligt standard. På en gourmetrestaurang är det snarare det motsatta. Tjänster ses som 
värdehöjande processer, det vill säga processerna stöder och gynnar värdegenerering hos 
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kunden. Detta skiljer sig från varor som består av värdehöjande resurser vilka är tillgängliga 
för kunden (Ljungberg & Larsson 2012). 
 
 

 
  
Figur 1: Värdeskapande.  
Källa: Modifiering av Ljungberg och Larsson (2012:89).  
 
 
Det är inte självklart att det enbart är leverantören som skapar värde för kunden. Relationen 
kan bygga på en samproduktion vilket är vanligt när det kommer till konsulter. Kunden och 
leverantören måste kunna matcha varandra vad gäller flera aspekter (Ljungberg & Larsson 
2012). Kunder kräver idag hög grad av värdeadderande aktiviteter, såsom konsulttjänster, och 
på grund av det tillämpar verksamheter affärskoncept som är till för att förbättra 
kundrelationen (”customer relationship management, CRM”) (Fredriksson & Larsson-Steen 
2013). Syftet är att få en bättre relation med kunderna samt erbjuda bättre service vilket är 
värdeökande både för kunderna och den egna verksamheten. Således måste leverantören 
förstå hur denne ska gå tillväga för att tillhandahålla värde för sina kunder, men också hur 
man kan skapa värde för den egna verksamheten. Värde kan enligt Fredriksson och Larsson-
Steen (2013) beskrivas som en kompromiss mellan förmån och uppoffring. Det kan handla 
både om monetär och icke-monetär avkastning, såsom position på marknaden, kompetens 
eller social vedergällning. Relationsvärde skapas med tiden och formas av det som 
kännetecknar interaktionsprocessen. Vid lyckade projekt förbättras relationen eftersom det 
leder till kundnöjdhet (Fredriksson & Larsson-Steen 2013).  
 
Fredriksson och Larsson-Steen (2013) tar upp sex villkor för att upprätta kundnöjdhet för 
affärssystemsleverantörer. Detta kan även appliceras på andra leverantörer, såsom 
outsourcingleverantörer: 
 

 Leverantören måste förklara för kunden vad de värdeadderande aktiviteterna innebär 
innan projektet (upphandlingen mellan kund och leverantör) startar. 

 Leverantören måste förstå kundens behov. 
 Kunden måste kunna se att leverantören bidrar med ökad kompetens till kundens 

verksamhet. Leverantörens kompetens är avgörande.  
 Kunden måste kunna se att leverantören är ärlig.  
 Båda parter måste kunna se att relationen kommer bli långsiktig. 
 Båda parter måste ta ansvar för eventuella misstag.  

Om alla dessa villkor är uppfyllda kommer kunden kunna se att leverantören bidrar med 
värdeadderande aktiviteter (Fredriksson & Larsson-Steen 2013).  
 
För att kunna ge kunderna bästa möjliga service är det viktigt att de anställda trivs på 
arbetsplatsen. Fördelarna med ett välmående på jobbet har visat sig spela stor roll på 
arbetsprestationerna (Davenport et al. 2016) samt på de sociala relationerna och den fysiska 
hälsan. Att ha en positiv känsla när man är på arbetet leder också till en bättre mental hälsa.  
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Eftersom det är viktigt att vara effektiv då man sköter ett annat företags ekonomi är det viktigt 
att företaget har en bra arbetsmiljö. Det kommer att leda till många fördelar för företaget 
(Davenport et al. 2016). Exempel på att skapa en positiv miljö kan vara att, istället för att 
fokusera på vad är ”fel” i en grupp eller organisation och försöka fixa det, lyfta fram det som 
görs bra. Det finns även speciella utbildningar som har till syfte att träna chefer i positivt 
ledarskap. Andra aktiviteter att ha i åtanke i en verksamhet för att skapa en bra arbetsmiljö är 
att involvera medarbetarna, ge ”feedback” samt ge medarbetarna en chans att balansera arbete 
och privatliv (Davenport et al. 2016).  Enligt Brown och Wilson (2005) är det mycket viktigt 
att tydligt definiera den outsourcade uppgiften för leverantören. Kunden kan inte förvänta sig 
att leverantören ska förstå vad det är man vill ha.  
 
Kundtillfredsställelse har att göra med hur kunden upplever kvalitet på tjänsten de erhåller. 
Det finns tre sätt enligt Ljungberg och Larsson (2012) att öka kundtillfredsställelsen: 
 

1. Leverera mer 
2. Svara på kundens förväntningar 
3. Höja imagen 

 
Det som levereras till kunden bör uppnå dennes förväntningar och det gäller att kunden inte 
har förutfattade meningar om leverantören (Ljungberg & Larsson 2012).  
 

2.7.2 Viktiga faktorer för lyckad outsourcing 
NC State University (2006) anser att nedanstående punkter är avgörande för att lyckas med 
outsourcingen: 

 Att förstå företagets mål och syfte 
 En strategisk vision 
 Välja rätt leverantör 
 Löpande hantering av relationen 
 Ett väl utformat avtal 
 Öppen kommunikation med påverkade individer/grupper 
 Företagslednings stöd och engagemang. 

Outsourcingleverantören bör ha en passion för sin affärsidé. Det är också viktigt att det finns 
kompetenta ledare som leder personalen på ett bra sätt och som delar samma passion (Brown 
& Wilson 2005). Brown och Wilson (2005) menar att högsta ledningens stöd i 
kundorganisationen är mycket viktigt för att outsourcingsamarbetet ska bli lyckat eftersom det 
påverkar alla inblandade. Om ledningen ser fördelarna och värdet i avtalet kommer den se till 
att tillhandahålla de resurser som krävs.  

Mani och Barua (2015) skriver om förhållandet mellan outsourcingfirma och leverantör men 
mycket är snarlikt även mellan outsourcingfirma och kund. Mani och Barua (2015) 
argumenterar för att relationell och procedurell inlärning bidrar till outsourcingsföretags 
prestationsförbättring på olika sätt. Dessa två olika dimensioner av lärande är viktigt vid 
värdeskapande eftersom varje inlärningsdimension innebär olika outsourcinginvesteringar. 
 
Relationell inlärning hör samman med investeringar gällande kommunikation och samarbete 
med leverantör för att förstå strukturer, processer och teknologi såväl som att bilda en 
gemensam grund och delad förståelse för den outsourcade uppgiften. 
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Procedurell inlärning innebär investeringar i identifiering av förutsedda händelser i miljön där 
uppgiften ska utföras, i det upprättade kontraktet, i affärsprocesserna och i teknologin. 
Beroende på vilken uppgift som är outsourcad har de olika inlärningsdimensionerna olika 
inverkan vad gäller värdeskapande.  
 
Det är viktigt med relationsspecifikt minne vad gäller utbyte av information mellan parterna 
(Mani & Barua 2015) för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Det kan bli lättare att 
förutse vissa händelser såsom särskilda aktiviteter, rättigheter och ansvar. Att lära sig om 
kund eller leverantör leder till tillit mellan parterna och förståelse för den outsourcade 
uppgiften. Brown och Wilson (2005) nämner att kommunikation mellan de båda parterna är 
mycket viktigt och för att underlätta för den bör man ha en gemensam 
kommunikationsplattform av något slag.  
 
Mani och Barua (2015) redogör för ett fall där ett företag lät outsourca sin IT-avdelning under 
en nioårsperiod. Företaget hade sedan tidigare erfarenhet och visste vilka delar som fungerar 
bra att låta outsourca. Företaget visste också att ett nära samarbete och ett noggrant kontrakt 
är viktigt. Procedurell inlärning hjälper även outsourcingleverantören att identifiera passande 
processer och tekniken för den aktuella kunden. Mani och Baruas (2015) slutsats är att företag 
lär sig att skapa värde genom ökade relationella och procedurella inlärningssätt och att 
effekterna av dessa är större vid mer komplexa uppgifter. Vid mer komplexa uppgifter 
innehåller kontrakten ofta rörliga priser medan vid enklare uppgifter är priserna bestämda. 
Den relationella inlärningen för värdeskapande är dock viktig även vid enklare uppgifter men 
inte till samma grad som vid komplexa uppgifter (Mani & Barua 2015).  
 
Hög tillit i ett outsourcingförhållande är en avgörande faktor redan innan kontraktet är 
påskrivet (Weeks & Feeny 2008). Tidigare undersökningar visar att organisationer inleder 
relationen med stort förtroende för varandra eftersom de gemensamt har kommit fram till en 
lyckad förhandlingsfas och nu är beredda att skriva under kontraktet. Gadde och Håkansson 
(1998) menar att det som är avgörande för att outsourcingrelationen ska bli så lyckad som 
möjligt är hur kunden arbetar med leverantören. Förhållningssätt och arbetsformer menar de 
är det viktigaste, därmed inte sagt att fördjupade relationer är oviktiga (Gadde & Håkansson 
1998).  
 
Brown och Wilson (2005) betonar betydelsen av att nära relationen mellan kunden och 
leverantören. Framgångsfaktorer är noggrann planering, ömsesidigt stöd, förståelse och att 
gemensamt kunna lösa problem.  
 
Tre element visar på tillit inom relationen leverantör-kund: personlig tillit, kompetensbaserad 
tillit och motivationstillit. Dessa är de fundamentala som kan innebära spänningar även vid de 
bästa outsourcingrelationerna (Weeks & Feeny 2008).  
 

 Personlig tillit har att göra med förtroendet för att en annan person ska arbeta för 
relationens bästa baserat på integritet och hålla sig till god moral. Forskare har dock 
kommit fram till att folk i allmänhet är överraskande villiga att lita på varandra tills 
förtroendet har blivit kränkt. Vem tar konsekvenserna om något går fel? I relationer 
med hög personlig tillit finns det en förståelse för att båda parter tar ansvar för de 
risker som kan uppstå istället för att skylla på varandra.  
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 Kompetensbaserad tillit finns när den ena parten har förtroende för att den andra 
parten framgångsrikt kommer leverera de tilldelade uppgifterna och ta sitt ansvar. 
Slutförande av framgångsrika projekt och uppnådda mål kommer öka den 
kompetensbaserade tilliten, medan operativa misslyckanden kommer sänka den. Vad 
gäller innovation krävs hög tillit från ledningen på kundsidan.  

 
 Motivationstillit har att göra med idén om att båda parter tror på att de med- och 

motgångar de upplever på vägen mot gemensamma mål är en vinna-vinna-situation. 
Bonussystem och riskfördelning kan användas för att bygga upp denna typ av tillit.  

 
Delen et al. (2016) har gjort en omfattande undersökning baserat på 30 holländska 
outsourcingaffärer. Författarna har gjort över 250 intervjuer med cirka 500 olika frågor för att 
utröna framgångsfaktorer samt orsaker till misslyckanden vid outsourcingaffärer. Delen et al. 
(2016) hittade tre intressanta faktorer som hade inverkan på affärens framgång: hålla sig till 
övergångsplanen, kravhantering samt kommunikation inom leverantörsorganisationen (alltså 
inte mellan leverantör och kund). Dessa tre faktorer var de mest betydelsefulla för att 
samarbetet skulle bli framgångsrikt. Att skapa en god kontakt mellan kund och 
outsourcingleverantören är dock också mycket viktigt enligt Vaxevanou och Konstantopoulos 
2015) för att outsourcingen ska bli framgångsrik. 
 
Outsourcinglevernatörens motiv är av betydelse för att affären ska bli framgångsrik: kortsiktig 
motivation såsom ökad vinst eller större affärsvolymer sänkte chansen till framgång medan 
långsiktig motivation såsom att komma ut på marknaden eller vara en leverantör att räkna 
med ökade chansen till ett framgångsrikt samarbete (Delen et al. 2016). Bergkvist (2014) 
beskriver också hur viktigt det är med samarbete sinsemellan. De största problemen 
uppkommer inte på grund av teknologin utan på grund av den mänskliga faktorn. Hon nämner 
hur viktigt det är med kommunikation mellan olika parter. Det är en extra utmaning att få till 
en gemensam förståelse för uppgiften när parterna har ett stort avstånd från varandra, särskilt 
om dessa sitter i olika länder. Det gäller att man gemensamgör den aktuella uppgiften så att 
alla är införstådda med den varför valet av partner är avgörande. Det är oerhört värdefullt att 
välja rätt leverantör enligt Vaxevanou och Konstantopoulos (2015) för att kunna höja 
företagets prestationsförmåga.  
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2.8 Analysmodell 

 
Figur 2: Analysmodell över centrala påverkansfaktorer hos outsourcingleverantören och 
värdeskapande effekter för kunden genom outsourcing  
Källa:    Författaren 
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Förklaring av analysmodellen 
Analysmodellen i figur 2 är menad att illustrera de centrala påverkansfaktorerna hos 
outsourcingleverantören och de värdeskapande effekterna för kunden som outsourcing kan ge. 
För att klargöra ytterligare illustrerar nivåmodellen (pyramiderna) i bilden de olika 
utvecklingsnivåerna. I den första pyramiden (outsourcingleverantören) återfinns 
affärsområdeschef i affärsutvecklingsnivån, lönekonsult i processutvecklingsnivån och IT-
medarbetare i systemutvecklingsnivån. I den andra pyramiden (kunden) återfinns 
ekonomiassistent. Dessa var de respondenter som intervjuades i respektive företag. Nedan 
följer utförligare förklaringar till figur 2.  

2.8.1 Påverkansfaktorer hos outsourcingleverantören 
Baserat på litteraturstudien identifierade jag dessa fyra centrala påverkansfaktorer hos 
outsourcingleverantören: utvecklingsarbete, kompetens, kommunikation och uppdaterade 
system.  
 
Utvecklingsarbete 
Outsourcing är en strategi där en organisation outsourcar funktioner till specialiserade och 
kompententa leverantörer som också blir affärspartners av värde (NC State University 2006). 
Outsourcing innebär ett samarbete där resurser delas för att uppnå bästa möjliga resultat 
(Bergkvist 2014).   
 
Att hela tiden arbeta för att utvecklas är viktigt. Kärnprocesser eller värdeskapande processer, 
är operativa processer som har att göra med produktionen och överlämning av produkter eller 
tjänster som är av värde för en extern kund (Bergkvist 2014). Huvudprocesser är ”processer 
som realiserar verksamhetsidén” (Ljungberg & Larsson 2012:122).  För att kunna förverkliga 
verksamhetens affärsidé är en uppsättning relaterade processer avgörande för framgången. 
Tillsammans bildar huvudprocesserna ett system som utgör grunden för verksamheten. Två 
processer anses så gott som alltid utgöra huvudprocesserna: dels den som går ut på att 
tillfredsställa kundens behov idag, tillhandahålla produkter, och dels den som går ut på att 
tillfredsställa kundens behov imorgon, utveckla produkter (Ljungberg & Larsson 2012). Att 
ha en huvudprocesskarta över sina huvudprocesser är viktigt eftersom det leder till flera 
fördelar enligt Ljungberg och Larsson (2012). Det kan exempelvis vara att den beskriver hur 
kundvärde skapas, ger en helhetsförståelse för verksamheten och underlättar en effektiv och 
strukturerad verksamhetsutveckling (Ljungberg & Larsson 2012). Detta kan skapa mervärde 
för kund. I Sourcingmag (2007) förklarar Jean-Pierre Garbani som är senior analytiker på 
Forrester att han tror att processförbättringar och automatiseringar är nyckelfaktorer för att 
processerna ska bli mer effektiva. Automatisering för olika repetitiva uppgifter garanterar 
högre kvalitet och lägre kostnader.  
 
Processorientering och kundorientering kan man säga är olika sidor av samma mynt enligt 
Ljungberg och Larsson (2012). En process börjar med ett behov och slutar med att det 
behovet är tillfredsställt. Visat intresse för processer förutsätter ett intresse för kunden och hur 
värde kan skapas för denne. 
 
Kompetens 
Kompetensbrist (Görling 2009) är en anledning till att företag väljer att lägga ut sina 
stödfunktioner. Tidigare har anledningen bakom valet att outsourca främst varit på grund av 
behovet av minskade kostnader men nu har det visat sig att många organisationer outsourcar, 
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inte bara för att minska kostnader, utan för att få tillgång till resurser som kompletterar den 
redan existerande resursportfolion (Duan et al. 2014). Detta leder till konkurrensfördelar.  
 
Anledningen till att företag åtar sig att utföra aktiviteter på uppdrag av andra organisationer är 
att de har ”know-how” (kompetenser) och de har det som krävs för att hantera stora volymer 
av aktiviteter (Vaxevanou & Konstantopoulos 2015). Kunskap som överförs till den interna 
personalen är en fördel med outsourcing anser Görling (2009). Leverantörerna har ofta bättre 
leveransförmåga och besitter den rätta kompetensen enligt Gadde och Håkansson (1998).  
Företag väljer ofta att outsourca eftersom de inte har tillgång till de resurser som krävs inom 
det egna företaget. Outsourcing är ett bra alternativ för att få tillgång till de resurser som krävs 
enligt Brown och Wilson (2005). 
 
Kommunikation 
I studien av Delen et al. (2016) kom de fram till att kommunikation inom 
leverantörsorganisationen (alltså inte mellan leverantör och kund) var en av tre faktorer som 
var de mest betydelsefulla för att samarbetet ska bli framgångsrikt. Det är därför viktigt att 
arbetet och kommunikationen fungerar väl hos outsourcingleverantören.  
 
Även Brown och Wilson (2005) anser att kommunikation är viktigt. Att outsourca betyder 
inte att kunden avsäger sig det ansvar som ledarskapet innebär, inte heller är det lösningen på 
ett företag i kris. När en funktion bedöms som svårhanterad eller utom kontroll måste 
organisationen utvärdera de underliggande orsakerna. Om behoven, förväntningarna eller 
nödvändiga resurserna inte är helt förstådda, kommer outsourcing inte att hjälpa, utan det kan 
tvärtom göra saken värre. Om organisationen inte förstår sina egna behov kommer man inte 
kunna kommunicera dem till en outsourcingleverantör.  
 
Wang och Gunasekaran (2016) skriver om problem där olika parter är iblandade i 
värdekedjor. Dessa problem kan även överensstämma vid outsourcing när kunden inte håller 
”deadline” vad gäller material. Om kunden inte levererar material i tid tillkommer en 
straffavgift (Wang & Gunasekaran 2016) och produkten blir inte som önskad. Det är därför 
mycket viktigt att kommunikationen fungerar. Tre element visar på tillit inom relationen 
leverantör-kund: personlig tillit, kompetensbaserad tillit och motivationstillit. Dessa är de 
fundamentala element som kan innebära spänningar även vid de bästa outsourcingrelationerna 
(Weeks & Feeny 2008).  
 
Vid ett gott samarbete mellan två organisationer (kund – leverantör) kan samarbetet leda till 
extraordinära vinster som inte hade kunnat förverkligas av endast en organisation (Duan et al. 
2014). Det kan gälla kunskapsdelning, förtroende, vinster och resurser. Specialiseringen växer 
och fler resurser blir tillgängliga (Duan et al. 2014). 
 
Uppdaterade system 
Ledande leverantörer gör stora investeringar när det gäller teknik enligt Brown och Wilson 
(2005). Funktioner som inte tillhör kärnverksamheten blir ofta eftersatta med icke-effektiva 
system. Om ett företag outsourcar en icke-kärnfunktion till en högklassig leverantör kan 
organisationen börja se fördelarna med omstrukturering (Brown & Wilson 2005). Det innebär 
stora risker med de investeringar en organisation gör med tanke på marknaden, konkurrens, 
regelverk, ekonomiska förhållanden samt tekniken som hela tiden utvecklas. Att hålla sig à 
jour med detta kräver enorma investeringar och är därmed mycket riskfyllt. Eftersom 
outsourcingföretag gör investeringar som gäller för många kunder innebär det en 
riskfördelning, vilket markant minimerar risken för ett enskilt bolag (Brown & Wilson 2005). 
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2.8.2 Värdeskapande effekter för kunden 
Baserat på litteraturstudien identifierade jag dessa sex värdeskapande effekter för kunden: 
minskade kostnader, snabbare ut på marknaden, mer fokus på kärnverksamheten, expertis, 
tillgänglighet och att komma snabbare ut på marknaden.  
 
Minskade kostnader 
Outsourcing innebär kostnadseffektivitet och förutsägbara utgifter enligt NC State University 
(2006) samt att Brown och Wilson (2005) nämner att outsourcing innebär minskade 
kostnader, vilket även Görling (2009) fastställer. Han förklarar att om någon annan sköter det 
som inte är kärnverksamhet kan fasta kostnader göras om till rörliga vilket gör det lättare att 
hålla kostnaderna nere. Under 1990-talet (NC State University 2006) när outsourcingen 
började bli allt mer vanlig började företag att fokusera på kostnadssparande sätt att driva 
affärer och började då outsourca de funktioner som krävs för att driva företag men som inte är 
direkt kopplade till kärnverksamheten.  
 
Nästa steg är outsourcing som påverkar besparingar i nyckelfunktionerna då företagsledare 
hela tiden söker efter att förbättra sina affärer (NC State University 2006). Företag kan tänkas 
outsourca lönehantering och andra stödfunktioner för att kunna koncentrera sig på det som 
företaget gör bäst och på så vis minska kostnader (Business dictionary 2017).    
 
Vid outsourcing överförs ofta tillgångar från kund till leverantör. Utrustning, faciliteter, 
fordon och licenser som används i nuvarande operationer innehar värde och säljs till 
leverantören. Denne använder i sin tur dessa tillgångar för att förse kunden med service. 
Beroende på värdet av de tillgångar som är involverade kommer kunden tjäna på detta 
(Brown & Wilson 2005).  
 
Genom outsourcing tvingar man fram en bättre styrning och tydligare definierade processer. 
Med ett överenskommet pris med outsourcingleverantören är det enklare att jämföra 
kostnader med andra potentiella leverantörer (Görling 2009). 
 
Snabbare ut på marknaden 
Man kan snabbare komma ut på marknaden som NC State University (2006) nämner eftersom 
det är proffs som sköter stödfunktionerna. Göring (2009) säger att nå tillväxtmarknader är en 
anledning till att outsourca. En av de huvudsakliga faktorerna till att välja outsourcing är 
enligt Gadde och Håkansson (1998) den teknologiska faktorn. Teknikutvecklingen går hela 
tiden framåt vilket gör det svårt för enskilda företag att anpassa sig till marknaden (Gadde & 
Håkansson 1998). Den senaste tiden har outsourcing i snabb takt använts som medel för att 
förändra sättet affärer görs på. Med outsourcingens hjälp uppnås snabba, hållbara 
förbättringar i värdekedjorna och med konkurrenskraften. Olika former av allianser och 
partnerskap är till för att uppnå optimal konfiguration av resurser. Att ingå i en allians är ofta 
en konkurrensfördel i sig (Duan et al. 2014). Gadde och Håkansson (1998) har kommit fram 
till att det finns många nackdelar med att tillverka i egen regi, särskilt vad gäller att anpassa 
sig till föränderligheten på marknaden. Leverantörerna har ofta bättre leveransförmåga och 
besitter den rätta kompetensen. Det lönar sig att som kund skapa en trygg relation med 
outsourcingleverantören för att kunna samarbeta även på längre sikt (Gadde & Håkansson 
1998). Flexibilitet är en annan fördel som innebär att outsourcingleverantören snabbare 
reagerar på förändringar i affärsvärlden (Tayauova 2012). 
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Mer fokus på kärnverksamheten 
Outsourcing gör det möjligt för företaget att fokusera på sin kärnverksamhet och att möta sina 
kunders behov genom att ha sina operativa funktioner utlagda på en extern expert (Brown & 
Wilson 2005). Också enligt NC State University (2006) är det proffs som sköter 
stödfunktionerna och därför kan företaget fokusera på kärnverksamheten. Personalen kan 
alltså börja fokusera på större värdefrämjande aktiviteter vilket är till kundernas fördel 
(Brown & Wilson 2005). Att outsourca aktiviteter som inte hör till kärnverksamheten frigör 
intäkter, personal, tid och förbättringar inom de områden som företaget vill vara ledande inom 
(Business dictionary 2017). Företag kan tänkas outsourca juridiska funktioner, fakturering, 
säljfunktionen, lönehantering eller andra affärsområden för att kunna koncentrera sig på det 
som företaget gör bäst och på så vis minska kostnader (Business dictionary 2017). När 
outsourcingleverantören står för den outsourcade uppgiften och besitter hög kompetens inom 
den är det viktigt att kundföretaget arbetar för att höja kompetensen inom sitt fokusområde 
(Gadde & Håkansson 1998). Detta leder till två strategiska fördelar: det första är att företaget 
kan öka avkastningen av resurserna inom organisationen genom att koncentrera investeringar 
och ansträngningar till det egna fokusområdet, det vill säga kärnverksamheten. Det andra är 
att utvecklingen av kärnverksamheten fungerar som en barriär mot andra företag som vill 
komma in på samma område (Gadde & Håkansson 1998). 
 
Att överlåta aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten till en trovärdig leverantör ger 
företaget möjlighet att koncentrera sig på de centrala aktiviteterna i verksamheten och öka sin 
konkurrenskraft förklarar även Tayauova (2012). Det är ofta svårt att rättfärdiga investering i 
aktiviteter som inte är kärnverksamhet när det finns områden som ligger närmare produktion. 
Outsourcing kan minska behovet att investera i funktioner som inte tillhör kärnverksamheten 
(Brown & Wilson 2005).  
 
Expertis 
Valet av partner är avgörande. Det är oerhört värdefullt att välja rätt leverantör enligt 
Vaxevanou och Konstantopoulos (2015) för att kunna höja företagets prestationsförmåga. 
Väljer man rätt leverantör är det proffs som sköter stödfunktionerna och man får som kund ta 
del av ”best-practices”, tillgång till flexibilitet och kreativitet av erfarna problemlösare (NC 
State University 2006). Kompetensbrist kan vara en anledning till att man söker extern 
expertis samt att det är bättre kvalitet på det utförda arbetet (Görling 2009). Företag som 
väljer att göra allt själva ådrar sig en högre börda vad gäller efterforskning, utveckling, 
marknadsföring och personalkostnader. En outsourcingleverantörs lägre kostnadsstruktur ökar 
konkurrenskraften samtidigt som leverantören besitter hög grad av specialisering (Brown & 
Wilson 2005). 
 
Outsourcingleverantören besitter ”know-how” (kompetenser) och har det som krävs för att 
hantera stora volymer av aktiviteter (Vaxevanou & Konstantopoulos 2015) varför man får 
tillgång till expertis. Företaget får genom outsourcing tillgång till kvalificerad personal som 
kanske inte annars vore tillgänglig för kundorganisationen. Med outsourcing får kunden 
tillgång till leverantörens investeringar, innovationer och specialistkompetens (Vaxevanou & 
Konstantopoulos 2015). 
 
Tillgänglighet 
Om en outsourcingleverantör sköter en eller flera stödfunktioner kan kvaliteten förbättras 
eftersom företaget har personal som är på plats alla tider på dygnet. Det är mer tillgängligt 
(Görling 2009). Det är viktigt med relationspecifikt minne vad gäller utbyte av information 
mellan parterna (Mani & Barua 2015) för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Bergkvist 
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(2014) beskriver hur viktigt det är med samarbete sinsemellan. De största problemen 
uppkommer inte på grund av teknologin utan på grund av den mänskliga faktorn. Hon nämner 
hur viktigt det är med kommunikation mellan olika parter. Det är en extra utmaning att få till 
en gemensam förståelse för uppgiften när parterna har ett stort avstånd från varandra, särskilt 
om man sitter i olika länder. Det gäller att man gemensamgör den aktuella uppgiften så att alla 
är införstådda med den (Bergkvist 2014). 
 
Inbesparingar vad gäller systeminvesteringar 
Kunskap om bland annat system överförs till den egna personalen (NC State University 
2006). Outsourcingleverantören har hand om servern med bra övervakning och kylda 
serverrum med el och nät. Det är mer tillgängligt än om företaget skulle ha servern i en 
skrubb på kontoret (Görling 2009).  
 
Kombinationen av specialisering och expertis resulterar i konkurrensfördelar för kunderna, 
såväl som att det även minskar deras kostnader vad gäller systeminvesteringar (Brown & 
Wilson 2005). 
 
Eftersom vissa speciella behov uppkommer endast då och då kan kunden spara genom 
outsourcing (Tayauova 2012). Det kan gälla exempelvis teknisk expertis i ett medelstort 
företag där underhåll krävs enbart emellanåt. Kostnaden för att hyra in och träna upp en 
kompetent person för jobbet är för hög och det blir därför mer fördelaktigt för verksamheten 
att outsourca den uppgiften. 
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3 Empiri 
 
Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna följt av information om fallföretaget. 
Empirikapitlet är sedan strukturerat efter analysmodellens innehåll. 

3.1 Om företaget 
 
Accountor bedriver outsourcing av löner till företag, små och medelstora, 1 till 1500 
anställda, alltså inte de allra största företagen. Accountor har flera linjer, en för små och en för 
stora kunder, stora företag är något man vill ha fler av och man arbetar på olika sätt med de 
olika linjerna.  
 
Syftet med Accountors existens är att hjälpa kunder att nyttja den moderna informations-
teknologin för sin ekonomihantering och andra stödfunktioner (Accountor 2017b). Målet är 
att bli den ledande outsourcing- och mjukvaruleverantören inom ekonomi, lön, 
personalhantering samt kundrelationer för både stora och små företag. Accountors strategi är 
att göra arbetsplatsen så bra som möjligt för att medarbetarna ska kunna leverera den bästa 
servicen till kunderna.  
 
Vad gäller Accountors löneservice besitter konsulterna bred kompetens om olika 
kollektivavtal, vet hur lokalavtal ska följas samt reagerar snabbt vid förändringar.  
Accountor (2017a) säger att fördelarna med att outsourca sin lönehantering är att:  

 Få tillgång till stor kompetens efter kundens egna behov 
 Få tillgång till väl fungerande teknik utan systeminvesteringar 
 Tydlig kundanpassad statistik samt annan information 
 Rapportering och attest genom internet 
 En rörlig kostnadsstruktur som följer verksamheten (debitering per lönespecifikation) 

Accountor har en bred erfarenhet av olika system och samarbetar med utvecklare av persona- 
och lönesystem som är ledande inom området. Detta innebär att kunden ska få en lösning som 
är bäst anpassad efter de egna behoven och kommer undan dyra systeminvesteringar. 
Lönekonsulterna ska vara inlästa på de avtal och regler gällande den specifika kundens 
bransch och verksamhet. Anpassade rapporter och tydlig statistik skickas till kunden så att 
denne ändå behåller kontrollen (Accountor 2017a). 

Genom en personlig webbsida på nätet kan medarbetarna registrera tidrapporter och 
reseräkningar varpå cheferna attesterar dem. Man ges en bra överblick över det inrapporterade 
materialet och kan ta ut sina lönespecifikationer. 

Accountor tar hand om alla delar i löneprocessen som exempelvis tid- och frånvaro-
rapportering, reseräkningar, utläggsredovisning, förmånsbilar och pensionsadministration. 
Varje månad skickas lönespecifikationer, bokföringsunderlag och en skattedeklaration. 
Årligen ordnas kontrolluppgifter och lönerevision (Accountor 2017a). 

Tabell 1 presenterar respondenterna som lämnat den information som redovisas i resten av 
detta kapitel. I tabellen anges deras ansvarsområden inom Accountor eller inom ett 
kundföretag. För intervjuguider, se bilaga 1-5. 
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Tabell 1: Presentation av respondenter. 
Respondent Ansvarsområden Bakgrund 

Affärsområdeschef lön Ansvarig för leveranserna av all 
löneservice för Accountor. 

Utbildad inom personal samt 
många års erfarenhet inom lön 
och ledarskap. 

Lönekonsult Ansvarig för produktionen av allt 
som ingår i löneprocessen. 

Mångårig erfarenhet av 
löneadministration och 
outsourcing. 

IT-ansvarig Ansvarig för IT-infrastrukturen, 
datorer och nätverk samt alla 
system. Han har det övergripande 
ansvaret men har folk under sig 
som är systemägare och 
systemadministratörer och som gör 
det praktiska arbetet. 

Utbildad civilingenjör inom 
farkostteknik och har även 
läst ekonomi. 
 

IT-medarbetare Har flera olika arbetsuppgifter på 
Accountor såsom systemuppsättare 
för löneapplikationer, 
systemintegratör för kunders 
försystem och lönesystem och även 
projektledare för nya kunder som 
kräver extra förarbete eller är 
mycket stora. Han är också intern 
teknisk support för frågor gällande 
lönesystemen och backup för 
drifttekniker. 

Har bland annat gått kurser i 
programmeringsspråken C 
och C++ samt Microsoft 
nätverk och servrar och 
systemförvaltning och 
projektledning.  
 

Kund Ekonomiassistent/provisions- 
assistent. Har bland annat ansvar 
för kommunikation och 
materialutbyte med Accountor. 

Kunden till Accountor arbetar 
med investeringsrådgivning 
och försäkringsförmedling 
och respondenten arbetar som 
ekonomiassistent. Kunden 
började outsourca när 
företaget fortfarande var litet, 
med endast två anställda, 
varpå man sedan har förlängt 
samarbetet och nu består 
företaget av ungefär 30 
anställda.  

 

3.2 Löneprocessen - från upphandling till produktion 
Processen vid en upphandling med ny kund kan gå till på flera olika sätt. Att företagets säljare 
kontaktar olika företag är vanligast. Annars erhåller företaget upphandlingsdokument med 
frågor där företaget ingår i en sållningsprocess tillsammans med andra leverantörer. Detta 
mynnar sedan ut i en offert. Efter offerten blir det ett andra möte med kunden där man pratar 
om hur överlämningen kommer gå till; exempelvis processerna och överföring av data från de 
gamla systemen. Därefter bestämmer kunden sig om det blir något avtal eller inte.  
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Löneprocessen (sammanfattad i figur 3) går till på så vis att man har en tidplan som båda 
parter, konsult och kund, ska följa. Vid överenskommet datum lämnas allt material in. Det 
betyder att alla tidrapporter och reseräkningar ska vara attesterade i systemen. Övriga 
lönehändelser eller originalreseräkningar brukar skickas via e-mail eller per post. 
Lönekonsulten administrerar sedan detta i löneberedningen, det kan även vara manuella 
underlag som ska komma med. Detta bearbetar och beräknar konsulten. Ibland är det speciella 
aktiviteter som till exempel lönerevision, semesterårsskifte, årsskifte eller lagändringar.  
 
Innan den preliminära avräkningen skickas till kund prickas materialet för att säkerställa att 
allt som inkommit är med och korrekt. När lönekonsulten fått godkänt på den preliminära 
avräkningen görs den definitiva avräkningen. Därefter skrivs lönespecifikationerna och 
rapportunderlagen ut. Minst tre dagar före den 25:te varje månad skickas bankfilen till banken 
eller bankunderlag till kunden om kunden själv sätter in lönerna på banken. När lönerna är 
skickade börjar lönekonsulten stämma av rapporterna, det vill säga bokföringsunderlaget. Allt 
ska prickas och avstämmas. Om inte kunden även har redovisning hos företaget skickas 
bokföringen till kunden. Gör lönekonsulten även kundens pensioner rapporteras månadens 
pensionsunderlag in. Konsulten rapporterar även till Försäkringskassan ifall någon är sjuk, har 
tillfrisknat eller är föräldraledig. Ibland vill även kunden att konsulten svarar på 
statistikundersökningar till diverse myndigheter och då gör konsulten det genom att ta ut 
relevanta rapporter ur systemet. Senast den sista varje månad ska alla kunder faktureras vilket 
respektive lönekonsult gör.  
 
 

        
Figur 3: Löneprocessen på Accountor.  
Källa:    Författaren. 
 

3.3 Påverkansfaktorer hos outsourcingleverantören 
 
Utvecklingsarbete 
De viktigaste förbättringarna som företaget vill göra framöver enligt affärsområdeschefen är 
att alla arbetar enligt samma process. Digitalisering och robotisering strävar Accountor efter 
framöver. Till exempel att bokföringsunderlagen skickas av en robot för att undvika misstag. 
Det är i dagsläget brist på tid och resurser som gör att dessa aktiviteter drar ut på tiden.  
 
Att föreslå nya lösningar som kunden inte har tänkt på är en del av utvecklingsarbetet. 
 
Det som IT-avdelningen på Accountor strävar efter framöver är att automatisera alla sina 
processer, berättar IT-medarbetaren. Idag prickar lönekonsulterna innevarande månads 
lönespecifikationer mot förra månadens lönespecifikationer för att förhindra misstag. Istället 
för att göra detta manuellt vill Accountor använda någon form av artificiell intelligens, det vill 
säga robotar. Avvikelser kommer att kunna upptäckas direkt och det kommer även bli mer 
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effektivt och gå snabbare. Företaget har redan anställt två personer som bara ska hålla på med 
detta. För kundens del kommer det att resultera i ännu större chans till korrekta löner. Det blir 
därmed säkrare och Accountor kommer kunna läsa trender i och med automatiseringen. 
Exempelvis, ser Accountor ofta liknande avvikelser i hanteringen måste man ställa sig frågan 
om det är på grund av kunden eller om det är lönekonsulten som arbetar på ett omständligt 
sätt. Bromsklossar för att realisera dessa förbättringar är förändringsbeteendet inom 
organisationen. Många medarbetare har arbetat på samma sätt under alla år och vill inte lära 
sig nya funktioner och arbetssätt. Detta leder till motstånd inom organisationen. Den IT-
ansvarige tillägger att det Accountor strävar efter framöver är att alltmer övergå till 
molntjänster. Att använda molntjänster innebär stora fördelar om företaget kan hantera de 
korrekt samt att arbetsuppgifter utförs på ett mer korrekt sätt. Det sker heller inga avbrott för 
uppdatering som idag utan det sker kontinuerligt. Det är viktigt och blir möjligt att integrera 
med andra system. Med molntjänster kan många olika system knytas ihop, vilket tidigare varit 
ett problem. Integration är det som är framtiden vilket också kan vara svårt enligt den IT-
ansvarige. Idag kan vem som helst implementera ett system själv med hjälp av molntjänster. 
Vem som helst kan köpa vilket system som helst utan att behöva några servrar. Även 
enmansföretag kan köpa mycket bra system utan investeringskostnader i och med detta. 
 
Det som kan förbättras enligt ekonomiassistenten hos kunden är att hon tycker att 
outsourcingleverantören bör få en bättre bild över exakt hur kunden sköter sina provisioner 
och löneutbetalningar för att på så vis veta att rätt kostnad påverkar rätt månad. Enligt 
respondenten är det viktigt att outsourcingleverantören får mer klarhet i vad exakt det är 
kunden gör i sin verksamhet så detta är något outsourcingleverantören kan arbeta mer med i 
sitt utvecklingsarbete. 
 
Kommunikation 
Affärsområdeschefen för lön berättar att allt är viktigt för att på bästa sätt sköta löneprocessen 
men att det är extra viktigt med bra och tydlig inrapportering så det inte blir några 
missförstånd samt tydlig kommunikation. Förståelse för kundens verksamhet, policy och 
kollektivavtal är också viktigt. Lönekonsulten säger att allt hänger ihop i löneprocessen. 
Missar man något i början blir inte heller resten så bra som det kunde ha blivit om allt varit 
korrekt från början. Får lönekonsulten till exempel inte materialet i tid kommer det inte med 
på denna månads lön och kundens anställda blir missnöjda. Det allra viktigaste är att alla får 
lön i tid. Den preliminära avräkningen måste vara klar och skickad till kund i tid för att sedan 
godkännas så att bankfilen med lönerna kan skickas till banken. Det är ett måste att lönerna 
finns på de anställdas konton till den 25 varje månad, det får inte misslyckas.  
 
Kommunikation är viktigt, att man kan få fram det man vill och kunna förmedla trygghet och 
tillit till kunder och leverantörer. 
 
Det är viktigt att alltid svara kunden, anser lönekonsulten. Kunden måste veta att 
lönekonsulten finns tillgänglig, även om denne inte har tid att åtgärda det efterfrågade på en 
gång. Vissa kunder vill ha mer kontakt än andra och kommunikationen kan se olika ut 
beroende på kund. Med vissa blir det mest via e-mail medan andra föredrar att prata i telefon. 
Om det gäller komplicerade beräkningar kan det vara bra att ta det per telefon eftersom det är 
lätt att det blir missförstånd via e-mail, resonerar lönekonsulten. På telefon kan man få allt 
utrett på en gång. Det är också bra med kundmöten då och då för att stämma av och så att 
kunden får ett ansikte på den som gör företagets löner. 
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Ekonomiassistenten hos kunden anser att kommunikationen mellan företaget och Accountor 
är det viktigaste vad gäller outsourcingsamarbetet. Allt bör vara korrekt och tydligt så att inga 
fel uppstår. Att kunden snabbt kan få kontakt samt att denne ska kunna skicka i princip vilken 
fråga som helst och alltid få svar är av stor betydelse för kunden. Kommunikationen sker 
främst per e-mail och är det något kunden undrar över skickar företaget e-mail direkt. 
Accountor är mycket snabba på att svara enligt kunden, vilket är mycket värdefullt. 
Kommunikationen sker även på plats på det egna kontoret eftersom företaget har en anställd 
från Accountor en gång i månaden som sköter månadsbokslutet. 
 
Kompetens 
- Det som du gör för ditt företag var tionde år gör vi tio gånger i månaden, säger den IT-
ansvarige på Accountor. Vi har bättre kunskap och mer erfarenhet hur det ska göras, vad som 
ska väljas och vad som är bäst för kunden. Det är skönt för kunden att slippa ta hand om dessa 
uppgifter. 
 
Att man är noggrann, särskilt vid införande av manuella underlag, som måste bli rätt, är också 
avgörande för att lönerna ska bli korrekta enligt affärsområdeschefen.  
 
Eftersom kunden själv inte besitter någon vidare kompetens inom löneområdet är det mycket 
uppskattat med tillgänglighet och rätt kompetens. Den största anledningen till att kunden 
outsourcar idag är på grund av att kompetens inom löner och redovisning inte finns inom det 
egna bolaget. 
 
Uppdaterade system 
Accountor innehar en systemförvaltarroll och systemen förvaltas genom systemråd. Det ingår 
i systemägarrollen att hålla koll på omvärldsbevakning, när det kommer nya eller bättre 
system. Företaget har också en nära dialog med leverantörer när det kommer nya versioner 
och vad de innehåller. Är det något Accountor saknar idag i systemen hör IT-avdelningen 
med programleverantörerna om det finns möjlighet att bygga in de saknade funktionerna. 
Accountor vill gärna veta hur planerna ser ut, om det är några funktioner som man önskar som 
till exempel ska implementeras i höst och då får man information om det.  
 
Vid systemimplementation brukar det inledningsvis ta ett halvår för förstudien då man går 
igenom vad man vill ha ut av systemet. Drift brukar ligga på sex år och efter det ska systemet 
avvecklas eller uppdateras, exempelvis till en ny plattform. Molntjänster kräver ingen 
förvaltning, vilket är bra, anser den IT-ansvarige. Lokalt har Accountor systemadministratörer 
och systemägare som håller reda på när nya versioner kommer och om det är värt att 
uppdatera. Tillsammans med kunder och internt i verksamheten kommer man överens om när 
det finns tid att uppdatera eftersom systemen brukar behöva vara nedstängda under tiden. 
Accountor har idag servicefönster en gång i månaden och då vet den egna personalen samt 
kunderna vilka datum och tider som gäller för när systemen uppdateras och därmed kommer 
vara nedstängda.  
 
Att systemen är rätt uppsatta är mycket viktigt enligt lönekonsulten. Det är mycket dyrt och 
tidskrävande att flytta ett system till ett annat, till exempel att flytta över ett gammalt system 
till ett modernt. För de kunder som har gamla system innebär det orimliga kostnader. 
Detsamma gäller för utveckling av ett nytt system och sedan flytta över.  
 

- De gamla systemen utvecklas inte längre och kommer långsamt att dö ut och nya 
system kommer komma upp och växa, säger den IT-ansvarige. 
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 Det behöver inte bli billigare att outsourca med tanke på systemen, säger den IT-ansvarige, i 
och med molntjänsterna som finns tillgängliga. Dock kan det bli dyrt att välja fel system och 
behöva implementera själv. Därför är det bättre att ta hjälp av någon som vet hur man gör och 
som gör detta till vardags, berättar den IT-ansvarige. 
 
De viktigaste uppgifterna som IT-avdelningen har enligt den IT-ansvarige är för det första att 
ha affärsförståelse, att man förstår målen med det man gör. Det andra är kommunikation, 
vilket är viktigt, att man kan få fram det man vill och kunna förmedla trygghet och tillit till 
kunder och leverantörer. Det tredje är att man har systemkunskap, att man kan systemen man 
håller på med.  
 

- Systemen är så pass komplexa att det är svårt att kunna allt, då är det bättre att ta reda 
den aktuella saken när det behövs. De två första sakerna kommer därför först, säger 
han. 

 
Enligt IT-medarbetaren är det viktigaste att göra interna och externa kunder nöjda genom att 
kunna hantera systemen, som både kunder och användare inom organisationen brukar. 
Kritiska skeenden är när det är uppdatering av systemen eftersom det kan ha tillkommit nya 
funktioner. Det kan också vara buggar som måste göras om. Den IT-ansvarige säger att 
uppstart och implementation är kritiska moment eftersom det måste bli rätt från start, annars 
följer det med, både i relationen med kund och i systemet, det gäller både externa och interna 
användare. Både det pedagogiska och tekniska är otroligt viktigt vid implementation. De som 
ska använda systemen har ofta höga förväntningar.  
 
När det gäller IT-säkerheten har Accountor dubbla uppsättningar av hårdvara. Som kund 
sparar man på kostnader i och med detta. Om en hårddisk på en server går sönder finns fem 
andra hårddiskar vilket gör att kunden inte märker något. Accountor har också intelligenta 
brandväggar som stoppar trafik som kan klassas som skadlig. Accountor tillåter bara 
kommunikation på vissa kanaler och har virusskydd på alla datorer samt på allt som går att 
komma åt utifrån. Företaget har en intern miljö och en extern miljö när det gäller 
servermiljön. Det finns ingen server som står där emellan. På den externa servern tillåts inte 
lika många aktiviteter som på den interna. 
 
På Accountor ska man kunna arbeta hemma och kunna koppla upp sig var som helst då 
företaget har delat upp prestandan. Att systemen fungerar och är uppdaterade anser även 
affärsområdeschefen vara mycket viktigt. Att det blir driftstopp är det värsta som kan hända 
och därför tas backuper flera gånger om dagen. Fysiskt finns backuperna på andra ställen än i 
serverhallen, inget lagras heller lokalt. Skulle det hända något ska allt kunna vara igång på 
några timmar. Det är meningen att man ska kunna arbeta var som helst, bara man har 
uppkoppling.  
 
Att systemet är fungerande säger ekonomiassistenten hos kunden är mycket viktigt. Idag har 
kunden inget försystem men har efterfrågat en offert på att få det från Accountor för att kunna 
mata in tidrapporter bland annat.  
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3.4 Värdeskapande effekter för kunden 
 
Minskade kostnader 
Varför man som företag ska välja att outsourca säger affärsområdeschefen för lön är på grund 
av att om man har färre än 1500 anställda är det svårt att få lönsamhet med en egen 
löneavdelning. Det blir dyrt att underhålla systemen med backup och löneadministratör. Det 
blir därför billigare att outsourca.  
 
Snabbare ut på marknaden 
Den IT-ansvarige säger att det som är mest värdefullt för kunden är att Accountor har den 
kunskap och erfarenhet som krävs på grund av att de utför dessa aktiviteter varje dag. Han 
anser att företag snabbare kan komma ut på marknaden om man outsourcar sina 
stödfunktioner. Det är en djungel där det finns oerhört mycket att välja på om företaget ska 
börja undersöka själv vad det är man vill ha. Då är det bättre att berätta för någon annan, som 
har koll, vad det är man vill ha, säger han. 
 
Mer fokus på kärnverksamheten 
IT-medarbetaren anser att den största anledningen till varför företag ska välja outsourcing är 
på grund av att företaget då kan fokusera på sin kärnverksamhet. Kärnverksamheten för 
kunden innebär inte att göra lön, utan det kan handla om försäljning eller helt andra uppgifter. 
Meningen är att kunden ska kunna fokusera på det kunden kan bäst och 
outsourcingleverantören ska fokusera på det den kan bäst, i detta fall, göra lön åt externa 
företag. Tidigare outsourcade den intervjuade kunden alla ekonomifunktioner men nu har 
företaget endast lönerna outsourcade vilket företaget tycker är en fungerande och bra 
kombination som leder till en känsla av kontroll.  
 
Expertis 
Lönekonsulten säger att för att outsourcingen ska generera i värde för kund ska man kunna 
lön bra men det är även mycket viktigt att vara ”service-minded”. Det är också viktigt att 
kunna systemet bra. Det som är mycket värdefullt för kunden är att lönekonsulterna arbetar i 
team, tycker lönekonsulten. Om det är uppgifter som ansvarig konsult tycker är svårt eller inte 
är helt säker på har denne ett helt team bakom sig samt flera chefer som kan hjälpa till. 
Lönekonsulten har även möjlighet att kontakta systemleverantören för support både vad gäller 
system- och lönefrågor. Det är nog mycket värdefullt med någon som sköter, förutom lönerna, 
alla kontakter med myndigheter såsom skatteverket och försäkringskassan. Även pensionerna 
gör företaget om kunden vill. Lönekonsulten anser att expertisen de besitter är det viktigaste 
som gör att värde för kund skapas. 
 
Det som kunden anser är det mest värdefrämjande med outsourcingen är att arbetsuppgifterna 
blir skötta på ett korrekt sätt, enligt lag och i god tid. Det eftersom de som utför arbetet har 
relevant utbildning, berättar respondenten. 
 
Ökad tillgänglighet 
Det är viktigt och värdefullt att svara kunden, anser lönekonsulten. Även om man inte har tid 
att åtgärda det personen vill ha hjälp med på en gång så vet vederbörande att man finns 
tillgänglig och kommer att titta på problemet snarast möjligt. Det märks på kunderna att det är 
uppskattat med snabba svar, säger lönekonsulten, eftersom när kunden inte har lönerna 
”inhouse” kan det kännas läskigt att släppa på kontrollen och lita på att konsulten kan sitt 
arbete och därför är det viktigt att man inte verkar frånvarande. Om ansvarig lönekonsult 
skulle vara frånvarande finns alltid dennes kollegor på plats. Lönekonsulterna bevakar 
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varandras e-mail (varje kund har en egen mailadress som alla konsulter kommer åt). Denna 
typ av backup kanske inte förekommer om man har lönerna ”inhouse”, funderar 
lönekonsulten. 
 
Inbesparingar vad gäller systeminvesteringar 
Ur systemsynpunkt kan kunden göra besparingar vad gäller systeminvesteringar samt behöver 
inte integrera lönekonsulten in till sina egna system. Den intervjuade kunden är i dagsläget 
intresserad av att få ett försystem från Accountor. I och med det behöver kunden inte själv 
investera resurser i ett nytt system. Systemen genomgår olika faser, till exempel 
implementationssystemfas för nytt system.  

- Man brukar säga att ett system har en livslängd på sju år, säger IT-medarbetaren. 
Man bör tänka på att man kanske ska ha systemet i sju år när man investerar i ett nytt system. 
 
När det gäller IT-säkerheten har Accountor dubbla uppsättningar av hårdvara. Som kund 
sparar man på kostnader i och med detta. Om en hårddisk på en server går sönder finns fem 
andra hårddiskar vilket gör att kunden inte märker något. 
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4 Analys 
 
Analyskapitlet tar upp insamlade empiriska data som jämförs mot teorin. Strukturen följer 
analysmodellens innehåll. 

4.1 Analys över påverkansfaktorer och värdeskapande effekter 
Analysen följer samma struktur som analysmodellen för att sammanbinda teori och empiri. 

4.1.1 Påverkansfaktorer för outsourcingleverantören 
 
Utvecklingsarbete 
Utvecklingsarbetet för att förbättra verksamhetens processer är viktigt och för att kunna 
förverkliga verksamhetens affärsidé är en uppsättning relaterade processer avgörande för 
framgången (Ljungberg & Larsson 2012). Kärnprocesser eller värdeskapande processer, är 
operativa processer som har att göra med produktionen och överlämning av produkter eller 
tjänster som är av värde för en extern kund (Bergkvist 2014). Huvudprocesser är ”processer 
som realiserar verksamhetsidén” enligt Ljungberg och Larsson (2012:122) och två processer 
anses så gott som alltid utgöra huvudprocesserna: dels den som går ut på att tillfredsställa 
kundens behov idag, tillhandahålla produkter, dels den som går ut på att tillfredsställa 
kundens behov imorgon, utveckla produkter (Ljungberg & Larsson 2012). 
Affärsområdeschefen berättar att Accountor strävar efter att alla arbetar enligt samma process. 
Processorientering och kundorientering är närapå samma sak enligt Ljungberg och Larsson 
(2012). En process börjar med ett behov och slutar med att det behovet är tillfredsställt. Visat 
intresse för processer förutsätter ett intresse för kunden och hur värde kan skapas för denne 
(Ljungberg & Larsson 2012). Ekonomiassistenten hos kunden tycker att 
outsourcingleverantören få mer förståelse för hur kunden sköter sitt arbete för att på så vis 
kunna utföra arbetet ännu mer korrekt. Hos kunden är det viktigt att outsourcingleverantören 
får mer klarhet i vad exakt kunden gör i sin verksamhet vilket outsourcingleverantören kan 
arbeta mer med i sitt utvecklingsarbete. Kunden bör också bedriva utvecklingsarbete. Om inte 
kunden helhjärtat går in i outsourcingsamarbetet bör man enligt Brown och Wilson (2005) 
inte ingå i ett outsourcingsamarbete. 
 
En huvudprocesskarta beskriver hur kundvärde skapas, ger en helhetsförståelse för 
verksamheten och underlättar en effektiv och strukturerad verksamhetsutveckling (Ljungberg 
& Larsson 2012). Detta kan skapa mervärde för kunden. Accountor arbetar kontinuerligt med 
sitt utvecklingsarbete. Att komma med nya lösningar är en del av detta enligt IT-medarbetaren 
på Accountor. En nackdel med outsourcingsamarbetet kan enligt Gadde och Håkansson 
(1998) dock vara att kunden skapar ett beroendeförhållande till leverantören. 
 
I Sourcingmag (2007) förklarar en senior analytiker på Forrester att han tror att 
processförbättringar och automatiseringar är avgörande faktorer för att processerna ska bli 
mer effektiva. Automatisering för olika repetitiva uppgifter genererar i högre kvalitet och 
lägre kostnader. Accountor satsar mycket på automatisering i dagsläget. Digitalisering och 
robotisering strävar Accountor efter framöver enligt både affärsområdeschefen och IT-
medarbetaren. Det gäller till exempel bokföringsunderlagen som framöver kommer skickas av 
en robot för att undvika misstag. Det kommer leda till högre säkerhet för kunderna. Ett annat 
exempel från den dagliga verksamheten är prickning av lönespecifikationer. Lönekonsulterna 
prickar idag innevarande månads lönespecifikationer mot förra månadens lönespecifikationer 
för att upptäcka eventuella misstag. Istället för att göra detta manuellt vill Accountor använda 
någon form av artificiell intelligens. Avvikelser kommer att upptäckas direkt och det kommer 
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även bli effektivare och gå snabbare. Företaget har idag två personer som endast arbetar med 
och utvecklar detta. För kundens del kommer det att resultera i en högre grad av korrekta 
löner. Det blir därmed säkrare och Accountor kommer kunna läsa trender i och med 
automatiseringen.  
 
En annan del av utvecklingsarbetet på Accountor är övergången till molntjänster. Den IT-
ansvarige anser att användandet av molntjänster innebär stora fördelar om företaget kan 
hantera de korrekt samt att arbetsuppgifterna blir korrekt utförda. Det sker heller inga avbrott 
för uppdatering som idag utan uppdateringarna kommer ske kontinuerligt. Det är viktigt och 
blir möjligt att integrera med andra system. Med molntjänster kan många olika system knytas 
ihop, vilket tidigare varit ett problem. Integration är det som är framtiden enligt den IT-
ansvarige, men det kan vara svårhanterligt. Vem som helst kan idag köpa vilket system som 
helst utan att behöva några servrar.  
 
Kompetens 
Kompetensbrist är enligt Görling (2009) en anledning till att företag väljer att lägga ut sina 
stödfunktioner vilket ekonomiassistenten hos kunden bekräftar. Kunden själv har inte rätt 
kompetens för att hantera löner och uppskattar därför kompetensen hos Accountor. Detta är 
den största anledningen till att kunden outsourcar sin lönehantering. Tidigare har anledningen 
bakom valet att företag outsourcat främst berott på ett behov av minskade kostnader men nu 
har det visat sig att många organisationer outsourcar, inte bara för att minska kostnader, utan 
för att få tillgång till resurser som kompletterar den egna verksamheten och dess resurser 
(Duan et al. 2014).  
 
Anledningen till att företag åtar sig att utföra aktiviteter på uppdrag av andra organisationer är 
att de har ”know-how” (kompetenser). De har vad som krävs för att hantera stora volymer av 
aktiviteter (Vaxevanou & Konstantopoulos 2015). Att man är noggrann är avgörande för att 
lönerna ska bli korrekta anser affärsområdeschefen på Accountor. Ofta inkommer manuella 
underlag som måste bearbetas på rätt sätt. Lönekonsulterna hos outsourcingleverantören 
hanterar dagligen stora volymer av kundmaterial och är vana vid det.  
 
Kunskap som överförs till den interna personalen anser Görling (2009) är en fördel med 
outsourcing. Leverantörerna har ofta bättre leveransförmåga och rätt kompetensen enligt 
Gadde och Håkansson (1998). Det företag gör var tionde år gör Accountor tio gånger i 
månaden enligt den IT-ansvarige på Accountor och menar att företaget har ”know-how”. 
Personalen på Accountor besitter mer kunskap och erfarenhet hur aktiviteter ska utföras, vad 
som ska väljas och vad som är bäst för kunden. Det är fördelaktigt för kunden att inte behöva 
ta hand om de aktiviteter som den outsourcade uppgiften innebär. Företag väljer ofta att 
outsourca eftersom de inte har tillgång till de resurser som krävs inom det egna företaget. 
Outsourcing är ett bra alternativ för att få tillgång till de resurser som krävs enligt Brown och 
Wilson (2005). Det kan dock innebära hot mot sekretessen att outsourca enligt Tayauova 
(2012) vilket innebär att kunden bör välja leverantör med omsorg.  
 
Kommunikation 
Delen et al. (2016) kom fram till att kommunikation inom leverantörsorganisationen (alltså 
inte kommunikationen mellan leverantör och kund) var en av tre faktorer som uppfattas vara 
de mest betydelsefulla för att samarbetet skulle bli framgångsrikt. Det är därför viktigt att 
arbetet och kommunikationen fungerar väl hos outsourcingleverantören. Även Brown och 
Wilson (2005) anser att kommunikation är viktigt. Ekonomiassistenten hos kunden anser att 
kommunikationen mellan kunden och Accountor är det viktigaste vad gäller 
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outsourcingsamarbetet. Kommunikationen måste vara tydlig så att lönerna blir korrekta, inga 
fel får uppstå. Att kunden snabbt kan kontakta Accountor och ställa i princip vilken fråga som 
helst rörande lönerna och alltid få svar är av stor betydelse. Tillit är mycket viktigt vid ett 
outsourcingsamarbete och är tilliten alltför låg kan det leda till problem även vid de bästa 
outsourcingrelationerna (Weeks & Feeny 2008). Att outsourca är dock inte lösningen på ett 
företag i kris. När en funktion bedöms som svårhanterad måste organisationen utvärdera de 
underliggande orsakerna till varför det blivit så. Om behoven, förväntningarna eller 
nödvändiga resurserna inte är helt förstådda, kommer outsourcing inte att hjälpa, utan 
outsourcingen kan tvärtom göra saken värre. Om organisationen inte förstår sina egna behov 
kommer den inte kunna kommunicera dessa till en outsourcingleverantör.  
 
Wang och Gunasekaran (2016) fokuserar på problem där olika parter ingår i ett samarbete. 
Dessa problem kan även överensstämma vid outsourcing när kund inte håller ”deadline” vad 
gäller material. Om kund inte levererar material i tid kan det tillkomma en straffavgift (Wang 
& Gunasekaran 2016). Det är därför mycket viktigt att kommunikationen fungerar. Vid ett 
gott samarbete mellan två organisationer (kund – leverantör) kan det leda till vinster som inte 
hade kunnat förverkligas av endast en organisation (Duan et al. 2014). Det kan exempelvis 
gälla kunskapsdelning, förtroende, vinster och resurser (Duan et al. 2014).  
 
Alla fyra respondenter på Accountor samt kunden betonar betydelsen av kommunikation. 
Affärsområdeschefen för lön berättar att allt är viktigt för att på bästa sätt sköta löneprocessen 
men att det är extra viktigt med tydlig kommunikation. Den IT-ansvarige säger att 
kommunikation är mycket viktigt, att personalen kan få fram det som avses och kunna 
förmedla trygghet och tillit till kunder och leverantörer. Det är viktigt att alltid svara kunden, 
anser lönekonsulten. Kunden måste veta att lönekonsulten finns tillgänglig, även om denne 
inte har tid att åtgärda det efterfrågade på en gång. Vissa kunder vill ha mer kontakt än andra 
och kommunikationen kan se olika ut beroende på kund. Med vissa kunder sker 
kommunikationen mestadels via e-mail medan andra föredrar att prata i telefon. Om det gäller 
komplicerade beräkningar är det bäst att ta det per telefon eftersom det är lätt att det blir 
missförstånd via e-mail. Det är också bra med kundmöten där kunden får ett ansikte på den 
person som gör företagets löner. Accountor är mycket snabba på att svara enligt kunden, 
vilket är mycket värdefullt. Kommunikationen sker även på plats på det egna kontoret 
eftersom kunden har en anställd från Accountor en gång i månaden som sköter 
månadsbokslutet. 
 
Uppdaterade system 
Ledande leverantörer gör stora investeringar när det gäller teknik enligt Brown och Wilson 
(2005). Funktioner som inte tillhör kärnverksamheten blir ofta eftersatta med system som inte 
är effektiva. Detta bekräftas av IT-ansvarig på Accountor som säger att de gamla systemen 
inte utvecklas längre och långsamt kommer dö ut. Det är viktigt att personalen på IT-
avdelningen på Accountor har systemkunskap. Systemen är dock så pass komplexa att det är 
svårt att kunna allt. Dock måste personalen kunna lösa de problem som uppkommer genom att 
kunna hantera den aktuella uppgiften. Detta kräver systemkunskap. 
 
Om man outsourcar en stödfunktion till en bra leverantör kan kunden se fördelarna med 
omstrukturering (Brown & Wilson 2005). Enligt IT-medarbetaren är det viktigt att göra 
interna och externa kunder nöjda genom att kunna hantera systemen, som både kunder och 
användare inom organisationen brukar. Accountor innehar en systemförvaltarroll där det ingår 
att ha omvärldsbevakning. Företaget har också en nära dialog med leverantörer när det 
kommer nya versioner och vad de innehåller. Om det är något Accountor saknar idag i 
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systemen hör IT-avdelningen med programleverantörerna om det finns möjlighet att bygga in 
de saknade funktionerna. Det innebär stora risker med de investeringar en organisation gör 
med tanke på bland annat marknaden, konkurrens, regelverk samt tekniken som hela tiden 
utvecklas. Att hålla jämn takt med detta kräver enorma investeringar och är därför förknippat 
med stora risker. Eftersom outsourcingleverantören gör investeringar som gäller för många 
kunder innebär det en riskfördelning, vilket minimerar risken för ett enskilt företag (Brown & 
Wilson 2005). När det gäller IT-säkerheten har Accountor dubbla uppsättningar av hårdvara. 
Som kund sparar man på kostnader i och med detta. Om en hårddisk på en server går sönder 
finns fem andra hårddiskar vilket gör att kunden inte märker något. Accountor har också 
intelligenta brandväggar som stoppar trafik som kan klassas som skadlig. Accountor tillåter 
endast kommunikation på vissa kanaler och har virusskydd på alla datorer. Företaget har en 
intern miljö och en extern miljö vad gäller servrarna. På den externa servern tillåts inte lika 
många aktiviteter som på den interna. Att systemen är rätt uppsatta är mycket viktigt enligt 
lönekonsulten. Det är mycket dyrt och tidskrävande att flytta ett system till ett annat, till 
exempel att flytta över ett gammalt system till ett modernt. För de kunder som har gamla 
system innebär det orimliga kostnader. Detsamma gäller för utveckling av ett nytt system. 
 
Kritiska skeenden vad gäller systemen kan handla om exempelvis uppdatering av systemen 
eftersom det kan ha tillkommit nya funktioner enligt IT-medarbetaren. Det kan också vara 
buggar som måste göras om. Den IT-ansvarige anser att uppstart och implementation är 
kritiska moment eftersom det måste bli rätt från start, annars följer det med, både i relationen 
med kund och i systemet, det gäller både externa och interna användare. Både det 
pedagogiska och tekniska är otroligt viktigt vid implementation eftersom de som ska använda 
systemen ofta har höga förväntningar. 
 
Enligt den IT-ansvarige vill Accountor övergå till molntjänster eftersom de inte kräver någon 
förvaltning. Lokalt har Accountor idag systemadministratörer och systemägare som håller 
reda på när nya versioner kommer. Tillsammans med sina kunder och med den interna 
personalen bestäms när uppdateringen ska ske eftersom systemen bör vara nedstängda under 
tiden. Accountor har idag servicefönster en gång i månaden vilket både kunder och intern 
personal meddelas om i god tid. I framtiden kommer det alltså inte behövas några avbrott för 
uppdatering i och med molntjänsterna. På Accountor ska man kunna arbeta hemma och kunna 
koppla upp sig var som helst eftersom företaget har delat upp prestandan. Att systemen 
fungerar och är uppdaterade anser affärsområdeschefen vara mycket viktigt. Att det blir 
driftstopp är det värsta som kan hända och därför tas backuper flera gånger om dagen. Fysiskt 
finns backuperna på andra ställen än i serverhallen och inget lagras lokalt. Om det skulle 
hända något ska allt kunna vara igång på några timmar. Det är meningen att man ska kunna 
arbeta var som helst, bara man har uppkoppling enligt affärsområdeschefen. 
 
Det behöver inte bli billigare för kunden enligt den IT-ansvarige, eftersom molntjänsterna 
finns tillgängliga. Dock kan det bli dyrt att välja fel system och behöva implementera själv. 
Det är därför bättre att ta hjälp av någon som vet hur man gör och som gör detta till vardags. 
Att systemet är fungerande säger ekonomiassistenten hos kunden är mycket viktigt. Idag har 
kunden inget försystem men har efterfrågat en offert på att få det från Accountor. 
 
 

4.1.2 Värdeskapande effekter för kunden 
 
Minskade kostnader 
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Outsourcing innebär kostnadseffektivitet och förutsägbara utgifter enligt NC State University 
(2006) samt att Brown och Wilson (2005) och Görling (2009) nämner att outsourcing innebär 
minskade kostnader. Han förklarar att om någon annan sköter det som inte är kärnverksamhet 
kan fasta kostnader göras om till rörliga vilket gör det lättare att hålla kostnaderna nere. Det 
blir dyrt att själv underhålla systemen med backup och löneadministratör enligt 
affärsområdeschefen på lön. Under 1990-talet (NC State University 2006) när outsourcingen 
började bli allt mer vanlig började företag att fokusera på kostnadssparande sätt att driva 
affärer och började då outsourca de funktioner som krävs för att driva företag men som inte är 
direkt kopplade till kärnverksamheten. Affärsområdeschefen för lön på Accountor anser att en 
viktig anledning till att outsourca är på grund av att om har man färre än 1500 anställda är det 
svårt att få lönsamhet med en egen löneavdelning. Enligt Tayauova (2012) kan outsourcing 
dock innebära gömda kostnader vilket kunden bör vara medveten om. Kontraktet bör ses över 
noga för att undvika extra kostnader eller dolda kostnader som leverantören medvetet försöker 
dölja (Tayauova 2012).  
 
Vid outsourcing överförs ofta tillgångar från kund till leverantör. Utrustning som används i 
den interna verksamheten har värde och kan säljas till leverantören. Denne använder i sin tur 
dessa tillgångar för att förse kunden med service. Beroende på värdet av de tillgångar som är 
involverade kommer kunden tjäna på detta (Brown & Wilson 2005). IT-medarbetaren 
förklarar också att Accountor har dubbla uppsättningar av allt vilket innebär insparande för 
kundens del. 
 
Genom outsourcing tvingar man fram en bättre styrning och tydligare definierade processer. 
Med ett överenskommet pris med outsourcingleverantören är det enklare att jämföra 
kostnader med andra potentiella leverantörer (Görling 2009). Enligt IT-ansvarig måste det 
inte bli billigare vid outsourcing men kunden besparar sig att söka efter passande system som 
sedan kanske blir ett misslyckat projekt. Outsourcar istället kunden får denne tillgång till hög 
kompetens och bra system och sparar pengar genom detta. 
 
Framtiden är outsourcing av kärnverksamheten då företagsledare hela tiden söker efter att 
förbättra sina affärer (NC State University 2006).  
 
Snabbare ut på marknaden 
Man kan snabbare komma ut på marknaden som NC State University (2006) och Görling 
(2009) nämner eftersom det är proffs som sköter stödfunktionerna. En av de huvudsakliga 
faktorerna till att välja outsourcing är enligt Gadde och Håkansson (1998) den teknologiska 
faktorn. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt vilket gör det svårt för enskilda företag att 
anpassa sig till marknaden (Gadde & Håkansson 1998). Den IT-ansvarige säger att det är 
mycket värdefullt för kunden att Accountor har den systemkunskap och erfarenhet som krävs 
och personalen utför dessa aktiviteter varje dag. Han anser även att kunden snabbare kan 
komma ut på marknaden om denne outsourcar sina stödfunktioner. Det finns oerhört mycket 
att välja på idag vad gäller systemen om kunden ska börja undersöka vad det är denne vill ha. 
Den IT-ansvarige tycker att det är bättre att berätta för en leverantör som har kunskap och 
erfarenhet inom ämnet och därmed kan besluta om det bästa alternativet för den aktuella 
kunden. 
 
Den senaste tiden har outsourcing använts som medel för att förändra sättet affärer görs på. 
Med outsourcingens hjälp uppnås snabba, hållbara förbättringar i värdekedjorna och förbättrar 
konkurrenskraften (Duan et al. 2014). Gadde och Håkansson (1998) har kommit fram till att 
det finns många nackdelar med att tillverka i egen regi, särskilt vad gäller att anpassa sig till 



45 
 

föränderligheten på marknaden. Enligt lönekonsulten har outsourcingleverantören den rätta 
kompetensen och därför kan kunden ägna sig åt sin verksamhet. Det leder till att kunden 
snabbare kan komma ut på marknaden. Det lönar sig att som kund skapa en trygg relation 
med outsourcingleverantören för att kunna samarbeta långsiktigt (Gadde & Håkansson 1998). 
Ekonomiassistenten hos kunden anser att det egna företaget inte har rätt kompetens för att 
sköta lönehanteringen och därför låter företaget utomstående experter ta hand om den. Det ger 
kunden tid att istället utveckla den egna verksamheten. Flexibilitet är en annan fördel med 
outsourcing som innebär att outsourcingleverantören snabbare reagerar på förändringar på 
marknaden (Tayauova 2012). 
 
Mer fokus på kärnverksamheten 
Outsourcing möjliggör för företaget att fokusera på sin kärnverksamhet och därmed möta sina 
kunders behov genom att ha sina stödfunktioner utlagda på en extern expert (Brown & Wilson 
2005). Också enligt NC State University (2006) är det proffs som sköter stödfunktionerna och 
därför kan företaget fokusera på kärnverksamheten. Att överlåta aktiviteter som inte tillhör 
kärnverksamheten till en trovärdig leverantör ger företaget möjlighet att koncentrera sig på 
kärnverksamheten och öka konkurrenskraften förklarar även Tayauova (2012). Det är ofta 
svårt att rättfärdiga investering i aktiviteter som inte är kärnverksamhet när det finns områden 
som ligger närmare produktion. Outsourcing kan minska behovet att investera i funktioner 
som inte tillhör kärnverksamheten (Brown & Wilson 2005).  
 
IT-medarbetaren anser att den största anledningen till varför man ska välja outsourcing är på 
grund av att företaget då kan fokusera på sin kärnverksamhet. Kärnverksamheten för kunden 
innebär inte att göra lön och därmed ska kunden kunna fokusera på sitt område och 
outsourcingleverantören ska fokusera på det den kan bäst. I Accountors fall är det bland annat 
lönehantering. Personalen hos kunden kan börja fokusera på större värdefrämjande aktiviteter 
vilket är till dess kunders fördel (Brown & Wilson 2005). Att outsourca aktiviteter som inte 
hör till kärnverksamheten frigör intäkter, personal, tid och förbättringar inom de områden som 
företaget vill vara ledande inom (Business dictionary 2017). Företag kan tänkas outsourca 
juridiska funktioner, fakturering, säljfunktionen, lönehantering eller andra affärsområden för 
att kunna koncentrera sig på det som företaget gör bäst (Business dictionary 2017). När 
outsourcingleverantören står för den outsourcade uppgiften och besitter hög kompetens inom 
den är det viktigt att kundföretaget arbetar för att höja kompetensen inom sitt fokusområde 
(Gadde & Håkansson 1998). Tidigare outsourcade den intervjuade kunden alla 
ekonomifunktioner men nu har företaget endast lönerna outsourcade vilket företaget tycker 
fungerar bra. Kunden känner att denne behåller kontrollen. En nackdel kan dock vara att 
kunden förlorar kontrollen när denne outsourcar någon eller några av sina stödfunktioner 
(Tayauova 2012). Det är därför viktigt att ett korrekt kontrakt upprättas. Lönekonsulten menar 
att eftersom lönekonsulterna på Accountor är experter på lön kan kunderna fokusera på sin 
kärnverksamhet. Dock måste ledningen hos kunden förstå sin egen verksamhet och vara villig 
att in minsta detalj följa upp outsourcingprojektet enligt Brown och Wilson (2005). Det är 
annars ingen god idé att låta outsourca sina stödfunktioner. 
 
 
 
 
Expertis 
Det är mycket viktigt att välja rätt leverantör enligt Vaxevanou och Konstantopoulos (2015) 
för att kunna höja företagets prestationsförmåga. Om kunden väljer rätt leverantör är det 
experter som sköter stödfunktionerna och kunden får ta del av ”best-practices” (NC State 
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University 2006). Kompetensbrist kan vara en anledning till att kunden söker extern expertis 
samt att det ofta är bättre kvalitet på det utförda arbetet (Görling 2009). En 
outsourcingleverantörs lägre kostnadsstruktur ökar konkurrenskraften samtidigt som 
leverantören ofta besitter hög grad av specialisering (Brown & Wilson 2005). Det stämmer 
överens med vad kunden till Accountor anser är det mest värdefrämjande med outsourcingen 
vilket är att arbetsuppgifterna blir skötta på ett korrekt sätt och enligt lag. Det eftersom de som 
utför arbetet har relevant utbildning. Enligt Gadde och Håkansson (1998) kan det innebära att 
resurser försvinner från den egna verksamheten vid outsourcing. Den egna expertisen kan 
därmed försvinna helt vilket kunden måste ha i åtanke inför ett samarbete. Brown och Wilson 
(2005) nämner också att det kan vara mycket svårt att ta hem den outsourcade uppgiften igen 
när kunden väl har låtit en leverantör sköta den. Kunden kan också få kvalitetsproblem enligt 
Tayauova (2012) varför det är mycket viktigt att välja rätt leverantör. I annat fall kan 
outsourcingsamarbetet bli misslyckat. 
 
Outsourcingleverantören besitter ”know-how” och har det som krävs för att hantera stora 
volymer av aktiviteter (Vaxevanou & Konstantopoulos 2015) varför man får tillgång till 
expertis. Företaget får genom outsourcing tillgång till kvalificerad personal som kanske inte 
annars vore tillgänglig för kunden. Med outsourcing får kunden tillgång till leverantörens 
specialistkompetens (Vaxevanou & Konstantopoulos 2015). Lönekonsulten anser att 
expertisen de besitter är det viktigaste för kunderna och det som är mest värdefrämjande. 
Lönekonsulten säger även att för att outsourcingen ska generera i värde för kunden ska 
personalen kunna lön bra men även vara ”service-minded” och ha systemkunskap. Det är 
värdefullt för kunden att outsourcingleverantören arbetar i team. Om det är uppgifter som 
ansvarig konsult tycker är svårt finns ett helt team av kollegor och chefer som kan hjälpa till. 
Det finns även möjlighet att kontakta systemleverantören för support både vad gäller system- 
och lönefrågor. Förutom lönerna ansvarar respektive lönekonsult för alla kontakter med 
myndigheter såsom skatteverket och försäkringskassan samt handlägger kundens pensioner 
om så avtalats.   
 
Ökad tillgänglighet 
Om en outsourcingfirma sköter en eller flera stödfunktioner kan kvaliteten förbättras eftersom 
företaget har personal som är på plats alla tider på dygnet. Det är mer tillgängligt (Görling 
2009). Tillgängligheten är viktig enligt både den intervjuade lönekonsulten och 
ekonomiassistenten hos kunden. Lönekonsulten poängterar att det är viktigt att svara kunden 
så snabbt som möjligt. Även om tid inte finns för att omedelbart åtgärda det kunden vill ha 
hjälp med så vet kunden att lönekonsulten finns tillgänglig och kommer att titta på problemet 
snarast möjligt. Snabba svar uppskattas av kunderna då det ger en trygghetskänsla. Skulle 
ansvarig lönekonsult vara frånvarande finns alltid dennes kollegor på plats. Lönekonsulterna 
bevakar varandras e-mail (varje kund har en egen mailadress som alla konsulter kommer åt). 
Denna typ av backup kanske inte förekommer om kunden sköter lönerna i den egna 
verksamheten. 
 
Det är viktigt med relationspecifikt minne vad gäller utbyte av information mellan parterna 
(Mani & Barua 2015) för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. Bergkvist (2014) beskriver 
hur viktigt det är med samarbete sinsemellan. De största problemen uppkommer inte på grund 
av teknologin utan på grund av den mänskliga faktorn. Hon nämner hur viktigt det är med 
kommunikation mellan de båda parterna. Det är en extra utmaning att få till en gemensam 
förståelse för uppgiften när man har ett stort avstånd från varandra, särskilt om man sitter i 
olika länder. Det gäller att man gemensamgör den aktuella uppgiften så att alla är införstådda 
med den (Bergkvist 2014). Sitter man på olika håll är det extra viktigt att man gör sig nåbar. 
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Ekonomiassistenten hos kunden anser att det är mycket viktigt att få svar på de frågor 
företaget har. Snabba svar är mycket uppskattat. 
 
Inbesparingar vad gäller systeminvesteringar 
Kunskap om bland annat system överförs till den egna personalen vid outsourcing (NC State 
University 2006). Outsourcingleverantören har hand om servern med bra övervakning och 
kylda serverrum med el och nät. Det är mer tillgängligt än om man skulle ha servern på det 
egna kontoret (Görling 2009). Ingenting lagras lokalt enligt affärsområdeschefen på lön. När 
det gäller IT-säkerheten har Accountor dubbla uppsättningar av hårdvara och som kund sparar 
denne på kostnader genom det. Om en hårddisk på en server går sönder finns fem andra 
hårddiskar vilket gör att kunden inte ska märka något. 
 
Kombinationen av specialisering och expertis resulterar i konkurrensfördelar för kunderna, 
såväl som att det även minskar deras kostnader vad gäller systeminvesteringar (Brown & 
Wilson 2005). Enligt IT-medarbetaren på Accountor kan kunden göra besparingar vad gäller 
systeminvesteringar samt behöver inte integrera lönekonsulten in till sina egna system. 
Ekonomiassistenten hos kunden är i dagsläget intresserad av att få ett försystem från 
Accountor. I och med det behöver kunden inte själv investera resurser i ett system. Eftersom 
vissa speciella behov uppkommer endast ibland kan kunden spara genom outsourcing 
(Tayauova 2012). Det kan gälla exempelvis teknisk expertis på företaget där underhåll krävs 
enbart emellanåt. Kostnaden för att hyra in och träna upp en kompetent person för arbetet är 
hög och det blir därför kostnadseffektivt att outsourca uppgiften (Tayauova 2012). 
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5 Slutsatser 
 
Baserat på analyskapitlet presenteras i detta kapitel de viktigaste slutsatserna beträffande 
studiens syfte.  

5.1 Påverkansfaktorer för outsourcingleverantören 
Att ha ett utvecklingsarbete för att förbättra verksamhetens processer är mycket viktigt, både 
vad gäller outsourcingleverantören och kunden. I dag är det ett måste att följa de senaste 
uppdateringarna vad gäller teknik och affärsstrategier. Om den egna verksamheten inte 
fungerar blir det svårt att skapa värde för en annan verksamhet. Det som alla respondenter är 
överens om, och som även kan bekräftas av teorin, är betydelsen av kommunikation. Det är 
otroligt viktigt att leverantören och kunden kommunicerar över den gemensamma uppgiften 
eftersom outsourcing innebär att släppa på kontrollen för kundens del. Eftersom 
outsourcingleverantören sköter ett annat företags ekonomi är det mycket viktigt med tydlig 
kommunikation vilket ger möjlighet till att gemensamgöra de outsourcade uppgifterna. Att 
kunden har tillit till sin leverantör får anses vara mycket viktigt. Kompetens tas upp av både 
teori och empiri som något kunden värdesätter. Ekonomiassistenten hos kunden anser att de 
inte har rätt kompetens för att sköta löner på det egna företaget. Att outsourcingleverantören 
har uppdaterade system är viktigt enligt alla respondenter och kunden är i dagsläget 
intresserad av att få ett försystem från Accountor. Kunden kommer därmed bespara sig det 
besvär och de svårigheter som finns med att själv söka efter och implementera ett system. 

5.2 Värdeskapande effekter för kunden 
I och med att outsourcingleverantören har uppdaterade system kommer kunden göra 
inbesparingar vad gäller systeminvesteringar. Kunden besparar sig att utsätta sig för de risker 
det innebär att själv leta efter samt förvalta ett system. Accountor klargör att det finns otroligt 
mycket att välja bland om kunden själv ska börja leta efter ett system. Det är mycket svårt att 
hitta rätt om man inte besitter rätt kompetens inom ämnet. Kunden är intresserad av att få ett 
försystem från Accountor och kommer därmed inte behöva investera i ett eget system. 
Företaget kommer även dela eventuella risker med övriga kunder hos Accountor. Den IT-
ansvarige anser att det dock inte behöver bli billigare eftersom det finns mycket bra system i 
form av molntjänster som varken kräver förvaltning eller nedstängning vid uppdateringar. När 
kunden kan fokusera på kärnverksamheten och komma snabbare ut på marknaden är det 
värdefullt för denne. Både respondenter och teori anser dessa vara stora fördelar med 
outsourcing. Genom att överlåta hanteringen av stödfunktioner åt ett annat företag kan kunden 
fokusera på sitt kärnområde och därmed komma snabbare ut på marknaden vilket är en stor 
konkurrensfördel. Detta leder till att båda parter kan fokusera på det de gör bäst. Det finns 
dock nackdelar med detta enligt teorin och det var att kompetens kan försvinna från företaget. 
Det kan även vara mycket svårt att ta tillbaka den outsourcade uppgiften. Om resurser har 
försvunnit från den egna verksamheten blir det svårt att få en fungerande lönehantering igen. 
Tillgängligheten är en viktig faktor vid outsourcing. Ekonomiassistenten hos kunden vill 
kunna få snabba svar från Accountor. Outsourcingleverantören arbetar i team och det finns 
alltid bemanning. Denna typ av backup är förmodligen inte lika vanligt förekommande om 
man har sina ekonomifunktioner ”inhouse” varför det blir mer sårbart om lönehandläggaren är 
frånvarande. Vid outsourcing finns alltid personal tillgänglig. Outsourcing gör det mer 
tillgängligt eftersom systemen är i säkert förvar och enligt respondenterna på Accountor finns 
dubbla uppsättningar av hårdvara samt att inget lagras lokalt. Minskade kostnader är en ofta 
förekommande fördel till att outsourca enligt teorin men utifrån respondenternas svar är detta 
inget primärt syfte till att låta outsourca. Dock togs det upp i teorin att minskade kostnader 
hamnar allt längre ner på listan av fördelar med outsourcing. Minskade kostnader bör alltså 
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inte ses som en stor anledning till att outsourca. Expertis är en avgörande värdeskapande 
effekt enligt både teori och empiri då kunden inte har tillräckliga resurser eller kompetens för 
att själva utföra de outsourcade uppgifterna. Samtliga respondenter tar upp expertis som en 
avgörande effekt till varför kunder ska outsourca sin lönefunktion istället för att hantera den 
”inhouse”.  

5.3 De viktigaste påverkansfaktorerna och effekterna 
Kommunikation är en avgörande faktor för att outsourcingen ska bli värdefull för kunden. Det 
är mycket viktigt att kommunikationen fungerar inom både leverantörsorganisationen som 
mellan leverantören och kunden. Det gäller att gemensamgöra den outsourcade uppgiften så 
att båda parter vet vad som förväntas. Kunden måste kunna släppa kontrollen och lita på att 
leverantören har vad som krävs för att hanterade den outsourcade uppgiften. Att ständigt 
arbeta med att utveckla och förbättra kommunikationen är viktigt för det fortsatta samarbetet. 
 
Expertis är en avgörande effekt för att låta outsourca. Expertisen som är en effekt av 
outsourcing låter kunden sköta sin egen verksamhet medan lönehanteringen sköts av 
outsourcingleverantören som har bred kompetens inom ämnet. Det leder till en högre grad av 
säkerhet och korrekthet. Vid rätt val av leverantör kan kunden förlita sig på att leverantören 
sköter lönerna på ett korrekt sätt och enligt lag.   
 
Dessa var de främsta anledningarna till att outsourcingen blir värdeskapande för kund.  
 
Minskade kostnader är det som inte är en avgörande orsak till att låta outsourca, vilket det 
tidigare varit. Det beror bland annat på det ökade användandet av molntjänster vilka kan 
användas av kunden på ett enkelt sätt. Outsourcing kan även innebära dolda kostnader som 
kunden inte har räknat med. Att ta hem lönehanteringen igen kan bli mycket svårt och 
kostsamt ifall kunden har valt fel leverantör som inte motsvarar kundens förväntningar.  
 
De fyra påverkansfaktorerna som visas i analysmodellen är centrala för värdeskapandet och 
utmynnar i de värdeskapande effekterna för kunden. Utvecklingsarbete, kommunikation, 
kompetens och uppdaterade system är centrala faktorer som gör att värde för kund kan skapas. 
Minskade kostnader, expertis, ökad tillgänglighet, inbesparingar vad gäller 
systeminvesteringar, mer fokus på kärnverksamheten samt snabbare ut på marknaden är 
värdeskapande effekter som kund får del av genom outsourcing. I och med detta har syftet 
med uppsatsen besvarats.  
 
Denna uppsats har undersökt hur outsourcingleverantören skapar värde för kund genom 
outsourcing med fokus på stödfunktioner, i detta fall lönehantering. Nästa steg kommer vara 
att låta outsourca huvudaktiviteter som tillhör kärnverksamheten. Vidare forskning bör därför 
undersöka outsourcing som inte är stödfunktioner. Detta torde vara än mer komplext varför 
det vore intressant att forska mer om det. Då detta är en relativt ny företeelse finns i dagsläget 
inte mycket forskning inom ämnet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide IT-ansvarig 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för lyckad outsourcing? 
 
Vilka arbetsuppgifter är de mest kritiska/betydelsefulla? 
 
Hur ser utvecklingsarbetet ut som ni vill göra framöver? 
 
Vilka är de främsta bromsklossarna för att kunna genomföra de önskade 
förbättringarna? 
 
Kan du berätta om din roll? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför ska man som företag välja att outsourca?  
 
Hur förvaltas systemen? 
 
Hur håller ni koll på uppdateringar?  
 
Hur är det med säkerheten? 
 
Vad tror du är det som är mest värdefullt för kund? 
 
Tror du man kan komma snabbare ut på marknaden om man väljer att outsourca sina  
stödfunktioner? 
 
Innebär outsourcing minskade kostnader? 
 
Vad anser du om kommunikationen mellan leverantör och kund? 
 
Vad anser du om företagets kompetens? 
 
Varför besitter ni mer expertis än kunden? 
 
Hur ser du på inbesparingar vad gäller systeminvesteringar i och med 
outsourcingsamarbetet? 
 
Hur är det med tillgängligheten? 
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Bilaga 2: Intervjuguide IT-medarbetare 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för lyckad outsourcing? 
 
Vilka arbetsuppgifter är de mest kritiska/betydelsefulla? 
 
Hur ser utvecklingsarbetet ut som ni vill göra framöver? 
 
Vilka är de främsta bromsklossarna för att kunna genomföra de önskade  
förbättringarna? 
 
Kan du berätta om din roll? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför ska man som företag välja att outsourca?  
 
Hur förvaltas systemen? 
 
Hur håller ni koll på uppdateringar?  
 
Hur är det med säkerheten? 
 
Vad tror du är det som är mest värdefullt för kund? 
 
Innebär outsourcing minskade kostnader? 
 
Vad anser du om företagets kompetens? 
 
Varför besitter ni mer expertis än kunden? 
 
Hur ser du på inbesparingar vad gäller systeminvesteringar i och med  
outsourcingsamarbetet? 
 
Hur är det med tillgängligheten? 
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Bilaga 3: Intervjuguide affärsområdeschef lön 
 
Kan du berätta om verksamheten? 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för lyckad outsourcing? 
 
Vilka arbetsuppgifter är de mest kritiska/betydelsefulla? 
 
Hur ser utvecklingsarbetet ut som ni vill göra framöver? 
 
Vilka är de främsta bromsklossarna för att kunna genomföra de önskade 
förbättringarna? 
 
Kan du berätta om din roll? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför ska man som företag välja att outsourca?  
 
Hur går processen till vid en upphandling? 
 
Hur är det med säkerheten? 
 
Vad tror du är det som är mest värdefullt för kund? 
 
Hur viktiga är systemen? 
 
Innebär outsourcing minskade kostnader? 
 
Vad anser du om kommunikationen mellan leverantör och kund? 
 
Vad anser du om företagets kompetens? 
 
Varför besitter ni mer expertis än kunden? 
 
Hur ser du på inbesparingar vad gäller systeminvesteringar i och med  
outsourcingsamarbetet? 
 
Hur är det med tillgängligheten? 
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Bilaga 4: Intervjuguide kund 
 
Kan du berätta om din roll? 
 
Vad är er kärnverksamhet? 
 
Varför har ni valt att outsourca? 
 
Vad är det som är mest värdefrämjande med outsourcingen? 
 
Vad är det som kan förbättras? 
 
Finns några nackdelar med outsourcingen? 
 
Hur tycker ni att ni bibehåller kontrollen? 
 
Vad tycker du om Accountors kompetens? 
 
Vad är viktigast för er när det gäller outsourcingen? 
 
Hur viktigt är systemet/n som används? 
 
Hur fungerar kommunikationen mellan er och Accountor? 
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Bilaga 5: Intervjuguide lönekonsult 
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för lyckad outsourcing? 
 
Vilka arbetsuppgifter är de mest kritiska/betydelsefulla? 
 
Kan du berätta om din roll? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Varför ska man som företag välja att outsourca?  
 
Hur går hela löneprocessen till? 
 
Vad tror du är det som är mest värdefullt för kund? 
 
Vad anser du om kommunikationen mellan leverantör och kund? 
 
Vad anser du om företagets kompetens? 
 
Varför besitter ni mer expertis än kunden? 
 
Hur är det med tillgängligheten? 
 
 
 
 
 

 


