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SAMMANFATTNING 
 
Outsourcing är ett väletablerat begrepp. När ett företag lägger ut delar av sin verksamhet till 
ett annat företag, så är det inte helt ovanligt att man utnyttjar en konsult för att hantera den 
praktiska processen. Den så kallade outsourcingprocessen. 
 
Konsulten (mellanhanden) marknadsför sig mot kunden (den outsourcande parten) som en 
motpol till de leverantörer (den part som verksamheten outsourcas till) som har stor erfarenhet 
av outsourcingprocessen och därmed ett övertag vid exempelvis förhandlingar.  
 
Vi köper dock inte konsultens marknadsföring rakt av och ska därför försöka nå fram till en 
mer nyanserad bild av vilka fördelar respektive nackdelar det finns med att anlita en konsult 
av motsvarande slag. Den huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen är följande: Under vilka 
förutsättningar borde ett företag kunna dra nytta av en mellanhand vid outsourcing. Syftet 
med detta är att ta fram en modell som anger under vilka förutsättningar som det kan anses 
motiverat att anlita en konsult för att hantera outsourcingprocessen.  
 
Uppgiften löser vi på så vis: Vi använder oss av en kvalitativ metod; vilket i praktiken i detta 
fall innebär att resultatet från intervjuer och litteraturstudier tolkas. Uppsatsen inleds med en 
förstudie som baserar sig på intervju- och litteraturstudier. Resultaten från denna förstudie 
mynnar ut i ett utkast till en modell som är ämnad att korrespondera med vår frågeställning. 
Den empiri som bildar fyllningen i vår modell är upphängd över en ram som utgörs av en 
beslutsmodell. På så vis kan man säga att resultaten från förstudien enbart är en 
vidareutveckling av en redan befintlig modell. 
 
Efter att det första förslaget har tagits fram, testas den. I denna process låter vi en särskilt 
tillsatt grupp av experter granska modellen och avge kritik beträffande densamma. Tanken 
med denna prövning är att modellen ska destilleras ned tills den är så ren att vi gör 
bedömningen att en majoritet av expertgruppen skulle ha ansett modellen vara ändamålsenlig. 
Det är också denna dekokt som blir resultatet från vår undersökning – den ”slutliga modellen” 
 
I det sista så ger vi en kritisk granskning av våra resultat och drar en del slutsatser från det 
som har framkommit. Vi lämnar även ett förslag på hur man skulle kunna gå vidare och 
fördjupa sig ytterligare i ämnet. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel kommer författarna att presentera bakgrunden till den studie som denna 
uppsats ska fokusera på. Vidare ämnar vi presentera syftet och dess delfrågor. Kapitlet 
innehåller även en redogörelse angående uppsatsens undersökningsmodell. 
 
Outsourcing är ett välkänt begrepp inom näringslivet, men även i samhället. Stor företag 
såväl som kommuner, använder begreppet som har blivit något av 2000-talets fluga.  
 
Outsourcing blev riktigt väletablerat på 90-talet både i Sverige och internationellt. I boken 
Outsourcing av IT-tjänster1 beskrivs detta komplicerade begrepp som ”satsa på din 
kärnkompetens” eller ” bygg nätverksorganisationer”. Grunden lades dock redan på 60- talet, 
då outsourcing var ett begrepp som användes för leverantörerna på den nya moderna IT-
marknaden. Marknaden bestod på den tiden av stordatorer som var väldigt komplicerade, 
problemen bestod av att underhåll dessa samt att inneha kompetensen av att kunna driva 
dessa datorer. Leverantörerna utvecklades med tiden och för ett fast pris tog de över och drev 
datorerna. Det var den första versionen av outsourcing som världen skådat2. Fenomenet 
utvecklades och outsourcing har blivit ett nytt begrepp inom näringslivet. Konceptet har en 
mängd olika tolkningar, men för att underlätta för läsaren har vi valt att definiera outsourcing 
till att ett företag säljer en del av sin verksamhet för att kunna köpa tillbaka den från köparen 
i form av en tjänst. Exempelvis säljer man sin städavdelning till ett företag, som sedan utför 
tjänsten åt dig mot betalning. Denna typ av relation brukar man vilja låsa under lång tid, 
eftersom man annars måste gå igenom långa processer. 

1.2 Bakgrund 
Outsourcing har oftast höjts till skyarna som en lösning på alla möjliga problem, allt från 
lägre kostnader till lösningen på komplicerade system. Men det är fler och fler som påpekar 
att det finns risker med att outsourca som man måste ta i beaktande. I boken outsourcing av 
IT-tjänster finns en sammanställning över dessa risker: En av dessa risker är att kundens 
kärnkompetens urholkas. Någonting som kan innebära ett allvarligt hot mot företagets 
långsiktiga överlevnad. Enligt författarna till outsourcing av IT-tjänster3 är det inte speciellt 
vanlig att kompetensen urholkas; vanligare är det då att den stärks.  
 
Om man låter leverantören ansvara för drift, utveckling och förvaltning av ett system som är 
centralt för verksamheten, så medför det givetvis vissa risker. Risken ligger i att man helt 
överlämnar sin verksamhet till leverantören, detta kan skapa en negativ beroendeställning till 
leverantören som kan vara svår att bryta. Ytterligare risk som kanske ändå kan sägas vara nära 
besläktad med risken att hamna i en alltför stark beroendeställning, är givetvis risken som 
enligt författarna kallas för ”Förlorad kontroll”. Eftersom outsourcing i viss mån 
definitionsmässigt innebär ett visst mått av förlorad kontroll är problematiken given på 
förhand, men författarna till Outsourcing av IT-tjänster menar på att detta påstående oftast är 
osäkert. Ser man till situationen innan outsourcingen kan man enligt författarna se att de flesta 
företag har en tvivelaktig kontroll över t.ex. sin ekonomiavdelning innan man initierar en 
outsourcingprocess.  
 

                                                 
1 Augustson och Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster. Industrilitteratur 1999 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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Ett problem som har minskat med tiden är begreppet ”dolda kostnader”. På 80-90 talet var 
detta ett stort problem, att leverantören eller kunden överraskades med kostnader som inte var 
med i beräkningen av outsourcingprocessen. Figuren nedan visar dessa dolda kostnader som 
kan uppstå i t.ex. outsourcing till utlandet. 

 
 
Figur 1 Kostnader (källa: Alternativ till outsourcing 2005 s.63) 
 
Outsourcing till utlandet, så kallad ”offshoring”4 har oftast förknippats med dolda kostnader. 
Detta återges av figuren ovan. Andra risker som uppstår är företagssekretessen kan bli 
påverkad. Genom att leverantören får ta del av företagets internsystem kan information läckas 
utanför företaget. Detta kan få enorma konsekvenser om t.ex. förtaget baserar sig på enstaka 
produkter, så som läkemedelföretag. Därför är det viktigt att värdera skadan som kan uppstå 
när man outsourcar och överväga vilka chanserna är för läckage. 

1.2.1 Problem 
När en verksamhet väl har outsourcas finns det ett antal olika problem som kan uppstå, dessa 
problem är väl belagda, bland annat av Computer Sweden. Vi ämnar inte göra en dragning av 
alla dessa problem, eftersom dessa saknar relevans för vår undersökning. Vår undersökning 
kommer in kronologiskt tidigare, och skjuter in sig på problem som tar sikte mot att skapa en 
modell som anger närmare under vilka förutsättningar som ett företag kan dra nytta av att 
utnyttja en mellanhand för att hantera outsourcingprocessen. Ytterligare konkretiserat kan vi 
tänka oss att det företag som har beslutat sig för att man vill satsa på kärnkompetens och i och 
med detta outsourca delar av sin verksamhet. Företagets ledning står nu i valet och kvalet 
mellan att själva ge sig på att hantera processen, alternativt att ta in en utomstående 
mellanhand för att hantera processen. Vilka aspekter är det som man måste överväga? – I 
detta skede bortser man alltså från sådana saker som att den framtida leverantören eventuellt 
kan komma att försättas i konkurs eller att den interna sekretessen kan hotas.  
                                                 
4 Bengtsson, L, m.fl. (2005). Alternativ till Outsourcing. Malmö: Liber s.12 
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Problemet som vi angriper är följande: För närvarande finns det ingen tillförlitlig modell som 
anger under vilka förutsättningar ett företag kan dra nytta av en mellanhand vid en 
outsourcingprocess. Mellanhänderna själva har givetvis ett helt batteri med argument som 
legitimerar deras egen verksamhet. Ett av dessa argument är att mellanhanden fungerar som 
en motvikt eller broms i förhandlingarna med leverantören.  
 
Frågan är vem som ska vara motvikt till mellanhandens argument? Det saknas en motpart som 
kan bidra till en alternativ tolkning av situationen. Det är här vi kommer in med vårt bidrag 
som en räddande ängel.  

1.3 Syfte och frågeställning 
 
I denna uppsats vill vi sträva mot att nå en djupare förståelse av fenomenet outsourcing, samt 
bilda kunskap kring frågor som bör övervägas inför valet att initiera en outsourcingprocess. 
Utgångspunkten är att man, ställd inför uppgiften att outsourca delar av verksamheten måste 
välja om man ska låta den interna kompetensen i företaget sköta själva processen, eller om 
man ska låta en mellanhand hantera densamma.  
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att ta fram en modell som besvarar frågeställningen 
”Under vilka förutsättningar bör ett företag kunna dra nytta av en mellanhand vid 
outsourcing.” Denna frågeställning är ämnad att vara lösning på det problem, som dryftas i 
ovan. 
 
För att kunna besvara frågeställningen och nå fram till vår modell arbetar vi också med tre 
delsyften som alla är ämnade att vara milstolpar på väg mot slutdestinationen: 
 

- Syftet är att kartlägga outsourcingprocessen, (vilka hinder som finns) 
- Syftet är att utröna vilka för och nackdelar det finns med att anlita en mellanhand 
- Syftet är att diskutera de olika förutsättningar som finns för att utnyttja en 

mellanhand  
  

1.4 Undersökningsmodell  

1.4.1 Definitioner 
Uppsatsen behandlar ett antal grundläggande begrepp som vi kommer att använda oss av i 
texten när vi betraktar vårt material. Några av dessa begrepp är som nedan: 

1.4.1.1 Outsourcing 
Denna tolkning är den som används inom denna uppsats. Definitionen är den mest gångbara 
inom näringslivet. Med outsourcing menar vi att man säljer ut en del av sitt företag till en 
leverantör, som sedan förser företaget med tjänsten. Exempelvis så säljer man sin 
städavdelning till ett företag, som sedan utför tjänsten åt dig mot betalning. Denna typ av 
relation brukar man vilja låsa under lång tid, eftersom man annars måste gå igenom långa 
processer.5 

                                                 
5 Augustson och Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster. Industrilitteratur 1999 
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1.4.1.2 Leverantören 
Inom denna uppsats definierar vi leverantören som ett externt företag som ej befinner sig 
inom samma koncern. Leverantörerna är specialister inom det område man har valt att 
outsourca, IT verksamhet eller tjänster som Helpdesk. En leverantör tjänar på att utöka sin 
verksamhet genom storskalsprincipen. Ju större ett bolag blir, desto större synergieffekter får 
verksamheten och man minskar sina kostnader.   

1.4.1.3 Mellanhand 
En definition av begreppet mellanhand inom denna uppsats är ett företag som koncentrerar sin 
verksamhet till att genomföra outsourcingprocesser åt andra företag. Dessa mellanhänder 
lever på sin erfarenhet från andra outsourcingaffärer och förmedlar sin kompetens och 
erfarenhet genom att agera som en rådgivare eller helt enkelt ansvarar för hela processen. 

1.4.1.4 Kunder 
I den mån vi talar om kunder i denna uppsats så hänför sig detta begrepp till det företag som 
står i begrepp att outsourca. Det är alltså företaget som är kunden, och detta beror på att 
företaget är på väg att försätta sig i en kundsituation i förhållande till leverantören. Denna 
definition gäller såvida det inte klart framgår av sammanhanget att det är kund i en annan 
betydelse som avses. 

1.4.2 Empiri 
De frågor som torde ligga till grund för datainsamlandet är de som krävs för att besvara våra 
delsyften, alltså vilka är de utmärkande dragen i outsourcingprocessen? Vad finns det för 
fördelar och nackdelar med att anlita en mellanhand? Närmare frågor om hur det empiriska 
materialet är konstituerat besvaras i metodavsnittet.  

1.4.3 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i olika steg, i det första steget kommer författarna att genomföra en 
förstudie av de problem som generellt är förknippade med outsourcingprocessen. Förstudien 
kommer sedan att ligga till grund för utvecklandet av den modell som författarna avser 
konstruera. Efter att modellen ifråga har utvecklats kommer vi använda den för att ställa den 
mot experter och personer med erfarenhet från outsourcing från alla positioner i processen. 
Genom att göra detta kommer vi kunna identifiera brister i modellen varför den i en 
avslutande diskussion dras tillbaka och reformeras. Den reformerade modellen ska sedan 
kunna användas i outsourcingsammanhang. En grundligare genomgång av genomförandet 
kommer i metodstycket under rubriken Tillvägagångssätt. 
I det närmaste följer en redogörelse för hur metoden är uppbyggd. Vi redogör inledande för 
vår vetenskapliga positionering och hur vi har var valt att arbeta med en deduktiv metod. Efter 
detta följer en sammanställning av vår förstudie – vi redogör för vad de olika källorna har att 
bidra med till vårt arbete. Detta åtföljs av ett resonemang kring det som framkommit under 
förstudien vilket leder oss till slutsatser och den modell som blir konsekvensen av dessa 
slutsatser.  
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2. Metod 
 
Metodkapitlet presenteras en vetenskaplig positionering och fortsätter sedan med en 
översiktlig beskrivning av metoden i uppsatsen under rubriken tillvägagångssätt. Kapitlet 
innehåller sedan en genomgång av de fyra steg som uppsatsen är upp delad i. Metod avslutas 
sedan med källkritik och en kritisk granskning. 

2.1 Vetenskaplig positionering 
När det gäller det vetenskapliga synsätt vi arbetar med bör detta snarast kunna klassas som ett 
hermeneutiskt sådant6. Grundtanken inom hermeneutiken är att man alltid förstår någonting 
mot bakgrund av andra förutsättningar. Då vår undersökning försöker att förstå vilka de 
premisser/förutsättningar som ligger till grund för att anlita en mellanhand, anser vi att detta 
kopplar direkt till förståelsekonceptet. Vi grundar uppsatsen på den kunskap som vi anskaffar 
oss under vägen för att sedan söka förståelse för vilka premisser som är relevanta. Men man 
beaktar aldrig världen förutsättningslöst, utan har alltid med sig någonting in i processen. Det 
finns en uppsjö av olika benämningar på denna tysta kunskap7 som envar har med sig in i 
processen, en populär sådan är fördom som idag har fått en oförtjänt negativ klang i ljuset av 
att det är samma sak som förförståelse. Innebörden av båda begreppen är helt nödvändiga 
villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt – man möter aldrig världen som ett 
blankt blad utan vissa förutsättningar som tas för givna.8 Vi väljer här att arbeta med 
begreppet förförståelse. Detta synsätt bygger alltså på förståelse och tolkning – som arbetet är 
upplagt i denna uppsats strävar vi mot att studera och förstå olika företags val, 
konsekvenserna av dessa val, vad som ligger bakom dessa val, och vad som borde ligga 
bakom dessa val. – Alltså en förståelse av problematiken i att välja eller avstå från att välja en 
mellanhand när ett outsourcingprojekt ska genomföras. Vi är subjektiva när vi tolkar våra 
respondenter, och våra tolkningar tar sin utgångspunkt i vår förförståelse.    

2.1.1 Tillvägagångssätt 
Vi kommer att använda oss av olika kvalitativa metoder för att inhämta information i de olika 
faserna/stegen av uppsatsen. Men för att inte krångla till det allt för mycket så kan vi a priori 
börja med att redogöra för det vi gör: Vi börjar med att skaffa fram empiri som får ligga till 
grund för utvecklingen av vår modell. Modellen utsätts därefter för en prövning, ytterligare 
empiri, vilket leder fram till att vi drar tillbaka modellen och omarbeta densamma till vad som 
sedan blir resultatet från undersökningen. Vi är som nämns ovan förståelseinriktade i den 
mening att vi vill skapa förståelse för de underliggande beslutsprocesser som ligger bakom 
beslutet att outsourca. Genom att skapa och analysera denna förståelse strävar vi efter att 
beskriva processerna genom att klä desamma i ord. Vad det handlar om är alltså att bygga upp 
en förståelse för de olika aspekter som studeras. Vi använder således inte teorin att pröva våra 
slutsatser mot. Denna förståelseinriktade ansats genomsyrar hela arbetet.  
 
Processen i vårt arbete kan ses som fyra steg mellan start och mål. Dessa steg är i kan 
illustreras som modellen nedan: 

 

                                                 
6 Areskog, P & Magnusson, N Outsourcing av industriell produktion s.4, C-uppsats SU, 2005 
7 Gilje, N & Grimen, H Samhällsvetenskapens förutsättningar s.183, Daidalos, 2002 
8 Ibid. 



 

 10

 
 
Figur 2 Uppsatsprocessen (källa: egen) 

2.1.2 Första steget 
I det första steget kommer vi att använda oss av två metoder för att ta fram den första empirin: 
dels litteraturstudie och dels en intervjuundersökning. I litteraturstudien arbetar vi med 
sekundärkällor. Vi anser det därför vara viktigt att belysa samma fenomen genom olika källor 
för att inte få en allt för ensidig bild, där av vår intervju. Vi strävar alltså mot att nå fram till 
slutsatser som skulle kunna dras av vem som helst när helst denne studerade samma fråga. 

2.1.2.1 Litteraturstudien  
”En litteraturstudie innebär att vetenskaplig litteratur granskas och analyseras, för att sedan 
ligga till grund för ‘nya’ slutsatser.”9 – Vad detta rent praktiskt innebär i detta fall för 
förstudien är att vi gör en genomgång av lämplig litteratur, från vilken de sedan kan dra 
slutsatser kring vad som är utmärkande för den problematik som vanligtvis är förenad med 
outsourcing. Denna litteraturstudie är på ett sätt endast ett av två lager på samma lök. Det 
andra lagret blir det faktum att avsnittet i praktiken är identisk med det som brukar kallas 
”aktuellt forskningsläge”. Det är under denna rubrik som skribenterna slår upp läger för sin 
egen undersökning genom en diskussion kring tidigare relevant forskning. Den litteratur som 
vi använder oss av är sådan litteratur som återfinns som återkommande inslag i olika 
uppsatser kring snarlika ämnen. I någon mån kan formuleringen ”litteraturstudie” te sig 
aningen föråldrad eftersom en inte obetydlig del av materialet har hämtats från artiklar på 
Internet. Dessa artiklar behandlas dock på samma sätt som om de vore litteratur. Även om 
källförteckningen i nämnda fall givetvis avslöjar hur det verkligen förhåller sig. När det gäller 
formuleringen vetenskaplig litteratur i definitionen av vad en litteraturstudie ska innehålla, 
kan vi bara konstatera att det material som vi har hittat på Internet knappast har genomgått en 
prövning beträffande dess vetenskaplighet, däremot verkar de vara sprungna ur beprövad 
erfarenhet. – Faktum är att det aktuella forskningsläget inom just detta specifika område 
verkar vara relativt magert. Vårt urval av litteratur har i det aktuella fallet dels skötts genom 

                                                 
9 http://www.hb.se/vhb/student/programinfo/upps_riktl.pdf (060402) 
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vad som närmast liknar ett så kallat snöbollsurval – där vår intervjuperson har tipsat om 
ändamålsenlig litteratur, samt genom sökande på Internet, där de högst rankade träffarna har 
blivit föremål för granskning: sökorden som har används har då varit: Outsourcing, 
mellanhand, Morgan & Chambers 

2.1.2.2 Intervjuundersökning 
Den version av en intervjuundersökning som vi föreställer sig är mest lämpad i detta 
sammanhang är en halvstrukturerad10 intervju. Anledningen till detta är det som ofta anges 
som fördelen med en kvalitativ intervju, alltså den stora öppenheten med kvalitativa 
forskningsintervjuer. Eftersom vi ännu i förstudien har begränsade kunskaper inom ämnet 
outsourcing, kommer de vara betjänta av detta upplägg eftersom användningen av 
halvstrukturerade intervjuer innebär att man arbetar med öppna frågor. Respondenten lämnas 
utrymme att prata om sådana saker som densamme upplever vara relevanta i förhållande till 
vad vi hoppas på att koka ner respondentens kunskaper inom området till. Man kan kalla det 
för en flexibilitet som ger intervjuaren möjlighet att göra många överväganden i stundens 
hetta. Steinar Kvale beskriver den halvstrukturerade intervjun i sin bok Den kvalitativa 
forskningsintervjun på följande sätt ”den omfattar en rad teman och förslag på relevanta 
frågor. Men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form 
och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från den 
intervjuade.”11 
I förstudien följer vi just ovanstående upplägg i det att vi förklarar den problematik som vi 
arbetar med för respondenten, vilket sätter in honom i ett sammanhang. Utifrån detta ställer vi 
frågor som dels bidrar till att öka vår förståelse för ämnet samtidigt som det ger oss en del 
svar på varför det är fördelaktigt att anlita en mellanhand. Sammantaget korresponderar 
resultatet från intervjuundersökningen väl med det första av våra syften, alltså att kartlägga 
outsourcingprocessen. 

2.1.2.3 Intervjuerna i praktiken 
Då uppsatsen består av en två undersökningar med intervjuer, tänkte vi redogöra för hur dessa 
gick till.  
 
Förstudie 
Intervjun med Stefan Olowsson gick under bekvämlighets urvalet, då det är en av författarnas 
far. Intervjun tog plats i respondentens hem i Solna och en diktafon användes vid intervjun. 
Intervjun på gick i en timme och var väldigt öppen intervjun skedde i huvudsak en av 
författarna. Vi återkom till Stefan via telefon då det var något som vi inte förstod. 
 
Expertgrupp 
I vårt urval av vår expertgrupp har vi försökt att täcka upp alla delar i outsourcingprocessen. 
Genom att ha alla parter inom processen täcker vi upp för olika synsätt. Urvals premisserna 
har skett genom det så kallade ”snöbollsurvalet”, som innebär att personer vi fått kontakt med, 
som Stefan Olowsson, tipsar oss om andra potentiella intervjuobjekt. Detta ledde oss vidare 
till andra personer som i sin tur gav oss ytterligare tips. Vi har under vår prövning av 
modellen intervjuat två personer muntligen och tre personer per mail.  
Per Häggdahl på Mandator och Anna Ahlström på EDB var de muntliga intervjuerna och 
skedde i Pers fall på ett café och i Annas fall på hennes kontor i Frösunda. Dessa val har varit 
deras egna då vi inte ville påverka deras redan stressiga schema. Dessa intervjuer tog mellan 

                                                 
10 Kvale, S Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 1997 s.81  
11 Ibid s.117 
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40 – 60 min per intervju och båda författarna deltog aktivt i intervjun. Under dessa 
utfrågningar användes en diktafon för att undvika missförstånd.  Direkt efter intervjuerna 
sammanställdes informationen, detta för att vi ville ha intervjun färskt i minnet. De tre andra 
intervjuerna gjordes via mail, då respondenterna inte ansåg att de hade tid att intervjuas 
ansikte mot ansikte. Detta utgjorde inte ett problem då vi ansåg att intervjuerna ofta flöt ut i 
andra diskussioner inom outsourcing. I mail frågorna fick vi ofta korta och precisa svar och 
hade vi några ytterligare frågor kunde vi maila tillbaka. Alla respondenter har fått frågorna i 
förhand för att kunna förbereda sig (bilaga 2). Vi ändrade vår inledande text i dessa frågor 
beroende på vilken part som det skickades till.  

2.1.3 Andra steget 
I det andra steget ska vi som tidigare angivits utveckla sin modell som sammanfattar de olika 
problem som vanligtvis måste övervinnas i en outsourcingprocess. I så mån utgör inte detta en 
metod för att samla in empiri, men väl en metod för bearbetning av densamma. Frågan här är 
alltså hur materialet kommer att bearbetas. Svaret på frågan är komparation, som är ett 
grundläggande vetenskapligt arbetssätt12. Max Weber är ett exempel på framstående personer 
som har arbetat mycket med den komparativa metoden. Detta gjorde han när han tog fram 
sina ”idealtyper” som utgörs av modeller vilka sammanfattat har tagits ur empiriska 
företeelser. För den innevarande undersökningen kommer valet av en komparativ metod 
innebära två saker: För det ena kan vi använda empirin för att skapa vår modell för vilka 
problem som normalt måste övervinnas i outsourcingprocessen. Genom att jämföra de olika 
källorna som litteraturen respektive intervjuerna innebär kommer vi fram till gemensamma 
nämnare – där litteraturen och intervjun bekräftar varandras utsagor. För det andra får vi 
samtidigt en bild av hur pass hög reliabilitet som vi har i vår empiri. Om mycket av de olika 
materialen pekar åt samma håll, kan man kanske hålla det för troligt att reliabiliteten är högre 
än om intervjun inte på något sätt bekräftar det som står i litteraturen – utan enbart utgör ett 
komplement. 

2.1.4 Tredje steget 
Det tredje steget i vår undersökning innebär en prövning av den framtagna modellen, under 
rubriken empiri. Denna prövning sker i form av experters kritiska ögon och litteraturens 
ståndpunkter i samma ämne. Vi har sökt experter inom alla delar av processen för att få en så 
mångfacetterad kritik som möjligt. Urvalet har till en början skett i form av ett snöbollsurval 
där vår respondent under förstudien Stefan Olowsson tipsade om lämpliga respondenter. 
Sedan har vi sökt kontaktat mer väletablerade företag inom outsourcingbranchen, detta för att 
vi anser att den kunskap vi söker är svår att finna i mindre företag. Urvalet har haft 
egenskaper som passar in i bekvämlighetsurvalet, där vi intervjuar dem som har tid för oss. 
Under intervjuerna kommer respondenterna att ta ställning till om det som har utvecklats i 
modellen stämmer in med deras respektive specifika erfarenheter av de problem som 
outsourcingprocessen kan vara behäftad med. De sekundära källorna Internet och litteratur 
används även de som bollplank för vår modell och ska ge oss ytterligare anledningar till att 
revidera våran prototyp. När åsikter och andra uppfattningar har tolkas, reviderar vi modellen 
och får fram en omarbetad modell i steg 4. Den har då gått igenom experternas stålbad och 
dess verklighets förankring bör vara stärkt. Vi har även här använt oss av en halvstrukturerad 
intervju form då en stor öppenhet är att föredra då vi inte vill påverka respondentens svar i 
någon riktning. All sorts kritik är till hjälp då vi vill underbygga våran modell så mycket det 
bara går. Därför är öppenhet viktigt under dessa intervjuer. 
 

                                                 
12 Dahlgren och Florén Fråga det förflutna. Studentlitteratur 1996 s.195 



 

 13

2.1.5 Fjärde steget 
Det fjärde och slutliga steget innebär att vi presenterar en reviderad modell. Denna modell ska 
då kunna framställa de premisser som är viktigast när ett företag begrundar att anlita en 
mellanhand. I detta steg har vi då tagit hänsyn till respondenternas åsikter och kommentarer, 
samt använt sekundära källor som bollplank. Allt för att modellen ska ha så stor bärkraft som 
möjligt.  

2.2 Källkritik 
Thorsten Thurén har skrivit boken källkritik13 som vi har utgått ifrån när vi beaktat våra källor 
kritiskt. I boken ställer han upp ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att en källa ska 
anses tillförlitlig. Några av dessa kriterier anges här nedan och är relevanta i vårt fall. 
 
Beroende: Hur förhåller sig källan/berättaren till själva händelsen? Är det någonting 
självupplevt eller återberättas det i kanske andra eller tredje hand? Vilket förhållande har 
berättaren/berättelsen i förhållande till den händelse som berättas om?  
 
Tendens: Finns någon anledning att misstänka att berättaren ljuger eller på annat sätt har 
förvanskat uppgifterna? Har detta i så fall skett medvetet eller omedvetet? Vad kan ha 
påverkat? Intressant i detta sammanhang är också när källan/texten har tillkommit och i vilket 
sammanhang, samt – naturligtvis – i vilket syfte den sedan återberättas. 
 
När det gäller det kriterium som benämns för tendens måste vi givetvis vara uppmärksamma 
på det. En av källorna i förstudien utgörs av den ene författarens far så ska man kanske tänka 
på att denna källa kan vara väl tillmötesgående och kanske lämna de svar som efterfrågas. 
Eller rättare sagt de svar som respondenten i detta fall upplever skulle gagna oss i vårt arbete. 
Även kriteriet beroende kan bli aktuellt att beakta i detta arbete. Eftersom respondenten i 
intervjun även har just outsourcing som sin arbetsuppgift inom ramen för sin egen firma kan 
man tänka sig att betydelsen av en mellanhand kommer att betonas – eftersom respondenten 
givetvis hellre vill framstå som ett nödvändigt mellanled, snarare än någonting annat. 
 
När det gäller litteraturen är den givetvis skriven för en publik, och vi måste för egen del ha 
funderat en del över den framtida försäljningen. Detta är kanske ingenting som ska 
underskattas – risken att man har försökt krama vassle ur en sten; någonting som även detta 
gott och väl kan bidra till att riskerna överdrivs och betonas för hårt, för att på så vis lämna 
läsaren med känslan att boken har varit väldigt givande. Trots att den de facto inte bidragit 
med mycket annat än att i ett första steg injaga fruktan i läsaren, och i ett andra steg lugna 
densamme. 
 
När vår modell i ett första steg är framtagen och ska prövas mot verkligheten måste vi även 
här vara uppmärksamma på Tendens och Beroende. Vi bör här, så långt som möjligt, försöka 
ange vilket förhållande respondenterna har till själva händelsen. När det gäller Tendens är det 
kanske tänkbart att de olika företagsrepresentanterna som intervjuas upplever att det är lite 
onödigt att betona de problem som man upplevde i processen. Snarare brukar företagen 
kanske sällan vara sena med att understryka sin egen förträfflighet i motgångar. 

2.3 Självkritik 
När man uppmärksammar de respondenter som har fått agera experter i den här uppsatsen kan 
man alltid fråga om de kan ses som språkrör för en betydande del av den kompetens som 
                                                 
13 Thurén,T (2005). Källkritik. Liber AB: Stockholm 
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finns inom området. Varför skulle dessa kunna ge validitet till vår modell? Detta är något som 
är svårt att svara på men genom vår förstudie där vi intervjuade Stefan Olowsson har vi 
genom honom fått ledtrådar om vilka som innehar kunskap i de frågor vi sökte svar på. Detta 
kallas snöbollseffekten, då man får upplysning angående andra informationskällor från en 
respondent. Genom snöbollseffekten har vi fått kontakt med ett antal personer som har 
erfarenhet av outsourcing, genom denna erfarenhet anser vi att de kan bidra till vår 
undersökning. Även det faktum att de har nått en någorlunda hög position inom arbetslivet 
kan kanske ses som ett kvitto på deras kunskap. Oavsett vilka kvalifikationer som krävs för att 
få titulera sig expert så väljer vi här att betrakta dem som en expertgrupp.  
 
Sist men inte minst måste vi se till vår egen situation. Det är givetvis så att vi vill nå fram till 
resultat som på något sätt kan anses vara unika och användbara i ett vidare sammanhang. 
Risken för att vi gör oss skyldiga till tendensiösa uttalanden är därför stor. Att man drar 
slutsatser som gagnar de egna resultaten, snarare än att avförda skensamband som det nonsens 
det faktiskt rör sig om. Ett sätt att försöka undvika detta vore givetvis att löpande försöka 
framföra alternativa tolkningar till de slutsatser som vi drar. Men eftersom ett arbete av den 
här magnituden måste avgränsas ganska hårt beroende på tidsaspekt och formkrav kommer vi 
försöka spara denna självspäkningsprocess till den avslutande diskussionen.   
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3. Förstudie 
 
Detta kapitel innehåller uppsatsens förstudie, där vi söker information om ämnet.  
Outsourcingen ses ur ett antal olika synvinklar för att få en så mångfasetterad förstudie som 
möjligt. Dessa baseras på en beslutsprocess och processen sett ur kundens och 
mellanhandens synvinkel. Kapitlet är uppdelat i intervjustudie och en teoretisk referensram. 
 
Förstudien innehåller de olika angreppssätt som senare kommer att knytas ihop enligt bilden 
nedan för att på så vis nå fram till vår modell. Genom intervjuer och granskning av relevant 
litteratur så försöker vi skapa denna modell. Denna förstudie baserar sig på en litteraturstudie 
som finns under rubriken teoretisk referensram och en intervjuundersökning. För att särskilja 
dessa har vi markerat dem i olika färger.   
 

 
Figur 3 Förstudie (källa: egen) 
 

3.1 Intervjustudie 

3.1.1 Intervju med Capstan Sourcing Management 
Respondenten i denna intervju Stefan Olowsson är grundare av Capstan Sourcing 
Management14. Capstan grundades 2002 och deras affärsidé är att agera som en mellanhand 
inom olika outsourcingsförfaranden. Intervjun genomfördes 2006-03-20 och ska visa en 
modell över en typisk outsourcingprocess. Deras modell går under benämningen ”Activities 
                                                 
14 Intervju, Stefan Olowsson, 2006-03-20 
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and Milestones”, den visar de olika skeden i en outsourcingsaffär. Modellen (Modell 1) ligger 
som bilaga. 
 
Enligt Stefan Olowsson börjar processen med att ett företag t.ex. vill sänka sina kostnader, 
genom att outsourca delar av sin verksamhet. När man bestämt sig att outsourca, kan man 
antingen sköta outsourcingen internt, eller anlita en mellanhand för att få hjälp med 
processen. Den största anledningen till att man kontaktar en mellanhand är enligt Stefan 
Olowsson att erfarenheten och kompetensen inte finns inom företaget. Detta är naturligt då en 
outsourcingprocess inte genomförs så ofta. Det är här mellanhänder som Capstan, som utför 
en analys av vad du kan och bör outsourca, samt vilket företag du ska lägga ut avdelningen 
på, kommer in i bilden.  

3.1.1 Vilka delar ska outsourcas? 
När första fasen är avklarad, att företaget bestämt sig för att outsourca hela eller delar av sin 
verksamhet, tar Capstan över analysen av vad man egentligen kan och bör lägga ut på extern 
leverantör. Det viktigaste arbetet här är att hitta företagets kärnverksamhet. Capstan Sourcing  
Management har tagit fram en modell över hur förfarandet kan gå till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Vad ska outsourcas? ( Källa: Stefan Olowsson, 060320 ) 
 
Här delar man upp företagets olika delar efter hur stor strategisk betydelse de har och hur 
kundanpassade de är. Service 3 och 4 är standardtjänster, det kan vara allt ifrån vaktmästare 
till städning, sådana tjänster som egentligen inte är av särskild betydelse i strategisk mening 
eller ur kundsynpunkt. De anställda behöver inte ha särskild kännedom om företaget. Sådana 
tjänster kan lätt läggas ut på extern leverantör, då man här är långt ifrån kärnkompetensen. 
  
Nästa steg är de anpassade tjänsterna, där Service 2 ligger. Här är det lite känsligare för 
huruvida man ska outsourca eller ej. Exempel på tjänster i det här stadiet, kan vara 
telefonsupport eller fältförsäljare. Dessa är högt kundanpassade, de anställda måste ha stor 
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kännedom om företaget, men den strategiska betydelsen kan diskuteras. Att lägga ut detta på 
entreprenad, kan vara förenat med risker. Särskilt viktigt när det gäller försäljare, då 
styrnings- och kontrollproblem kan uppstå. I det här läget, är det mer relevant att ha en 
genomgående undersökning och diskussion om eventuell outsourcing, än vad fallet är för 
standardtjänsterna.  
 
Det högsta steget i modellen är de unika tjänsterna, Service 1. Det är här man hittar de tjänster 
som i högsta grad är av strategisk betydelse och mycket kundanpassade. Dessa tjänster är unik 
kompetens för företaget och därför de som definieras som kärnkompetensen, företagets vitala 
del. Dessa delar bör inte outsourcas enligt Stefan Olowsson då de kan skada företag.  

3.1.2 Service Portfolio, Analysis and Streamlining 
Genom att besluta sig för t.ex. att det är just dessa standardtjänster, service 3 och 4, som ska 
läggas ut på extern leverantör, inleds första fasen i Capstans processmodell. Detta första steg 
kallas Service Portfolio, Analysis and Streamlining.  
Stefan Olowsson berättar att modellen utgår ifrån kostnadsreduceringssynsättet, vilket gör att 
det första steget är att dela upp verksamheten i olika servicekomponenter för att allokera 
kostnaderna till desamma. Tillsammans bildar de vad företaget benämner en Service 
Portfolio, eller Servicekatalog. Komponenterna består av olika aktiviteter som till exempel 
servrar, helpdesks och andra kommunikationsavdelningar. Uppdelningen görs för att man 
lättare ska kunna allokera olika kostnader, till de olika komponenterna. Man är ute efter att se 
vilka aktiviteter som är de största kostnadsbärarna och därför kan bli mål för outsourcing. När 
Capstan sedan lokaliserat dessa kostnadsbärare, börjar man analysera dem. De komponenter 
dit man allokerat de största kostnaderna, delas upp i huvud- och underkategorier. Om till 
exempel det är kundens helpdesk som är föremål för granskning, kan man dela upp denna i 
underkategorierna telefonsupport, beställningar, information, felanmälan och felrapportering. 
Gäller det serverkomponenten, kan exempel på underkategorier vara övervakning, 
prestandahantering, driftshantering och konfiguration.  
 
Det Capstan som mellanhand intresserar sig mest för, vid sidan av kostnadsreduceringen, är 
effektiviseringsproblematiken. I analysen av de avdelningar som kan komma att bli 
outsourcade, räknar man därför fram och analyserar komponenternas volymparametrar. Olika 
volymparametrar kan till exempel vara antal anställda, antal samtal/timme, typ av samtal och 
problemlösningsprocent. Dessa parametrar räknas fram för att man ska kunna se huruvida det 
finns problem med effektiviteten eller ej. Det är även med hjälp av dessa, som man utformar 
de så kallade Service Level Agreements, eller Tjänstenivåavtal. Dessa anger vilken 
kvalitetsnivå avtalet med leverantören ska vara på, till exempel krav på speciella öppettider 
eller att alla som ringer ska få svar. Oftast är kostnads- och effektivitetsproblemen 
sammankopplade. Dålig effektivitet är i många fall skälet till de höga kostnaderna.  
 

”Om telefonsupporten tar emot, säg 2,5 samtal i timmen, 
samtidigt som den genomsnittliga samtalstiden är 5 minuter, hör 
ni ju själva att detta företag har ett effektivitetsproblem. Vad gör 
dem anställda resten av tiden?”.  

 
Stefan Olowsson illustrerar här ett vanligt effektivitetsproblem och ställer sig frågan ”Kan 
man förbättra effektiviteten på något sätt?”. 
 
Svaret på den frågan kommer av att Capstan drar slutsatser av den analys man gjort. Man 
presenterar sedan olika lösningsalternativ för sin kund och här poängterar Stefan Olowsson att 
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förslagen inte behöver leda till att delarna faktiskt outsourcas. En del underkategorier kanske 
är mål för effektivitetshöjning och ”felet” avhjälps enbart genom detta. Att till exempel 
minska personalen på telefonsupporten (se exemplet ovan), skulle kunna leda till en mer 
effektiv tidsanvändning utan att outsourcing behövs. Här måste man analysera och jämföra 
volymparametrarna med marknadens olika snitt, för att kunna bedöma huruvida man bör 
lägga ut avdelningen eller bara rationalisera och behålla den. 

3.1.3 Tjänsteportföljen och SLA 
Tjänsteportföljen är de verkliga tjänsterna ett företag tillhandahåller och erbjuder sina kunder. 
Det kan till exempel vara ett datorpaket till en privatperson eller ett helt datasystem till ett 
företag. Stefan Olowsson talar här om tjänstepaket. Ett tjänstepaket består av en eller flera 
utvalda komponenter i servicekatalogen och det är helt oberoende av huruvida 
servicekomponenterna är outsourcade eller ej. En enskild person behöver förmodligen inte 
komponenten server, men är i behov av en helpdesk med telefonsupport. Samtidigt kan en 
annan kund vara ett större företag där man vill ha en server, men behöver inte ha någon 
helpdesk då man har expertkompetensen inom det egna företaget. Varje specifikt paket har 
således varierande komponentbehov och det är här man lägger grunden till de så kallade 
Service Level Agreements, eller Tjänstenivåavtalen. Man studerar vilka komponenter en kund 
använder sig av och hur mycket han använder dem. På detta sätt får Capstan en uppfattning 
om vilka krav man ska ställa på den framtida leverantören. Man sätter upp olika 
kvalitetsnivåer som man förväntar sig att leverantören ska uppfylla. Exempel på sådana 
nivåavtal kan vara att telefonsupporten ska vara öppen dygnet runt, att personalen ska klara av 
att lösa minst 90 % av frågorna eller att man ska ha en svarsfrekvens på 99,5 %. 

3.1.4 Governance model 
Utifrån ovanstående information, sammanställer Capstan en så kallad Governance model. Det 
är en modell som reglerar vilken uppföljning och styrning kunden har av leverantörerna. 
Uppföljningen är viktig för att se om tjänstenivåavtalen hålls, helt enkelt att leverantören gör 
sitt jobb. Med hjälp av den modellen kan man sedan utvärdera de olika SLA-kraven 
(nivåavtalen), för att kunna se om man behöver omarbeta dessa. Stefan Olowsson tar upp ett 
exempel med en telefonsupport: 
 

”Om vi säger att en telefonsupport för förflyttning av abonnemang har SLA-
kravet att hålla öppet 00-24, men utvärderingen säger att det bara är 12 
personer som ringer dit per natt. Av de 12 är hälften fyllegubbar som ringt 
fel. Då kan man börja fundera på att det kanske är dags att omformulera 
avtalet, så att man istället kanske har öppet 07-22 istället. På så sätt skulle 
man slippa både att ha ett helt nattskift och därför också skära ner 
kostnaderna ganska mycket, samtidigt som man också slipper onödiga 
samtal från fyllegubbarna.” 

 
Att kontrollera om leverantörerna verkligen gör sitt jobb, är en viktig del med outsourcingen. 
Kunden kan inte räkna med att leverantören ändrar sin verksamhet som i exemplet ovan, utan 
att man själv kommer med påtryckningar och visar att det är onödigt att ha tillgänglighet på 
natten. Innan man kan göra allt detta måste man givetvis först hitta en leverantör. 

3.1.5 Leverantörerna 
Det första Capstan gör i det här steget, är att skicka ut en förfrågan till ett antal leverantörer 
om de är intresserade av att ge en offert på det tilltänkta uppdraget. En del leverantörer är inte 
intresserade, men de som är det diskuteras huruvida de skulle vara tänkbara för att ta över just 
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en viss avdelning eller inte. Stefan Olowsson säger att man brukar välja ut ett fåtal, kanske 
bara ett par stycken, och ger dem en så kallad Request for proposal (RFP), vilket helt enkelt 
är en offertförfrågan. När man sedan får offerterna av de potentiella leverantörerna, jämför 
man dessa och utvärderar dem. 
 
När man bestämt sig för vilken leverantör man vill använda, skickar man en så kallad Due 
Dilligence (DD) till den tänkta leverantören. Detta är en genomgång av grundmaterialet av 
själva arbetet, som man vill att leverantören ska göra. Här regleras alla tjänstenivåavtal och 
man går igenom dessa med leverantören, för att verifiera att deras offert håller och att de tagit 
del av och förstått allt. Här ställer även leverantören krav på informationen, DD 
Requirements, så att man kan försäkra sig om att kunden vid ett senare tillfälle inte kan hävda 
misskötning utan grundade belägg. 
 
Till sist, när DD gåtts igenom och verifierats av leverantören, är det dags att sluta ett avtal. 
Förhandlingar inleds och exempel på punkter som behandlas och diskuteras särskilt noga, är 
tjänstenivåavtalen. När båda parter är överens sker vad man kallar för Transition, eller 
övergång, alltså själva övertagandet av verksamheten från kunden till leverantören. Detta sker 
utifrån en given Transition plan, som framställts tidigare. Här slutar också Capstans arbete 
och nu är det upp till kunden att sköta kontroll och styrning av sin leverantör, utifrån den 
Governance model som tidigare framställts. 

3.1.6 Nackdelarna 
För att ge båda sidor av förhållandet mellan en mellanhand och en kund har vi valt att ta upp 
de nackdelar som kan uppstå när man överlåter processen till en extern aktör.  
Till och börja med nämner Stefan Olowsson15 att företag saknar den kunskap som kan 
behövas inför och under en outsourcingprocess. Detta gör att risken för kostsamma misstag 
och felaktiga leverantörer är stor. Detta är alltså en av fördelarna med en mellanhand, men 
vänder man på resonemanget uppstår en nackdel, ett moment 22. Om man tänker att man hyr 
in kompetens som gör jobbet åt en så är allt frid och fröjd, om allt går bra. Men vad händer då 
man ska utföra ytterligare en outsourcingprocess? Man måste återigen ta kontakt med en 
mellanhand för att genomföra processen. Återknyter man till den ursprungliga fördelen 
upptäcker man att man plötsligt har ett beroende förhållande till den externa kompetensen, 
mellanhanden.  
Genomgår företaget en process utan att ta hjälp av en mellanhand kan problem uppstå men 
man kan erhålla värdefull kompetens som man kan ha nytta av i framtida processer. Är man 
medveten om de problem man står inför när man ska genomföra en process inom företaget så 
kan man undvika de värsta fällorna och samtidigt skapa en intern kompetens. Detta kan bli en 
dyr erfarenhet beroende på de misstag som uppstår men i långa loppet kan fördelarna 
överstiga nackdelarna. 
 
Om vi antar att kunden i detta fall inte har genomgått en outsourcingprocess innan finns inte 
kunskapen om den totala kostnaden som uppstår. Detta gör att mellanhänder som oftast har en 
totalbild över liknande processer har ett övertag gentemot kunden. Det är här en asymmetri 
situation uppstår och en mellanhand kan dra nytta av detta. På grund av bristen av erfarenhet 
och kompetens så finns det ingen uppfattning om vad den egentliga kostnaden är för 
outsourcingprocessen och det är då priset för mellanhand kan överstiga desamma. 
 

                                                 
15 Olowsson, Stefan (200306) 
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Ser man till de potentiella leverantörer som man ska outsourca till, uppstår återigen ett 
problem med bristen på kunskap inom företaget som anlitar en mellanhand. Nämligen att 
mellanhanden inte går igenom alla potentiella leverantörer som finns på marknaden. Har då 
mellanhanden en leverantör som man oftast använder kan den kanske inte vara den optimala 
för kunden men bekvämast för mellanhanden. En sorts jäv uppstår som är svår att undvika om 
kunden inte kräver att vara delaktig i alla offerter som tas emot och är insatt i fördelarna inom 
varje offert. Inom större outsourcing affärer som drar till sig många offerter kan lobby 
verksamhet uppstå och om mellanhanden då har ansvar för val av leverantör kan kunden 
hamna med en mindre kvalificerad leverantör. 
 
Något som många inte tänker på är att en outsourcingprocess oftast slutar med att kunden och 
leverantören ingår i ett långt samarbetsförhållande. Man blir oftast bunden till leverantören 
under en lång tid och om då samarbetet är dåligt kan de positiva orsakerna som låg till grund 
för valet av att outsourca försvinna. Genom att låta en mellanhand genomföra processen tas 
det inte hänsyn till de olika kulturerna som finns inom de olika bolagen. Detta kan påverka 
samarbetet och hela poängen med outsourcing försvinner eller slutar med en större förlust en 
man hade innan.     
 
När man fattar beslutet att kontakta en mellanhand sker en offert förfrågan till olika företag. 
När man sedan valt samarbetspartner uppstår frågan, har de all kompetens som vi efterfrågar? 
Detta är något som kan vara självklart när man ställer upp de krav en mellanhand ska ha. Men 
syftet med en mellanhand är oftast att kunskapen inte finns i företaget angående outsourcing, 
att kunna välja mellanhand kan vara svårt, då en process består av många olika 
kompetensområden så som organisation, juridik och förhandlingar. Detta gör att man kan få 
en mer kostnad om mellanhanden inte vill ta på sig den juridiska delen. Detta problem är 
något som gör att man måste sätta in sig i arbetet när syftet med en mellanhand egentligen är 
att man inte vill eller har tid till det. 

3.2 Teoretisk referensram 

3.2.1 ”Outsourcing av IT-tjänster”  
I denna del har vi gjort en genomgång av litteratur som är relevant för oss. Fokus har särskilt 
legat på det som bidrar till att vi kan utveckla en modell.   
 
Den genomsnittliga outsourcingprocessen för ett företag som avser att genomföra det själv 
följer en fastställd ram som enligt författarna till outsourcing av IT-tjänster16 består av ett 
antal punkter. Dessa punkter ska ses som rubriker som innehåller ytterligare nivåer. De anser 
att man ska se på dessa punkter så som en checklista. 
 

- Betrakta outsourcingen som ett stort förändringsprojekt.  
- Utgå från syftet med outsourcingen. 
- Formulera tydliga och mätbara mål för outsourcingen. 
- Kommunicera målen till alla berörda. 
- Informera tydligt, direkt och kontinuerligt om den förestående förändringen. 
- Klargör personliga konsekvenser. 
- Involvera så långt det går berörda medarbetare. 
- Genomför outsourcingen i hög takt och med stort engagemang. 
- Specificera vad leverantören förväntas leverera. 

                                                 
16 Augustson och Bergstedt Sten, Outsourcing av IT-tjänster. Industrilitteratur 1999 
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- Bygg upp en organisation som har direktkontakt med leverantören och som säkrar 
att organisationen får det man betalar för. 

- Var villig att betala för tjänsterna. Det är meningslöst att kräva något som 
leverantören inte har råd att leverera. 

- Etablera forum för samarbete och kommunikation på flera nivåer. 
- Vårda relationen med leverantören  
 

Vi kommer nedan att gå igenom denna checklista steg för steg. Detta för att öka förståelsen 
för läsaren men även för att kunna analysera dessa i steg tre.  

Stort förändringsprojekt 
Att outsourca en verksamhet bör ses som en stor händelse inom företag, om man bortser från 
detta så kan man påverka det engagemang som eftersträvas. Men de påverkar även dem som 
berörs av denna process och det kan vara negativt om ledningen inte anser det som en stor 
händelse.  

Analysera nuläget 
Bedöm hur verksamheten fungerar idag, Klargör anledningarna varför man outsourcar, detta 
är relevant då man hela tiden ska ha syftet i bakgrund under processen. 

Skissera framtiden 
Formulera tydliga mål med processen, det ska vara av den art att man ska uppfatta om målen 
uppfyllts eller ej. Här är det viktigt att alla som är påverkade vet vilka målen är, detta 
inkluderar personal men även leverantörer, då det är dem som ska stå för tjänsten i framtiden. 

Planera och förbereda 
Nu är det dags att formulera hur man ska nå de mål man satt upp. Dessa bör planeras med 
leverantören och den berörda personalen. Detta är ett kostsamt arbete både i tid och pengar då 
man måste involvera alla dem som ska ha kontakt med leverantörer och men även skapa nya 
rutiner. 

Implementera outsourcingen 
Det är nu man genomför själva överföringen som kan bestå av exempelvis mjukvaror 
och/eller personal. Det är här en dålig förberedelse kan få sitt genomslag, personal som slutar, 
program som inte fungerar hos leverantören osv. Verksamheten har oftast en låg effektivitet 
under starten då man ska etablera nya rutiner och lösa eventuella missförstånd mellan kund 
och leverantör. Har man genomfört ett grundligt förarbete minskar introduktionstiden och 
misstagen. Sedan gäller det att sköta om förhållandet med sin leverantör då denne ansvarar för 
en del av företagets verksamhet. 
 
En grundförutsättning för att lyckas med en process är att det finns ett förtroende för 
motparten. Förtroendet baserar sig till stor del i en outsourcingprocess på motpartens 
kompetens. En andra grundförutsättning är att det finns ett engagemang från båda parter. En 
outsourcing är ett partnerskap och inget man beställer eller köper från någon. Dessa 
förutsättningar genomför man genom att kommunicera, helst på så många nivåer som möjligt. 
Allt för att skapa förutsättning för ett bra samarbete.  
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3.2.2 Beslutsmodell  
Ett verk som vi har utgått ifrån i vår förstudie är Magnus Lagerkvists Beslutseffektivitet17 . 
Arbetet med den modell som vi avser att ta fram här kretsar i slutändan kring en hård kärna 
som kan anses vara en beslutsmodell. Utgångspunkten bör rimligtvis vara att få klart för sig 
vad ett beslut innebär – trots att frågan kan vara banal är den ändå oundviklig för vår fortsatta 
resa. Beslut innebär att man bestämmer sig för någonting. Det är dock vanligt att beslut fattas 
utifrån ett begränsat synsätt med avseende på tillgängliga alternativ, och att analysen av de 
olika alternativ som står till buds, samt deras konsekvenser är begränsade. Man kan säga att 
beslutssituationen identifieras för sent, eller inte alls enligt Lagerkvist. Enligt hans 
uppfattning måste beslutet delas upp i en process, där alla olika steg är lika viktiga för att 
uppnå det önskvärda resultatet. 
Lagerkvist18 anger sju steg till antalet, dessa följer nedan: 
 

1. Initiera: Det är viktigt att initiera ett beslut på ett tidigt stadium. Detta ska man 
göra för att timingen ska bli riktig. I en stor organisation så är möjligheten för 
ledningen begränsad när det gäller att se förändringar i företaget. Folk som står 
mitt i organisationen däremot har ofta en ganska bra överblick. Lagerkvist skriver 
att detta är någonting som konsulter i mångt och mycket lever av – då de ofta är 
ganska duktiga på att skapa sig en bild av hur situationen ser ut. 

2. Förberedelse: När en fråga initieras måste den förberedas – det ska gå snabbt och 
smidigt, och snarast ske genom automatik. Viktigt i detta stycke är att man kan 
verbalisera sina tankar, samt strukturera och analysera konsekvenserna av 
desamma. 

3. Processa: Även om analysprocessen är svår så är det viktigt att man identifierar 
alternativen, och analyserar dessa väl. Det är också viktigt att alla som berörs 
involveras i processen. Även om detta i praktiken innebär en kort information på 
sammanträden. Syftet är att förankra analysalternativen; vilket är nödvändigt för 
att nå en effektiv implementering.   

4. Godkänna: Man måste ha folk som är formellt ansvariga för de olika delar som 
beslutet omfattar, och låta dessa godkänna beslutsförslaget. Det kan i dessa fall 
exempelvis röra sig om juridiska funktioner. Det handlar om att få självklarheter 
att fungera.  

5. Besluta: Om allting fram till detta har skett ändamålsenligt – och således givet att 
man har ett bra beslutsunderlag - så är beslutet ofta den lättare biten i processen. 

6. Implementering: Denna del är aldrig lätt; men återigen är det så att om allting fram 
till detta skötts på rätt sätt så vet man åtminstone hur man ska hantera de problem 
som uppstår. 

7. Följa upp: Denna del fungerar enligt Lagerkvist ganska dåligt, varför han förordar 
ett systematiskt ansvar. Särskilt med avseende på den kvalitativa uppföljningen, då 
det är vanligt att folk som berörs har en uppfattning kring huruvida ett beslut har 
genomförts.  

 
I nedanstående modell sammanfattas vilka olika avdelningar inom företaget som har 
ansvaret, i de flesta fallen gemensamt med andra, för att de olika delarna av processen 
hanteras på det sätt som är önskvärt:  
 

 

                                                 
17 Lagerkvist, M Beslutseffektivitet. Den fjärde rationaliseringsrevolutionen. Ekerlids Förlag 1996 
18 Ibid. 
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Funktion/Moment VD Ledningsgrupp Divisionschef Staber Enhetschefer Arbetsledare Operatörer

Initiera X X X X X X X 

Förbereda     X X X X   

Processa X   X   X X   

Godkänna   X   X     X 

Besluta X   X   X     

Implementera     X   X X X 

Följa upp X   X X X X X 

 Figur 5. Beslutsprocessen (källa: Lagerkvist 1996 s.21) 

Som synes utgår Lagerkvist från att företaget innehåller ett stort antal nivåer och avdelningar. 
Det torde dock inte bjuda läsaren något större motstånd att skära ut exempelvis Divisionschef 
och stab ur tabellen, i den mån dessa saknas i den aktuella organisationen.  

3.2.3  Morgan Chambers  
Ytterligare en källa som har givit oss vägledning är det material som finns publicerat på 
Morgan Chambers hemsida19. Det material som är publicerat anger fördelar med att anlita just 
Morgan Chamber som är en mellanhand inom outsourcing. Morgan Chambers anser att de 
viktigaste fördelarna är mellanhandens oberoende kombinerat med dess stora erfarenhet. 
Även att deras kunskapsbank utgör en ovärderlig tillgång för det företag som ska outsourca. 
Det finns aspekter som inte har framkommit i det tidigare materialet – en fördel som kallas 
”ingen upplärningskurva” och en som kallas ”undvikande av kostsamma misstag” någonting 
som förmodligen går hand i hand enligt ett s.k. ”trial and error” tänkande. Dock är detta i sin 
förlängning egentligen bara en aspekt av de fördelar som det innebär att ha stor erfarenhet 
inom området. Bland de mer väsentliga aspekterna kan man dock läsa att: Det är ett välkänt 
faktum att många outsourcingaffärer misslyckas på grund av brister inom ”Supply 
Management” som står för hantering av leverantörer. Kritiken riktas till såväl kunder som 
leverantörer eftersom dessa ofta saknar metoder och processer för att säkra en god utveckling 
på ett positivt sätt utan konfrontationer mellan parterna. Morgan Chambers uppgift är att 
åstadkomma bästa värde för kund och leverantör under kontraktstiden. Morgan Chamber vill 
åstadkomma detta på ett ”positivt” sätt utan konfrontationer mellan parterna och söker svar på 
följande frågor: 
 

1. Strategi: är affären i linje med affärssidans behov? 
2. Leverans: leder affären till tjänsteproduktion med rätt kvalitet? 
3. Kostnad: ger affären valuta för pengarna? 
4. Kontrakt: är affärens verkliga förutsättningar täckta i avtalet? 
5. Relation: fungerar affärsrelationen på alla nivåer? 

                                                 
19 http://www.morgan-chambers.se (060418) 
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4. Sammanställning förstudie 
 
Det fjärde kapitlet är en sammanställning av förstudien och ska frambringa en egen modell 
som tar fasta i alla tre synvinklar som har redovisats i kapitel tre. Detta sker genom att vi 
utvärderar de vi fått fram i förstudien. Man får här följa utformningen av denna modell 
genom analys av de gemensamma drag som funnits mellan synsätten. Den färdiga modellen 
finnes då naturligt i slutet av detta kapitel.   
 

4.1 Fördelar med att använda mellanhand sett genom beslutsmodell 
Initiering 
Inledningsvis beaktar vi det som anfördes först i förstudien, alltså beslutsmodellen och vilka 
steg som involverar vilka delar av ett företag. Modellen är intressant därför att man bland 
annat, kan försöka utröna vilka av dessa steg som kan hanteras av en mellanhand vid 
outsourcingprocessen. Någonting som givetvis kommer att bidra till att man frigör, eller 
åtminstone avstår från att binda upp motsvarande resurser inom det aktuella företag som skall 
outsourcas. Om man ser på hela den process som ligger bakom, från initiation till uppföljning 
så är det ju fortfarande ofrånkomligt att beslutet måste initieras från ett företagsinternt håll. 
Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att företaget påverkats genom externa påtryckningar – 
men det är ett resonemang som går utanför den här uppsatsen. Samtidigt skulle vi vilja anföra 
tanken att någonting kan initieras på olika nivåer. Det är förvisso företagsledningen som 
kontaktar en mellanhand som kan vara behjälplig. Själva processen när det gäller vad som ska 
göras i organisationen i fråga om outsourcing initieras dock av den mellanhand som anlitas. 
Både Lagerkvist och Olowsson pekar i förstudien på att en person som kommer in i 
organisationen lättare kan knyta ihop företaget på det sätt som sammanfattas i den ”japanska 
modellen”20 där man har ett ”nerifrån och upp perspektiv”. Genom att göra det kan man ställa 
en bättre diagnos över vad som händer i företaget för närvarande.  
 
Förberedelse 
När initieringen har skett så ska frågan förberedas. Det är viktigt att man på ett tydligt sätt kan 
formulera sina tankar, att processen i det närmaste kan ske genom automatik, samt att man 
kan strukturera och analysera desamma. Här kan mellanhanden givetvis vara ett ovärderligt 
inslag. Med erfarenheter av motsvarande processer kan aktören lätt fastställa vad det är för typ 
av hjälp som behövs, och om konsekvensen eventuellt blir att man förlorar kontroll över 
verksamheten. Mellanhanden tar också fram uppgifter om vilka krav företaget ska ha på 
leverantörerna, och sammanställer ett ramverk över vad leverantören ska göra. Samt 
sammanställer uppgifter om hur företaget undviker att dolda kostnader uppkommer. Det är 
även viktigt att sätta upp mål som man har med processen, dessa mål bör vara mätbara då det 
underlättar när man kontrollerar om man uppnått de uppsatta målen. 
 
Processa  
Även om mellanhanden utgör en betydelsefull del i de tidigare avsnitten så är det kanske först 
här som han börjar göra skäl för sin lön. Det är denna del som Lönnkvist refererar till som 
”den svåra” – samtidigt är denna del också av ypperlig vikt. Man skall identifiera de olika 
alternativen som står till buds. Vilka leverantörer som är aktuella; vilka är det som har den 
kompetensen som man efterfrågar, och vilka är det som har stora förestående 

                                                 
20 Giddens, A Sociologi s.330 Studentlitteratur. 2000 
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investeringsbehov. Efter detta begär man in offerter, som man utvärderar med avseende på 
pris och kvalitet. I detta steg är det viktigt att alla som berörs får vara med för att förankra 
analysalternativen; vilket är nödvändigt för att nå en effektiv implementering. En bra grund 
gör att slutresultatet blir så mycket bättre.   
 
Godkänna 
I detta steg ska allt fram till denna punkt godkännas – den leverantören som mellanhanden 
och kunden har valt ut, det formella ansvaret för detta är rimligtvis inte förlagd på 
mellanhanden. Även om denne förmodligen har en rådgivande funktion som det vore helt 
orimligt att inte beakta i motsvarande fall. 
 
Besluta 
När det gäller det formella beslutet så vilar självklart detta på företagsledningen. Detta torde 
dock enbart utgöra en formsak om man har kommit så långt i processen, och behöriga 
beslutsfattare varit informerade redan på ett tidigt stadium. Särskilt i den delen där man har 
varit med och godkänt det aktuella förslaget. 
 
Implementera 
Detta är den andra punkten där Lagerkvist framhåller att genomförandet sällan sker helt 
oproblematiskt men återigen är det så att om allting fram till detta skötts på rätt sätt så vet 
man åtminstone hur man ska hantera de problem som uppstår. Mellanhanden inleder i dessa 
fall förhandlingar med leverantören om ett så kallat SLA – service level agreement, och en 
styrning av leverantören enligt en så kallad Governance model. Vartefter den praktiska 
överföringen sker. Det är här en dålig förberedelse kan få sitt genomslag, genom omotiverade 
anställda, tekniska problem osv. 
 
Följa upp 
När det gäller uppföljningen av beslutet så framhåller Lagerkvist att detta normalt är 
någonting som sköts ganska dåligt – vad vi har förstått i förstudien så är detta inte heller 
någonting som mellanhanden åtar sig att göra normalt sett. Men det Stefan Olowsson nämner 
är att de tillhanda håller en modell som kunden ska följa, kallad Governance Model. Denna 
modell ska underlätta uppföljningen och underlätta kontrollen på att leverantören uppfyller de 
krav som denna har på sig. Författarna till Outsourcing av IT-tjänster påpekar vikten av att 
vårda relationen mellan kunden och leverantören. Detta är något som är av stor vikt då en 
outsourcing är ett långt samarbete och om det inte finns en bra relation mellan dessa så kan 
även den bästa outsourcingprocessen sluta i elände.  
 
Med ovanstående i minne kan vi modifiera Lagerkvists ursprungliga modell för att se vilka 
steg och resurser som företaget kan spara in på genom att använda sig av en mellanhand. Som 
vi minns så innebar de olika stegen olika svårighetsgrader.   
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Funktion/Moment VD Ledningsgrupp Divisionschef Staber Enhetschefer Arbetsledare Operatörer

Initiera X X X X X X X 

Förbereda     X X X X   

Processa X   X   X X   

Godkänna   X   X     X 

Besluta X   X   X     

Implementera     X   X X X 

Följa upp X   X X X X X 
 
Beslutsmodellen Figur 6 ( källa: egen bearbetning utifrån Lagerkvist 1996)  
 
De celler där X har markerats med en avvikande färg är enligt vår bedömning utifrån 
förstudien, där mellanhanden har klivit in och tagit över huvuddelen av ansvaret. Vår 
bedömning grundar sig på tolkningar av vad Stefan Olowsson har svarat i den intervju som 
hållits med honom. Det är dock inte på det viset att vi har låtit respondenten ta ställning direkt 
till den aktuella beslutsmodellen.  
Vi vill också betona att det rör sig om huvuddelen av ansvaret företaget måste givetvis delta 
exempelvis i den del som benämns Processa.  
Enligt vår tolkning så lyfter således mellanhanden en hel del av det som annars hade inneburit 
en belastning för de olika delarna av företaget. Det är framförallt de två posterna Processa 
och Implementera som ger utdelning, eftersom de utgjorde de två tyngsta. 

4.2 Nackdelar 
För att diskutera nackdelarna med mellanhanden måste vi byta perspektiv, ty de delar som 
mellanhanden medverkar i sett genom beslutsmodellen är mer eller mindre statiska. Givet att 
den mellanhand som vi har valt som studieobjekt kan anses utgöra en form av tvärsnitt för vad 
en mellanhand normalt åtar sig att göra. Sammantaget så verkar det ur detta perspektiv som 
om mellanhanden sköter det mesta som är möjligt för en utomstående part – även om man 
givetvis inte kan fatta de formella besluten åt företagsledningen. Nackdelarna uppenbarar sig 
dels om man tänker bort mellanhanden som ett alternativ, i ljuset av detta framträder 
behållningen av att genomföra outsourcingprocessen själv. Även om outsourcing inte är 
någonting som de flesta företag sysslar med till dagligdags så kan man tänka sig, enligt Stefan 
Olowsson21, att de ändå kan vara betjänta av att själva förvärva den kunskap som det innebär 
att kunna projektera och driva ett outsourcingprojekt. Denna kunskap blir naturligtvis en 
biprodukt av det praktiska arbetet med att outsourca en avdelning. Kunskapen kan man 
exempelvis använda i andra delar av koncernen, givet att det är den aktuella formen för 
verksamheten. Ett mindre bolag kanske skulle kunna dra nytta av att utföra projekten åt andra 
– att själv bli en mellanhand som en spin-off effekt på att man rationaliserar bolaget. 
Ytterligare någonting som man måste ta i beaktande är givetvis kostnaden, förvisso kan man 
enligt Stefan Olowsson22 dra slutsatsen att bolaget sparar in en hel del på sin egen 
resursanvändning genom att anlita en mellanhand. Samtidigt så jobbar givetvis inte dessa 
gratis, och kostnaden för vissa bolag – kanske särskilt mindre – behöver inte med 
nödvändighet vara försumbar. Även om outsourcing som koncept ska bidra till att företaget 
sparar pengar, och blir mer effektiva, så finns det givetvis olika vägar att nå det målet. 
Alternativet att göra det själv bör man givetvis tillgripa om man bedömer att den kostnaden 
för den interna resursanvändningen understiger kostnaden att anlita mellanhanden. 
                                                 
21 Olowsson, Stefan (20060306) 
22 Ibid. 
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En aspekt av det mer kvalitativa slaget är frågan om ett bra samarbete. Detta är givetvis 
någonting som är svårt att avgöra på förhand – även om man väljer att sköta outsourcingen 
internt. – I övrigt kan man också dra slutsatsen att stommen för det fungerande samarbetet 
regleras i de avtal som tecknas mellan bolagen. Samtidigt finns det saker som inte kan 
regleras i avtal och som mer är en fråga om perception, detta är kanske en del i samarbetet 
som inte ska underskattas – uppfattningen att leverantören i vissa lägen är beredd att bjuda till 
utöver det som strikt regleras i kontraktet – det outsourcade bolaget kanske exempelvis har en 
topp som man inte kunde förutse. Om man nu plockar tillbaka mellanhanden i ekvationen så 
kan man utvinna ytterligare en del problemställningar – där mellanhanden inte bidrar till att 
processen sköts på ett optimalt sätt. Mellanhanden kan gott och väl vara partisk på ett sådant 
sätt att densamme kan dra vinning ur att värdera en offert som mer förmånlig än en annan 
offert. Eller att helt enkelt underlåta sig att ta in offerter från leverantörer som man vet skulle 
vara mer förmånliga, till förmån för bolag, med vilket mellanhanden har ett hemligt 
mellanhavande. Man kan också fråga sig om mellanhanden har all erforderlig kompetens för 
att hantera ett specifikt projekt. Om leverantören är utlandsbaserad kan det eventuellt vara 
svårt att överblicka alla konsekvenserna med projektet – och mellanhanden som kanske har 
lämnat ett fast pris, vill ogärna dra på sig kostnader utöver de fasta priset.  
Ytterligare en aspekt är det faktum att förhållandena mellan mellanhanden och kunden präglas 
av ett asymmetriskt informationsförhållande. Om kunden inte lagt ner en hel del tid och 
därmed pengar för att undersöka kostnaderna så är dessa givetvis svåra att överblicka – medan 
mellanhanden som har en stor erfarenhet vet vart man kan skrapa av hörn för egen vinnings 
skull – företaget vet ju ändå inte vad processen skulle kosta. Vissa av dessa 
problemställningar som har belysts här närmast kanske inte är att betrakta som överhängande 
risker. Det första exemplet med en partisk mellanhand torde vara ett skolboksexempel 
avseende trolöshet mot huvudman; BrB 10:5 § 
 

”Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för 
någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha 
kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet 
eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar 
huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller 
fängelse i högst två år.”23 

 
Eftersom vi i detta arbete inte siktar på att göra en sammanställning av alla de olika brott som 
en mellanhand kan göra sig skyldig till så kommer vi därför inte att fästa anmärkningsvärd 
vikt vid de risker som är straffbelagda enligt Svensk lagstiftning. Det finns trots allt redan 
utmärkt litteratur som behandlar det ämnet. 
 

4.3 Slutsatser förstudie: Modell 
Sammantaget kan man se vår modell ur olika perspektiv. Det första perspektivet är 
beslutsmodellperspektivet där vi har gjort en granskning av vilka fördelar som kunden kan ha 
av att använda en mellanhand, sett genom en modell för beslutsprocesser. I detta perspektiv 
har man alltså kommit så pass långt i processen att man beaktar de fördelar som 
mellanhanden bidrar till att skapa för den kund som väljer att anlita den aktuella 
mellanhanden. Det andra perspektivet är det problemorienterade, i detta perspektiv har 
kunden ännu inte övergått från att vara ”företag” till att bli ”kund” hos mellanhanden. Det 

                                                 
23 PH Lindholm, et al (red) Svensk Lag 2005 Iustus Förlag 2005 
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ligger alltså kronologiskt tidigare än beslutsmodellperspektivet. I detta perspektiv dryftas de 
fördelar som är upptänkliga när företaget ännu inte gjort det aktiva valet att använda 
mellanhand. Fördelarna visade sig vara flera, och kombinerat bör de inte vara att förakta: 
Framförallt så drar vi slutsatsen att den biprodukt som kunskapen om outsourcing innebär, är 
en tillgång i sig som kan exploateras av företag vars ledning upplever det oproblematiskt att 
skilja ut ytterligare en avdelning inom vilken man kan bedriva verksamhet. Om vi destillerar 
ner våra slutsatser så hårt som det bara går – för att sammanfatta dessa i en mening, så blir 
resultatet att: Summan av fördelarna måste överväga summan av nackdelarna. Summan ska 
vara skriven i svarta siffror och inte röda.  
 
Utifrån detta ska vi korthugget bygga upp vilka de, enligt vår bedömning, realistiska och 
relevanta fördelarna och nackdelarna är. Som läsaren minns så fanns det ursprungligen 
ytterligare ett perspektiv, det som behandlade brister hos mellanhanden i sitt förhållande till 
kunden, och som i vissa föreslagna fall skulle innebära att mellanhanden på ett förslaget sätt 
gjorde skyldigt till förbrytelser enligt BrB 10:5 §. Detta perspektiv upplever vi faller lite 
utanför vårt undersökningsområde och behandlas därför enbart som en parentes.  
 
Om vi tar ett steg tillbaka för att summera upp vad vi har gjort så här långt sett mot bakgrund 
av vårt syfte och de olika delsyfterna, så kan vi konstatera att det första delsyftet som strävade 
mot att kartlägga outsourcingprocessen i stort sett är avverkat genom denna bit. Nedan följer 
en sammanfattande framställning av de gemensamma dragen som har framkommit i denna 
process. Rubrikerna anger vilken källa som är utgångspunkten, och de gemensamma 
nämnarna summeras horisontellt: 
 
Beslutsmodell Kundperspektiv (Litteratur) Mellanhandsperspektiv (Intervju) 
Initiera Syftet Varför outsourca? 
Förbereda Mål & mätbarhet Vad ska man outsourca? 
Processa Kommunicera till anställda Allokera kostnadsbärare, effektivitetsproblem? 
Godkänna Specificera Krav Krav på leverantörer 
Besluta Bygg organisation Leverantörer 
Implementera Etablera samarbete Avtal, Övergång 
Följa upp Vårda relation Kontroll & uppföljning 

Figur 7. Sammanställning (källa: egen) 

 
Genomgående förefaller det som processen kan beskrivas med utgångspunkt i de sju stegen 
som beslutsmodellen utgör, varför denna således är ett lämpligt skelett att hänga upp 
outsourcingprocessen över. Samma steg går igen oavsett som man studerar processen utifrån 
litteraturen eller intervjun.  
 
Vad det gäller det andra delsyftet – att försöka utröna för- och nackdelar med att anlita en 
mellanhand så har vi även där dragit vissa slutsatser och redogjort för dessa i det ovanstående. 
 
Med detta sagt börjar det bli dags att titta på om vi kan presentera någonting vad det gäller det 
tredje delsyftet alltså; att diskutera de olika förutsättningarna som finns för att utnyttja en 
mellanhand. Med ledning av det som framkommit i vår förstudie kan vi extrahera ett antal 
slutsatser som bottnar i de fördelar och nackdelar vi har tagit fram i ovan. Vi har formulerat 
förutsättningarna med fokus på valet att använda en mellanhand framför att inte göra det. 
Alltså där fördelarna med detta val torde överväga nackdelarna. Detta har vi gjort för att vi 
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enklare ska kunna formulera frågor till de företag som inte har använt sig av en mellanhand. – 
Företagen får sedan ta ställning till olika påståenden som vi presenterar – någonting som 
sedan kommer leda fram till vår reformerade modell:  
 

4.3.1 Modellens premisser 
 

1. Den första anledningen till valet av mellanhand är Tidsbrist och bottnar i den fördel 
som innebär att man sparar intern resursanvändning – tanken är att företaget måste 
agera snabbt och inte har den tid som krävs för att sätta sig in i hur en motsvarande 
process ska hanteras. 

 
2. Den andra anledningen till att en mellanhand bör anlitas är objektivitet, man har lättare 

att komma in och överblicka verksamheten, därtill har mellanhanden ett oberoende i 
förhållande till intern politik. 

 
3. Kunskap är det tredje skälet. Beslutsfattarna och de som skulle verkställa resultatet av 

ett beslut saknar erforderlig kunskap. Alternativt råder det osäkerhet kring de olika 
delarna som ingår i processen. Man saknar helt enkelt den trygghet som en extern 
aktör skulle kunna skänka de ansvariga i detta fall. Mellanhanden med stor erfarenhet 
kan också vara behjälplig att förhandla fram ett ändamålsenligt avtal. 

 
4. Den fjärde punkten benämns Storlek och snubblar lite över det som nämnts i 

föregående punkt, alltså att man kan tänkas vilja ha trygghet – om det är mycket som 
står på spel. Det kan vara svårt för en oerfaren att överblicka kostnaderna på förhand. 

 
5. Kontakter – punkten tangerar den om tidsbrist; och utgår från föreställningen att 

eftersom mellanhanden har ett stort kontaktnät så kommer denne med större säkerhet 
kunna plocka ut en lämplig leverantör åt företaget.     

 
6. Sista punkten Kostnader intar på ett sätt en särställning, eftersom den är en 

förutsättning för att valet av mellanhand överhuvudtaget ska användas. Själva poängen 
med vår tes är som bekant att fördelarna måste överväga nackdelarna, varför denna 
punkt inte har en given plats i denna sammanställning. – Men det är klart att om man 
kan tjäna på att använda en mellanhand så ska man givetvis välja en sådan 
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4.4 Grundmodell 
 

 
 
Figur 8 Grundmodell (källa: egen)

Tidsbrist 

Grundmodell 
 

Grundmodellens tes: Givet att en eller flera av 
förutsättningarna nedan skänker sådan betydelse åt 
processen att fördelarna sammantaget överväger de 
eventuella nackdelar och risker som är förenade med 
valet av en mellanhand, bör mellanhanden anlitas för 
att hantera outsourcingprocessen 

Objektivitet 

Kontakt 

Storlek 

Kunskap 

Kostnad 

Utgångspunkt 
Följande skäl att anlita en mellanhand är så 
pass tungt vägande att det överväger de 
eventuella risker som kan vara förenade med att 
anlita mellanhanden. 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Efter ovanstående 
genomgång ligger här en 
majoritet av de sex 
premisserna, och det finns 
inte andra skäl som talar för 
mellanhand. 

Efter ovanstående 
genomgång ligger här en 
majoritet av de sex 
premisserna, och det finns 
inga andra skäl som talar 
emot mellanhand. 

Anlita mellanhand Anlita ej mellanhand 

Aggregerade begreppsdefinitioner 
 

Här definieras de ingående begreppen i modellen. För 
en mer utvecklad definition hänvisas läsaren tillbaka 
till föregående resonemang. 
 
Tidsbrist: Har inte tid att sätta sig in i hur en sådan 
process går till 
 
Objektivitet: Enklare för en utomstående att överblicka 
verksamheten 
 
Kunskap: Saknar kunskap om outsourcingprocessen, 
osäkerhet kring kostnader 
 
Storlek: Affärens storlek gör att man upplever det som 
ett tryggare alternativ att anlita expertis snarare än att 
försöka själv 
 
Kontakt: Förutsätter att en mellanhand har större 
kontaktnät gällande leverantörer 
 
Kostnad: Eventuellt billigare att låta ett annat 
företag/mellanhand ansvara för verksamheten 
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5. Empiri 
 
Under kapitel fem tar vi modellen som framställdes i kapitel fyra och prövar den mot 
verkligheten. Prövningen sker gentemot mot olika parter inom outsourcingprocessen.  

5.1 Prövning av modell 
Till prövningen av vår modell har vi tillsatt en specialkommission. Ingen av medlemmarna i 
kommissionen är medvetna om att de ingår i en kommission eftersom det endast är en 
tankefigur för att illustrera hur prövningen går till. Alla enskilda aktörer i kommissionen har 
värvats för att de representerar olika perspektiv. Detta för att nå en så mångfacetterad bild 
som möjligt av hur kritiken mot modellen kan se ut. I gruppen har vi två representanter från 
företag som har genomfört outsourcingprojekt utan att använda sig av mellanhänder, en som 
representerar en mellanhand, en som representerar en leverantör, en som representerar 
oberoende expert.  

5.2 Holmen paper AB 
En av de personer som har avsatt tid för att utvärdera påståendena i vår modell är 
Ekonomidirektör Henry Johansson24 vid Holmen Paper AB som ingår i Holmen-koncernen. 
De är en av Europas ledande tillverkare av tryckpapper och har totalt fyra pappersbruk i 
Europa, och är noterade på Stockholmsbörsens A-lista. Holmens huvudproduktområden är 
tidnings- och journalpapper för tidningar, tidskrifter, kataloger och reklam. Bolaget 
producerar även kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Holmen Paper 
AB är, sett ur outsourcingperspektivet, en kund. Henry Johansson har inte mycket till övers 
för vår modell, och förklarar varför man inte alls behöver använda sig av en mellanhand i det 
nedanstående: 
 
Till det första av påståendena om Tidsbrist fogar Henry kommentaren att; de som har bäst 
kunskap om de rutiner/arbetsuppgifter som skall läggas ut på entreprenad finns inom 
företaget. Skulle en konsult anlitas måste denne först informeras och sätta sig in i våra rutiner 
vilket också tar tid och dessutom kostar pengar. I ett stort företag finns professionella 
inköpare som kan förhandla och har god kunskap om vilka resurser som finns att köpa på 
marknaden. Detta tolkar vi som att tidsbrist, som det är formulerat av oss inte är av avgörande 
betydelse, åtminstone under förutsättningen att det rör sig om ett bolag av Holmen Paper AB: 
s storlek. Genom denna kommentar drar även punkten Kontakter sitt sista andetag i det att 
denna tangerade punkten Tidsbrist och därför att den implicerade att man skulle kunna spara 
tid genom att utnyttja en mellanhand med ett stort kontaktnät. 
 
När det gäller påståendet om att objektivitet skulle vara en anledning till att anlita en 
mellanhand säger Henry att detta kan vara sant i vissa fall men oftast tror han att den som 
erbjuder sig att ta hand om objektet har bred kunskap och effektiva rutiner. Vilket vi tolkar 
som om han väljer att förringa betydelsen något även beträffande denna punkt. 
 
Beträffande frågan om Kunskap erbjuder Henrys svar en liten glidning: ”Resultatet av ett 
outsourscingbeslut måste alltid tas av den som lämnar uppdraget. Fackliga förhandlingar, 
övertalig personal etc. kan man inte komma ifrån.  Även om man kan ta hjälp av en konsult är 
det på företagets uppdrag han/hon arbetar.” I den ursprungliga definitionen så menar vi att 
kunskap är någonting som skulle kunna skänka beslutsfattaren en viss trygghet eftersom 

                                                 
24 Johansson , Henry (060430) 
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ärendet har legat på en extern aktörs bord i händelse av att någonting går snett. Medan Henrys 
svar snarare stöder påståendet att de oundvikliga konsekvenserna av ett projekt givetvis är på 
beslutsfattarens ansvar. Någonting som vi inte heller vänder oss emot. Vi tolkar detta som att 
Henry har lämnat frågan om att skydda sin rygg hängandes i luften.  
 
Detsamma gäller även för nästa punkt som är snubblar lite på denna alltså Storlek: Vi menar 
som bekant att företagsledningen kan tänkas vilja ha trygghet i den mån som det står mycket 
på spel. Henrys kommentar var dock att ”Som uppdragsgivare måste man naturligtvis göra en 
grundlig konsekvensanalys innan man fattar beslut. Här kan en konsult kanske ge tips eller 
bidra med någon modell men som sagt beslutets konsekvenser faller på företaget som 
outsourcar.” Vilket även i detta fall alltså inte är någonting som vi vänder oss emot, och 
således inte är en klockren kommentar när det gäller att bestrida våra påståenden. 
 
Sjätte punkten kallades för Kostnader och gick ut på att en konsult skulle kunna sköta 
projektet billigare än vad det skulle kosta att genomföra det på egen hand. I detta får vi inte så 
mycket mothugg av Henry. Han påpekar dock att det ”Beror på hur effektiv organisationen är. 
Kan man klämma in ett projekt av den här omfattningen i den normala verksamheten kostar 
det inget extra.” Han har således perspektivet att en stor organisation kan klara av att lösa det 
mesta på egen hand. Som en bonus kopplar Henry vårt begrepp till ett mer grundläggande 
begrepp inom ekonomi: ”Alternativkostnadsresonemang, vad avstår vi ifrån om vi prioriterar 
detta internt/vad kostar en konsult och vilken back-up måste en sådan ha?” Enligt vår mening 
är det helt korrekt, vårt resonemang bygger givetvis på principerna om alternativkostnad. 
 
Utöver detta avslutar Henry med ett antal reflektioner kring outsourcing i allmänhet och 
modellen i synnerhet: ”Era påståenden kan inte besvaras som svart eller vitt. Många gånger 
kanske en konsult anlitas för något delmoment/delutredning medan man i andra fall klarar av 
allt själv. Outsourcing är också ett mycket vidsträckt begrepp och kan enligt min uppfattning 
omfatta allt från telefonväxel till legotillverkning av produkter varför tillvägagångssättet 
givetvis också varierar från fall till fall” 
 
De slutsatser som vi drar från Henrys kommentarer kan sammanfattas som att ett bolag av 
Holmen Paper AB: s storlek kanske har det lättare att hantera en outsourcingprocess på egen 
hand än ett litet bolag. Vi har i vårt arbete inte gjort en sådan begränsning när det gäller 
storleken på företaget som outsourcar, utan har stället hoppas att modellen ska ha så pass hög 
giltighet att den kan användas av alla företag oavsett storlek. Detta är dock någonting som inte 
kan passera obemärkt. När det istället gäller Henrys specifika kommentarer så tolkar vi att han 
upplever brister i så gott som alla delar. I sin kritik har han dock svävat lite på målet 
beträffande framförallt två punkter. Dels den om Kunskap och dels den punkt som tangerade 
denna nämligen Storlek. Vi vill inte påstå att han medvetet undvikit att svara på dessa frågor, 
däremot tolkar vi det som att det kanske har varit problematiskt att utveckla sin kritik mot 
dessa två punkter, trots en negativ grundinställning. Således tolkar vi det som om att dessa två 
punkter är de som har stått sig bäst i denna prövning. Därför tillskriver vi också dessa punkter 
en inte helt oväsentlig betydelse i vårt fortsatta arbete; det är inte helt ointressant att skydda 
sig själv, även om de oundvikliga konsekvenserna av ett outsourcingprojekt inte är någonting 
som man kan fly undan. 
     



 

 33

5.3 Assa Abloy 
Dan Gren25 är Sourcing Office Manager – Asia på Assa Abloy som är ett av världens största 
låsföretag. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, 
elektromagnetiska och elektroniska lås samt hotellås. Assa Abloy bildades 1994 genom en 
avyttring av Assa från Securitas. Koncernen har cirka 30 000 anställda och en årsomsättning 
på cirka 3 miljarder EUR. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens A-lista. I likhet med 
Henry Johansson så tycker Dan Gren att vår modell inte är mycket och ha. Han anser gott att 
man kan klara sig utan en mellanhand. Detta förklaras i det närmaste när han sågar vår 
modell: 
 
När det gäller frågan om Tidsbrist så anser Dan att tid är bara en fråga om prioritering. Om ett 
företag inte anser sig ha tid att avsätta för outsourcingarbete då bör man inte heller ens 
fundera på att påbörja detta eftersom det kommer att ha en fundamental inverkan på företagets 
hela verksamhet. Dan verkar alltså anse att de eventuella besparingar som kan göras med 
hjälp av en mellanhand, med avseende på tid är försumbara, i det att effekterna ändå kommer 
ta väldigt mycket tid i anspråk. 
 
Tanken med Objektivitet tycker Dan dock bättre om och säger att det stämmer delvis på så vis 
att mellanhanden initialt kan vara en katalysator som får igång arbetet och ställer de rätta 
frågorna om det inte finns personer i den egna organisationen som har tillräcklig överblick 
och är för djupt rotade i gamla processer och tankesätt. Enligt vår mening verkar Dan lite 
ovillig att ge oss helt rätt i att man kan dra nytta av en mellanhand under dessa förutsättningar. 
Hans svar innebär dock en klockren träff, varför vi tolkar detta som om han bekräftar denna 
punkt på det sätt som vi hade hoppats. 
 
Att bristen på Kunskap skulle vara en anledning till att anlita en mellanhand bemöter Dan 
med att det visst kan finnas områden där det egna företaget saknar expertkunskap men det är 
väldigt viktigt att beslutsfattarna skaffar sig tillräckligt med kunskap själva för att kunna fatta 
korrekta beslut. Att ta in en extern konsult för att fatta besluten åt en är ett tecken på att man 
inte själv vågar ta ett beslut som eventuellt skulle kunna ifrågasättas senare. Då är det enkelt 
att skylla på konsulten, och helst då en väldigt erkänd konsult typ Mckinsey eller BCG för att 
själv ha ryggen fri. Dan tycker således att beslutsfattarna ska skaffa sig erforderlig kunskap 
för att kunna hantera processen själv. Någonting som givetvis inte verkar helt orimligt i ljuset 
av att tidsbrist bara var en fråga om hur man prioriterar. Han kommer också, redan här, in på 
tanken om att en anledning till att anlita mellanhanden skulle kunna vara att man vill ha 
ryggen fri. Alltså det som anges i nästa punkt. 
 
Punkten Storlek besvarar Dan dock med att man visst kan utnyttja extern hjälp för att få bättre 
kunskap om vissa delar och kostnader kring ett outsourcing projekt men om man inte själv tar 
sig tid och tillsätter tillräckligt med resurser internt för detta så kommer totalkostnaden i det 
långa loppet bara att bli större och större. Det hela är ju samtidigt en läroprocess och även om 
man bara lyckas till 95 % första gången så har man lärt sig något till nästa outsourcing 
projekt. Detta svar skulle kanske delvis kunna byta plats med det i ovanstående svar, i det att 
Dan bekräftar ytterligare att man kan ha nytta av en extern mellanhand, men utelämnar det 
som han kom in på i ovan; alltså att ledningen skulle vilja skydda ryggen genom att använda 
en konsultfirma av något slag. Dan hänvisar också till den nytta som företaget kan dra ifrån 
att själva utnyttja processen, någonting som även vi framförde i resonemanget om 
nackdelarna med att anlita en mellanhand. 

                                                 
25Gren,Dan (060502) 
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Under punkten Kontakter anför Dan återigen ett resonemang som återfinns redan under den 
delen där vi dryftar nackdelar med att anlita en mellanhand. ”Visst kan det ibland vara bra att 
få hjälp i rätt riktning men man måste också fråga sig var lojaliteten ligger hos leverantören. 
Är det hos den externa konsulten eller hos det egna företaget?” Dan ser således risker som vi 
avstod från att resonera vidare kring eftersom det man beskriver skulle innebära brott mot 
brottsbalkens 10 kap 5 § ”trolöshet mot huvudman” 
 
Den sista punkten som anger varför man ska anlita en mellanhand snarare än att genomföra 
outsourcingprojektet själv är den om Kostnader – mellanhanden som har stora kunskaper kan 
genomföra projektet billigare än den interna personalen. Dan säger att om man ser ett 
outsourcingprojekt som en isolerad engångsföreteelse så kan detta stämma men som tidigare 
nämnts så är detta också en läroprocess och om man låter en extern konsult sköta detta så 
kommer ju kostnaden att vara i stort sett densamma om man vill göra fler outsourcingprojekt. 
Hade man å andra sidan drivit projektet själv så kommer den interna kostnaden med största 
sannolikhet att sjunka ju fler projekt som görs. Dan anser alltså att en mellanhand kan vara 
ändamålsenlig i ett kortsiktigt perspektiv, men om man ser till att företaget kommer att utföra 
flera projekt så är det värdefullt att förvärva den kunskap som blir en biprodukt av projektet. 
 
Sammantaget tycker vi att Dan i hög grad bekräftar vissa delar av vår modell, även om han 
här framträder iförd skruden av en inpiskad kritiker. Han har erbjudit värdefulla synpunkter 
och även backat upp det som vi själva anfört som en kritik mot att utnyttja en mellanhand. Vi 
är tacksamma för detta. 
 

5.4 EDB 
Anna Ahlström26 är Client Business Manager för EDB som är en leverantör. Andra företag 
outsourcar alltså sin verksamhet till EDB som är en av Nordens ledande IT-koncerner och 
börsnoterade på Oslobörsen. Anna är en av dem som har lämnat ett antal värdefulla 
kommentarer beträffande vår modell. Man ska minnas att Annas kritik mot mellanhänder 
bottnar i att hon har en ställning som antagonist gentemot mellanhänder, vilket kan ha sin 
grund i att mellanhänder oftast ses som en mer kraftfull motvikt vid förhandlingsbordet. Det 
kan vara en av grunderna i Annas ogillande gentemot våran modell:   
 
Beträffande första punkten Tidsbrist konstaterar Anna att: ”Avsätter inte företaget tid för att 
hantera en sådan central sak som en outsourcingprocess, vilket i lyckade sådana är en partner-
relation, och inte ett kund leverantörsförhållande så får de problem under gällande kontrakt.” 
Det är företaget som skall ”leva” i denna relation framåt. En mellanhand ”drar” ju bara vidare. 
Har man inte tid för att få det att fungera i start skedet kommer man bli tvungen att avsätta tid 
senare för alla problem som uppstår. Outsourcing är inget köp utan en relation man ska leva 
med varje dag! Dessutom måste det kopplas till och förankras väl i företagets verksamhet – 
kan en extern part göra detta?” Anna verkar således ha ett fokus som innebär att företaget förr 
eller senare ändå måste avsätta tid, för egen del.  
 
När det gäller påståendet om Objektivitet som en anledning att anlita mellanhanden säger 
Anna att: ”En objektiv bild av leverantörerna kanske mellanhänder kan ha, dvs det blir lätt 
religion av vem som är den bästa leverantören. Men vad avser verksamheten skall det inte var 
objektivt utan subjektivt så till vida att rätt IT-stöd till verksamheten skall kontrakteras. 

                                                 
26 Ahlström,Anna (060504) 
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Möjligen är mellanhand bra om IT avdelningen är emot att outsourca och företagets ledning 
vill outsourca mot IT avdelningens vilja och inte själva orkar hantera motståndet från IT 
avdelningen. Men då tar ju inte företagets ledning sitt ansvar och de får därmed problem 
senare under outsourcingavtalet.” Denna kommentar innebär någonting av en split för vårt 
begrepp objektivitet. Dels anser Anna att objektivitet i den betydelsen att mellanhanden kan 
komma in och se vad som måste göras och därmed ta fram ett bra underlag för detta, inte är 
av särskilt stort värde. Där är det bättre med subjektivitet. När det istället gäller objektivitet i 
betydelsen medlare eller exekutionspluton vid situationer där det råder delade uppfattningar 
om outsourcingens vara eller icke vara så anser Anna dock att en mellanhand kan vara 
ändamålsenlig. Vi har i det tidigare klumpat ihop begreppet Objektivitet så att de 
underliggande betydelserna har varit de båda som nämnts i ovan.  
 
I fråga om punkten Kunskap så anser Anna att företaget ändå måste skaffa sig kunskaperna 
förr eller senare. Annars så får de problem när konsulterna lämnar, och man måste springa och 
be om hjälp igen och igen. Vi erkänner eventuellt att hon har en poäng i detta. Det har dock 
skett en liten glidning när det gäller vad hon svarar på för fråga. – Hon fokuserar på kunskap 
beträffande själva verksamheten som outsourcas, snarare än kunskap om själva 
outsourcingprocessen. Det är väl också den enda invändningen vi har till detta. 
 
Även när det gäller nästa punkt så har svaret samma typ av glidning. Anna besvarar frågan 
om Storlek med att företaget själva måste ha den kompetens som krävs för att hantera 
situationen när konsulten drar vidare på nya uppdrag. Vilket vi inte anser vara helt mitt i 
prick. 
 
Att företaget skulle kunna dra nytta av mellanhandens Kontakter tror inte Anna så mycket på: 
”Det kan stämma men väljer man någon av de etablerade parterna/leverantörerna så borde 
man klara sig […].” Underförstått kan företaget alltså vända sig direkt till EDB – då ordnar 
sig allt. Vi tolkar detta som att EDB har rutiner som i mångt och mycket ersätter konsultens 
tjänster när det gäller att knyta till sig nya kunder. Kanske lämnar de sig själva även 
tolkningsföreträde när det gäller att utforma kontrakt och andra avtal? 
 
Samtidigt som man enligt EDB direkt kan knyta an till en leverantör utan onödiga 
mellanhänder så måste man ändå vara aktiv och inte helt förlita sig på sin leverantör när man 
väl är fast. Någonting som framgår i kommentaren kring Kostnader: ”Kan stämma men 
företaget måste själva vara engagerade då de skall leva i relationen sedan. Man kan inte 
delegera bort sitt äktenskap. Man måste vara aktiv själv i arbetet för att kunna sköta det 
sedan.” 
 
Sammantaget tror vi oss kunna utläsa att Anna anser mellanhanden vara ett tämligen onödigt 
inslag. Denna bild lider dock någonting av en slagsida när hon i en avslutande perplex 
kommentar säger att ”eftersom de flesta företag har liten eller låg förståelse av vad som krävs 
för en lyckad outsourcing så är nog mellanhänder att rekommendera i de flesta fall hellre än 
att de gör en dålig process själva”.   
 
Vi anser att kritiken varit relevant, exempelvis tanken att man ibland kan vara betjänt av att 
dela upp Objektivitet i olika delar som man betraktar var för sig. Totalt sett hävdar vi dock att 
hon inte har lyckats sänka skutan, men vi har ytterligare en anledning att få den in på varvet 
för översyn. 
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5.5 Mandator 
Per Häggdahl27 är ”Director Nearshore” och jobbar för Mandator i Estland. Mandator är ett 
IT-konsultföretag (mellanhand) vars huvudsakliga verksamhet är att erbjuda företag 
konsulttjänster inom outsourcing och rikta intresset mot billiga leverantörer i Estland. Bolaget 
har verksamhet i Sverige, Danmark, England, England, Finland och Estland. Bolaget är 
noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Per har haft den stora vänligheten att avsätta tid för att 
granska den modell som vi har utvecklat i förstudien. Vid vår intervju lämnar han ett antal 
värdefulla synpunkter beträffande de olika påståendena i modellen. Någonting som gett oss en 
bättre bild över hur saker och ting förhåller sig i praktiken: 
 
Beträffande Tidsbrist så förhåller sig Per avvaktande till betydelsen av denna punkt. Han 
menar istället att det centrala är bristen på kompetens. Per instämmer i påståendet att en 
bristande kompetens – givetvis leder fram till att ett projekt tar mer tid i anspråk, i den mån 
som kunskaperna måste förvärvas under processen. 
 
Objektivitet. Per avslår helt att objektivitet är någonting som existerar i det praktiska arbetet; 
alla har en kompis i det företaget som man handlar med. Det handlar om tjänster och 
gentjänster. Detta svarar dock inte riktigt på frågan om objektivitet är någonting som företaget 
bör överväga i processen att välja eller avstå från en mellanhand. Men givet att mellanhanden 
väljs ut av någon inom företaget på basis av en vänskapsrelation med mellanhanden, så 
kanske man kan dra slutsatsen att objektivitet från mellanhandens sida kanske inte är 
någonting som har speciellt stor betydelse. Svaret svävar fortfarande lite på målet, men vi kan 
inte gå längre än så här i vår analys av Pers utsaga. 
 
När det gäller Kunskap så betonar Per att det är detta som företaget de facto köper. För 
mellanhanden som har en mall som han följer går dessutom fort att göra, det handlar om att 
göra justeringar i dokumenten man använde i det föregående projektet. Detta gör att det går 
snabbt.  
 
Om Storlek får vi dock totalt bifall av Per, som kommenterar punkten med att; i takt med att 
affärens storlek växer så växer även efterfrågan av extern kompetens som har adekvat 
kunskap. Men ytterligare en anledning är givetvis att man inte vill ta risken själv. Ledningen 
vill kunna svära sig fri om någonting går åt pipsvängen, det är inget ansvar som man vill ta. 
 
Kontakter är också någonting viktigt som bör övervägas. För Per så är kontakterna i Estland 
ovärderliga i så mån att det är dit verksamhet outsourcas. 
 
Rörande Kostnader så är detta också någonting som Per anser har en överordnad betydelse. 
Det måste givetvis vara så att det är fördelaktigt att anlita en mellanhand. Per framhåller 
särskilt att man måste ha ett samlat grepp om helhetsbilden, resor, timlöner, och att det kan bli 
mer fel om man gör det själv. 
 
Sammantaget så bedömer vi att Per med sina intervjusvar bekräftar de flesta av modellens 
delar. Det finns dock undantag. När det gäller tidsbrist så är detta framförallt en produkt av 
bristande kunskaper och kompetens. Per utnyttjar också begreppen kunskap och kompetens i 
intervjun. Där vi tidigare endast har talat om Kunskap. Beträffande Objektivitet så är detta inte 
någonting som existerar annat än i böcker. Frågan är dock om detta är känt för företagen, och 
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att detta inte är någonting som man behöver ta med i sitt övervägande. Eller om intervjuarna 
har missuppfattat respondenten i ett eller annat avseende.  

5.6 Stockholms Universitet 
Håkan Preiholt28 är docent i företagsekonomi och verksam vid Stockholms Universitet. Vi har 
förklarat vårt syfte för Håkan och bett honom lämna kritiska kommentarer beträffande vår 
modell. Håkan gör nerslag på framförallt ett område: Han påpekar att flera av de saker som vi 
tar upp kan vara beroende av varandra:  
 

”Exempelvis kan kunskap och andra brister såsom tid, info etc 
vara beroende av varandra.”29 

 
Håkan bjuder här på en viktig insikt i det att exempelvis brist på information om gör att 
outsourcingprocessen tar längre tid. Vilket i sin förlängning gör att en bristsituation avseende 
tid kan uppstå. Håkan lämnar som ett alternativ på undersökningsmodell förslaget att man 
skulle ha kunnat fråga efter vad som i huvudsak varit den bidragande orsaken till ett specifikt 
val. Alltså att genomföra en s.k. rating. 
 

                                                 
28 Preiholt, Håkan (060427) 
29 Ibid. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel analyseras respondenternas svar under modellens premisser. Vi tolkar deras 
svar och avslutar kapitlet med vår slutliga modell, där vi har tagit hänsyn till kritiken vi fått i 
kapitel 5.    

6.1 Premisser 
Efter granskningen i kapitel 5 kan vi säga att modellen har åkt på ett rejält kok stryk. Men 
som den ene författarens machoanstrukne mattelärare brukade konstatera på mustig 
finlandssvenska i samband med att veckans matteläxa skulle delas ut – det som inte dödar 
härdar. I detta fall kan följande göras gällande efter granskningen: 

6.1.1 Tidsbrist 
Majoriteten av de tillfrågade är negativt inställda till betydelsen av detta som en viktig faktor. 
Det är framförallt en fråga om hur man prioriterar, och det är kanske snarast en konsekvens av 
brister inom andra områden, exempelvis kunskap och kompetens. 

6.1.2 Objektivitet 
Häri råder det delade meningar om betydelsen. Både Henry Johansson och Dan Gren anser att 
det finns värden med en mellanhand som hänför sig just till objektivitet. Samtidigt så 
förringar Per Häggdahl och Anna Ahlström betydelsen av detta. Här ska man minnas att de 
olika respondenterna företräder olika läger - Henry Johansson och Dan gren kommer från 
stora företag som har erfarenhet av att hantera processen internt, således har man kanske en 
mer begränsad uppfattning om vad denna objektivitet de facto innebär. Henry Johansson 
däremot som är en mellanhand bör trots allt ha en ganska god bild av vad som menas med 
detta, och han förnekar objektivitet som koncept.  

6.1.3 Kunskap 
När det gäller denna punkt så råder det delade uppfattningar: Både Dan Gren och Anna 
Ahlström dömer i ett första skede ut punkten med motiveringen att företaget ändå borde 
skaffa sig den kunskapen som behövs för att kunna hantera motsvarande projekt. Henry 
Johansson glider lite med sitt svar och Per Häggdahls mellanhandsperspektiv är ett totalt 
bifall med motiveringen att det är detta som företagen faktiskt köper. Dan Gren erkänner 
senare att företaget kan vara betjänta av att lära sig hur processen går till, han har således ett 
mer långsiktigt perspektiv. Även Anna Ahlström anför att företaget förmodligen har nytta av 
mellanhandens kunskaper i sin avslutande kommentar. Sammantaget anser vi det därmed vara 
tillstyrkt att Kunskap är en viktig faktor till varför man bör anlita en mellanhand.  

6.1.4 Storlek 
Henry Johansson förnekar inte att man kan ha användning för en mellanhand vid stora affärer, 
men framhåller också att det ändå är företaget som måste ta konsekvenserna av ett 
misslyckande. Han tar i och med detta avstånd från tanken att enskilda beslutsfattare mest 
skulle vara måna om sitt eget skinn. Inte heller Dan Gren underkänner helt tanken att man kan 
vara betjänt av att begagna en mellanhand vid större affärer, men han framhåller att företaget 
gör mest rätt i att själva lära sig processen. Per Häggdahl ger fullt stöd ifråga om denna punkt, 
och anser att efterfrågan på extern kompetens växer i takt med storleken på affären. 
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Avslutningsvis anser vi således att projektets Storlek inte är en helt obetydlig anledning till 
varför man ska anlita extern kompetens genom en mellanhand.  

6.1.5 Kontakter 
Denna punkt blir satt på undantag då den var lite beroende av punkten Tidsbrist som ju möttes 
av ogillade från respondenterna. Den ende som anser att detta är en viktig anledning till att 
anlita en mellanhand är mellanhandsrepresentanten själv, Häggdahl. Han är dock odelat 
positiv till punkten i fråga. 

6.1.6 Kostnader  
Avslutningsvis är specialpunkten om det blir billigare att anlita en mellanhand eftersom han 
har kunskap, kompetens, rutiner och kontakter eller inte. Det handlar alltså om att ta ställning 
till en aggregerad form av vår modell. Henry Johansson hänvisar till att det rör sig om ett 
alternativkostnadsresonemang, någonting som måste avgöras från fall till fall, som vi tolkar 
honom. Dan Gren framhåller att mellanhanden kan vara ändamålsenlig i detta avseende, men 
tillägger ytterligare än gång att detta värde minskar i ett längre perspektiv, om företaget 
outsourcar flera gånger. Per Häggdahl hänvisar också till ett alternativkostnadsresonemang, 
med fokus på hur mycket det är som kan gå fel om man försöker sig på att göra själv. Anna 
Ahlström tror också att det kan ligga någonting i de påstådda fördelarna som anförs i denna 
punkt 

6.2 Modellbyggande 
Med utgångspunkt från Preiholts30 synpunkter tänkte vi försöka identifiera ett eller ett par 
centrala områden i vår modell. Kring vilka de andra områdena kretsar. Vi kommer att ranka 
de olika argumenten i olika klasser, exempelvis: ”Första Klassen” och ”Andra Klassen”. 
 
Det första klassen - som givetvis måste vara helt överordnad de andra är Kostnader – det 
måste vara ekonomiskt fördelaktigt att använda en mellanhand. Under första klassen kommer 
andra klassen: Tid är pengar, och företaget vill givetvis att processen ska skötas så fort som 
möjligt. Men vad är en garant för att processen sköts på ett relativt snabbt sätt? I den tredje 
klassen kommer vi in på såna faktorer – Kunskap som i sin tur gör det enklare att på ett 
objektivt sätt se vad som är relevant. Kunskap i betydelsen kontaktnät och kännedom om 
leverantörer gör också att man eventuellt kan spara tid. En faktor som inte direkt går att 
härleda tillbaka till tidsbesparing, men väl kan anses ha en koppling till kunskap i betydelsen 
”erfarenhet” är spörsmålet om storleken på affären. Även här är det erfarenheten hos en 
mellanhand, som med trygg hand guidar företaget genom det svåra i processen, som kommer 
att skänka den så eftertraktade tryggheten. Sammantaget utgör kunskap en stor post i 
modellen, frågan är dock om det inte är hög tid att överge eller åtminstone dela upp begreppet 
kunskap till förmån för kompetens – alltså att praktiskt kunna dra nytta av kunskapen. Eller 
åtminstone skilja ut kompetens som en del. I mångt och mycket är det trots allt detta som 
efterfrågas.  
De begrepp som nyttjas bör nu reformeras lite med hänvisning till ovanstående resonemang, 
begreppen får nu följande utseende: 
 
 
 
 
 
                                                 
30 Preiholt, Håkan (060427) 
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Figur 9 Resonemang modell (källa: egen) 
 
Som synes har vi nu fått fram två mer aggregerade begrepp som ersätter fyra av de tidigare 
begreppen. De nya begreppen är Know-how och Kompetens. Till detta ska läggas att vi 
erkänner kopplingen mellan Tidsbrist och Kostnad varför dessa fortsättningsvis kommer att 
likställas i hög grad 

6.3 Andra överväganden 
Ytterligare några frågor som måste hanteras är: Det som Dan Gren framhöll, alltså att värdet 
av att utnyttja en mellanhand sjunker i ett längre perspektiv om företaget har för avsikt eller 
åtminstone håller det för troligt att man kommer outsourca vid mer än ett tillfälle. I detta fall 
kan det vara bättre att lära sig hur processen går till direkt. Med hänvisning till resonemangen 
i det tidigare blir båda punkterna Know-how och Kontakter överflödiga i ljuset av att Tid inte 
skulle vara en viktig faktor. I dessa fall föreligger det inga hinder att utveckla sitt engagemang 
för den uppgiften företagets ställts inför på obestämd tid. Denna tolkning är dock att 
förvanska andemeningen i de av respondenterna avgivna svaren. Varför dessa istället bör 
erbjudas den mindre rigida tolkningen att det är Know-how tillsammans med Kompetens som 
är det centrala vid valet av en mellanhand – inte en eventuell tidsbesparing. Besparing av Tid 
har således en plats i modellen men den är underordnad de drivande faktorerna och snarare ett 
mått på kostnader. Större tidsåtgång ger högre kostnader och vice versa.  

6.4 Slutgiltig modell 
Om vi strukturerar upp ovanstående i ett flödesschema får det följande utseende: 
 
 
 

Kunskap 

Objektivitet Storlek 

Kontakt 

Tidsbrist Kostnad 

Kompetens 

Know-how 
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Figur 10 Reformerad modell (källa: egen) 
 
Egentligen skiljer sig inte den här modellen och tesen speciellt mycket från den i förstudien, 
vi har enbart fått upp detaljnivån några steg. Givetvis gäller fortfarande den bärande tanken att 
fördelarna ska överväga nackdelarna. Även de olika premisser som identifierades i början 
återfinns här i en mer aggregerad form och manifesteras i Know-how och Kompetens. 
Tidsfaktorn har identifierats som kostnadsdrivare, varför dessa två begrepp också har 
identifierats med varandra. I detta resonemang återfinns dock en inneboende brist i det att vi 
enbart identifierar tidsåtgång som en kostnad. Detta innebär samtidigt att vi underlåter oss att 
identifiera ytterligare kostnadsdrivare. I vår motivering till detta lutar vi oss mot den 
överordnade tanken i Håkan Preiholts resonemang; på så vis att alla andra kostnader kan 
härledas tillbaka till tidsfaktorn. Om företaget bara lägger ner tillräckligt mycket tid på att 
göra grundliga situations- och konsekvensanalyser så bör man rimligtvis kunna väja för 
allting annat som skulle kunna innebära att kostnaderna rasar iväg. 
 
 

Är det troligt att 
företaget kommer att 
outsourca flera 
gånger den 
närmaste tiden? 

Det kan inte anses motiverat att anlita en mellanhand, såvida inga andra tungt vägande skäl föreligger 

Finns det kunskap 
och kompetens i 
företaget för att 
hantera en 
motsvarande 
process? 

Skulle det ta mindre 
tid i anspråk att lära 
sig processen så att 
kostnaden för detta 
skulle understiga 
kostnaden för att 
anlita en 
mellanhand? 

Mellanhand 
anlitas med 
fördel, såvida 
inga andra 
tungt vägande 
skäl föreligger 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej Nej 

Ja 

Reformerad tes och modell 
 
I den mån outsourcingprojektet är att betrakta som en engångsföreteelse och i frågan om mellanhandens vara eller icke vara så har 
företaget nu att ta ställning till; om brister i kunskap och kompetens medför en sådan ansträngning beträffande tidsåtgång att kostnaden 
för densamma överstiger kostnaderna för att anlita mellanhanden, så bör mellanhanden anlitas, annars inte. 
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7. Internt problematiserande 
 
Även om vi har problematiserat löpande genom hela uppsatsen anser vi ändå att det kan 
finnas anledning att bereda detta ett särskilt avsnitt för att frågor som fortfarande hänger i 
luften ska kunna landa.  
 
Under arbetets gång har vi löpande tvingats göra vissa antaganden. Alla val är samtidigt ett 
förkastande av ett annat, oavsett om det har skett aktivt och medvetet eller på ett mer 
omedvetet plan. I detta avsnitt tänkte vi göra en kort dragning av de viktigaste valen och vad 
detta har inneburit för arbetet. Inledningsvis kan man börja med att angripa ett av uppsatsens 
delsyften ”Att nå en djupare förståelse för fenomenet outsourcing”. Den här formuleringen är 
lite luddigt hållen och i praktiken skulle arbetet kunna ha sett ut hur som helst bara temat hade 
varit just outsourcing. Emellertid fyller syftet dock en funktion i och med att det bidrag som 
lämnas i strävan mot att uppfylla syftet ger läsaren en bild av vår förförståelse i arbetet, vår 
bild av hur en outsourcingprocess ser ut. Även vårt huvudsyfte kan eventuellt vara ett 
tacksamt byte i jakten på val som man kan problematisera kring: ”Under vilka förutsättningar 
borde ett företag kunna dra nytta av en mellanhand vid outsourcing” I retrospektiv kan det 
tyckas att formuleringen är vag, vad är det för förutsättningar som avses? Även här blir olika 
inriktningar på arbetet tänkbara: en sådan slutsats skulle exempelvis kunna vara. ”Under 
förutsättningen att VD får godkänt av ledningsgruppen att genomför ett outsourcingprojekt så 
bör man kunna dra nytta av en mellanhand.” Vidare kan man fråga sig varför vi inte avgränsat 
oss till antingen tillverknings- eller tjänsteföretag? Mellanhänderna i sig har inte en 
avgränsning mellan dessa två områden, då processen inte särskiljer sig speciellt mycket. Då 
processerna är snarlika anser författarna att den modell som uppsatsen resulterar i ska gå att 
applicera på olika typer av företag. Ytterligare en fråga man kan ställa sig är varför vi har valt 
att använda oss av en beslutsmodell som grund för den egna modellen, och ännu mer 
specifikt, varför har just den aktuella beslutsmodellen använts? När det gäller valet att 
använda en beslutsmodell, föreföll detta ändamålsenligt med tanke på hur syftet var 
formulerat, det är ju egentligen en beslutsmodell som frågeställningen kräver för att besvaras, 
varför då inte utgå från en redan befintliga modell? Snarare än att konstruera en från scratch 
och sedan konstatera att resultatet har stora likheter med andra modeller? Som vi ser på saken 
finns det inget självändamål i att ta en motsvarande omväg. När det gäller valet av den 
aktuella modellen har den valts med utgångspunkten att den framstod som bekant för 
författarna mot bakgrund av tidigare erfarenheter från arbete med beslutsmodeller. 
Författarnas uppfattning är helt enkelt att den ser ut som en väldigt generellt hållen 
beslutsmodell brukar göra.  
 



 

 43

8. Slutsatser 
 
Avslutningsvis är det dags att sy ihop den säck som vi nu har fyllt med vårt arbete. Först kan 
det dock vara på sin plats med en liten inventering innan vi klipper av den röda tråden. Man 
kan säga att vi trädde tråden på nålen i och med att vi angav vårt syfte. Vi ville kartlägga 
outsourcingprocessen, utröna vilka för- och nackdelar det finns med att anlita en mellanhand, 
samt att diskutera de olika förutsättningar som finns för att utnyttja en mellanhand. De två 
första delsyfterna har på ett sätt varit medel på vägen att nå målet i det tredje delsyftet. 
Outsourcingprocessen har under arbetets gång kartlagts med utgångspunkt i flera olika källor, 
dels vid intervjun med Capstan Sourcing Management, dels genom Outsourcing av IT-
tjänster och Beslutseffektivitet Den fjärde rationaliseringsrevolutionen men även Internetsidor 
så som Morgan Chambers. Sammantaget anser vi att kartläggningen av outsourcingprocessen, 
inom de ramar som vi angett, har motsvarat delsyftet. När det gäller det andra delsyftet, alltså 
att utröna vilka för- och nackdelar som det finns med att anlita mellanhand hänvisar vi i detta 
fall i första hand till det empiriska material som har inhämtats från Morgan Chambers. Vilket 
tillsammans med vårt eget resonemang, som grundar sig på allt empiriskt material, utgör en 
god uppskattning av det som vi strävat mot. En viss sållningsprocess har skett – författarna 
har exempelvis underlåtit sig att dryfta de olika lagöverträdelser som en mellanhand skulle 
kunna göra sig skyldig till, sammantaget verkar denna sållningsprocess ha fallit ut väl vilket 
blir ett indirekt omdöme i det att vår modell tagit sig igenom en prövning utan att åka på 
alltför mycket stryk. Allt detta har lett fram till att författarna i förstudien tagit fram ett antal 
förutsättningar, under vilka ett företag bör kunna dra nytta av att använda en mellanhand vid 
sin outsourcingprocess. Det är denna modell i sitt reformerade skick som är kronjuvelen, och 
på samma gång utgör den förmodligen högvilt för opponentgruppen. Om modellen skall 
ställas i förhållande till hur den korresponderar mot syftet tycker vi dock ändå att den står sig 
bra; den ursprungliga versionen har genomgått en kontroll: genom att granskas av folk med 
omfattande kunskap av outsourcingprocesser. Till detta ska läggas att den reformerade 
versionen de facto anger ”under vilka förutsättningar som företaget kan dra nytta av en 
mellanhand” – även om dessa förutsättningar är av det mer subjektiva slaget, anser författarna 
inte att det har skett någon glidning under arbetets gång. Ett företag kan använda sig av den 
framlagda modellen på så vis att den utgör en motvikt i ett läge då mellanhanden som 
försöker sälja in sina tjänster verkar mycket övertygande. Det är således en beslutsmodell och 
en broms i förhandlingarna om och eventuellt med mellanhanden. Ett förslag till D-uppsats 
skulle eventuellt kunna vara att försöka sig på att ta fram relativa kvantitativa mått på när det 
kan anses vara lämpligt att anlita en mellanhand vid outsourcing.    
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

 
Stockholms Universitet 

Företagsekonomiska Institutionen 
Affärsekonomi & Entreprenörskap 

Gustav Wijnbladh och Fredrik Olofsson 
 
 
 

 
 
 
 
Hej! 
 
Här är de teman som den kommande intervjun kommer att cirkulera kring. Sänder över dessa för att 
minimera den tid vi stjäl från er.  
 
Mvh Gustav och Fredrik 
 
Sammanfattande definition av de begrepp som används:  
Begrepp Sammanfattad innebörd 

Tidsbrist Har inte tid att sätta in sig i hur en sådan process går till 

Objektivitet En utomstående konsult kan ha lättare att överblicka verksamheten 
Kunskap Saknar kunskap om outsourcingprocessen, osäkerhet kring kostnader  

Storlek 
Affärens storlek gör att man upplever det som ett tryggare alternativ att anlita expertis 
snarare än att försöka själv 

Kontakt Förutsätter att en mellanhand har större kontaktnät gällande leverantörer 

Kostnad Eventuellt billigare att låta ett annat företag/mellanhand ansvara för verksamheten 
 
 
 
 
1. Tidsbrist: En anledning till varför ett företag väljer att utnyttja en konsult för att hantera 

outsourcingarbetet är att det inte finns tid att avsätta för de grupper inom företaget som annars 
skulle ha berörts av arbetet med outsourcingprocessen. 
 

 
 
 
2. Objektivitet: En inhyrd konsult kan gå in och enklare skapa sig en objektiv bild av verksamheten, 

än vad folk som är mitt uppe i organisationen kan göra. 
 
 
 
3. Kunskap: Beslutsfattarna och de som skulle exekvera resultatet av ett beslut saknar erforderlig 

kunskap. Alternativt råder det osäkerhet kring de olika delarna som ingår i processen. Man saknar 
helt enkelt den trygghet som en extern aktör skulle kunna skänka de ansvariga i detta fall.  

 
 
 
4. Storlek: Snubblar lite över det som nämnts i föregående punkt, alltså att man kan tänkas vilja ha 

trygghet – om det är mycket som står på spel. Det kan vara svårt för en oerfaren att överblicka 
kostnaderna på förhand. 
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5. Kontakter: Punkten tangerar den om tidsbrist; och utgår från föreställningen att eftersom 

mellanhanden har ett stort kontaktnät så kommer denne med större säkerhet kunna plocka ut en 
lämplig leverantör åt företaget.     
 
 

6. Kostnader:  Det är självklart att man ska välja det alternativ som är mest fördelaktigt med 
avseende på kostnader. Men en konsult skulle kunna sköta processen på ett mer fördelaktigt sätt 
därför att denne har stor erfarenhet av att genomföra motsvarande projekt, varför detta inte 
innebär en lika stor belastning för denne – vilket motiverar att det pris som konsulten erbjuder för 
sina tjänster ligger under kostnaden som hade uppstått om man avsatt företagsinterna resurser till 
att hantera projektet. 

 
 
 
 
Stockholm den 19 april 2006 
Tack på förhand och med vänlig hälsning/ 
 
Fredrik Olofsson och Gustav Wijnbladh 
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