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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of the thesis is to create understanding of the outsourcing 
decision making by developing a decision model for outsourcing. To achieve this, 
the following questions are answered: 

1. What factors should influence the outsourcing decision? 

2. What costs should be analyzed so that an outsourcing decision should be 
balanced? 

3. What components should be included in a decision model for outsourcing? 

Method – The thesis is based on an analytical conceptual study with a deductive 
and inductive approach, where the influencing factors was generated through 
literature reviews. Comparison and analysis of existing theories were made to 
identify the influencing factors, based on the generated influencing factors a 
decision model for outsourcing was created. 

Findings – Results from the study shows that there are several factors that 
influence the outsourcing decision and can in summary be positioned as strategic 
and competitive factors and cost factors. The developed decision model for 
outsourcing consists of seven steps, where each step includes various analyzes and 
decisions, the seven steps are based on the factors that should be affected by 
outsourcing. 

Research limitations/implications – The results in this thesis are based only on 
theory. The model can still be generalized by being adaptable for different 
Organization. 

Practical implications – Decision model can be used to aid and support in an 
outsourcing decision. To facilitate the decision-maker and get an overview of the 
factors and costs that are affected by the outsourcing decision model can be used. 
With the decision model, the organization can analyze factors and costs to obtain 
a comprehensive decision-making. 

Originality – Since many organizations are making outsourcing decision wrongly 
without taking into account all the factors affected by the outsourcing decision. 
There is, in the authors' knowledge no complete decision model that highlights all 
the factors that may be affected by an outsourcing decision. 
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Sammanfattning 
Syfte – Examensarbetets syfte är att skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut 
genom att utveckla en beslutsmodell för outsourcing. För att uppnå syftet ska 
följande frågeställningar besvaras: 

1. Vilka faktorer bör påverka ett outsourcingbeslut?  

2. Vilka kostnader bör analyseras för att ett outsourcingbeslut ska bli väl 
avvägt? 

3. Vilka komponenter bör ingå i en beslutsmodell för outsourcing? 

Metod – Examensarbetet bygger på en analytisk konceptuell studie med ett 
deduktiv och induktiv förhållningssätt, där påverkansfaktorer togs fram genom 
litteraturstudier. Jämförelser och analyser av redan befintliga teorier gjordes för att 
identifiera påverkansfaktorer, utifrån dessa faktorer skapades en beslutsmodell för 
outsourcing.  

Resultat – Resultatet från studien visar att det finns ett flertal olika faktorer som 
påverkar ett outsourcingbeslut och kan sammanfattningsvis placeras som 
påverkansfaktorer, strategiska- och konkurrensfaktorer samt kostnadsfaktorer. 
Den utvecklade beslutsmodellen för outsourcing består av sju steg där varje steg 
innefattar olika analyser och beslut, de sju stegen baseras på de faktorer som bör 
påverkas vid outsourcing.  

Förslag till fortsatta studier – För att utveckla beslutsmodellen skulle fler teorier 
och faktorer som möjligen kan beröras i samband med outsourcing adderas. En 
ytterligare studie skulle kunna vara att utveckla ett verktyg där organisationen kan 
gradera hur organisationen förhåller sig till de faktorer som påverkas vid ett 
outsourcingbeslut och därmed utöka beslutsunderlaget.  

Praktiska konsekvenser – För att underlätta för beslutsfattaren och få en 
helhetsbild över faktorer och kostnader som påverkas vid outsourcing kan 
beslutsmodellen användas. 

Originalitet – Det finns enligt författarnas vetskap ingen fullständig 
beslutsmodell som belyser alla faktorer som kan påverkas vid ett 
outsourcingbeslut.   

 

Nyckelord 
Outsourcing, beslutsmodell, påverkansfaktorer, transaktionskostnad, TCA, TCO 
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Definitioner och översättning 

 
Term Översättning Definition 

3PL Tredjepartslogistik En tredje part tar över 
vissa funktioner av en 
verksamhet 

Best buy Bästa köp Köp som ger en optimal 
kombination av leverans, 
pris, kvalité och andra 
förmåner för att möta 
köparens behov 

Exit strategy Avvecklingsstrategi Sista steget i 
produktlivscykeln, då en 
produkt avvecklas 

Insourcing Internförsörjning En organisation tar hem 
processer eller verksamhet 
och utför de i egen regi  

Post-transaction cost Efter-
transaktionskostnader 

Kostnader som uppstår 
efter transaktionen 

Pre-transaction cost För-
transaktionskostnader 

Kostnader som uppstår 
innan transaktionen 

Return-On-Asset (ROA) Avkastning på 
tillgångar 

ROA ger en uppfattning 
om hur effektiv 
organisationen är på att 
använda sina tillgångar för 
att generera vinst 

Sourcing Försörjning (extern 
anskaffning) 

Anskaffning genom köp 

Subcontracting Utlegoupphandling Lägga ut tillverkningen till 
en annan organisation 

Time-to-market (TTM) Tid-till-marknad Tid från 
produktframtagning tills 
tillgänglighet på 
marknaden 

Total Cost of Acquisition 
(TCA) 

Total 
anskaffningskostnad 

Den sammanlagda 
summan av kostnader för 
anskaffning 

Total Cost of Ownership 
(TCO) 

Total ägandekostnad Det sammanlagda summan 
av kostnader för 
anskaffning och ägande 

Transaction cost Transaktionskostnad Överföringskostnad 
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1 Inledning 
I denna del av examensarbetet presenteras först en bakgrund till hur företag drar nytta av den 
globala marknaden genom outsourcing samt en problembeskrivning där problematiken som 
outsourcing kan medföra presenteras. Därefter följer examensarbetets syfte, vilka frågeställningar 
som examensarbetet utgår ifrån, vilka avgränsningar som valts samt examensarbetets 
disposition. 

1.1 Bakgrund  
Den globala marknaden tillsammans med möjligheter till ökande konkurrenskraft 
är bidragande orsaker till att organisationer förändrat sitt sätt att tillverka och sälja 
sina produkter (Gunasekaran & Irani, 2009). Dicken (2003) menar också att 
marknaden numera inte ser ut som förr utan har bytt inriktning från att 
självständiga företag utövat handel i sin närhet till att bli mer integrerad där 
transnationella företag organiserar sin verksamhet för att skapa internationella 
nätverk. Enligt McIvor (2005) beror detta på marknadens utvecklingstakt, 
följderna av utvecklingstakten blir att företagsstrukturerna och dess ledning inte 
hinner med i utvecklingen. I takt med att marknaden förändras ökar kraven på 
företagens kundservice, samtidigt som de ska vara lönsamma (Lockamy III, 2003). 
Ökad konkurrens under det senaste decenniet har skapat en allt intensivare 
kostnadsfokusering, företag koncentrerar sig allt mer på sin kärnkompetens och 
outsourcar aktiviteter som andra företag kan genomföra mer kostnadseffektivt 
(Jonsson & Mattsson, 2005). Exempel på att tillverkande företag lägger ner sin 
verksamhet i Sverige och omlokaliserar sig i låglöneländer ses dagligen, antingen 
läggs verksamheten ut under egen regi eller så outsourcas den till andra företag. 
Att marknaden förändras globalt är en stor drivkraft till att omlokalisera sin 
verksamhet (Bengtsson et al., 2005). Tompkins et al. (2005) menar att företag gör 
nerskärningar för att försöka hitta en företagsstorlek som minimerar utgifter men 
som ökar effektiviteten, de ser till sina processer och speciellt sina kärnprocesser. 
För att utveckla en kostnadseffektiv leveranskedja och för att möta kundkraven 
har outsourcing blivit en viktig strategisk komponent för organisationer 
(Gunasekaran & Irani, 2009). 
 

Det finns många olika motiv till varför företag väljer att outsourca, många av de 
motiven är unika och företagsspecifika men några är generella och återkommande 
(Lynch, 2004). Generella skäl kan exempelvis vara förhoppningar om ökad 
`Return On Asset´ (ROA), produktivitet, flexibilitet, kostnadseffektivisering, 
kundservice och global kompetens. Målet är alltså att minska utgifter, öka 
konkurrensfördelarna, bevara samt öka sin kundkrets (Lynch, 2004). Backsourcing 
har dock blivit ett vanligare förekommande då organisationer väljer att flytta hem 
tidigare outsourcad verksamhet, detta genom att organisationer har lärt sig av 
tidigare misstag i samband med outsourcing (Kotlarsky & Bognar, 2012). Ett 
inköpsverktyg som kan användas för att analysera den faktiska kostnaden för ett 
inköp är `Total Cost of Ownership´ (TCO), verktyget kan appliceras till alla 
former av inköp enligt Ellram (1995). 
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1.2 Problembeskrivning  
Det finns många orsaker till varför outsourcing har blivit en viktig aktivitet inom 
industrin. Det är framförallt av strategiska och ekonomiska orsaker samt trender 
som gör att outsourcing är en kritisk faktor för nuvarande och framtida 
framgångar (Schniederjans et al., 2005). Dock menar Tompkins et al. (2005) att 
outsourcing är en affärsutmaning som organisationer ställs inför.  

Organisationer som enbart genomför outsourcingbeslut baserat på pris går mot en 
allt mer ohållbar utveckling (Fill & Visser, 2000). Även Freytag et al. (2012) belyser 
problemet med att leverantörer väljs ut baserat på transaktionskostnader snarare 
än att valet baseras på hur den egna organisationen påverkas långsiktigt.  

Eftersom outsourcing är en relativt odefinierad strategi och de modeller som finns 
inte erbjuder någon bestämd metodik för beslutstagande och tillvägagångssätt, kan 
således inte kostnader för ett outsourcingprojekt fastställas, vilket skapar risker för 
organisationen som implementerar arbetssättet. De tänkta fördelarna med 
outsourcing överskattas vanligtvis och leverantörer tenderar att göra ett bättre 
arbete i samarbetets tidiga skede för att ge ett gott intryck, vilket innebär stora 
risker (Kremic et al., 2006).  

Problemet kan ligga i att organisationer genomför outsourcingbeslut på ett 
fragmentariskt sätt och misslyckas med att utveckla outsourcingstrategier för sina 
processer (McIvor, 2008). Organisationer befinner sig i en situation där de inte har 
någon uttalad struktur för hur outsourcingbeslut ska genomföras, det finns sällan 
en strategisk syn på ett outsourcingbeslut utan organisationer ser endast 
möjligheten att reducera kostnader och öka kapaciteten (McIvor, 2005). Företagen 
är i allmänhet säkra på att outsourcing leder till kostnadsbesparingar, de förbiser 
dock gömda kostnader som kan innebära motsatt resultat (Kroes & Ghosh 2010; 
Barthélemy 2003). En trend som därför har blivit allt vanligare är backsourcing, 
företag som har fått motsatt resultat gentemot det ursprungliga målet de hade med 
outsourcing väljer istället att flytta hem tidigare outsourcade aktiviteter (Kotlarsky 
& Bognar, 2012). Backsourcing sker enligt Veltri et al. (2008) på grund av att 
outsourcingkostnaderna är för höga, bristande leveransservice, förlorad kontroll, 
förändringar i organisationen och dess strategier. Ser man exempelvis detta ur en 
tillverkande organisations synvinkel ökar kostnaderna för outsourcade 
komponenter för att beslutet som fattats inte är integrerat med organisationens 
tillverkningsstrategi (McIvor, 2005).   

1.3 Syfte och problemfrågor 
Bakgrunden i detta examensarbete beskriver vikten av ett kostnadseffektivt 
företag, ett företag som har god insikt i sina processer och som lägger vikt på att 
arbeta med sin kärnverksamhet. Problembeskrivningen redogör problemen och 
möjligheterna med outsourcing, att ett ändamålsenligt beslut endast kan tas då 
samtlig information är presenterad och analyserad. Ett beslut angående 
outsourcing kan ses ur ett strategiskt, så väl som ett ekonomiskt perspektiv. 
Följaktligen skulle en modell som tar hänsyn till båda dessa perspektiv underlätta 
beslutsprocessen för beslutsfattarna i samband med outsourcing. Syftet med 
examensarbetet är således att:   
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Skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut genom att utveckla en beslutsmodell för outsourcing. 
 
När ett outsourcingbeslut har genomförts kan det ge väntade men också oväntade 
konsekvenser för organisationer. Vilka kostnader som analyseras innan beslutet är 
viktigt, men övriga faktorer utöver kostnader som påverkar outsourcing måste 
analyseras tillsammans för att ge en klar bild för beslutstagaren. För att delvis 
besvara syftet blir första frågeställningen:  
 

1. Vilka faktorer bör påverka ett outsourcingbeslut?  
 
För att berättiga ett outsourcingbeslut bör en kostnadsanalys genomföras, en 
organisation måste veta vilka kostnader som påverkas av outsourcingbeslutet. 
Andra frågeställningen blir således: 
 

2. Vilka kostnader bör analyseras för att ett outsourcingsbeslut ska bli väl 
avvägt?  

 
För att underlätta beslutstagandet bör en generell modell skapas där beslutstagaren 
kan jämföra och analysera data för att ta en väl avvägt beslut, tredje 
frågeställningen för att besvara syftet blir således: 
 

3. Vilka komponenter bör ingå i en beslutsmodell för outsourcing? 
 
Genom att besvara ovan nämnda frågeställningar kommer examensarbetets syfte 
uppnås.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Examensarbetet kommer främst att fokusera på tillvägagångssättet kring ett 
outsourcingbeslut, då det är ett stort och komplext område som påverkar företag 
på både kort och lång sikt.  

Examensarbetet kommer att baseras på en analytisk konceptuell studie och 
fokusera på företag som tillverkar standardartiklar och hur dessa företag arbetar 
med och påverkas av outsourcing. De faktorer, strategier och kostnader som 
behandlas berör den del av företag som tar ett beslut angående outsourcing. 
Faktorer och beslutsaspekter angående outsourcingprocessen som påverkar 
företag kommer att sammansättas till en beslutsmodell. Detta illustreras i Figur 1.  

 
Figur 1. Examensarbetets omfång och avgränsningar 
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1.5 Disposition 
Inledningsvis i examensarbetet beskrivs bakgrunden och introducerar 
ämnesområdet outsourcing. Vidare förklaras svårigheterna med outsourcing med 
hjälp av problembeskrivningen. Ut efter beskrivna problem har ett syfte samt 
frågeställningar formulerats. Därefter följer som sista del i arbetets första kapitel 
omfång och avgränsningar där det tydliggörs vad examensarbetet kommer 
behandla. 

Examensarbetets andra kapitel består av ett teoretiskt ramverk där behövlig teori 
presenteras för att besvara examensarbetets två första frågeställningar och delvis 
uppnå syftet. Teorierna presenteras efter vilken frågeställning som ska behandlas. 
Tillsammans med frågeställningarna är teorin i det teoretiska ramverket grunden 
till examensarbetet.  

I det tredje kapitlet presenteras angreppssätt och metodansats, alltså 
tillvägagångssättet som valts för att uppnå examensarbetets syfte. Kapitlet 
behandlar även hur arbetssättet stärker examensarbetets validitet och reliabilitet.  

Det fjärde kapitlet behandlar resultatet av första frågeställningen och den första 
delen av det teoretiska resultatet presenteras, där utreds vilka faktorer som 
behöver analyseras för att genomföra ett väl avvägt outsourcingbeslut. Innehållet 
är en analys av den genomförda litteraturstudien.  

I det femte kapitlet presenteras delvis det teoretiska resultatet och besvarar 
examensarbetets andra frågeställning, där tre utvalda kostnadsteorier analyseras 
och jämförs. Innehållet är en analys av genomförd litteraturstudie.   

I det sjätte kapitlet presenteras en hypotetisk beslutsmodell för outsourcing som 
har utvecklats med hjälp av resultatet från examensarbetets två första 
frågeställningar, således har frågeställning tre besvarats.  

I examensarbetets avslutande kapitel diskuteras resultatet av examensarbetet, 
tillvägagångssättet samt sammanfattande slutsatser och rekommendationer för 
vidare forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras  de teorier som är nödvändiga för att besvara examensarbetets syfte och 
frågeställningar. En kortfattad beskrivning kring begreppet outsourcing presenteras, dessutom 
introduceras de påverkansfaktorer som rör ett outsourcingbeslut, vilka kostnader som bör 
analyseras samt hur ett företags strategiska inriktning spelar in på ett outsourcingbeslut. 

2.1 Teoretiskt ramverk kopplat till frågeställningar   
Examensarbetets syfte har delats upp i tre frågeställningar för att underlätta 
arbetsgången. Dessa tre frågeställningar kommer med hjälp av utvald teori att 
besvaras, denna teori erhålls under litteraturstudien. För att underlätta 
litteraturstudien och för att fördjupningsarbetet ska ske inom rätt ämnen har 
författarna utformat ett teoretiskt ramverk, se Figur 2. De utvalda teorierna i 
litteraturstudien är till för examensarbetets fördjupning.  

 

Figur 2. Examensarbetets teoretiska ramverk 
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Ramverket består av grundläggande teori kring outsourcing så som 
påverkansfaktorer, strategiska- och konkurrensfaktorer samt kostnadsfaktorer. 
Inom dessa ämnesområden behövs kunskap för att kunna genomföra ett rationellt 
outsourcingbeslut. Innan ett outsourcingbeslut tas behövs vetskap för vad 
egentligen outsourcing innebär. Det finns en mängd olika faktorer som påverkar 
ett outsourcingbeslut både ur ett ekonomiskt och strategiskt perspektiv. För att 
kunna besvara de två första frågeställningen kommer en litteraturstudie 
genomföras inom vilka faktorer och kostnader som påverkar ett 
outsourcingbeslut. Med resultatet från första och andra frågeställningen som input 
och resterande teorier från ramverket kommer en modell konstrueras och tredje 
frågeställningen besvaras.  

Vid examensarbetets slut ska en beslutsmodell för outsourcing vara färdig, med 
hjälp av utvalda teorier och modeller från etablerade referenser. Några av 
referenserna och områdena i ramverket som kan ses i Tabell 1 är utvalda för att 
examensarbetet ska bli tillförlitlig samt för att syftet ska uppfyllas. 

Tabell 1. Litteratur till examensarbetets teoretiska ramverk 

 

2.2 Outsourcing 
I litteraturen används många olika definitioner av begreppet outsourcing, i detta 
examensarbete definieras outsourcing som följande:   

”Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en aktivitet som tidigare 
utförts under egen regi” (Bengtsson et al., 2005, s. 11). 

Innan ett outsourcingbeslut kan fattas bör analyser och jämförelser mellan olika 
alternativ jämföras för att beslutstagaren ska ha tillgång till någon form av 
beslutsunderlag. Momme & Hvolby (2002) och McIvor (2005) presenterar två 
liknande outsourcingprocesser som kan ses som allmänna steg och vägledning för 
organisationer vid outsourcingbeslut. Enligt Momme & Hvolby (2002) består 
outsourcingprocssen av tre grundläggande steg; strategisteget, förändringssteget 
och verksamhetssteget med sex underliggande processer vilket illustreras i Figur 3. 

Ämnesområde Referenser 
Outsourcing Tompkins, J. A; Bengtsson, L;  McIvor, 

R. T; Schniederjans, M. J 
Påverkansfaktorer Schniederjans, M. J;  Tompkins, J. A; 

Kraljic, P; Olsen, R. F. & Ellram, L; 
Cox, A; Lyson, K. & Farrington, B 

Strategiska- och konkurrensfaktorer Porter, M. E; McIvor, R. T; Leenders, M. 
R; Monczka, R. M;  Ellram, L; Jonsson, 
P. & Mattsson, S. A;  Bengtsson, L; 
Quinn, J. B. & Hilmer, F. G 

Kostnadsfaktorer Olhager, J; Ellram, L; Fawcett, S. E; 
Mentzer, J. T; McIvor, R. T;  Monczka, 
R. M;  Bengtsson, L; Axelsson, B. & 
Wynstra, F; Dollar, B; Burt, D; Coase, R. 
H 
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Figur 3. Outsourcingprocessen (Momme & Hvolby, 2002) 

 
Det finns många olika motiv till att organisationer väljer att outsourca, frånsett 
motivet bör beslutet vara i samma riktning som företagets strategi. I strategisteget 
bör organisationen gå igenom frågeställningar angående mål med outsourcingen, 
vad som ska outsourcas samt vilka krav som bör ställas på en potentiell partner 
(Momme & Hvolby, 2002).  

Förändringssteget är det nästkommande steget efter strategisteget där beslut 
angående vad som ska outsourcas samt val av leverantör har genomförts. 
Eftersom det handlar om outsourcing och början på en långvarig relation är 
avtalsförhandlingen en viktig del i processen.  

Det tredje och sista steget i outsourcingprocessen är verksamhetssteget som består 
av processerna relationshantering samt kontraktsavslut. För att kunna uppnå sitt 
mål med outsourcing är relationen mellan inblandade parter en avgörande faktor 
(Momme & Hvolby, 2002).  

McIvor (2005) å andra sidan fastslår att outsourcingprocessen består av sex olika 
steg som bör genomföras vid ett outsourcingbeslut. Dessa steg är illustrerade i 
Figur 4 och förklaras nedan;  

Steg 1: Bestäm den nuvarande avgränsningen för organisationen 
I det första steget är utmaningen för organisationen att identifiera processer som 
bidrar med att skapa produkter eller tjänster som organisationen erbjuder på 
marknaden. Tanken med denna analys är att ge en överblick på hur organisationen 
är positionerad i hela försörjningskedjan, det innebär att processer som både 
genomförs internt och externt bör identifieras. Genom att identifiera alla 
processer i flödeskedjan kan organisationen upptäcka vilka processer som är 
nyckelprocesser, det vill säga organisationens kärnkompetens som bidrar till 
konkurrensfördelar. McIvor (2005) menar att det finns ett antal olika metoder och 
modeller att utnyttja för att kartlägga organisationers processer, exempelvis en 
värdeflödeskartläggning.        

Steg 2: Analysera processernas betydelse  
När alla processer har identifierats i steg ett ska nu processerna värderas efter 
vilken betydelse de har för organisationen. Den första fasen i steg två handlar om 
att ha förståelse för den rådande konkurrenssituationen på marknaden, därefter 
bör även en analys på nuvarande och framtida succéfaktorer på marknaden 
genomföras för att identifiera de faktorer som skulle kunna ge konkurrensfördelar 
på marknaden. Genom att utföra steg två kan organisationer synliggöra samt 
kontrollera de kritiska färdigheterna i organisationen som krävs för att 
differentiera sig och trygga en konkurrenskraftig position på marknaden  
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(McIvor, 2005). 

Steg 3: Analysera kapaciteten  
I det tredje steget analyseras förmågan och kapaciteten hos de identifierade 
processerna i förhållande till konkurrenter eller leverantörer. Analysen bör 
innefatta; 

• Kostnadsanalys :  Kostnaden för processerna i den egna organisationen 
utvärderas gentemot konkurrenters och leverantörers kostnader för 
liknande processer, dessutom bör en analys av kostnader för att outsourca 
processen jämföras med kostnaden för att utföra processen internt 
(McIvor, 2005).  

• Utvärdera re l evanta processer :  Varje process som anses vara under 
kontroll bör granskas mer ingående och analyseras gentemot potentiella 
externa leverantörer.  Det gör det möjligt för organisationer att identifiera 
prestationsförmågan för varje process utifrån ett antal utvalda åtgärder. En 
nyckelfråga vid outsourcingbeslut är att avgöra om organisationen kan 
uppnå en hållbar konkurrensfördel genom att utföra en kritisk process 
internt (McIvor, 2005).  

Steg 4: Analysera de strategiska valen för outsourcing 
När det tre tidigare stegen är utförda bör organisationer enligt McIvor:s (2005) 
modell utvärdera de olika strategiska valen för outsourcing. När olika strategier 
utvärderas finns det faktorer som påverkar valet av strategi som bör finnas i 
åtanke, exempelvis skillnader i prestationsförmåga, teknologiska skillnader, externa 
faktorer, beteende faktorer samt leverantörsrisker.  

I modellen som illustreras i Figur 4 representeras steg fyra av en matris uppdelad i 
fyra kvadranter som representerar de olika strategiska valen som organisationen 
kan välja att implementera (McIvor, 2005). 

Steg 5: Utveckla en relationsstrategi 
Outsourcing medför risker och för att hantera samt minimera riskerna är 
relationen till leverantören en viktig faktor. Grunden till en lyckad 
outsourcingstrategi ligger i att fastställa målet med outsourcingen, beroende på 
vilket avseende outsourcingen genomförs varierar relationen till leverantören.  

En liknande matris med fyra kvadranter som i förgående steg finns illustrerad i 
Figur 4, på de olika relationsstrategierna som organisationer har att förhålla sig till 
vid outsourcing (McIvor, 2005).      

Steg 6: Etablera, hantera och utvärdera relation 
I det sista steget sker genomförandet och implementering av den valda 
outsourcingstrategin, där ett antal olika områden ska lösas; 

• Val av l everantör :  Valet av leverantör har fått ökad betydelse för 
organisationer då organisationer outsourcar mer av sin verksamhet och 
utvecklar långvariga relationer med leverantören. 

 Valet av leverantör ska väljas så att outsourcingmålet kan uppnås. 
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Figur 4. Outsourcingprocess (McIvor, 2005) 

• Avtals f rågor :  De juridiska frågor som är relaterade till outsourcingen bör 
klargöras med ett kontrakt. 

• Hantera l everantörsre lat ion:  När organisationen outsourcar delar av 
verksamheten samt valt leverantör måste samarbetsförhållandet 
upprätthållas.   

• Utvärdera l everantörsre lat ion och l everantörspres tat ion:  Organisationen 
bör använda en formell utvärderingsprocess för att utvärdera om 
leverantören uppnår kraven på prestation och relation. Tre aspekter som 
utvärderingen bör innehålla är leverantörsprestation, grad av beroende 
samt nivå av självständighet. Leverantörsprestandan innebär att 
organisationen utvärderar att leverantören levererar det som efterfrågas 
samt att innehållet i kontraktet uppnås, gällande exempelvis kvalité, 
leverans, service och förmågan att reducera kostnader (McIvor, 2005).  
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2.3 Påverkansfaktorer 
Det finns olika faktorer som påverkar ett outsourcingbeslut, de påverkar på så sätt 
att om de inte är medräknade kan de leda till motsatt resultat gentemot vad målet 
med outsourcingen var. Det kan leda till högre kostnader, att organisationen 
känner sig låst i leverantörsrelationen och i värsta fall ett misslyckat 
outsourcingprojekt.   

2.3.1 Möjligheter med outsourcing 

Mer än hälften av alla outsourcingavtal misslyckas eftersom företag bara ser de 
fördelar som identifierats och inte utfört den riskanalys som krävs (Schneiderjans 
et al., 2005). Enligt Tompkins (2005) finns det fördelar som är direkt kopplade till 
outsourcing, de relateras till minskade kostnader, minskade cykeltider samt ökad 
kundtillfredsställelse vilket förklaras nedan: 

Fokus på kärnkompetens 
Då ett företag outsourcar tillverkning eller någon annan logistikfunktion kan 
arbetskraften och de resurser som inte längre används användas för att stödja 
kärnprocesserna. Det leder i sin tur till att det inte är någon brist på arbetare och 
att ledningen har tid nog att fokusera på det som faktiskt är viktigt för företaget 
(Tompkins et al. 2005; Schneiderjans et al. 2005).  

Minskade kostnader för tillverkning och logistik 
Kostnaderna för outsourcad tillverkning och logistik minskar då varken lokalerna 
eller personal för dessa aktiviteter inte längre finns (Tompkins et al., 2005).  

Reducerat antal timanställda samt ledningspersonal 
Företag minskar i storlek jämfört med förr i tiden, antalet anställda från alla olika 
avdelningar minskar. Detta är en effekt av outsourcing, men istället för att några 
får gå då och då så försvinner hela avdelningar. Företagen minskar medan de 
avdelningar som arbetar med kärnkompetensen växer (Tompkins et al., 2005).  

Förbättrad noggrannhet  
Resultatet av outsourcing och mindre arbetsområden betyder mindre uppgifter, 
har du endast en uppgift att sköta under en dag så blir antagligen resultatet bättre 
än om du skulle hinna med exempelvis fem uppgifter till. Företag kan alltså 
fokusera på färre saker och göra dessa bättre genom att outsourca (Tompkins et 
al., 2005).  

Flexibilitet och bredare utbud av tjänster 
Eftersom fler anställda ansvarar för färre aktiviteter kan företag faktiskt erbjuda 
mer genom att göra mindre, efter att ha genomfört sina uppgifter kan man alltså 
erbjuda mer (Tompkins et al. 2005; Schniederjans et al. 2005).  

Tillgång till globala nätverk och överlägsen teknik  
Underleverantörer och 3PL-företag arbetar med det som de gör bäst, de har även 
ofta kontakt med stora globala nätverk och hög teknologi för att kunna erbjuda 
bästa möjlig kvalité till kund (Tompkins et al., 2005).  
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Förbättrad service 
Att outsourca tillverkning eller andra logistikfunktioner kan förbättra ett företags 
service, genom att korta ner cykeltiderna och reducera tid-till-marknaden (TTM). 
Kapacitet som tidigare inte var tillgänglig kan användas för att schemalägga 
flexibilitet och lediga resurser, detta leder vanligen till kortare TTM (Tompkins et 
al. 2005; Bengtsson et al. 2005). 

Förbättrad kvalité  
Att outsourca innebär inte bara att ett företag minskar sina kostnader, det finns 
även en möjlighet att kvalitén på de produkter de nu köper in och tidigare 
tillverkade förbättras. Underleverantörer arbetar vanligtvis med många olika 
kunder som ställer höga krav, resultatet av det innebär att de lägger mer tid på 
kvalitetskontroll än vad många vanliga tillverkande företag gör (Tompkins et al., 
2005).  

Minskade investeringar och ökat kassaflöde  
Från det att en organisation har outsourcat en process ingår inte längre dess 
kostnader i företagets balansräkning. Om ett företag till exempel outsourcar sin 
tillverkning behövs inte längre deras tillverkningslokaler eller maskiner, alltså 
behöver man inte längre räkna med kostnader för dessa i balansräkningen så vida 
alla investeringar är avräknade. På så sätt minskar kostnader och kassaflödet ökar 
(Tompkins et al., 2005).  

Det finns även fördelar med outsourcing som inte är lika uppenbara som de 
direkta fördelarna. De kallas för indirekta fördelar och presenteras nedan:  

Skapa en katalysator för förändring  
När en organisation väl har outsourcat kan det fokusera på kärnkompetensen, är 
det ett tillverkande företag kan det arbeta med den operativa ledningen såsom 
planering och schemaläggning. Man bör ha tid att genomföra ansvars- och 
rotorsaksanalys, genom detta kan man förbättra sina kärnprocesser (Tompkins et 
al., 2005).  

Initiera eller fortsätt förändringsarbetet  
En organisation kan vanligen erbjuda nya tjänster och kapacitet eftersom de kan 
prestera mer efter att de outsourcat, exempelvis kan de erbjuda kortare ledtider 
och lägre pris för kund (Tompkins et al., 2005). 

Stimulerande analys  
När en organisation outsourcar har oftast företaget tillgång till underleverantörens 
processer, genom detta kan företaget vinna mycket gratis. Underleverantörer har 
ofta väldigt höga krav på sig och där har man mycket att lära (Tompkins et al., 
2005).   

2.3.2 Risker med outsourcing 

Enligt Frost (2000) inser allt fler organisationer fördelarna samt värdet av att 
outsourca vissa delar av sin verksamhet, men att det också medför risker att 
outsourca. Organisationer måste se hur hela verksamheten påverkas av ett 
outsourcingbeslut och väga in risker i beslutsunderlaget (Frost, 2000). Nedan 
presenteras risker outsourcing kan medföra: 
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Förlorad kontroll  
Outsourcing kan medföra att leverantören tar kontrollen över den aktivitet som 
tidigare utförts internt, vilket innebär att organisationer som outsourcar kan gå 
miste om kontrollen för aktiviteten (Embleton & Wright, 1998). 
 
Ökade kostnader 
En utav många anledningar till att företag outsourcar är för att reducera kostnader. 
McIvor (2005) menar att det finns bevis som tyder på att organisationer som 
outsourcar för att reducera kostnader ofta inte når den förväntade nivån eller i 
vissa fall till och med ökar sina kostnader. Kostnaderna för outsourcing kan bli 
högre än förväntat då organisationer ofta underskattar ledningsresurser och tiden 
som exempelvis krävs för att hantera relationen med leverantören (McIvor 2005; 
Embleton & Wright 1998).  
 
Förlorad kompetens  
Det finns risk att organisationer förlorar viktig strategisk kunskap eftersom företag 
kan gå miste om erfarenheter, kunskaper och kompetens när aktiviteter istället 
outsourcas (van Weele 2012; McIvor 2005). Dessutom menar McIvor (2005) att 
innovationsförmågan minskar om företagen outsourcar ett antal kritiska 
aktiviteter.  
 
Leverantörsberoende  
Outsourcing kan medföra att organisationer mer eller mindre blir beroende av 
leverantören. Det är av största intresse att relationen mellan inblandade parter 
hanteras på rätt sätt för att uppnå det förväntade resultatet med outsourcingen 
(van Weele, 2012).   
 
Minskad flexibilitet  
Enligt Tompkins (2005) kan flexibilitet vara ett starkt motiv för outsourcing 
medan Embleton & Wright (1998) påpekar att outsourcing även kan medföra att 
flexibiliteten minskar. Leverantörer kräver ofta längre kontrakt för att säkra sin 
inkomst och det innebär att organisationen binder sig till en specifik leverantör 
och lösning under en längre period (Embleton & Wright, 1998).   
 
Följder av organisationsförändringen  
De mänskliga aspekterna vi outsourcing förbises vanligtvis i organisationer. 
Outsourcing kan medföra nedskärningar, omfördelningar och överföringar av 
personal dels inom egna företaget och dels till leverantörens organisation som kan 
skada moralen hos de anställda (McIvor 2005; Embleton & Wright 1998). 

2.3.3 Barthèlemy´s – ”De sju dödssynderna vid outsourcing” 

Utifrån riskerna med outsourcing anser Barthèlemy (2003) att det finns sju 
”dödssynder” vid outsourcing, som ofta är orsaker till de flesta misslyckade 
outsourcingprojekt. De sju ”dödssynderna” är att organisationen; 
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1. Outsourcar aktiviteter som inte borde outsourcas. 
2. Väljer fel leverantör. 
3. Skriver ett dåligt kontrakt. 
4. Förbiser personalfrågor. 
5. Förlorar kontrollen över den outsourcade aktiviteten. 
6. Förbiser ”de gömda kostnaderna”. 
7. Misslyckas med att planera en ”Exit Strategy”.   

 
För att exempelvis undvika två av de sju dödssynderna, att inte outsourca fel 
aktiviteter eller välja fel leverantör bör organisationer hela tiden genomföra 
förebyggande analyser. Genom att klassificera sina artiklar efter strategisk 
betydelse kan organisationen identifiera vilka aktiviteter som kan tänkas 
outsourcas. Likaså genom att utvärdera och klassificera leverantörer kan 
organisationer undvika mindre lämpliga leverantörer.  

2.3.4 Kraljic matris – Inköp till supply chain management 

Kraljic (1983) har konstruerat en produktportfoliomodell som kan användas för 
att klassificera inköp och inköpsstrategi. Organisationer har ändrat sin syn på 
inköp från att endast agera operativt till att agera strategiskt och föreslår ett 
tillvägagångsätt i fyra olika steg för att utveckla strategier (Kraljic, 1983); 

Steg 1: Klassificering  
Detta steg kan liknas med McIvor:s (2005) första steg i outsourcingprocessen, 
skillnaden är att McIvor (2005) fokuserar på att klassificera processer och 
identifierar deras betydelse medan Kraljic matris används för att klassificera 
artiklarnas betydelse. Kraljic (1983) har konstruerat en portfoliomodell som består 
av fyra kvadranter mellan två axlar vilket illustreras i Figur 5, dess vertikala axel 
benämns strategisk betydelse och dess horisontella axel benämns leverantörsmarknadens 
komplexitet. 

• Strateg isk betyde lse : Graderingen på denna axel bestäms genom att 
värdera olika faktorer såsom total inköpsvolym, inköpets betydelse för 
slutprodukten såsom kvalité och tillväxt samt inköpets storlek i 
förhållande till de totala inköpen (Kraljic, 1983). 

• Leverantörsmarknadens komplexite t : Graderingen på denna axel 
bestäms genom att värdera olika faktorer såsom tillgänglighet, antal 
leverantörer, möjligheter att tillverka själva eller köpa, lagerhållningsrisker 
samt möjligheten för substitutanvändning (Kraljic, 1983).  
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Figur 5. Kraljic matris (Kraljic, 1983) 

De fyra kvadranterna som ligger mellan de två axlarna benämns hävstång, strategisk, 
icke-kritisk och flaskhals. Utifrån kriterierna för de båda axlarna kan organisationer 
sedan klassificera sina köpta artiklar i de olika kvadranterna. Hävstång (hög 
resultatpåverkan och låg leverantörsrisk), strategisk (hög resultatpåverkan och hög 
leverantörsrisk), icke-kritisk (låg resultatpåverkan och låg leverantörsrisk) och 
flaskhals (låg resultatpåverkan och hög leverantörsrisk). De olika kvadranterna 
kräver olika inköpsstrategier, desto mer strategiskt inköpet är ju mer komplext är 
inköpet (Kraljic, 1983).  

Enligt Kraljic (1983) krävs olika typer av information och analysverktyg för att 
stödja klassificeringen, vad som krävs inom de olika kvadranterna illustreras i 
Tabell 2.  

Tabell 2. Artikelklassificering (Kraljic, 1983) 

Kvadrant Huvuduppgift Informationsbehov Beslutsnivå 
Strategiska artiklar - Exakta efterfrågeprognoser 

- Detaljerade 
marknadsundersökningar 
- Utveckling av långsiktiga 
leverantörsrelationer 
- Make-or-buy beslut  
- Svindlande kontrakt 
- Riskanalys 
- Beredskapsplanering 
- Logistik-, lager- och 
leverantörskontroll 

- Mycket detaljerad 
marknadsdata 
- Långsiktiga utbud- och 
efterfrågeprognoser 
- God omvärldsbevakning 
-Kostnadskurvor 
 

Högsta nivån 
Ex. (Vice 
president) 

Flaskhalsartiklar - Säkra behov 
- Leverantörskontroll 
- Reservplaner 

- Detaljerad marknadsdata 
- Relativt långsiktiga utbud- 
och efterfrågeprognoser 
- Lagerhållningskostnader 
- Underhållsplaner 

Högre nivå 
Ex. 
(Avdelningschef) 

Hävstångsartiklar - Utnyttja köpkraften 
- Leverantörsval 
- Substitution 
- Riktade pris-
strategier/förhandlingar 
- Mix av avtal- och spotköp 

- Relativt detaljerad 
marknadsdata 
- Kort och relativt 
långsiktiga utbud- och 
efterfrågeprognoser 
- Träffsäker 

Mellersta nivån 
Ex. (Inköpschef) 
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Steg 2: Marknadsanalys 
Marknadsanalysen genomförs huvudsakligen för att jämföra leverantörernas 
förhandlingsstyrka mot sin egen styrka som kund. Genom analysen granskas 
tillgången av strategiskt material, både vad det gäller kvalité, kvantitet samt styrkan 
hos den befintliga leverantören. Slutligen analyserar organisationen sina egna 
behov och sina försörjningsled för att mäta gapet mellan förväntan och verklighet. 
Hur marknadsanalysen är disponerad varierar beroende på vilken typ av 
organisation som marknadsanalysen är avsedd för (Kraljic, 1983). 
 
Steg 3: Strategisk positionering  
Artiklar som har blivit klassificerade som strategiska i första steget ska nu 
positioneras i ytterligare en matris utefter marknadsanalysen. Matrisen består av 
nio kvadranter mellan två axlar, axlarna benämns företagsstyrka och leverantörsstyrka 
och delas in i tre riskkategorier vardera. De nio olika kvadranterna är uppdelade i 
tre grundläggande riskkategorier som är kopplad till en viss strategi. Dessa 
strategier benämns utnyttja, balans och utveckla vilket illustreras i Figur 6. Strategin 
utnyttja är en aggressiv strategi som går ut på att förhandla fram ett lågt pris och ett 
fördelaktigt avtal, viktigt är dock att inte driva strategin för långt då det kan skada 
en långsiktig leverantörsrelation. Strategin utveckla är en defensiv strategi då 
organisationen ligger i underläge gentemot sina leverantörer och målsättningen 
med strategin är att byta ut produkter eller leta nya leverantörer och således hitta 
nya försörjningsalternativ. Strategin balans är en mellanstrategi i förhållande till 
utnyttja och utveckla, den används då varken en aggressiv eller defensiv strategi är 
lämplig (Kraljic, 1983).  

 
Figur 6. Strategisk positionering (Kraljic, 1983) 

- Optimering av inköpsvolym 
 

leverantörsinformation 
- Pris/ 
transportvärdeprognoser 
 

Icke-kritiska artiklar - Artikelstandardisering  
- Övervakning/optimering av 
ordervolym 
- Effektiv hantering 
- Lageroptimering 

- Bra marknadsöversikt 
- Kortsiktiga utbud- och 
efterfrågeprognoser 
- Ekonomisk orderkvantitet 
- Lagernivåer 

Lägre nivåer 
Ex. (Inköpare) 
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Steg 4: Handlingsplan 
Det är det slutliga steget där en fortsatt handlingsplan ska bestämmas utifrån de 
tre olika positioneringarna från det tredje steget. Den strategi som valts i det tredje 
steget påverkar organisationens val av policy kring volym, pris, lager, avtal och 
logistik (Kraljic, 1983).     

2.3.5 Olsen & Ellrams – Klassificering av leverantörsrelationer  

Portfoliomodeller används huvudsakligen för att kategorisera produkter, kunder 
och leverantörsrelationer. I samband med inköp kan portfoliomodeller användas 
för att fördela knappa resurser, detta genom att metodiskt identifiera vilka grupper 
av produkter, leverantörer eller relationer som behöver större uppmärksamhet än 
andra. Klassificeringen är viktig men det viktigaste är processen då klassificeringen 
bestäms, att veta varför de olika produkterna, leverantörerna eller relationerna är 
mer eller mindre betydelsefulla (Olsen & Ellram, 1997). 

Steg 1: Analys av organisationens inköp 
Likt Kraljics matris består första steget av en klassificering av inköpet, denna 
klassificering görs med hjälp av en matris med fyra kvadranter mellan två axlar. De 
fyra kvadranterna benämns liknande som i Kraljic matris och axlarna benämns 
inköpets strategiska betydelse och svårighet att hantera inköpssituation. De två axlarna är i 
sin tur uppbyggda av ett antal faktorer vilket illustreras i Figur 7.  

 
Figur 7. Axlarnas ingående faktorer (Olsen & Ellram, 1997) 
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• Inköpets  s trateg i ska betyde lse :  Graderingen på denna axel bestäms 
genom avvägning av de faktorer som illustreras i Figur 7. 
Kompetensfaktorerna beskriver i vilken utsträckning produkten eller artikeln 
är kopplad till företagets kärnkompetens, ju närmre artikeln är företagets 
kärnkompetens desto större strategisk betydelse har den. Ekonomiska 
faktorerna är det främst inköpets värde och volym som bestämmer hur stor 
strategisk betydelse artikeln har, de bör också innehålla en bedömning av i 
vilken utsträckning de artiklar som köps är kritiska för att skapa en 
hängstångseffekt vid framtida köp. Imagefaktorerna beskriver betydelsen av 
inköpet till företagets ”image” bland kunder och leverantörer (Olsen & 
Ellram, 1997) 

• Svårigheter  at t  hantera inköpss i tuat ion:  Graderingen på denna axel 
bestäms genom avvägning av de faktorer som illustreras i Figur 7. 
Produktegenskaper beskriver huruvida företag ska hantera nya och komplexa 
artiklar, en ny och komplicerad artikel kan innebära att organisationen 
behöver lägga mer kraft på leverantörsrelationen. 
Leverantörsmarknadsegenskaper beskriver egenskaper av utbudet på 
marknaden och leverantörens styrka. De faktorerna innefattar antalet 
leverantörer, resursberoenden och leverantörernas tekniska och 
kommersiella kompetens. Marknadsegenskaper innehåller en övergripande 
bedömning av risk och osäkerhet i samband med inköpssituationen (Olsen 
& Ellram, 1997).  

 
Steg 2: Analysera leverantörsrelationer 
I detta steg föreslår Olsen & Ellram (1997) en ny portfoliomodell med axlarna 
relativ leverantörsattraktivitet och relationsstyrka. Det huvudsakliga syftet är att 
analysera organisationens relationer till enskilda leverantörer. Företaget 
positioneras i matrisen utefter vilka faktorer som har valts i första steget, beroende 
på vilka faktorer som är lämpliga gentemot den egna verksamheten. Dessa 
faktorer positioneras sedan i matrisen (Olsen & Ellram, 1997).   
 
Steg 3: Utveckla handlingsplaner  
Utifrån första och andra steget skapar organisationer handlingsplaner. Varje gång 
det blir ett ohållbart förhållande mellan axlarna relativ leverantörsattraktivitet och 
relationsstyrka från det andra steget måste organisationen skapa en ny handlingsplan 
(Olsen & Ellram, 1997). Enligt Olsen & Ellram (1997) finns det tre olika grupper 
av handlingsplaner; 
 

1. Stärk leverantörsrelationen. 
2. Öka fördelarna/vinsterna med leverantörsrelationen. 
3. Minska andelen resurser som är fördelade på relationen. 
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2.3.6 Cox – modell för relationer 

Leverantörsrelationsstyrning är ett förhållningssätt mellan två parter, beroende på 
situation kan olika sorters relationer vara lämpliga. Cox-modellen är en trappstege 
som innefattar interna och externa relationer, modellen består av fem trappsteg 
där varje trappsteg representerar en högre grad av strategisk betydelse vad det 
gäller företags specifika varor och tjänster (Cox, 1996). Varje steg representerar 
även maktbalansen mellan de två parter i relationen och ägandeskap av varor och 
tjänster. Modellen har även en x-axel som visar hur strategisk relationen är, 
armlängds relation, partnerskap och kärnkompetens (Lyson & Farrington, 2012). 

Cox-modellen baseras på koncept associerade till olika inköpsteorier så som 
transaktionskostnader och fokus på kärnkompetens (Lyson & Farrington, 2012). 
De fem stegen i Cox-modellen presenteras nedan; 

• Kontrakti l  hävstång:  Denna relation iscensätter ett traditionellt inköp och 
innefattar korta kontrakt, många leverantörer, ingen utveckling och ingen 
investering (Lyson & Farrington, 2012).       

• Prior i t erad l everantör :  Det är leverantörer som levererar kompletterande 
varor och tjänster av mindre strategisk betydelse, det finns vanligen en 
begränsad mängd av leverantörer som kan leverera dessa produkter och 
tjänster (Lyson & Farrington, 2012).  

• Single  sourc ing :  Inköp från en leverantör av kompletterande varor och 
tjänster av högre strategisk betydelse. Målet med single sourcing är att 
minska transaktionskostnader bortsett från kostnader kopplade till den 
vertikala integrationen (Lyson & Farrington, 2012).   

• Nätverkssourc ing :  Det innebär att företag skapar ett virtuellt företag på 
alla nivåer i leveranskedjan genom att konstruera flera nivåers 
partnerskapsförbindelser i varje steg men utan att flytta till vertikal 
integration. Det fungerar som en kedjereaktion som förs vidare ner i 
distributionskedjan (Cox, 1996).    

• Strateg isk al l ians :  Det innebär att företag har en nära relation och 
utveckling tillsammans med leverantören, detta sker genom 
sammanslagning av företagen och ett gemensamt ägande av slutprodukten. 
Relationen i detta steg är djupare då makten i relationen är likvärdig mellan 
företag och leverantören (Cox, 1996).    

2.4 Strategiska- och konkurrensfaktorer 
En organisations mål beskriver ett önskat tillstånd och en organisations strategi 
beskriver hur målets ska uppnås. Strategi ses traditionellt som hur en organisation 
positionerar sig på marknaden i förhållande till sina konkurrenter och hur tillväxt 
och ökade intäkter ska åstadkommas (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En väl 
genomtänkt strategi och väldefinierade mål anses vara nyckeln till att lyckas med 
ett outsourcingprojekt (Tompkins et al., 2005).  
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Outsourcing anses vara en förändringsprocess som påverkar inriktningen och 
omfattningen på en organisations verksamhet såsom specialisering av 
organisationens verksamhet till vissa produkter eller processer. Outsourcing av 
produktion kan även vara en strategisk förändring nedströms i värdekedjan mot 
mer kundnära aktiviteter (Bengtsson et al., 2005).    

En organisations utgångspunkt är att förstå den konkurrenssituation som de 
befinner sig i och viktigt är att förstå intensiteten i konkurrensen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Outsourcing kan medföra en mer komplex logistik för 
organisationer som har valt att placera sin tillverkning i låglöneländer och det kan 
påverka leveransförmågan, kvalitén och kundanpassningsförmågan (Bengtsson et 
al., 2005).  

2.4.1 Konkurrenssituation 

När en organisation bestämmer sig för vilka konkurrensprioriteringar som ska 
genomföras överväger de hur mycket tid och resurser som ska fördelas till de olika 
områdena (Kroes & Ghosh, 2010). Konkurrenssituationen förklarar Porter (1985) 
genom fem konkurrenskrafter; 

• Potent i e l la  nyetablerare :  Nyetablerade företag har ofta kapacitet nog att 
ta marknadsandelar och ekonomiska resurser. Beroende på vilka barriärer 
som det nyetablerade företagen tar sig igenom blir hotet mer eller mindre 
allvarligt för redan existerande företag (Porter, 1985).   

• Köpares  förhandl ingss tyrka: Köpare tävlar med företag och tvingar ner 
priser, kräver högre kvalité eller mer service. De jämför och får 
konkurrerande företag att tävla mot varandra vilket endast påverkar 
företagens vinstmarginal (Porter, 1985).   

• Leverantörers  förhandl ingss tyrka: På samma sätt som att köpare kan 
tvinga ner säljprisen hos företag kan leverantörer suga ut potentialen till 
lönsamhet. Leverantörer ses som stora hot om de är få till antalet och att 
branschen är beroende av just de leverantörerna (Porter, 1985).   

• Subst i tutprodukter :  Det är en kraft som är avgörande för en bransch, 
vilka substitut finns för produkten företaget säljer. Substitutprodukterna 
sätter taket för vilket pris företaget kan sälja sin produkt och således även 
vilken den potentiella vinstmarginalen blir (Porter, 1985).   

• Branschkonkurrenter :  Den sista av de fem krafterna beskriver vilken 
form av konkurrenssituation som råder bland alla de existerande 
företagen (Porter, 1985).  

För att positionera sig gentemot konkurrenterna i sin omvärld nämner Porter 
(1980) tre typer av strategier och brukar benämnas generiska strategier. Den första 
är kostnadsledare och innebär att en organisation tillverkar eller distribuerar 
produkter till ett lägre pris än sina konkurrenter. Den andra strategin är 
differentiering vilket innebär att organisationen erbjuder något unikt gentemot 
konkurrenterna. Den sista strategin är fokusering och innebär att organisationen 
fokuserar på ett visst segment på marknaden. 
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Ett annat perspektiv är resursbaserat där fokus ligger på interna förhållanden i 
organisationen, som ger konkurrensfördelar framför organisationer i samma 
bransch (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

2.4.2 Kvalité  

Begreppet kvalité är ett vagt begrepp som kan vara förvirrande då många olika 
aspekter spelar in, detta grundas på att många organisationer har olika kriterier och 
förväntningar på kvalité. Vanligt förekommande förklaringar av kvalité är 
föreställningar av funktioner, lämplighet, tillförlitlighet, överensstämmelse med 
specifikation, tillfredställelse av prestanda och ”best buy” (Monczka et al. 2009; 
Leenders et al. 2006). Monczka et al. (2009) beskriver att ju större del av 
slutprodukten som kommer från leverantörer desto större påverkan har de på 
produktkvalitén.  

Garvin (1984) har komponerat åtta kvalitetsdimensioner som fungerar som en 
checklista där varje dimension är självstående, får en produkt högt kvalitetsbetyg i 
en dimension kan den få lågt i en annan (Garvin 1984). Beroende på vilken 
produkt det rörs sig om kan olika dimensioner vara mer eller mindre lämpade, för 
organisationer gäller det alltså att identifiera ”rätt kvalité” (Lyson & Farrington, 
2012). Nedan följer Garvin´s åtta kvalitetsdimensioner;   

1. Prestanda:  Produkternas driftegenskaper (Lyson & Farrington, 2012). 

2. Til l för l i t l i ghet :  Sannolikheten för att en produkt ska överleva under en 
viss tid under angivna användningsförhållanden (Lyson & Farrington, 
2012).   

3. Servi cebarhet :  Hastigheten, tillgängligheten och enkelheten att reparera 
produkten eller att få den reparerad (Lyson & Farrington, 2012).   

4. Överensstämmelse :  Reflektion av hur väl en produkt överensstämmer mot 
i förväg fastställda specifikationer (Garvin, 1984). 

5. Hållbarhet :  Mäter den planerade användningen för produkten över dess 
avsedda driftcykel innan den försämras (Lyson & Farrington, 2012).   

6. Egenskaper :  Dessa funktioner innebär förbättrad prestanda, och därmed 
högre kvalitet (Garvin, 1984).       

7. Estet i skt :  Personliga åsikter om hur produkten ser ut, känns, låter eller 
smaker och luktar (Lyson & Farrington, 2012).  

8. Upplevd kval i t é :  Kvalité i relation till det tillverkande företagets rykte, 
personliga åsikter (Lyson & Farrington, 2012). 

Enligt Monczka et al. (2009) spelar inköpsrollen för att hantera kvalitén från 
externa leverantörer en stor roll och det finns några faktorer som beskriver hur 
engagerad organisationen måste vara för att upprätthålla kvalitén. Dessa faktorer 
beskrivs nedan; 
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• Möjl igheten för  en l everantör at t  påverka den övergr ipande kval i t én 
på en köpares  produkter :  Leverantörer som levererar kritiska artiklar 
är viktiga för organisationens framgång, om dessa kritiska artiklar 
levereras defekta eller med ohållbar kvalité kan inte organisationen i sin 
tur inte tillverka acceptabla produkter. Därav måste organisationen 
hantera leverantörer som levererar kritiska artiklar intensivare än 
leverantörer som levererar standardartiklar (Monczka et al., 2009). 

• Resurser  som är t i l l gängl iga är t i l l  för  l everantörshanter ing :  
Organisationer med begränsade resurser och lite expertis inom 
kvalitetsstyrning behöver vara försiktiga när de fördelar tillgängliga 
resurser (Monczka et al., 2009).  

• Möjl igheten för  en organisat ion at t  erb juda kval i t é  av vär ldsklass :  
En organisation kan inte hjälpa en leverantör att förstå 
kvalitétsstyrningskoncepten om de inte är fullt införstådda själva. Det 
är lättare för en organisation som är ledande inom kvalité att 
uppmuntra leverantörer till bättre arbete inom kvalité (Monczka et al., 
2009).  

• En leverantörs  v i l ja  at t  arbeta t i l l sammans med organisat ion för  
at t  förbättra kval i t én:  Alla leverantörer är inte villiga att arbeta i 
samarbete med en den inköpande organisationen utan arbetar hellre 
med en traditionell inköpsrelation. Detta gör det svårt att utveckla en 
gemensam kvalitetsstyrning mellan inköpande företag och leverantör 
(Monczka et al., 2009).  

• En leverantörs  nuvarande kval i t e t snivå:  Detta påverkar mängden 
och typen av arbete som krävs för inköpsorganisationen för att 
säkerställa hög leverantörskvalité (Monzcka et al., 2009).  

• En köpares  möj l igheter  at t  samla in och analysera 
kval i t e t sre laterad data:  Ett inköp behöver effektiva system för att 
samla in information och analysera huruvida leverantören möter 
kvalitetsmålen (Monzcka et al., 2009).     

2.4.3 Flexibilitet 

Med flexibilitet menas anpassningsbarheten för ändrade förhållanden i en 
organisation, det kan innefatta förändringar som sker på kort men även lång sikt 
(Olhager, 2013). Den kortsiktiga flexibiliteten motsvarar vanligtvis variationer i 
volym och produktmix, vilket innebär att öka eller minska produktionsvolymen av 
en given produktmix. Den långsiktiga flexibiliteten avser hur snabbt nya produkter 
och processer kan introduceras samt produceras (Olhager, 2013). Outsourcing kan 
medföra ökad flexibilitet på så sätt att en organisation på ett enklare sätt kan öka 
sin produktion då efterfrågan ökar men också att en organisation kan minska sin 
produktion vid minskad efterfrågan (Schniederjans et al., 2005).  
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Viktigt att tänka på är att outsourcing inte alltid medför förbättrad flexibilitet utan 
att det faktiskt även kan leda till minskad flexibilitet för organisationen (Embleton 
& Wright, 1998).  

2.4.4 Leveransförmåga 

Enligt Bengtsson et al. (2005) kan logistiken vid outsourcing bli mer komplex 
vilket innebär att leveransförmågan påverkas. Begreppet leveransförmåga 
innefattar fem olika nyckelbegrepp med olika inriktningar och avgör huruvida en 
organisation har god leveransförmåga. De fem nyckelbegreppen är; 

1. Lagerserv i c enivån:  I vilken utsträckning en organisation kan leverera 
direkt från lager (Jonsson & Mattsson, 2005). 

2. Leveransprec i s ion:  I vilken utsträckning leveransen sker vid 
överenskommen leveranstidpunkt (Jonsson & Mattsson, 2005). 

3. Leveranssäkerhet :  I vilken utsträckning som rätt produkt levereras i rätt 
kvantitet (Jonsson & Mattson, 2005). 

4. Leveranst id :  Tid från beställning till leverans (Jonsson & Mattsson, 2005). 

5. Leveransf l exibi l i t e t :  Förmågan att anpassa sig efter ändringar i 
kundönskemål (Jonsson & Mattsson, 2005).  

2.4.5 Innovationsförmåga  

Trots att företag i många fall outsourcar delar av sin verksamhet för att få tillgång 
till ny kompetens behöver nödvändigtvis inte innovationsförmågan öka. Företag 
som outsourcar skiljer sig inte från företag som inte outsourcar vad det gäller 
produktförnyelsetakt, omfattning av produktförändringar eller TTM (Bengtsson et 
al., 2005). 

2.4.6 Kärnkompetens 

En av de vanligaste strategiska anledningarna till varför en organisation väljer att 
outsourca är att de fokusera på sin kärnkompetens (Kremic et al., 2006).     
Kärnkompetenserna brukar beskrivas som de sammanhängande aktiviteter eller 
processer där resurser används för att skapa konkurrensfördelar (Johnson et al., 
2005). Kärnkompetens är en strategi som grundar sig på uppfattningen att ett 
företag som siktar efter att skapa konkurrensfördelar, bör koncentrera sina 
resurser på några få kärnkompetenser där de kan skapa ett unikt kundvärde och 
definierbart övertag. De kompetenser som följer de nedan nämnda aspekterna är 
kärnkompetenser enligt Quinn & Hilmer (1994): 
 

1. De är färdigheter eller kunskaper, inte produkter eller funktioner. 
2. De är flexibla, långsiktiga plattformar som kan förändras eller utvecklas. 
3. De är begränsade till antalet, vanligen två eller tre. 
4. De är unika hävstångskällor i värdekedjan.  
5. De är områden där företaget kan dominera.  
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6. De har aspekter som är viktiga för kunden i ett långsiktigt perspektiv. 
7. De är inbäddade i organisationens system. 

 

De kompetenser som anses vara kärnkompetenser är de som ger företaget ett 
övertag och konkurrenskraft ur ett strategiskt perspektiv. Dessa kompetenser ska 
hanteras varsamt och får absolut inte outsourcas, resterande aktiviteter kan köpas 
in externt (Quinn & Hilmer, 1994). 

Kärnprocesser är metoder och rutiner som används för att omvandla företags 
kompetenser och innovationer till något värdeskapande för kunden (Hutt & Speh, 
(2010). Tompkins et al. (2005) menar att affärsprocesser kan bli indelade i två 
grupper, kärnprocesser och icke-kärnprocesser. Där kärnprocesser definierar vad 
företaget faktiskt gör och hur de arbetar medan icke-kärnprocesser är processer 
som antingen adderar värde till kärnprodukten/kärntjänsten eller tillhandahåller 
medel vilket betyder att företaget kan behålla sina anställda. Dessa två grupper 
delas vidare in i två grupper beroende på vilket fokus de har, primärt fokus samt 
sekundärt fokus. Se Tabell 3 för en översiktlig bild.  

Tabell 3. Kärnprocess (Tompkins et al., 2005) 

 
Kärnprocesser och icke-kärnprocesser med primärt fokus är uppdelade efter hur 
de påverkar kunden, kärnkompetensen är det som differentierar företaget på 
marknaden. Alltså att de erbjuder någonting som andra inte kan. Icke-kärnprocess 
med primärt fokus är något som adderar värde till kärnprodukten och som också 
ses av kund. Kärnprocesser med sekundär fokus är processer som sker innanför 
företagets väggar, de syns inte men måste bli bra gjorde för att företaget ska 
fungera som tänkt. Icke-kärnprocesser med sekundärt fokus särskiljer sig från de 
andra tre processgrupperna, de påverkar inte företagets lönsamhet utan är 
processer som krävs för att arbete ska bli väl utfört. Se Tabell 4 för förklaring av 
kärnkompetens ur ett tillverkande företags synvinkel.  
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Tabell 4. Kärnprocess för prod.företag (Tompkins et al., 2005) 

 

2.4.7 Make-or-buy beslut 

Den globala konkurrensen har tvingat tillverkande organisationer att omvärdera 
sina befintliga processer, tekniker och artiklar i syftet att fokusera på sina 
strategiska aktiviteter, det vill säga sin kärnkompetens (IfM, 2014). Ett beslut 
angående om att tillverka i egen regi eller köpa in från en extern leverantör 
benämns som ett make-or-buy beslut (Fawcett et al., 2007). Detta har medfört att 
organisationers medvetenhet har ökat angående vikten av ett make-or-buy beslut. 
Make-or-buy är en beslutprocess som organisationer genomgår för att besluta om 
det är mest fördelaktigt att tillverka inom det egna företaget eller låta en 
utomstående leverantör tillverka.  

Valet mellan make-or-buy kan resultera i huruvida ett företag väljer att outsourca, 
fortsätta outsourca eller insourca, de båda termerna förhåller sig till varandra på så 
sätt att make-alternativet hänger ihop med att påbörja en helt ny tillverkning som 
inte tidigare har utförts internt eller externt, alternativt insourcing då 
organisationer väljer att tillverka något som tidigare köpts in (Leenders et al., 
2006). Buy-alternativet står således för motsatsen och hänger ihop med 
outsourcing, `subcontracting´, `sourcing´, upphandling och inköp (Leenders et al. 
2006; Apics 2014).    

Enligt van de Water & van Peet (2006) kan ett make-or-buy beslut både vara ett 
strategiskt eller taktiskt beslut. Utifrån Apics (2014) förklaring av outsourcing och 
subcontracting kan skillnader mellan dessa urskiljas, outsourcing innebär att en 
leverantör tillverkar artiklar som tidigare har tillverkats internt. Outsourcing kan på 
så sätt innebära att organisationen frigöra intern kapacitet och tillverkning med 
hjälp av leverantören (Apics, 2014). Subcontracting innebär att organisationer 
lägger ut arbete på externa leverantörer under en kortare period för att exempelvis 
få tillgång till mer kapacitet under ökad efterfråga (van Mieghem, 1999).       

Make-or-buy är ett beslut som inte bör underskattas (Seshadri, 2005). För 
tillverkande företag är det intressant på grund av dess många dimensioner, make-
alternativet kan betyda en utvidgning av redan existerande aktiviteter så väl som 
diversifiering.  
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Ett vanligt förekommande vid outsourcing är att organisationer förknippar make-
or-buy beslut med endast kostnader och inte hur organisationen påverkas på lång 
sikt, ett beslut om outsourcing kan påverka flexibiliteten så väl som kundservicen 
hos ett företag och ett snabbt och irrationellt beslut kan försumma 
kärnkompetensen (McIvor et al., 1997).   

Enligt Leenders (2006) finns det ett antal skäl att tillverka istället för att köpa in, 
dessa skäl presenteras nedan; 

• För små kvantiteter och/eller ingen leverantör har möjlighet att 
leverera. 

• Efterfrågan av kvalitén är för hög, inga leverantörer som klarar kraven. 

• Det finns större garanti för försörjning eller en närmare samordning av 
utbudet till efterfrågan. 

• Nödvändigt för att bevara hemliga teknologier. 

• Det hjälper organisationen att erhålla lägre kostnader. 

• Det tillåter organisationer att skapa övertag eller att undvika att 
maskiner och arbetskraft inte används. 

• Det garanterar jämn drift av företagets egna faciliteter, lämnar 
leverantörer att bära bördan av fluktuationer i efterfrågan. 

• Undviker leverantörsberoende. 

• Konkurrenskraftiga, politiska, sociala och miljömässiga skäl kan tvinga 
en organisation att tillverka även om de skulle föredragit att köpa. 

• Inköpsalternativet är för dyrt. 

• Avståndet till närmsta tillgänglig leverantör är för långt. 

• En betydande kund kräver det. 

• Den framtida marknadspotentialen för produkten eller tjänsten växer 
snabbt.  

• Prognosen visar framtida brist på marknaden.  

• Ledningen är stolt över företagsstorleken. 

Leenders (2006) nämner även skäl till att köpa in istället för att tillverka, dessa 
nämns nedan; 

• Organisationen kan sakna ledande eller teknisk expertis i produktionen.  

• Organisationen saknar produktionskapacitet.  

• Vissa leverantörer har ett gott rykte och en förkärlek för det som de 
tillverkar. 

• Svårt att upprätthålla teknisk och ekonomisk bärkraft för icke-
kärnaktiviteter. 
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• Fackligt tryck och ledningströghet. 

• Garanterar kostnadsnoggrannhet.  

• Det finns fler alternativ till potentiella källor och substitutprodukter. 

• Det är inte tillräckligt stora volymer för att motivera egen tillverkning. 

• Framtida prognoser visar stor efterfrågan och teknisk osäkerhet gör 
företag oförmögna eller ovilliga att ta risken för tillverkning. 

• En kompetent leverantör finns i närheten. 

• Organisationen har en optimal storlek, vill inte växa. 

• Köper man in produkter av bättre kvalité än vad egna företaget själva 
kunnat tillverka kan marknadsandelar vinnas. 

• Det skapar möjligheten att snabbare föra in produkter på marknaden.  

• En betydande kund kräver det. 

• Det uppmuntrar till hög expertis i försörjningskedjan. 

Att bestämma vilka produkter som ska tillverkas i egen regi och vilka som ska 
outsourcas bör tydligt föregå varje omkonfigurering av produktionsnätverk. Det 
kan vara frestande för organisationer att tänka i banor om outsourcing, men i 
grunden handlar det om att finna rätt grad av vertikal integration (Gregory, 2007). 

Enligt Gregory (2007) finns det ett antal olika metoder för make-or-buy beslut i 
organisationer. Motiven för att ta ett buy-beslut kan vara minskade kostnader, 
undvika investeringar, standardisering, marknadstillträde och skattelättnader. 
Outsourcing introducerar ett antal nya risker för företag i fråga om kvalité, 
kontinuitet i försörjning, förlust av konstruktionskontroll och nya konkurrenter. 
Det innebär att beslutsprocessen inte bara kan beröra kostnader utan en bred 
uppsättning av strategiska konsekvenser.  

Det finns ett ramverk för hur företag kan hantera detta dilemma, genom att sätta 
in alla dessa frågor i ett sammanhang och placera varje enskilt beslut någonstans 
på två axlar vilket illustreras i Figur 8. Den vertikala axeln ifrågasätter graden av 
den strategiska vikten av processen eller komponenten, alltså huruvida den är 
viktig för kundens köpbeslut, är den en källa till vinst och representerar den 
företagets kärnkompetens. Den horisontella axeln ifrågasätter graden av 
leverantörseffektivitet, är leverantören mer kapabel än egna produktions 
anläggningen, har leverantören stordriftsfördelar av komponenten och tillverkar 
med lägre kostnad. Även den omvända situationen kan förekomma då företaget 
tillverkar åt andra och till och med konkurrenterna (Gregory, 2007).       
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Figur 8. Ramverk för make-or-buy (Gregory, 2007)     

2.5 Kostnadsfaktorer 
Ett sätt att analysera outsourcing handlar om att jämföra kostnaderna för 
organisationer att tillverka själva internt med de samlade kostnaderna för att köpa 
in motsvarande produkt externt (Bengtsson et al., 2005). Det är vanligt 
förekommande att organisationer anses ha lyckats med kostnadsreduktion, ökad 
flexibilitet och ökad effektivitet i och med outsourcing. Samtidigt framkommer det 
sedermera att kostnadseffekten försämras i vissa organisationer då de indirekta 
kostnaderna är svåra att reducera i och med outsourcing (Bengtsson et al., 2005).     

När en organisation ska genomföra ett outsourcingbeslut bör alla kostnader och 
aktiviteter som är direkt kopplade till beslutet identifieras. Vid outsourcing bör en 
organisation beräkna sina kostnader för interna aktiviteter så väl som kostnader 
för att en potentiell leverantör ska utföra samma aktiviteter. Kostnadsnedbrytning 
är även viktigt för att kunna koppla vilka kostnader som hör till en viss aktivitet 
(McIvor, 2000).   

Beroende på hur organisationer väljer att hantera kostnader i sin redovisning kan 
en indelning av direkta och indirekta kostnader genomföras. Direkta kostnader är 
kostnader som direkt kan kopplas till en kostnadsbärare, exempelvis en specifik 
produkt eller order. Indirekta kostnader kan även benämnas som omkostnader 
och är kostnader som kopplas till en aktivitet eller kostnadsställe som sedan 
fördelas på flera kostnadsbärare (Olhager, 2013). 

Nedan beskrivna kostnadspunkter är vanligt förekommande i samband med 
outsourcing; 

Pris:  
Grundpriset för själva produkten som betalas till leverantören (Monczka et al., 
2009).  
 
Administrativa kostnader: 
Det är kostnader som förknippas med långsiktig planering och operativ styrning 
av materialflöden. Denna kostnadspunkt kan innefatta kostnader för administrativ 
personal som arbetar med exempelvis orderbehandling och planering (Jonsson & 
Mattsson, 2005).   
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Orderkostnader:  
Det är kostnader som kan associeras med hantering av inköps- och 
tillverkningsorder. Orderkostnaderna kan vanligtvis identifieras i andra 
kostnadspunkter som exempelvis att orderadministration kan finnas i de 
administrativa kostnaderna (Jonsson & Mattsson, 2005).  
Emballeringskostnader:  
Är de kostnader som uppstår för olika förpackningsmaterial, emballering och 
godsmärkning som krävs för skydda godset under transporten (Jonsson & 
Mattsson, 2005). 
 
Transportkostnader:  
Är de kostnader som uppstår vid förflyttning av gods samt de funktioner som 
krävs för transportera godset från leverantör till organisationens anläggning, det 
vill säga funktioner som förflyttning, lastning, omlastning och lossning. Dessutom 
finns det övriga kostnader som kan uppstå vid transporter såsom olika former av 
försäkringar, tullbehandling, skador på gods och kapitalbindningskostnader för 
transporterat gods (Jonsson & Mattsson, 2005; Lumsden, 2012).  
 
Förseningar och ändringar:  
Kostnader kan uppstå när det blir förseningar i produktion och under transport. 
Leveransen kan då behöva transporteras med en annan distributionslösning och 
kostnader för exempelvis snabbtransport tillkommer, dessutom kan 
skadeståndskostnader uppstå i och med förseningar (Jonsson & Mattson, 2005).   
 
Lagring och distribution:  
Kostnaden för att fysiskt lagerhålla produkter benämns lagerhållningskostnader 
och utgörs av driftskostnader för lagret och osäkerhetskostnader eftersom det 
medför risker att lagerhålla material (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Service och underhåll:  
Inkluderar alla kostnader för att använda produkten så som installations-, 
utbildnings-, garanti-, underhållskostnader, avskrivningar, reservdelar, driftstopp 
och så vidare. För råmaterial är det kostnaderna för att förädla materialet till 
slutprodukt (Monczka et al., 2009). 

Avvecklingskostnader:  
Är kostnader som uppstår när produkten når slutet av sin förväntade livslängd, 
exempelvis kostnader för återvinning, avfallshantering, sanering och 
projektavslutningskostnader (Monczka et al., 2009). 
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2.5.1 Transaktionskostnadsteorin 

Enligt Mentzer (2001) är transaktionskostnadsteorin den traditionella 
inköpsformen, och har blivit beskriven som en leverantör väljs för att leverera en 
viss kvantitet av en viss kvalité. Genom förhandlingar ska det lägsta möjliga priset 
bestämmas, det är en tävlingsinriktad teori vilket leder till en armlängds relation till 
kund. Eriksson et al. (2008) menar att outsourcing ofta kan leda till lägre 
produktionskostnader på grund av att leverantören kan uppnå skalekonomi men i 
flera fall ökade transaktionskostnader på grund av kostnader som förknippas med 
förhandlingar, kontroll och att upprätthålla kontrakten. Enligt Axelsson & 
Wynstra (2002) brukar transaktionskostnadsteorin karaktäriseras likt 
nedanstående; 

• Många leverantörsalternativ. 

• Varje inköp är en ny affär, ska inte kunna dra nytta av tidigare relation.  

• Utnyttja potentialen i konkurrensen. 

• Kortsiktig och armlängds relation, undgå en för djup leverantörsrelation. 

• Förnyelse och effektivitet genom byta av leverantörer, välj alltid den mest 
effektiva leverantören. 

• Lämplig vid köp av produkter. 

• Prisorienterat, fördelaktig då målet är att nå ett bra pris på en specifik 
produkt. 

Axelsson & Wynstra (2002) menar att företag som arbetar utifrån 
transaktionskostnadsteorin strävar efter att ständigt ha tillgång till ett antal olika 
leverantörer. De menar att konkurrensen och tävlingsviljan mellan leverantörerna 
driver dem till att hela tiden göra sitt yttersta. På detta sätt kan fostras vitalitet och 
kvalitet samtidigt som priset hålls nere. En viktig aspekt är även att företag borde 
hålla distans till sina leverantörer för att kunna upprätthålla höga krav. Viktigt att 
nämna är att vissa av kriterierna för transaktionskostnadsteorin eftersträvas och 
följs medan vissa endast uppfylls omedvetet som konsekvens av de andra 
kriterierna. Coase (1937) anser att transaktionskostnad är de kostnader som 
tillkommer utöver inköpspriset för en produkt, han delar även in de kostnaderna i 
sex olika typer; 

• Sökkostnad:  Den kostnad som uppstår när inköpande organisation söker 
efter en produkt. 

• Informationskostnad:  Det är kostnaden för att söka information för en 
produkt. 

• Förhandl ingskostnad:  Kostnader för inköparen och leverantören att 
komma överens om ett pris. 

• Beslutskostnad:  Det är kostnaden för att välja rätt leverantör. 

• Leveranskostnad:  Kostnad för att kontrollera att rätt vara levereras.  
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• Juridisk kostnad:  Kostnaden som uppstår vid tvist mellan den inköpande 
organisationen och leverantören.  

2.5.2 Total Cost of Acquisition 

Enligt Dollar (1990) kallas TCA även i vissa sammanhang för `landed cost´ vilket 
innebär den totala hemtagningskostnaden, målet med metoden är finna alla dolda 
indirekta kostnader som ofta förbises. Enligt Apics (2014) är TCA en liten del av 
TCO och berör endast anskaffningskostnader och hemtagningskostnader. Enligt 
Burt et al. (2010) är det inga långsiktiga kostnader utan kostnader som direkt 
påverkar kassaflödet. Det är kostnader direkt kopplade till inköp av material, 
produkter och tjänster. De huvudsakliga kostnader som måste identifieras är:  

Inköpspris: 
Priset för direkt och indirekt material, produkt och tjänster är de största delarna av 
en totalkostnad. Inköpspriset kan innehålla transport och leverans, 
platsförberedelser (för större inköp), installation och test. Det slutgiltiga 
inköpspriset beror på hur förhandlingarna genomförs, kvantitetsrabatter, 
produktspecifikationer och kompletterande värdeanalyser (Burt et al., 2010).     

Planeringskostnader: 
Det är kostnader som uppstår under anskaffningsprocessen, kostnader för att 
utveckla kravspecifikationer, pris och kostnadsanalyser, leverantörsval, 
kontraktsbestämmelser, initial orderläggning och övervakning (Burt et al., 2010).      

Kvalitetskostnader:  
Om högre kostnader kopplas till kvalité vid ett tidigt stadie minskar kostnaderna 
för framtida ägandeskapskostnader. Kostnader som uppstår i samband med 
kvalité brukar delas upp i tre grupper: 

• Förebyggande kostnader :  Det är alla kostnader som förebygger dålig 
kvalité såsom underhåll av utrustning, granskning av nya produkter, 
kvalitetsplanering, undersökning av leverantörens kapacitet, utvärdering av 
leverantörens processkapacitet, möten för kvalitetsförbättringar, 
kvalitetsförbättringsprojekt, kvalitetsutbildning och träning (Burt et al., 
2010).  

• Bedömningskostnader :  Kostnader för mätning och utvärderingar av 
produkter och tjänster så att de håller bestämda kvalitetskrav (Burt et al., 
2010).  

• Bristkostnader :  Det är kostnader som är resultatet av produkter och 
tjänster som inte uppfyller kvalitetskrav eller uppfyller kundens behov. 
Denna kostnadspunkt är i sin tur uppdelad i två kategorier, interna och 
externa. Interna kostnader är kostnader som uppstår innan leverans till kund 
sker och inkluderar kassationer och skrotning, omarbetning av produkt, 
nya inspektioner, nya tester och materialgranskning.  

De externa kostnaderna är kostnader som uppstår efter leverans och 
innefattar klagomål från kund, returer, garantianspråk och 
produktåterkallelse (Burt et al., 2010).    
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Skatter:  
Denna kostnadspunkt inkluderar skatter för hemtagning av produkter och tjänster 
(Burt et al., 2010).   

Finansieringskostnader:  
Denna kostnadspunkt hanterar vilket finansieringsalternativ som bör väljas, 
oavsett om du köper nytt lager, material, öppnar nya lokaler eller investerar i ny 
utrustning. De olika alternativen är att köpa med hjälp av eget kapital, avbetalning 
och överskottskapital. Det olika alternativen medför olika fördelar och behandlar 
olika kostnadsaspekter (Burt et al., 2010).            

2.5.3 Total Cost of Ownership 

TCO är ett analysverktyg med utgångspunkt att se längre än endast inköpspris för 
att omfatta många andra inköpsrelaterade kostnader (Ellram, 1995). En TCO- 
analys används för att få en helhetsbild, inte nödvändigtvis genom att titta närmare 
på alla inköpsrelaterade kostnader utan de som är relevanta och viktiga för det 
specifika företaget. Att finna relevanta kostnader kan vara svårt i stora 
organisationer, kostnader bör undersökas i organisationen så väl som i 
försörjningskedjan. För ett företag som arbetar med kostnadsreducering och 
ständiga förbättringar är det speciellt svårt och det man letar efter brukar kallas för 
gömda kostnader (Fawcett et al., 2006). Enligt Fawcett et al. (2006) finns det fem 
steg för att implementera en TCO- analys i en organisation vilket illustreras i Figur 
9. 

Steg 1: Bestäm önskade mål med TCO-analysen 
Bestäm vilket önskat mål du har med TCO- analysen, vilka anledningar finns för 
att genomföra en TCO- analys. Ett förekommande problem är att organisationer 
inte har en klar bild av vad de vill åstadkomma med analysen, det krävs 
engagemang och tid för att resultatet ska bli som önskat. Möjliga skäl till att 
använda en TCO- analys kan exempelvis vara stöd till en outsourcinganalys, finna 
möjligheter för kostnadsreducering och ett ramverk för kostnadsanalys (Fawcett et 
al., 2006).  

 
Steg 2: Forma ett team för TCO-projektet  
Det är viktigt att skapa en tvärfunktionell arbetsgrupp för en TCO- analys 
eftersom det är en uppgift som sträcker sig genom hela organisationen. Det är en 
tidskrävande process som kräver engagemang och rätt kompetens (Fawcett et al., 
2006).  
 
Steg 3: Identifiera relevanta kostnader och samla data  
Det är i detta steg det riktiga arbetet börjar, data ska samlas och identifiering av 
relevanta kostnader ska ske. Det gäller att avgränsa sig ordentligt så att fördelarna 
är fler än kostnaderna. I detta steg skapar den tvärfunktionella arbetsgruppen en 
processkarta som underlättar då kostnadsdrivarna ska identifieras. Vanligt 
förekommande är arbetsformen brainstorming där arbetsgruppen hjälps åt för att 
bryta ner flödet och på så sätt kategorisera kostnader, vilka som är viktiga och inte 
viktiga (Fawcett et al., 2006).  
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Figur 9. Implementering TCO-analys (Fawcett et al., 2006) 

 
Steg 4: Finjustera angreppsätt för TCO-analys  
Detta steg finns till för att justera analysen, då många kostnader mer eller mindre 
är uppskattade måste riktigheten i insamlad data bestämmas. Detta genomförs 
genom en känslighetsanalys, en analys som avser att bedöma hur modellen 
förändras då kostnaderna korrigeras (Fawcett et al., 2006).   
 
Steg 5: Presentera och implementera  
I det femte och sista steget presenteras resultatet av TCO-analysen för ledningen, 
det vill säga för beslutfattarna. Resultatet redovisas så att beslutsfattarna får en 
summering av hela analysen och rekommendationer, som kan användas till 
överväganden av ett beslut (Fawcett et al., 2006).   
 

 
 
 
 

McIvor (2005) anser att TCO-analysen är ett verktyg för att utvärdera dina 
nuvarande leverantörer men även ett sätt att jämföra de med andra leverantörer på 
marknaden. Sättet utvärderingen av leverantörerna genomförs på och sättet en 
leverantör väljs på beror på vilken relation företagen har eller kommer ha med 
varandra. Huvudfokus brukar dock vanligtvis ligga på kostnadsreducering och 
pris. McIvor (2005) menar att pris bara är en del av de kostnader som associeras 
med leverantörsval. Att använda en TCO-analys är ett sätt att analysera alla de 
kostnader som berör anskaffning, användning och underhåll av en produkt eller 
tjänst. TCO-analysen hanterar alla kostnader från idéstadiet, som framtagningen 
av en ny eller förbättring av en produkt eller tjänst. Istället för att endast se till 
pris, försöker TCO-analysen fastställa alla kostnader associerade med 
leverantörsval för att finna möjligheter att reducera kostnader och eliminera 
ineffektivitet. TCO-analysens fokus ligger på gränssnitten mellan den 
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outsourcande organisationen och leverantören. McIvor (2005) har valt att dela 
upp analysen i tre olika steg; 
 

• Pre- transact ion cos ts :  Kostnader som uppkommit innan produkten eller 
tjänsten har mottagits, innan orderläggning. De inkluderar alla kostnader 
som har skapats från det att organisationen överväger ett leverantörsval, 
orderplacering är inte en sådan kostnad. Exempel kan vara kostnader för 
undersökning av potentiella leverantörer, så som kvalificera och utbilda 
leverantören i alla system och förklara alla förväntningar som de 
outsourcande företaget har och använder sig av. Slutligen är det kostnader 
för implementering av system och leveransmetoder hos leverantören 
(McIvor, 2005).  

• Transact ion cos ts :  Kostnader relaterade till orderläggning och 
godsmottagning de inkluderar pris för produkt eller tjänst. Kostnader 
associerade med förberedande och orderläggning, uppföljning av order, 
godsmottagning, kontroll av mottaget gods gentemot faktura samt 
betalning faktura. Dessa kostnader är de mest igenkända kostnaderna till 
skillnad mot pre-transaction costs och post-transaction costs, just för att 
de är nära relaterade till själva transaktionen. Kostnader som potentiellt går 
att utelämna i samband med transaktionskostnader är inköp och 
förberedelser, kontroll godsmottagning och betalning av faktura. It-system 
hanterar ofta dessa moment så väl att kostnaderna kan reduceras eller 
elimineras (McIvor, 2005). 

• Post- transact ion cos ts :  Kostnader som uppstår efter att produkten eller 
tjänsten är ägd eller används hos det köpande företaget. Kostnader som 
uppstår då gods mottagits, eller i framtiden där produkten eller tjänsten 
används eller behöver modifieras, lagas eller avvecklas. Ju längre in i 
framtiden kostnader uppstår, ju mindre sannolikt är det att kostnaden går 
att koppla till den specifika leverantören. Det finns post-transaction costs 
som ofta förbises, det kan vara fältreparationer, rutinmässigt och 
specialunderhåll samt kostnader associerade med byte av delar och 
inkurans (McIvor, 2005). 

 
McIvor (2005) är medveten om att finna alla de kostnader som ingår i de tre 
segmenten inte är möjligt, men det är ett tillvägagångssätt och ett ramverk för att 
genomföra prestationsanalys och finna så många som möjligt. Det tre segmenten 
är illustrerade i Figur 10. TCO- analysen kan assistera vid en kostnadsanalys av en 
möjlig leverantör, men den kan även användas för att finna svagheter och 
effektivitetsförlorande processer hos ett outsourcande företag för att stärka 
relationen till leverantören. TCO-analysen är ett tillvägagångssätt som framkallar 
en samarbetande relation, att arbeta tillsammans under en lång tid kan resultera i 
att outsourcande företaget och dess leverantör hjälper varandra till nya nivåer.  



Teoretiskt ramverk 

34 

 
Figur 10. Total Cost of Ownership (McIvor, 2005) 
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Figur 11. Examensarbetets arbetsprocess 

3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs examensarbetets arbetsprocess, ansatsbeskrivning, metodval, hur 
datainsamlingen har genomförts samt hur den insamlade data är kopplad till examensarbetets 
frågeställningar. Slutligen beskrivs hur validitet och reliabilitet eftersträvats.   

3.1 Arbetsprocess 
Examensarbetets arbetsprocess är indelat i tre olika faser; en inledningsfas, en 
insamling/analysfas och en sammanställningsfas vilket illustreras i Figur 11. 
Arbetet började med att en förstudie genomfördes där målet var att få en 
övergripande bild över hur outsourcingbeslut påverkar organisationer. Den 
övergripande bilden genererades genom att en intervju utfördes på ett fallföretag. 
När ett problem hade formulerats, definierats och analyserats kunde författarna 
påbörja litteraturstudien. I detta skede sökte författarna teori som erbjöd lösningar 
till det bestämda problemområdet. 

Under insamling/analysfasen genomfördes en grundlig litteraturstudie. En analys 
utifrån examensarbetets syfte genomfördes med hjälp av det teoretiska ramverket 
för att besvara första och andra frågeställningen. Efter att ha genomfört 
insamling/analysfasen blev det möjligt för författarna att besvara examensarbetets 
tredje frågeställning, genom att konstruera en beslutsmodell i 
sammanställningsfasen. 

 

3.2 Ansatsbeskrivning  
När ett forskningsarbete inleds används huvudsakligen två olika ansatser, den 
kvalitativa ansatsen och den kvantitativa ansatsen. De båda ansatserna syftar på 
hur insamlad data genereras, bearbetas och analyseras. Vid användning av den 
kvalitativa ansatsen fokuserar forskaren på mjuk data såsom kvalitativa intervjuer 
och tolkande analyser. Används istället den kvantitativa ansatsen fokuserar 
forskaren på mätningar och statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & 
Davidson, 2011). När ett val angående ansats ska göras, ska frågeställningen vara 
avgörande. Frågeställningar som är formulerade med Var? Hur? Vilka är 
skillnaderna? och Vilka är relationerna? bör en kvantitativ ansats användas. I 
kvantitativa undersökningar är grundstommen hårddata och uttrycks i siffror, i en 
kvantitativ undersökning arbetas det med numeriska uppgifter för att få en 
överblick av ett stort material och slutligen kunna dra slutsatser (Svenning 2003; 
Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006).  
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Om frågeställningen rör huruvida forskaren ska tolka och förstå Vad är detta? och 
Vilka är de underliggande mönstren? så bör en kvalitativ ansats användas. En 
kvalitativ ansats är en öppen ansats som baserar sig på intervjuer och 
observationer för att ge en djupare förståelse inom ämnet (Patel & Davidson, 
2011). För att på enklaste vis förklara skillnaden är den kvalitativa ansatsen 
baserad på ord medan den kvantitativa ansatsen grundar sig på siffror (Svenning, 
2003).  

För att besvara de två första frågeställningarna och skapa en grund till tredje 
frågeställningen behövs teori om påverkansfaktorer, kostnadsfaktorer, strategiska- 
och konkurrensfaktorer. I detta examensarbete har den kvalitativa ansatsen 
använts för att förklara sammanhanget kring outsourcing och ge djupare kunskap, 
detta genom tolkning och analys av befintliga och redan etablerade teorier. För att 
besvara examensarbetets tredje frågeställning och konstruera en hypotetisk 
beslutsmodell för outsourcing och slutligen uppnå examensarbetets syfte har en 
kvalitativ och kvantitativ ansats används.   

Enligt Wacker (1998) kan forskningsmålet huvudsakligen vara faktafinnande och 
teoribildande. Skillnaden mellan de två forskningsmålen baseras på vilket syfte 
undersökningen har, med faktafinnande är syftet att samla in omfattande data 
under vissa förhållanden. Teoribildning har syftet att ta fram ett integrerat ramverk 
av kunskap som kan bli tillämpat i många sammanhang genom att förklara Vem? 
Vad? När? Var? Hur? och Varför vissa fenomen uppstår? (Wacker, 1998). När de 
två forskningsmålen sätts i förhållande till teorin kan det noteras att 
teoribildningsforskning definierar begrepp, fastställer ämnesområde, förklarar hur 
och varför relationer existerar och förutspår sedan uppkomsten av specifika 
fenomen (Wacker, 1998). Faktafinnande forskning å andra sidan definierar 
begrepp, fastställer ämnesområden och använder sedan bevis för att upptäcka om 
relationer existerar och förklarar hur och varför vissa fenomen inträffade (Wacker, 
1998).  

Utifrån syftet och frågeställningarna i detta examensarbete har en teoribildande 
forskning genomförts, då syftet är att skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut 
och förklara vilka faktorer som påverkar outsourcingbeslutet. De olika faktorerna 
som påverkar ett outsourcingbeslut har definierats och identifierats, förhållandet 
mellan de olika teorier som har använts i examensarbetets teoretiska ramverk har 
förklarats. I den hypotetiska beslutsmodellen placeras de olika 
påverkansfaktorerna i relation till varandra på olika sätt beroende på det specifika 
fallet.   

3.3 Förhållande mellan teori och verklighet 
Det finns olika strategier som är olika lämpade för att få grepp om verkligheten 
(Jacobsen, 2011). Enligt Patel & Davidson (2011) finns tre strategier för att 
relatera teori och verklighet, dessa tre förhållningssätt är deduktion, induktion och 
abduktion vilka illustreras i Figur 12.  

Forskaren som utgår från befintliga teorier och principer för att sedan dra 
slutsatser om hur det ser ut i verkligheten förhåller sig till ett deduktivt 
förhållningssätt. 
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Forskaren som istället utgår från verkligheten och samlar in relevant information 
för att sedan formulera teorier arbetar enligt ett induktivt förhållningssätt. Det 
sista förhållningssättet abduktion är en kombination av induktion och deduktion 
(Patel & Davidson 2011; Jacobsen 2011).  

 
Figur 12. Förhållande teori och verklighet (Patel & Davidson, 2011) 

Detta examensarbete har genomförts med hjälp av det deduktiva och induktiva 
förhållningssättet, de två första frågeställningarna har besvarats teoretiskt utifrån 
utförd litteraturstudie vilket kan beskrivas som deduktivt. Med hjälp av resultatet 
av de två första frågeställningarna har en modell konstruerats för att sedan kunna 
illustreras empiriskt på ett fallföretag vilket kan beskrivas som induktivt, om 
beslutsmodellen justeras efter en fallstudie. Ett sätt att använda befintlig teori är 
att sätta ihop tidigare teorier, detta kan ske genom den analytiska konceptuella 
metoden (Wacker, 1998).   

3.3.1 Analytisk konceptuell metod  

Enligt Wacker (1998) finns det två olika klasser av teoribildande forskning, 
analytisk och empirisk. Beroende på hur forskningen förhåller sig till teori och 
verklighet avgörs det om det är en analytisk eller empirisk forskning. Wacker 
(1998) menar att en analytisk forskning använder deduktiva metoder för att 
komma fram till teorier medan en empirisk forskning använder induktiva metoder 
för att komma fram till teorier. Under de två klasserna finns det underkategorier, 
vilket illustreras i Figur 13. En analytisk forskning kan ha antingen en konceptuell, 
matematisk eller statistik inriktning. En empirisk forskning kan ha antingen en 
statistik, experimentell eller fallstudie som inriktning. De sex olika 
underkategorierna är olika metoder för att ta fram och verifiera teorier, och de kan 
med fördel kombineras (Wacker, 1998).  

Utifrån ett teoribildande perspektiv är syftet med en analytisk konceptuell 
forskning att ge nya insikter kring traditionella problem genom logiskt 
framtagande av relationer mellan definierade koncept och redan befintliga teorier. 
Denna sortens forskning brukar vanligtvis illustrera sitt resultat genom en 
empirisk fallstudie (Wacker, 1998).  
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Den huvudsakliga skillnaden mellan analytisk konceptuell metod och empirisk 
fallstudie är att empirisk fallstudie använder sig av data för att formulera teorier 
medan analytisk konceptuell metod använder deduktion för att forma teorier 
(Wacker, 1998). 

 

 

 

Detta examensarbete bygger på en analytisk konceptuell metod och ett deduktivt 
förhållningssätt har använts för att formulera teorier kring faktorer som påverkar 
ett outsourcingbeslut, det konceptuella resultatet ska även kunna illustreras genom 
en empirisk fallstudie med hjälp av ett induktivt förhållningssätt. 

3.4 Teoretisk datainsamling 
I detta examensarbete har teoretisk data samlats in för att genomföra en 
litteraturstudie, med hjälp av examensarbetets avgränsningar och frågeställningar 
har sökningen av teori underlättats. En vanligt förekommande metod för att samla 
in data i en analytisk konceptuell forskning är litteraturstudier (Bäckstrand, 2012). 
Genom litteraturstudien kunde författarna identifiera vilken teori som var relevant 
för examensarbetet och därmed skapa det teoretiska ramverket som använts i 
examensarbetet. För att forma det teoretiska ramverket studerades grundläggande 
litteratur och kurslitteratur inom problemområdet, vilket presenteras i Tabell 1. Då 
det var fastställt vad examensarbetet skulle behandla gjordes en ytterligare 
fördjupad litteraturstudie med hjälp av vetenskapliga artiklar och erkänd litteratur. 

För att finna artiklar och litteratur har Jönköpings högskolas biblioteks databas 
Primo samt Google Scholar använts, genom att använda sökord på svenska och 
engelska som är förknippade med ämnesområdet. Sökord som har använts är 
illustrerade i Tabell 5. 

Figur 13. Olika typer av teoribildande forskning, baserat på (Wacker, 1998) 
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Tabell 5. Examensarbetets sökord 

Ämnesområde Svenska Engelska 

Outsourcing Outsourcing 

Outsourcingprocess 

 

Outsourcing 

Outsourcingprocess 

 

Påverkansfaktorer Kvalité 

Möjligheter och risker 

Konkurrensfaktorer 

Kraljic matris  

Leverantörsrelationer 

Segmentering av 
leverantörer  

Segmentering av artiklar 

 

 

Quality 

Benefits and risks  

Competetive priorities 

Kraljic Matrix 

Supplier relationship 

Portfolio approach to 
supplier relationship 

  

Strategiska faktorer Tillverka eller köpa 

Ramverk för make-or-
buy beslut 

Outsourcingbeslut 

Ramverk för outsourcing 

Kärnkompetens  

Kärnprocess 

Kärnaktivitet 

Make-or-buy 

Framework for make-or-
buy 

Outsourcing decision  

Framework for 
outsourcing 

Core competencies  

Core process 

Core activity  

 

Kostnadsfaktorer Transaktionskostnad 

Traditionellt inköp 

Transaktionsekonomi 

Anskaffningskostnad  

Total 
anskaffningskostnad 

Total ägandekostnad  

 

Transactions cost 

Total cost of ownership 

TCO 

Total cost of acquisition 

TCA 
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3.5 Fallstudie 
En empirisk fallstudie kan genomföras på många olika sätt, både teoretiska och 
analytiska generaliseringar är lämpliga att utgå ifrån då en fallstudie kan 
genomföras för att antingen utveckla nya teorier eller testa tidigare utvecklade 
teorier (Williamson, 2002).  Vid användning av en fallstudie kan den huvudsakliga 
datainsamlingen ske genom intervjuer, observationer och dokument (Patel & 
Davidsson, 2011). När ett potentiellt fallföretag ska väljas ut för en fallstudie ska 
forskningsmålet och syftet med forskningen vara avgörande (Williamson, 2002).    

Eftersom detta examensarbete har en analytisk konceptuell inriktning valdes 
fallföretaget i syfte att kunna illustrera det konceptuella resultatet. Alltså hur 
examensarbetets hypotetiska beslutsmodell förhåller sig till verkligheten.  
Fallföretaget skulle vid en potentiell fallstudie behöva möta de krav som 
examensarbetet har såsom syfte och avgränsningar, fallföretaget bör vara ett 
företag som tillverkar standardartiklar.   

3.5.1 Fallföretaget 

Fallstudien kan lämpligen genomföras på HAGS Aneby AB som är ett företag 
som tillverkar produkter för lek, sport & fitness, park & stadsmiljö, marint & 
bryggor. Produktsortimentet består av många delkomponenter, både special och 
standardartiklar. Slutprodukterna innehåller standardartiklar som både tillverkas 
internt samt köps in av externa leverantörer. Standardartiklarna består vanligen av 
enkla konstruktioner såsom fästanordningar i galvaniserat stål och kräver ingen 
komplicerad teknologi. I dagsläget outsourcas viss tillverkning av standardartiklar 
till Polen, Bulgarien, Storbritannien, Kina och kan sammanfattas som 
låglöneländer. I produktsortimentet ingår många delkomponenter, därav många 
standardartiklar som kan analyseras och anses vara lämpliga outsourcingobjekt. 
HAGS Aneby AB är ett företag som ingår i koncernen Play Power INC som har 
produktion och säljkanaler över hela världen. Anläggningen i Aneby består av ca 
200 anställda och har en årlig omsättning på 400 miljoner kronor.   

3.5.2 Intervjuer  

Att genomföra intervjuer är en av de viktigaste källorna för datainsamling vid en 
fallstudie (Yin, 2003). Enligt Patel & Davidson (2011) finns det olika former av 
intervjuer, baserat på vilken grad av standardisering och struktur intervjun har. 
Jacobsen (2011) har en annan men liknande syn på intervjuer, huruvida intervjun 
är öppen eller sluten. Enligt Jacobsens (2011) definition ska inte intervjun 
betraktas som antingen helt öppen eller helt sluten intervju utan som en glidande 
skala vilket illustreras i Figur 14. 
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Figur 14. Intervjustruktur (Jacobsen, 2011) 

 
Författarna beslutade att genomföra en öppen intervju under examensarbetets 
inledningsfas. I första skedet intervjuades verksamhetschefen för att få en inblick 
över verksamheten samt hur HAGS Aneby AB arbetar med outsourcingfrågor. 
Intervjun spelades även in för att kunna gå tillbaka till informationen i efterhand. 
Det var även hela tiden en av de två författarna som antecknade medan den andra 
förde intervjun.  

3.5.3 Dokument 

Begreppet dokument är förhållandevis vagt och innefattar allt från tryckt material 
till film, fotografier och bandupptagningar. För att kunna skapa en uppfattning till 
fakta bör man förhålla sig kritiskt till vad som egentligen mottagits (Patel & 
Davidson, 2011). De dokument som har använts är färdiga Powerpoint 
presentationer om hur HAGS Aneby AB arbetar med outsourcing samt den 
outsourcingmodell de i nuläget förhåller sig till. I detta presentationsmaterial 
kunde författarna även se de nuvarande leverantörerna och leverantörernas 
geografiska läge samt HAGS Aneby AB:s processer, kärnverksamhet, kapacitet, 
försäljningsdata och företagsstrategier. Författarna har även erhållit utdelat 
utbildningsmaterial i form av ett kompendium rörande outsourcing. Data som 
erhållits genom dokument har verifierats genom intervjun.  
 

3.6 Dataanalys och frågeställningar 
Examensarbetets datainsamling är uppdelad i två delar, en förstudie och en 
litteraturstudie, se Figur 11. Målet med förstudien var att författarna skulle bli 
införstådda i ämnet outsourcing, vilka faktorer som påverkar ett outsourcingbeslut 
och tydliggöra problemområdet. Insamlad data från intervjun analyserades under 
denna fas.  Med utgångspunkt i problemområdet skapades ett teoretiskt ramverk, 
teorier från litteratur inom ämnesområdet outsourcing så som påverkansfaktorer, 
kostnadsfaktorer, strategiska- och konkurrensfaktorer. Utifrån det teoretiska 
ramverket besvaras således första och andra frågeställningen. Besvarandet av 
första frågeställningen krävde en omfattande datainsamling kring vilka 
påverkansfaktorer som bör analyseras vid ett outsourcingbeslut. Den insamlade 
data bestod av de påverkansfaktorer som ansågs vara generella och återkommande 
i litteraturen. Besvarandet av andra frågeställningen krävde likt den första 
frågeställningen en omfattande datainsamling kring vilka kostnader som bör 
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Figur 15. Metod kopplat till frågeställningar 

analyseras vid ett outsourcingbeslut. Insamlad data bestod av olika kostnader som 
sammanställdes och jämfördes för att visa skillnader och likheter mellan olika 
kostnadsanalysmodeller. Vid besvarandet av tredje frågeställningen användes 
resultatet av första och andra frågeställningen för att utveckla en hypotetisk 
beslutsmodell för outsourcing, vilket kan ses som ett deduktivt förhållningssätt. 
Den insamlade data från intervjun och dokument har sammanställts direkt efter 
insamling för att underlätta senare delen av analys och för att säkerställa att ingen 
information går förlorad. 
 
Syftet med utförd litteraturstudie var att söka information angående hur en 
beslutsmodell för outsourcing bör se ut, det vill säga vilka påverkansfaktorer, 
kostnadsfaktorer, strategiska- och konkurrensfaktorer som är av betydelse. Att 
genomföra en kvalitativ undersökning och jämföra teorier från olika källor är en 
sorts triangulering, på detta sätt kan man få olika teoretiska perspektiv på det 
studerade området (Patel & Davidson 2011; Yin 2003). Hur litteraturstudien, 
fallstudien och frågeställningarna förhåller sig till varandra illustreras i Figur 15. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
För att examensarbetet ska få god validitet behöver undersökningen behandla rätt 
områden, det vill säga att det som avses mätas faktiskt mäts (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2006). Genomförs mätningarna på ett tillförlitligt sätt har 
undersökningen god reliabilitet (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå god 
reliabilitet krävs att examensarbetets ramverk är välformulerat samt att en grad av 
generaliserbarhet finns. Patel & Davidson (2011) menar att validitet och reliabilitet 
förhåller sig till varandra, man kan inte endast koncentrera sig på den ena och låta 
bli den andra. Tre tumregler förklaras nedan; 

1. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 

2. Låg reliabilitet ger låg validitet. 

3. Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 
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För att uppnå hög reliabilitet krävs noggrann dokumentation om utfört arbete, 
genom detta ska andra forskare kunna komma fram till samma resultat (Yin, 
2003). För att öka giltigheten och tillförlitligheten hos data och slutsatser är 
triangulering ett lämpligt verktyg. Det menas att data och slutsatser kontrolleras 
genom en kombination av olika metoder, olika intervjuare, olika sammanhang och 
olika personer som samlar in och analyserar data. Triangulering är ett effektivt 
tillvägagångssätt för en forskare att kontrollera ifall samma resultat kan uppnås av 
någon annan forskare (Jacobsen, 2011). Enligt Patel & Davidson (2011) vägs 
informationen från de olika datainsamlingsmetoderna in i samma analys för att ge 
en fyllig bild, resultatet av de olika metoderna kan antingen peka åt samma eller åt 
olika håll men båda utfallen kan vara lika intressanta. Författarna har genomfört 
en triangulering genom att olika datainsamlingsmetoder har tillämpats, både 
intervju och dokument.  

Patel & Davidson (2011) anser att reliabiliteten bör kontrolleras genom att mer än 
en person närvarar vid ett intervjutillfälle. En analys av insamlad data gjordes och 
överenstämmelsen av svar är ett mått på reliabilitet. Med inspelad data kan 
författarna även återspela den genomförda intervjun för att säkerställa att all data 
uppfattats korrekt.   

Enligt Jacobsen (2011) finns det ännu en form av validitetskontroll, metoden 
innebär att det resultat som framkommit jämförs med resultatet från andra 
undersökningar. Generellt kan det sägas att om resultatet stödjs av teori bör vi 
kunna anta att den interna validiteten är god.   

Författarna har genom en omfattande litteraturstudie funnit ett stort antal källor 
om outsourcing, de har sedan jämförts och sållats ner i antal för att försäkra sig 
om att litteraturen är relevant. Det medför att författarna är medvetna om vad 
som ska undersökas vilket bidrar till att validiteten stärks. Författarna har valt att 
dela upp syftet i tre frågeställningar, detta görs för att höja examensarbetets 
innehållsvaliditet. Författarna har alltså översatt relevant data från litteraturstudien 
till frågeställningar, där de två första frågeställningarna ligger till grund för den 
tredje frågeställningen. För att kunna besvara tredje frågeställningen och kunna 
skapa en hypotetisk modell för outsourcingbeslut måste underliggande faktorer till 
vad som påverkar ett outsourcingbeslut klargöras, modellen kommer sedan kunna 
illustreras hos ett fallföretag, förslagsvis HAGS Aneby AB. Med hjälp av detta 
tillvägagångssätt har författarna försäkrat sig om att rätt saker mäts och att 
examensarbetet har en hög validitet.  

Den teori som har använts vid skapandet av detta examensarbete är teori som är 
återkommande i ett flertal av de använda källorna vilket tyder på att det är erkänd 
teori, detta styrker examensarbetets interna validitet.  
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4 Faktorer som påverkar ett 
outsourcingbeslut 
I detta kapitel presenteras delvis examensarbetets teoretiska resultat samt en analys av resultatet. 
Kapitlet besvarar examensarbetets första frågeställning, vilka faktorer som kan påverka ett 
outsourcingbeslut. Utifrån varje påverkansfaktor har frågeställningar formulerats för att ge 
struktur och underlätta utförd analys. Frågorna kan fungera som resonemangsunderlag i den 
utvecklade beslutsmodellen för outsourcing.   

4.1 Möjligheter och risker 
Då allt fler företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet ökar andelen 
fördelar med processen men samtidigt blir företag allt mer insiktsfulla när det 
gäller potentiella risker i samband med outsourcing (Frost, 2000). Tompkins et al. 
(2005) anser att anledningen till varför mer än hälften av de företag som väljer att 
outsourca misslyckas är på grund av en bristande eller obefintlig riskanalys. Alltså 
att företag endast belyser fördelarna med outsourcing och utelämnar de faktiska 
risker som behöver värderas. Barthèlemy (2003) ser ett tydligt samband mellan 
bristande riskanalyser och misslyckade outsourcingprojekt samt utifrån sambandet 
identifierat de vanligast förekommande orsakerna för misslyckandet, de så kallade 
sju ”dödssynderna” vid outsourcing. 

När ett outsourcingbeslut ska fattas bör företaget överväga hur hela verksamheten 
påverkas av beslutet och väga in riskerna i beslutsunderlaget. Ett företags motiv 
för outsourcing är ofta baserat på de synliga fördelar som outsourcing medför, 
exempelvis minskade kostnader, minskade cykeltider samt ökad 
kundtillfredsställelse. Frågor att resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer 
nedan; 

• Vilka är möj l igheterna med outsourc ing? Varför? 

Organisationer som undersöker om outsourcing är rätt tillvägagångsätt bör 
identifiera och analysera vilka möjligheter som ett outsourcingbeslut medför. En 
anledning till det kan vara att olika organisationer ser olika på vilka möjligheter 
outsourcing kan medföra, en annan anledning är det ursprungliga motivet och 
syftet som organisationen har till outsourcing. Momme & Hvolby (2002) 
konstaterar att frånsett motiv bör ett beslut vara i samma riktning som 
organisationens strategi.  

En organisation kan inte endast se till vad konkurrenter och andra organisationer 
har gjort för att lyckas med outsourcing utan de behöver analysera sin egen 
situation och möjligheterna den har till följd.  

• Vilka är r i skerna med outsourc ing? Varför? 

Förutom att undersöka de möjligheter en organisation har i samband med 
outsourcing bör varje organisation undersöka de risker som kan härledas till 
outsourcing. Enligt Schneiderjans et al. (2005) misslyckas hälften av alla 
outsourcingavtal på grund av bristfälliga riskanalyser.  
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Eftersom det är många faktorer som kan påverka ett outsourcingbeslut och att 
hela verksamheten kan påverkas är det viktigt att försöka analysera så många risker 
som möjligt. Genom att identifiera riskerna kan en organisation hantera och 
förebygga de fallgropar som skulle kunna uppstå på ett bättre sätt.  

• Vilka möj l igheter  och r i sker väger  tyngst? Varför? 

En organisation kommer troligtvis inte kunna outsourca en del av sin verksamhet 
utan att stöta på några problem, vägen till att lyckas kan dock förenklas och 
hanteras bättre genom att väga möjligheterna och riskerna emot varandra för att 
hitta den lösningen som passar den specifika organisationen bäst. Barthèlemy 
(2003) menar att det finns sju ”dödssynder”, en av de ”dödssynderna” kan 
kopplas till en bristande riskanalys och som således kan leda till misslyckade 
outsourcingprojekt. Även Gregory (2007) menar att beslutsprocessen för 
outsourcing inte bara kan beröra vissa påverkansfaktorer utan behöver beröra en 
bred uppsättning av strategiska konsekvenser.  

Organisationer som tänker i banor kring outsourcing är vanligtvis medvetna om 
några av riskerna, frågan är vilka risker de är villiga att ta för att nå sitt mål.    

4.2 Klassificering av artiklar  
Enligt McIvor (2005) bör organisationer analysera de strategiska valen för 
outsourcing, när olika strategier analyseras finns det olika faktorer som påverkar 
valet av strategi.  Enligt Kraljic (1983) kan organisationer klassificera vilken typ av 
inköpsstrategi som är lämplig beroende på artikelns strategiska betydelse i 
förhållande till leverantörsmarknadens komplexitet. 

Ju högre strategisk grad desto mer komplext blir inköpet, för att lyckas med 
klassificeringen behövs olika analysverktyg och information (Kraljic, 1983). Frågor 
att resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer nedan; 

• Vilka parametrar bör användas v id klass i f i c er ing av art iklar? 
Varför? 

När en organisation ska genomföra en klassificering av artiklar som är potentiella 
outsourcingobjekt kan de använda sig av Kraljic matris, det görs genom att 
analysera olika parametrar för att klassificera artiklar efter strategisk betydelse och 
leverantörsmarknadens komplexitet.  Enligt Kraljic (1983) är parametrar som 
anses vara lämpliga total inköpsvolym, inköpets betydelse för slutprodukten, 
inköpets storlek i förhållande till de totala inköpen, tillgänglighet, antal 
leverantörer, lagerhållningsrisker och möjligheter att tillverka internt eller köpa. 
Olsen & Ellram (1997) anser också att klassificering av artiklar är viktigt men att 
det viktigaste är själva processen då klassificeringen bestäms, att veta varför de 
olika artiklarna är mer eller mindre betydelsefulla. Olsens & Ellram (1997) har 
skapat en matris likt Kraljic matris, matrisen graderas utifrån huruvida en artikel 
förhåller sig till axlarna inköpets strategiska betydelse och svårigheter att hantera 
inköpssituation. Olsen & Ellram (1997) lägger vikt på i vilken utsträckning artikeln 
är kopplad till organisationens kärnkompetens, ju närmre artikeln är 
organisationens kärnkompetens ju större strategisk betydelse har den.  
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• Hur ska de o l ika art ike lklass i f i c er ingarna behandlas? Varför? 

Olika klassificeringar behöver stödjas av olika verktyg vad det gäller analyser och 
utredningar. Om en artikel ska klassificeras som strategisk behöver organisationen 
ta mer hänsyn till det stora informationsbehovet och de högre kraven på 
analysverktyg. Om istället en artikel ska klassificeras som icke-kritisk är inte kraven 
på information och analysverktyg lika höga (Kraljic, 1983). Både Kraljic (1983) 
och Olsen & Ellram (1997) är överens om att utfallet i artikelklassificeringen avgör 
hur organisationen går vidare, de anser att potentiella leverantörer till artiklarna 
ska bestämmas. Alltså hur organisationen ska förhålla sig till leverantörer vad det 
gäller strategier och relationer för den klassificerade artikeln.   

• Vilka art iklar är s trateg i skt v ikt iga? Varför? 

Vilka artiklar som är strategiskt viktiga beror på vilken organisation som genomför 
klassificeringen men en vanlig tankegång är att ju närmre organisationen 
kärnkompetens artikeln är desto större strategisk betydelse har den (Olsen & 
Ellram, 1997). En artikel som har stor påverkan på en organisations slutprodukt 
bör hanteras varsamt och analyseras noggrant, organisationen kan endast ha full 
kontroll på det som sker internt och skulle leverantören leverera bristande kvalité 
kommer slutprodukten också få bristande kvalité (Monczka et al., 2009).  

• Vilka art iklar kan outsourcas? Varför? 

Denna frågeställning är avgörande och det finns inget facit på förhand, det är upp 
till varje enskild organisation att avgöra vilka artiklar de ska outsourca. Däremot 
konstaterar Leenders (2006) att det finns vissa skäl och riktlinjer till vad som bör 
och vad som inte bör outsourcas. McIvor et al. (1997) menar att snabba och 
irrationella beslut kan försumma kärnkompetensen, Quinn & Hilmer (1994) 
förstärker tankegången att kärnkompetensen absolut inte får outsourcas och bör 
hanteras varsamt.    

Beroende på vilken syn en organisation har på sina artiklar och vilket motivet till 
outsourcing är kan en organisation resonera och analysera vilka artiklar som kan 
ses som potentiella outsourcingobjekt. Barthèlemy (2003) kopplar en fel 
outsourcad artikel och dess tillverkningsprocess med en av de sju ”dödssynderna”, 
en anledning till att ett outsourcingprojekt kan misslyckas.  

4.3 Klassificering av leverantörsrelationer 
Leverantörsrelationsstyrning är ett förhållningssätt mellan två parter, beroende på 
situation kan olika sorters relationer vara lämpliga (Lyson & Farrington, 2012). 
McIvor (2005) menar också att beroende på vilket avseende outsourcingen 
genomförs varierar relationen till leverantörerna, för att kunna hantera och 
minimera riskerna med outsourcing är relationerna till leverantörerna en viktig 
faktor. Olsen & Ellram (1997) anser att klassificering av leverantörsrelationer är 
viktigt men att anledningen till klassificeringen är viktigare. Enligt Momme & 
Hvolby (2002) är relationer mellan inblandade parter en avgörande faktor för att 
uppnå målet med outsourcing.    
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En leverantörsrelation baseras på arbetet som leverantören erbjuder till en 
organisation, är arbetet av strategisk betydelse bör en nära relation till leverantören 
prioriteras. Frågor att resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer nedan; 

• Vilka parametrar bör användas v id en klass i f i c er ing av 
l everantörsre lat ioner? Varför? 

Detta är en fråga som den specifika organisationen måste besvara efter de 
klassificerat sina artiklar, beroende på situationen kan olika leverantörsrelationer 
vara lämpliga (Monczka et al. 2009; McIvor 2005). Här kan lämpligtvis Olsen & 
Ellrams (1997) matris användas och parametrarna som kan undersökas är många, 
exempelvis leverantörernas makt och leverantörernas tekniska och kommersiella 
kompetens. Det finns även en matris för leverantörsrelationer i McIvor:s (2005) 
outsourcingprocess där olika relationsstrategier klassificeras för att underlätta en 
organisations val av leverantörsrelation. Dess parametrar är grad av kritiskhet för 
konkurrenskraften och leverantörsrisk.    

• Hur ska de o l ika klass i f i c er ingarna av l everantörsre lat ioner  
hanteras? Varför? 

Valet av leverantör har fått ökad betydelse för organisationer då mer av 
verksamheten outsourcas och långvariga relationer till leverantören är vanligt 
(McIvor, 2005). McIvor (2005) anser också att en potentiell leverantör bör väljas 
för att organisationen ska kunna uppnå sitt mål med outsourcing. För att hantera 
och minimera riskerna med outsourcing är leverantörsrelationerna en viktig faktor, 
ju mer strategisk artikeln är desto större krav på relationshantering krävs (McIvor, 
2005). En artikel som är av strategisk betydelse kräver en god och långsiktig 
relation medan en artikel av icke-kritisk betydelse kan köpas in från vilken 
leverantör som helst utan någon speciell relation (Cox, 1996).  

Beroende på hur leverantörerna är klassificerade behandlas de olika, Cox-
modellen är användbar för att besvara denna fråga. Cox-modellen är en modell 
utformad som en trappa där två parter analyseras för att finna en passande relation 
(Cox, 1996). Varje trappsteg representerar en högre grad av strategisk betydelse 
när det gäller organisationens specifika artikel, det finns en x-axel i modellen som 
tydliggör vilken relation som är lämplig beroende på strategisk betydelse (Lyson & 
Farrington, 2012). 

4.4 Konkurrensfaktorer 
Utgångspunkten för en organisation är att förstå den konkurrenssituation som de 
befinner sig i samt att förstå hur intensiv den faktiska konkurrensen är (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). Enligt Porter (1985) kan konkurrenssituationen förklaras 
genom fem konkurrenskrafter, dessa fem krafter påverkar ett företags 
konkurrenssituation på olika men märkbara sätt. 

För att kunna positionera sig gentemot hot från konkurrenter och omvärlden 
finns det tre typer av strategier för organisationer att använda sig utav, 
kostnadsledare, differentiering, fokusering (Porter, 1980). Enligt Jacobsen & Thorsvik 
(2008) finns det ett annat perspektiv att ha i avseende, det resursbaserade 
perspektivet handlar om att fokusera 
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på det interna förhållandet vilket i sin tur kan skapa ett försprång gentemot 
konkurrenter i samma bransch.  

Kroes & Ghosh (2010) nämner att en organisation måste fördela hur mycket tid 
och resurser som behövs i organisationens olika områden när de ska genomföra 
prioriteringar ur en konkurrenssynpunkt. 

Outsourcing kan vara ett sätt att hantera organisationens konkurrenssituation då 
det är förhållandevis vanligt att organisationer fokuserar på sin kärnkompetens 
och på så vis kan hålla en hög prestationsnivå i sin verksamhet. En annan viktig 
konkurrensaspekt är hur organisationen ska förhålla sig till leverantörer för att 
kunna ställa krav och hålla sig i framkant på marknaden. Frågor att resonera kring 
vid ett outsourcingbeslut följer nedan;    

• Hur ser  organisat ioner  på s in konkurrenss i tuat ion? Varför? 

En organisation bör identifiera sin position på marknaden, hur de förhåller sig 
gentemot sina konkurrenter och vilka potentiella hot som kan påverka 
organisationen. McIvor (2005) anser att organisationen i ett tidigt skede måste ha 
förståelse för den rådande konkurrenssituationen på marknaden.    

• Vilka förebyggande mede l  används för  at t  motverka hot? Varför? 

En organisation borde se över sin konkurrenssituation för att identifiera vilka 
konkurrensprioriteringar som behöver genomföras, det måste ske en fördelning av 
tid och resurser för varje prioritering för att på bästa sätt kunna förebygga och 
motverka de hot som kan uppstå. Vilket förstärks av McIvor (2005) som menar 
att organisationer måste genomföra analyser för nuvarande och framtida 
succéfaktorer på marknaden för att identifiera faktorer som skulle kunna generera 
konkurrensfaktorer på marknaden. Porter (1980) konstaterar att det finns tre olika 
strategier för hur en organisation ska positionera sig gentemot sina konkurrenter. 
Den ena innebär att organisationen tillverkar och distribuerar artiklar till ett lägre 
pris än konkurrenterna på marknaden, den andra strategin innebär att 
organisationen differentierar sig mot konkurrenterna på marknaden och erbjuder 
något unikt. Sista strategin betonar fokusering och innebär att organisationen 
fokuserar på ett visst segment av marknaden och skapar på så vis 
konkurrensfördelar.      

• Hur påverkas organisat ioners  konkurrenss i tuat ion v id outsourc ing? 
Varför? 

Outsourcing kan medföra en förändrad konkurrenssituation på så sätt att 
organisationen förändrar sin verksamhet och överlägger ett visst ansvar till sina 
leverantörer vad det gäller exempelvis leveransförmågan, kvalité och 
kundanpassningsförmåga (Bengtsson et al., 2005). 

Förändringarna kan innebära både en förbättrad och försämrad 
konkurrenssituation beroende på den specifika organisationens utgångsläge, 
erbjuder en organisation artiklar av hög kvalité men väljer att outsourca 
tillverkningen måste leverantören kunna erbjuda lika hög eller högre kvalité för att 
bibehålla organisationens konkurrensförmåga. 

Monczka et al. (2009) menar att leverantörer måste vara minst lika engagerade i 
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kvalitetsarbete som den outsourcande organisationen eller mer, det är upp till 
organisationen att hantera kvalitetsstyrningen för att kunna upprätthålla den 
efterfrågade kvalitén.    

Beroende på hur utfallet med outsourcing och dess påverkansfaktorer kan 
organisationens konkurrenssituation förändras. De möjligheterna som 
organisationer ser i samband med outsourcing och erbjuder konkurrensfördelar 
kan även ge motsatt resultat.  

4.5 Kvalité 
Monczka et al. (2009) anser att kvalité är ett vagt begrepp och att olika 
organisationer har olika kriterier för vad god kvalité är. Enligt Leenders (2006) är 
en allmänt erkänd förklaring av begreppet kvalité föreställningar av funktion, 
lämplighet, tillförlitlighet, överenskommelse med specifikation och tillfredställelse 
av prestanda. Garvin (1984) anser också att definitionen av kvalité är vag men har 
skapat en lista av kvalitetsdimensioner, listan är till för att utvärdera och rangordna 
produkter utifrån förväntad kvalité.  

Ju större del av slutprodukten som kommer ifrån leverantörer desto större 
påverkan har det på produktkvalitén. För att hantera kvalitén från externa 
leverantörer så finns det ett antal faktorer som en organisation bör arbeta med i 
sitt inköpsarbete för att upprätthålla den förväntade kvalitén (Monczka et al., 
2009). Frågor att resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer nedan;  

• Hur de f inieras kval i t é  i  organisat ioner? Varför? 

Eftersom kvalité kan definieras på flera olika sätt bör organisationer fastslå vad 
kvalité faktiskt är för just sin organisation. Det betyder dessutom att leverantörer 
delvis måste väljas utefter organisationens syn på kvalité, det vill säga att välja rätt 
kvalité (Monczka et al. 2009; Leenders 2006; Garvin 1984).   

• Hur stor  påverkan har kval i t é  för  organisat ioner? Varför? 

Ses kvalité som en stor konkurrensfaktor gentemot konkurrenterna på marknaden 
och påverkas organisationen mycket om bristande kvalité skulle uppstå på inköpta 
och tillverkade artiklar. Om en organisation vid outsourcing väljer en leverantör 
som håller en lägre kvalitetsnivå krävs hårdare arbete och mycket resurser för att 
utveckla sin leverantörs kvalitetsnivå (Monczka et al., 2009).     

• Vilka parametrar används för  at t  utvärdera art ike lns kval i t é? 
Varför? 

Utifrån Garvin`s (1980) kvalitetsdimensioner bör organisationer finna rätt 
dimension för att kunna ställa krav utifrån, utvärderas artikeln utifrån dess 
prestanda, tillförlitlighet, servicebarhet, överensstämmelse, hållbarhet, egenskaper, 
estetik eller endast utifrån upplevd kvalité. Krav från organisationen borde vara 
mätbara och uttalade, det kan vara svårt för leverantören att förbättra sitt 
kvalitetsarbete om de endast kan resonera kring organisationens upplevda kvalité. 
Beroende på vad det är för artikel ställs olika krav på leverantören, det är dock 
viktigt att ha en kravspecifikation i ett tidigt skede så att organisationen har 
uppsatta och bestämda krav på vad som förväntas av leverantören. 



Påverkansfaktorer 

50 

• Hur arbetar organisat ioner  med leverantörsre lat ioner för  at t  
upprätthål la hög kval i t é? Varför? 

Organisationer behöver lägga olika mycket tid och resurser på att hantera kvalité 
från externa leverantörer då olika leverantörer har olika syn på kvalité. För att 
upprätthålla hög kvalité kan organisationer ställa olika krav på leverantören baserat 
på hur stor del av organisationens slutprodukt leverantören ansvarar för. Vissa 
leverantörer kräver hårdare styrning, kontroll och kan hanteras genom olika 
leverantörsrelationer (Monczka et al., 2009).   

• Hur arbetar organisat ioner  med kval i t é  när det  gä l l er  s trateg i ska- 
gentemot s tandardart iklar? Varför? 

Eftersom strategiska artiklar är mer kritiska bör organisationen hantera dessa 
leverantörer intensivare än leverantörer som levererar standardartiklar (Monczka 
et al., 2009). Dessutom kräver strategiska artiklar mer resurser för 
kvalitetskontroll, det är möjligt att alla artiklar som köps in måste kontrolleras på 
grund av dess vitala funktion för organisationens slutprodukt. En standardartikel 
som inte har lika stor betydelse för slutprodukten kräver inte lika mycket resurser 
för kvalitetskontroll utan vanligtvis genomförs det då stickprovskontroller för att 
säkerställa kvalitén. Detta belyser Monczka et al. (2009) och menar att en 
organisation som har begränsade resurser och lite expertis inom kvalitetsstyrning 
behöver vara försiktiga med sin fördelning av resurser.   

4.6 Flexibilitet 
Enligt Olhager (2013) innebär flexibilitet hur anpassningsbar en organisation är 
för förändrade förhållanden, det innefattar förändringar på både kort och lång 
sikt. En kortsiktig förändring handlar vanligtvis om variationer i volym och 
produktmix medan en långsiktig förändring handlar om hur snabbt nya produkter 
och processer kan introduceras och produceras (Olhager, 2013). Outsourcing kan 
medföra både ökad och minskad flexibilitet och är därför en faktor som bör vägas 
in vid ett potentiellt outsourcingbeslut. Ökad flexibilitet kan härledas till att en 
organisation kan minska och höja sin produktion efter efterfrågan, minskad 
flexibilitet ses i samband med långa leverantörsrelationer då en organisation binder 
sig till leverantören och inte kan anpassa sig efter nya förhållanden på marknaden 
(Schneiderjans et al. 2005; Embleton & Wright 1998). Frågor att resonera kring 
vid ett outsourcingbeslut följer nedan; 

• Hur ser  organisat ioner  på f l exibi l i t e t? Varför?  

Organisationer i olika branscher har olika förmågor att hantera förändrade 
förhållanden och anpassa sig. De branscher som har större fluktuationer i 
efterfrågan är ofta bättre på att justera volymer och produktmixer. Liknande är 
förutsättningarna olika för hur organisationer introducerar, producerar nya 
produkter och processer beroende på bransch (Olhager, 2013).  

Flexibilitet är således organisationsspecifikt och varierar från organisation till 
organisation.   
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• Hur påverkas organisat ioners  f l exibi l i t e t  i  samband med outsourc ing? 
Varför?  

Då outsourcing både kan medföra ökad eller minskad flexibilitet bör 
organisationer analysera hur deras syn på vad flexibilitet är och hur flexibiliteten 
påverkar deras specifika fall.  

Enligt Tompkins (2005) är flexibilitet ett starkt motiv för outsourcing medan 
Embleton & Wright (1998) menar att outsourcing kan leda till minskad flexibilitet.  

Då outsourcing mer eller mindre innebär att en organisation blir beroende till en 
specifik leverantör under en längre tid kan organisationens flexibilitet minska då 
förändrade förhållanden uppstår, ett exempel är enligt Embleton & Wright (1998) 
dåligt kontraktskrivande där organisationen binder sig till en fast orderkvantitet 
under en längre tid. Ett bra skrivet kontrakt kan även innebära motsatt effekt då 
organisationen kan höja och sänka orderkvantiteten utifrån sin efterfråga.  

Tompkins (2005) menar att flexibiliteten ökar i samband med outsourcing då fler 
anställda utför färre aktiviteter hos organisationen, således kan organisationen 
erbjuda mer genom att göra mindre.    

4.7 Leveransförmåga 
Anledning till varför en organisation bör analysera sin leveransförmåga relateras 
vanligtvis till den komplexa logistiken i samband med outsourcing (Bengtsson et 
al., 2005). De faktorer som påverkar en organisations leveransförmåga kan 
sammanfattas med fem nyckelbegrepp de så kallade leveransserviceelementen; 
lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet, leveranstid och 
leveransflexibilitet (Johnsson & Mattsson, 2005). 

• Hur ser  organisat ioner på s in l everans förmåga? Varför?  

Organisationer beskriver sin leveransförmåga på olika sätt, beroende på vilka 
leveransserviceelement som prioriteras. Leveransserviceelementen kan avgöra 
huruvida logistiken hos organisationen fungerar. Leenders (2006) konstaterar att 
det finns en större garanti för försörjningen om organisationen väljer att tillverka 
internt.  

• Hur påverkas organisat ioners  l everans förmåga i  samband med 
outsourc ing? Varför?  

När en organisation väljer att outsourca kan leveransförmågan både bli bättre och 
sämre beroende på vilken situation organisationen befinner sig i. Väljer en 
organisation att outsourca till exempelvis ett låglöneland på grund av 
kostnadsfördelar påverkas fortfarande leveransförmågan då förutsättningarna för 
leveranstid, lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet och 
leveransflexibilitet kan förändras drastiskt. Även Leenders (2006) menar att 
avståndet till leverantören kan påverka motivet till att organisationen behåller 
intern tillverkning eller väljer att tillverka internt istället för att outsourca.  

Organisationer som väljer att outsourca behöver således analysera vilka följder 
outsourcing får för organisationens leveransförmåga.     
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4.8 Innovationsförmåga 
Enligt Bengtsson et al. (2005) behöver inte innovationsförmågan öka i samband 
med outsourcing, outsourcar en organisation delar av sin verksamhet är det 
vanligtvis för att kunna lägga mer resurser på sin kärnkompetens och på samma 
sätt få tillgång till mer kompetens hos leverantören. Frågor att resonera kring vid 
ett outsourcingbeslut följer nedan;  

• Hur ser  organisat ioner  på s in innovat ions förmåga? Varför?  

En organisation behöver analysera hur viktiga innovationer är vad det gäller att 
utveckla nya eller omkonstruera produkter och utveckla nya eller vidareutveckla 
redan existerande processer.  

Befinner sig organisationen i en bransch där innovationsförmåga innebär 
konkurrensfördelar kan det vara avgörande, befinner sig en organisation i en 
bransch där artiklarna har sett oförändrade ut under en längre tid är 
organisationens innovationsförmåga antagligen inget som erbjuder 
konkurrensfördelar.   

• Hur påverkas organisat ioners  innovat ions förmåga i  samband med 
outsourc ing? Varför?  

När en organisation väljer att outsourca kan innovationsförmågan minska, vara 
oförändrad eller öka beroende på vilket det ursprungliga motivet till outsourcing 
var.  

Outsourcing kan enligt van Weele (2012) och McIvor (2005) innebära att en 
organisation förlorar erfarenhet, kompetens och teknologi men kan även innebära 
motsatt resultat då leverantörer kan ha utvecklade teknologier och tillgång till 
bättre kompetens inom området. McIvor (2005) menar även att 
innovationsförmågan minskar om organisationen väljer att outsourca kritiska 
artiklar.  

4.9 Kärnkompetens  
Enligt Kremic et al. (2006) är en av det vanligare strategiska anledningarna till att 
organisationer väljer att outsourca delar av sin verksamhet är för att fokusera på 
sin kärnkompetens. Enligt Quinn & Hilmer (1994) grundar sig kärnkompetens i 
att företag försöker skapa konkurrensfördelar, detta genom att koncentrera sina 
resurser på några få kärnkompetenser och på så vis skapa ett unikt kundvärde och 
definierbart övertag. De kompetenser som anses vara kärnkompetenser är 
kompetenser som ska ge ett företag övertag och konkurrenskraft ur ett strategiskt 
perspektiv. De kompetenser som klassificeras som kärnkompetenser bör hanteras 
varsamt och ska inte outsourcas (Quinn & Hilmer, 1994).  

Enligt Tompkins et al. (2005) kan en organisations affärsprocesser delas in i två 
grupper, kärnprocesser och icke-kärnprocesser. Detta gör organisationer för att 
kunna se vilka processer som faktiskt adderar värde. Dessa två grupper delas även 
in i två ytterligare grupper beroende på vilken betydelse och fokus processen har 
för organisationen.  
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Oavsett vilket motiv en organisation har för outsourcing bör de identifiera sina 
nyckelprocesser samt hur de är positionerade i försörjningskedjan. Frågor att 
resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer nedan; 

• Har organisat ionen någon unik kunskap inom processen? Varför? 

Varje organisation bör bryta ner sina processer för att kunna identifiera sina 
nyckelprocesser, de processer som anses vara nyckelprocesser är de processer som 
ger organisationen övertag gentemot konkurrenter samt ett unikt kundvärde 
(McIvor, 2005). Framkommer det efter genomförd process analys att 
organisationen har unik kompetens inom en viss aktivitet bör den inte outsourcas 
då den erbjuder konkurrensfördelar och adderar kundvärde (Quinn & Hilmer, 
1994).  

• Är processen s trateg i skt v ikt ig  för  organisat ionen? Varför? 

När en organisation har identifierat alla processer bör det även värderas efter 
vilken betydelse de har för organisationen (McIvor, 2005). De processer som 
anses vara en del av organisationens kärnkompetens är strategiskt viktiga och 
bidrar till företagets konkurrenskraft, dessa processer bör hanteras varsamt (Quinn 
& Hilmer, 1994). McIvor (2005) belyser dock att en nyckelfråga vid ett 
outsourcingbeslut är att avgöra om organisationen kan uppnå en hållbar 
konkurrensfördel genom att utföra en kritisk process internt.   

• Vilka parametrar används för  at t  analysera en process  betyde lse? 
Varför? 

Då en organisation ska analysera sina processers betydelse bör de undersöka ifall 
de tillför konkurrensfördelar och unikt kundvärde. Har organisationen någon 
speciell kunskap och utvecklade teknologier som endast organisationen besitter 
bör även det vägas in i analysen. Förutom att undersöka huruvida processen är 
viktig för organisationen bör processens effektivitet och kapacitet analyseras, 
framgår det att organisationens process inte är kostnadseffektiv nog bör 
outsourcing övervägas (McIvor, 2005).  

• Vilka processer  kan vara lämpl iga at t  outsourca? Varför? 

De processer som inte är en del av organisationen kärnkompetens är möjliga 
outsourcingobjekt då de inte behövs någon speciell kunskap för att utföra dessa 
aktiviteter (Quinn & Hilmer, 1994). En annan aspekt är om en leverantör kan 
genomföra processen mer kostnadseffektivt och besitter en högre kompetens 
inom området bör outsourcing övervägas (Tompkins et al., 2005).   

4.10 Make-or-buy beslut 
Make-or-buy beslut genomförs då en organisation ska besluta om de ska tillverka 
internt eller köpa in samma produkt från en extern leverantör (Fawcett et al., 
2007). Enligt McIvor (2005) är det vanligt att organisationer endast ser till 
kostnader vid ett make-or-buy beslut och bortser från andra påverkansfaktorer. 
Gregory (2007) menar också att beslutsprocessen inte bara ska beröra kostnader 
utan flera faktorer med strategiska konsekvenser bör vägas in i beslutsunderlaget.  
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Det finns ett antal olika skäl till varför organisationer bör tillverka internt och 
andra skäl till att organisationer bör köpa in externt, dessa ska vägas mot varandra 
för att ett make-or-buy beslut ska bli väl avvägt (Leenders, 2006). Gregory (2007) 
har ett annat men likt synsätt på dilemmat, organisationer sätter alla dessa frågor i 
ett sammanhang och placerar ut varje enskilt fall på två axlar i en matris för att 
sedan kunna besluta ifall organisationen ska tillverka internt eller köpa in externt. 
Frågor att resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer nedan; 

• Vilka är mot iven t i l l  e t t  make-or-buy bes lut? Varför? 

Motivet till varför en organisation väljer att genomföra ett make-or-buy beslut är 
individuellt för den enskilda organisationen. Motivet bör vara kopplat till 
organisationens strategi och mål för att organisationens beslutsfattande ska följa 
organisationens riktning (Momme & Hvolby, 2002). Konkurrens har lett till att 
tillverkande organisation behöver omvärdera sina befintliga processer, tekniker 
och artiklar för att kunna fokusera på sina strategiska aktiviteter (IfM, 2014). 
Enligt Gregory (2007) menar att motivet till ett make-or-buy beslut kan vara 
minskade kostnader, undvika investeringar, standardiseringar, marknadstillträde, 
dubbelleverans och skattelättnader.   

• Hur långs ikt ig t/strateg iskt är bes lute t? Varför?  

Ett make-or-buy beslut kan tas i ett tidigt stadie av ett projekt såsom 
produktframtagning eller ett beslut om den befintliga tillverkningen. Det kan dock 
även genomföras vid beslut om inte fortsatt tillverkning i samband med 
utvärdering av en organisations tillverkning och kan istället kallas för ett 
outsourcingbeslut. Om en organisation överväger buy-alternativet finns det olika 
tillvägagångssätt så som outsourcing, subcontracting, sourcing, upphandling och 
inköp (Bäckstrand, 2012). De olika alternativen kan ses som både kortsiktiga och 
långsiktiga beroende på vilket tillvägagångssätt som övervägs, då outsourcing bör 
vara ett strategiskt och långsiktigt beslut medan subcontracting kan vara en taktisk 
lösning under en kortare period. Van de Water & van Peet (2006) menar att make-
or-buy beslutet kan vara antingen ett strategiskt eller ett taktiskt beslut.      

4.11 Kostnader 
När en organisation ska genomföra ett outsourcingbeslut bör de identifiera 
kostnader och aktiviteter som är direkt kopplade till beslutet, organisationen bör 
beräkna sina kostnader för interna aktiviteter såväl som kostnader för att en 
potentiell leverantör ska genomföra samma aktivitet. Kostnadsnedbrytning är även 
viktigt för att kunna koppla vilka kostnader som påverkas av beslutet (McIvor, 
2000). Kostnader är en stor påverkansfaktor som kräver en omfattande analys och 
behöver således ett eget kapitel i examensarbetets resultat- och analysdel, se 
nästkommande kapitel, kapitel 5.  
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4.12 Sammanfattning av faktorer som påverkar ett 
outsourcingbeslut 
Eftersom outsourcing är ett stort och komplext område som kan påverka 
organisationer på många olika sätt beroende på det specifika outsourcingprojektet. 
Faktorer som bör påverka ett outsourcingbeslut har identifierats utifrån den 
genomförda litteraturstudien och anses vara generella och återkommande faktorer 
i samband med ett outsourcingbeslut. Dessa faktorer summeras nedan i Figur 16 
och besvarar således på första frågeställningen. 

 
Figur 16. Faktorer som bör påverkar ett outsourcingbeslut 

Figur 16 förklarar de faktorer som påverkar ett outsourcingbeslut, i make-or-buy 
beslutet ska organisationen avgöra huruvida de ska förhålla sig till intern eller 
extern tillverkning. Kärnkompetensen påverkar beslutet på så sätt att 
organisationen väljer att fokusera på sin kärnkompetens alternativt tillgå en 
leverantörs kärnkompetens. Artikelklassificeringen påverkar genom att 
organisationen analyserar artiklarnas betydelse, beroende på artikelns klassificering 
bör de hanteras olika. Liknande artikelklassificeringen påverkas valet av leverantör 
och en leverantörsklassificering är lämplig att genomföra i samband med 
outsourcingbeslutet. Betydelsen av det som outsourcas avgör hur mycket tid och 
resurser som behöver disponeras för att hantera en leverantörsrelation. 
Konkurrensfaktorerna är faktorer som kommer att påverkas då organisationens 
förhållanden förändras. Konkurrensfaktorerna kan innefatta innovationsförmåga, 
flexibilitet, leveransförmåga och kvalité.  

Kostnader är en av de avgörande faktorerna, då en otillräcklig eller felaktig 
kostnadsanalys kan ge stora konsekvenser och leda till ett misslyckat 
outsourcingprojekt. Möjligheter och risker kommer alltid att finnas och påverka de 
olika faktorerna på ett eller annat sätt. Möjligheterna och riskerna är en faktor som 
den enskilda organisationen får förhålla sig till, hur stora risker är organisationen 
villiga att ta för att uppnå möjligheterna med outsourcing. Det är viktigt att se 
helhetsbilden och analysera alla faktorer som kommer påverka eller påverkas av 
outsourcingbeslutet.   



Kostnadsfaktorer 

56 

5 Kostnadsfaktorer 
I detta kapitel presenteras kostnadsfaktorer i ett outsourcingbeslut. Vilka kostnader som bör 
analyseras vid ett outsourcingbeslut, här kommer de tre kostnadsteorier som redovisas i det 
teoretiska ramverket att jämföras och analyseras. Utifrån varje kostnadsteori har 
frågeställningar formulerats för att ge struktur och underlätta utförd analys. Frågorna kan 
fungera som resonemangsunderlag i den utvecklade beslutsmodellen för outsourcing.  

5.1 Transaktionskostnad kopplat till outsourcing 
Transaktionskostnadsteorin är en traditionell inköpsform där leverantörer väljs för 
att leverera en viss kvantitet till det lägsta priset (Mentzer, 2001). Mentzer (2001) 
menar att det är en kompetitiv teori som leder till att inga långsiktiga 
leverantörsrelationer skapas utan endast kortsiktiga. Likaså anser Axelsson & 
Wynstra (2002) att transaktionskostnadsteorin är prisorienterad, relationen till 
leverantör är armslängd samt att leverantörer ständigt byts ut för att hela tiden 
nyttja den mest effektiva leverantören. Frågor att resonera kring vid ett 
outsourcingbeslut följer nedan; 

• Är et t  bes lut  ut i f rån transaktionskostnadsteor in taktiskt e l l er  
s trateg i skt? Varför? 

Att använda transaktionskostnadsteorin som kostnadsanalys är en taktisk lösning 
då den inte innefattar ett långsiktigt kostnadsperspektiv.   

Varje inköp vid användning av transaktionskostnadsteorin ses som ett nytt inköp 
vilket innebär att tidigare leverantörsrelationer inte utnyttjas (Axelsson & Wynstra, 
2002). Istället för att ingå i en lång leverantörsrelation och utnyttja fördelarna det 
innebär och utveckla ett samarbete används flera leverantörer för att hela tiden 
finna den mest kostnadseffektiva leverantören (Axelsson & Wynstra, 2002).   

• Vilken vo lym och v i lket  värde på produkter  är lämpl ig  v id 
användning av transaktionskostnadsteor in? Varför? 

Transaktionskostnadsteorin är prisorienterad och går ut på att förhandla fram det 
längsta möjliga priset för en viss produkt, vilket beror på konkurrensen och 
tävlingsviljan hos leverantörerna (Axelsson & Wynstra, 2002). 

Då målet är att kunna välja mellan flera olika leverantörer vid varje nytt inköp med 
korta eller obefintliga relationer till låga priser kan transaktionskostnadsteorin vara 
lämplig vid inköp av lågprisartiklar då teorin kring transaktionskostnad inte 
behandlar lagerhållning- och lagerföringskostnader.   

Det är dessutom troligt att stora volymer anskaffas då priset ska hållas lågt och att 
en leverantör används vid ett eller få tillfällen. 

• Vilka möj l igheter  och r i sker f inns det  med at t  använda s ig  av 
transaktionskostnadsteor in? Varför? 

De möjligheterna som är uppenbara vid användning av transaktionskostnadsteorin 
kan även vara risker beroende på vilken organisation som undersöker 
outsourcingmöjligheten. Det stödjs av Mentzer (2001) som menar att 
transaktionskostnadsteorin handlar om att hålla ner priset för en viss kvantitet. 
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Porter (1985) ser det som ett resultat av köparens förhandlingsstyrka, köparen 
jämför konkurrerande organisationer och tvingar de att tävla om vem som kan nå 
lägst pris.   

Organisationer som använder sig av transaktionskostnadsteorin förhandlar ofta 
fram ett lågt inköpspris på de artiklar som köps, tillvägagångssättet är dock 
bristande på så sätt att alla kostnader som är kopplade till inköpet inte identifieras 
och analyseras. Detta stärks av McIvor (2000) som menar att alla kostnader som är 
direkt kopplade till outsourcingbeslutet måste identifieras.  

En annan möjlighet är att organisationer inte binder sig till en leverantör vilket 
möjliggör att beroendet till en specifik leverantör minskar vilket kan leda till högre 
flexibilitet och organisationen slipper lägga resurser och tid på att hantera 
leverantörsrelationen. Embleton & Wright (1998) menar att leverantörsberoende 
kan vara en risk för en outsourcande organisation och att kortare kontrakt kan 
innebära ökad flexibilitet samt mindre leverantörsberoende.  

Att inte ingå i en leverantörsrelation innebär dock att inköp av strategiska artiklar 
blir svårhanterliga då de två parterna inte kan hjälpa varandra utvecklas och nå 
högre mål, det kan exempelvis inte utveckla något gemensamt synsätt på kvalité 
och leveransförmåga. Även Monczka et al. (2009) ser problemet, att arbeta med en 
traditionell inköpsform utan någon leverantörsrelation, kvalitetsarbetet mellan 
organisationen och leverantören blir svårhanterligt.   

• Vilka typer av art iklar är lämpl ig t  at t  använda ut i f rån 
transaktionskostnadsteor in? Varför? 

Utifrån transaktionskostnadsteorins grundsyn kan inköp av standard och icke-
kritiska artiklar vara lämpliga då det inte krävs någon långsiktig relation till 
leverantören. Enligt Lyson & Farrington (2012) kan det ses som en kontraktil 
hävstångsrelation utifrån Cox-modellen, då relationen iscensätter ett traditionellt 
inköp och innefattar korta kontrakt, många leverantörer, ingen utveckling och 
ingen investering. Det kan enligt Lyson & Farrington (2012) även ses som en 
prioriterad leverantör då det finns en begränsad mängd leverantörer på marknaden 
som kan leverera kompletterande varor av mindre strategisk betydelse.   

Det är också lämpligt då dessa artiklar ofta anskaffas i stora volymer till låga priser 
vid ett fåtal tillfällen.   

• Hur lämplig  är transaktionskostnadsteor in för  användning i  
samband med outsourc ing? Varför? 

Baserat på vad transaktionskostnadsteorins innebörd samt vad outsourcing kan 
medföra blir problemen tydliga, då outsourcing anses vara ett strategiskt beslut 
med långsiktighet där gömda kostnader bör identifieras. Vilket stärks av McIvor 
(2000) som menar att alla kostnader bör identifieras vid ett outsourcingbeslut.  

Baserat på att alla kostnader bör identifieras anses transaktionskostnadsteorin 
mindre lämplig vid outsourcing då teorin inte analyserar alla kostnader som kan 
påverka beslutet.    
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5.2 TCA kopplat till outsourcing 
Enligt Dollar (1990) är TCA en kostnadsteori som behandlar den totala 
hemtagningskostnaden och kallas i vissa fall för landed cost. Dess mål är att finna 
alla dolda indirekt kostnader som vanligtvis förbises för att ge en fullständig 
kostnadsbild. Burt et al. (2010) menar dock att TCA inte behandlar några 
långsiktiga kostnader utan endast de kostnader som uppstår direkt och påverkar 
det direkta kassaflödet, de kostnader som är direkt kopplade till inköpet såsom 
material, produkter och tjänster. Apics (2014) definierar TCA som en liten del av 
kostnadsteorin TCO och berör anskaffningskostnader och hemtagningskostnader. 
Frågor att resonera kring vid ett outsourcingbeslut följer nedan; 

• Är et t  bes lut  ut i f rån TCA-teor in taktiskt e l l er  s trateg i skt? Varför? 

TCA kan ses som en del av TCO vilket innebär att teorin kan ses som strategisk 
(Apics, 2014). Det stärks av Dollar (1990) som menar att målet med metoden är 
att finna alla dolda kostnader i samband med hemtagning och anskaffning. Dollar 
(1990) menar att TCA-teorin handlar om att få en total kostnadsbild för ett inköp. 

Burt et al. (2010) menar dock att TCA teorin handlar om att finna direkta 
kostnader, kostnader som endast direkt påverkar organisationens kassaflöde och 
inga långsiktiga kostnader. 

Utifrån Burt et al. (2010) och Dollar:s (1990) teorier angående TCA, kan ett beslut 
utifrån TCA-teorin ses ur ett taktiskt och kortsiktigt perspektiv eller ett strategiskt 
och långsiktigt perspektiv.  

• Vilken vo lym och v i lket  värde på produkter  är lämpl ig  v id 
användning av TCA? Varför? 

Likt transaktionskostnadsteorin behandlar TCA endast kostnader som berör 
anskaffning och hemtagning, det innebär att lagerhållningskostnader och 
lagerföringskostnader inte räknas med i analysen. Detta stärks av Dollar (1990) 
som menar att TCA behandlar kostnader som endast berör hemtagning och 
anskaffning. Då inte lagerhållnings- och lagerföringskostnader tas med i beräkning 
antas det således att lågprisartiklar eller mindre volymer av högprisartiklar köps in 
utifrån TCA. Enligt Burt et al. (2010) är dock kravspecifikationer och 
kompletterande värdeanalyser en del av kostnadsanalysen. Således antas att köpta 
artiklar utifrån TCA även kan ha viss strategisk betydelse.   

• Vilka möj l igheter  och r i sker f inns det  med at t  använda s ig  av TCA? 
Varför? 

Möjligheterna med TCA är att organisationer kan använda sig utav en 
leverantörsrelation och utnyttja fördelarna med en relation samt en möjlighet till 
ökade konkurrensfördelar. Organisationer kan lägga mycket tid och resurser på 
planering för att kunna hitta en fördelaktig leverantör, följaktligen kan relationen 
utvecklas och hjälpa båda ingående parter att lyckas med framgång.   

Riskerna med TCA-teorin är att alla gömda kostnader inte analyseras vilket kan ge 
bakslag på lång sikt. Då Burt et al. (2010) menar att endast kostnader som direkt 
påverkar kassaflödet analyseras i TCA. 
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McIvor (2005) förtydligar att kostnaderna kan öka i samband med outsourcing om 
inte alla kostnader analyseras innan beslutet. Barthélemy (2003) påstår att en av de 
sju ”dödssynderna” vid outsourcing är att organisationer förbiser de gömda 
kostnaderna och kan leda till ett misslyckat outsourcingprojekt.  

• Vilka typer  av art iklar är lämpl ig t  at t  använda ut i f rån TCA? 
Varför?  

Baserat på vad TCA-teorin innebär kan både standard och mer strategiska artiklar 
anskaffas utifrån teorin, beroende på hur mycket resurser och tid som kan 
användas till analys och utveckling av leverantören. En organisation som ska köpa 
in en strategisk artikel behöver en djupare relation med sin leverantör och mer tid 
och resurser för att utveckla en fungerande relation till skillnad från om de ska 
köpa in en standardartikel.    

• Hur lämplig  är TCA för användning i  samband med outsourc ing? 
Varför? 

Beroende på vad som ska outsourcas och vilket organisationens ursprungliga 
motiv till outsourcing är så är TCA mer eller mindre lämplig för användning i 
samband med outsourcing. Eftersom outsourcing kan ses ett strategiskt beslut och 
en långsiktig process bör organisationen identifiera fler kostnader än de som TCA-
teorin behandlar.  

5.3 TCO kopplat till outsourcing 
En TCO-analys används med utgångspunkt att se längre än endast inköpspriset, 
detta för att omfatta andra kostnader som är relevanta vid anskaffning (Ellram, 
1995). McIvor (2005) menar också att inköpspris endast är en del av de kostnader 
som associeras med leverantörsval, en TCO-analys behandlar kostnader som 
berör anskaffning, användning och underhåll av en produkt eller tjänst.  

Att finna de gömda kostnaderna kan vara svårt i stora organisationer och de 
viktiga är att finna de kostnader som anses betydelsefulla för det specifika 
företaget (Fawcett et al., 2006). Även McIvor (2005) menar att det kan vara svårt 
att finna alla de kostnader som ingår i en TCO-analys men det är ett ramverk och 
tillvägagångssätt för att försöka gardera sig och finna så många kostnadspunkter 
som möjligt. Fawcett et al. (2006) menar att desto fler kostnader som identifieras, 
ju bättre blir analysen som ligger till grund för att beslutsfattarna att ta ett avvägt 
beslut.  

• Är et t  bes lut  ut i f rån TCO-analys  taktiskt e l l er  s trateg i skt? 
Varför? 

En TCO-analys handlar om att finna så många kostnader som möjligt i samband 
med ett inköp, det innefattar kostnader i hela organisationen och 
försörjningskedjan. Målet är att finna de kostnader som rör anskaffning, 
användning och underhåll vilket gör TCO till ett strategiskt analysverktyg.  
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• Vilken vo lym och v i lket  värde på produkter  är lämplig  v id 
användning av TCO-analys? Varför? 

Vid användning av TCO-analysen spelar volymen ingen större roll, däremot bör 
organisationer som ska använda en TCO-analys överväga ifall de är lämpligt att 
lägga den tid och de resurser som krävs för att analysera kostnaderna för en 
lågprisartikel. TCO-analysen bör användas för att analysera vitala artiklar som har 
högt pris och är av strategisk betydelse.    

• Vilka möj l igheter  och r i sker f inns det  med at t  använda s ig  av TCO-
analys? Varför? 

Möjligheterna med en TCO-analys är att beslutsfattarna får en utförlig 
kostnadsanalys i sitt beslutsunderlag samt en långsiktig leverantörsrelation där 
båda parter har möjlighet att utvecklas. Riskerna är att en organisation binder sig 
till en leverantör, att analysen är allt för resurskrävande och att fel kostnader har 
identifierats för den specifika organisationen.    

• Vilka typer av art iklar är lämpl ig t  at t  använda ut i f rån TCO-
analys? Varför?  

Baserat på den tid och mängd resurser som krävs för att genomföra en TCO-
analys kan den vara lämplig för artiklar av strategisk betydelse. Den specifika 
organisationen måste besluta om hur grundlig kostnadsanalys de vill genomföra 
för varje enskilt outsourcingobjekt.  

• Hur lämplig  är TCO-analys  för  användning i  samband med 
outsourc ing? Varför? 

TCO-analysen kan ses som den mest lämpliga kostnadsteorin för att identifiera de 
relevanta kostnaderna i samband med outsourcing. Vanligt förekommande är att 
ett beslut om outsourcing tas på felaktiga grunder och att organisationer förbiser 
gömda kostnader, då syftet med en TCO-analys är att finna så många gömda 
kostnader som möjligt bör det vara den lämpligaste kostnadsteorin. 
Organisationer måste avgöra hur mycket tid och resurser som ska läggas på en 
kostnadsanalys.   

5.4 Jämförelse av de tre kostnadsteorierna 
Denna jämförelse består av de tre olika kostnadsteorier som organisationer kan 
använda sig av för att analysera kostnader vid ett outsourcingbeslut, 
transaktionskostnadsteorin baseras på teorier och kostnadspunkter som Mentzer 
(2001), Axelsson & Wynstra (2002) och Coase (1937) uttryckt. Teorier och 
kostnadspunkter rörande TCA baseras på insamlad data från referenserna Dollar 
(1990) och Burt et al. (2010). Teorierna om TCO baseras på data insamlad från 
Ellram (1995), Fawcett et al. (2006) och McIvor (2005).  

Tabell 6 illustrerar en sammanställning över vilka kostnadspunkter som anses 
tillhöra de olika kostnadsteorierna. De olika kostnadsteorierna har utifrån 
jämförelsen följande kostnadspunkter gemensamt; planeringskostnader, 
inköpspris, orderkostnad, transportkostnad, tullavgifter och skatter, försenings-, 
ändrings- och bristkostnader samt övriga kostnader. 
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Tabell 6. Jämförelse av kostnadsteorier 

Kostnadspunkter	   Transaktionskostnad	   TCA	   TCO	  

Planeringskostnader	   X	   X	   X	  
Kvalitétskostnader	   	   X	   X	  
Utbildnings	  och	  
upplärnings	  kostnader	  

	   	   X	  

Inköpspris	   X	   X	   X	  
Orderkostnader	   X	   X	   X	  
Transportkostnader	   X	   X	   X	  
Tullavgifter	  och	  skatter	   X	   X	   X	  
Mottagande	  och	  kontroll	   	   X	   X	  
Försenings-‐,	  ändrings-‐	  och	  
bristkostnader	  	  

X	   X	   X	  

Administrativa	  kostnader	   	   X	   X	  
Lagerföringskostnader	   	   	   X	  
Lagerhållningskostnader	   	   	   X	  
Service	  och	  underhåll	   	   	   X	  
Övriga	  kostnader	   X	   X	   X	  
Avvecklingskostnader	   	   	   X	  
Förutom de sju gemensamma kostnadspunkterna finns det åtta kostnadspunkter 
som inte är kopplade till samtliga kostnadsteorier. Dessa åtta kostnadspunkter är; 
kvalitétskostnader, utbildnings och upplärnings kostnader, lagerföringskostnader, 
lagerhållningskostnader, kostnader för service och underhåll och 
avvecklingskostnader vilket också illustreras i tabell 7. Jämförelsen är 
sammanställd med hjälp av kostnadsteorierna som presenteras i examensarbetets 
avsnitt 2.4. Kostnadspunkterna ovan har inte nödvändigtvis de ursprungliga 
författarnas egenbestämda benämning men dess innebörd är densamma.  

5.5 Sammanfattning av kostnadsfaktorer 
De tre olika kostnadsteorierna behandlar olika kostnadspunkter och är utformade 
för olika situationer och ändamål. Att finna alla gömda kostnader kan ses som en 
omöjlighet men målet är att finna så många som möjligt för en specifik 
organisation i förhållande till tillgänglig tid och resurser. 
Transaktionskostnadsteorin är den teorin som hanterar minst kostnadspunkter, 
förhåller sig opassande till långa leverantörsrelationer då den är tävlingsinriktad 
och handlar om att köpa produkter till lägsta möjliga pris. 
Transaktionskostnadsteorin kan därför ses som mindre lämplig som 
kostnadsanalys i samband med ett outsourcingbeslut.  
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TCA ligger som ett mellanskikt mellan transaktionskostnadsteorin och TCO och 
räknar med fler kostnadspunkter än transaktionskostnadsteorin men gör 
fortfarande inte en helhetsbedömning likt TCO. 

TCO-analysen är den kostnadsteori som har syftet att identifiera så många 
kostnader som möjligt som påverkas i samband med outsourcing. Det är en tids- 
och resurskrävande process som organisationer måste avgöra om det är ett 
lämpligt tillvägagångsätt för deras specifika kostnadsanalys i samband med 
outsourcing.  

En liknelse mellan de olika kostnadsteorierna skulle kunna vara att köpa mjölk. 
Ska en organisation köpa mjölk utifrån transaktionskostnadsteorin åker de till 
närmsta närbutik utan att använda någon form av förmånskort. Utgår de istället 
från TCA beställer de mjölk från en grossist med alla de förmåner som det 
medför. Om organisationen som slutligt exempel köper mjölk med hjälp av TCO 
skulle de använda en leverantörspartner med alla förmåner det medför.  
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6 Modell för outsourcingbeslut 
I detta kapitel besvaras examensarbetets tredje frågeställning genom att utveckla en beslutsmodell 
för outsourcing. Examensarbetets första och andra frågeställning resulterar i att lämpliga 
komponenter ingår i beslutsmodellen.    

6.1 Introduktion av beslutsmodell 
I den hypotetiska beslutsmodellen för outsourcing som illustreras i Figur 17 
förklaras processen för att kunna ta ett väl avvägt beslut, den innefattar de 
påverkansfaktorer, strategiska- och konkurrensfaktorer och kostnadsfaktorer som 
enligt resultatet från examensarbetets två första frågeställningar är lämpliga 
komponenter att ingå i beslutsmodellen för outsourcing. Modellens huvudsakliga 
användningsområde är att fungera som stöd för att strukturera beslutsprocessen.  

 
Figur 17. Hypotetisk beslutsmodell för outsourcing 
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6.2 Förklaring av beslutsmodellens sju steg 
Beslutsmodellen är uppdelad i sju steg där varje steg måste genomföras innan 
nästa steg kan påbörjas, stegen består av olika analyser och aktiviteter som bör 
genomföras för att outsourcingbeslutet ska bli väl avvägt. De olika stegen är 
konstruerade utifrån examensarbetets teoretiska resultat så att alla de avgörande 
påverkansfaktorerna, strategiska- och konkurrensfaktorer samt kostnadsfaktorer är 
inkluderade. 

6.2.1 Steg 1: Motiv till outsourcing  

I detta steg presenteras den drivkraft som påbörjat outsourcingprocessen, 
anledningen till varför en organisation väljer att undersöka om outsourcing är rätt 
tillvägagångssätt. Motivet bör vara förankrat i företagets vision, mål och strategier.  

6.2.2 Steg 2: Artikelklassificering  

I detta steg ska organisationen undersöka om ett potentiellt outsourcingobjekt är 
lämpligt att outsourca. Det medför att artiklar som inte är lämpliga för 
outsourcing redan i ett tidigt stadie kan sållas bort. Idén med artikelklassificeringen 
är att kategorisera organisationens artiklar efter strategisk betydelse och 
leverantörsmarknadens komplexitet. Artiklar som är kopplade till organisationens 
kärnkompetens har större strategisk betydelse än artiklar som inte är kopplade till 
organisationens kärnkompetens. Artiklar som har stor påverkan på 
organisationens slutprodukt bör hanteras varsamt och analyseras noggrant. 
Beroende på hur artikeln klassificeras och vilket motivet till outsourcing är kan 
organisationen resonera och analysera hur de olika artiklarna ska hanteras och 
vilka som är potentiella outsourcingobjekt.  Ett lämpligt verktyg för att genomföra 
en artikelklassificering kan vara Kraljic matris.  Frågor att resonera kring i detta 
steg följer nedan, det är frågor som efter utförd analys är relevanta att resonera 
omkring innan ett beslut.     

• Vilka parametrar bör användas v id klass i f i c er ingen av art iklar? 
Varför? 

• Hur ska de o l ika art ike lklass i f i c er ingarna behandlas? Varför? 

• Vilka art iklar är s trateg i skt v ikt iga? Varför? 

• Vilka art iklar kan outsourcas? Varför? 

När dessa frågeställningar har diskuterats, artiklar har klassificerats och anses vara 
lämpliga outsourcingobjekt kan nästkommande steg påbörjas.    

6.2.3 Steg 3: Processens strategisk betydelse 

I detta steg ska organisationen avgöra om tillverkningsprocessen tillhör 
organisationens kärnkompetens, vilket innebär att organisationens alla berörda 
processer ska identifieras.  
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Eftersom kärnkompetenser kommer i form av processer och inte artiklar är det 
viktigare att identifiera processens betydelse gentemot artikelns. Genom 
identifieringen av processer kan organisationen följaktligen avgöra vilka processer 
som är nyckelprocesser, med nyckelprocesser menas de processer som bidrar till 
konkurrensfördelar och är organisationens kärnkompetens. Tanken är förövrigt 
att få en överblick hur organisationen är positionerad i försörjningskedjan. I detta 
steg kan en värdeflödeskartläggning vara lämplig, där organisationen kan se vilka 
dess värdeadderande processer är. För att identifiera processens strategiska 
betydelse kan dessa frågor användas som underlag för analysen;   

• Har organisat ionen någon unik kunskap inom processen? Varför?  

• Är processen s trateg i skt v ikt ig  för  organisat ionen? Varför?  

• Vilka parametrar används för  at t  analysera en process  betyde lse? 
Varför? 

• Vilka processer  kan vara lämpl iga at t  outsourca? Varför? 

Eftersom kärnkompetens ska hanteras varsamt och inte outsourcas kan 
organisationen således avgöra vilka processer som kan outsourcas. Anses inte 
processen som en del av organisationens kärnkompetens kan nästkommande steg 
påbörjas, är den en del av organisationens kärnkompetens ska den inte outsourcas.   

6.2.4 Steg 4: Kapacitetsanalys och leverantörsbedömning  

Detta steg är uppdelat i två delar som genomförs parallellt, en kapacitetsanalys där 
organisationen ska genomföra en intern och en extern kostnadsanalys samt att en 
leverantörsbedömning genomförs. Den interna analysen bör innehålla en 
prestationsanalys där organisationen undersöker hur effektiv 
tillverkningsprocessen är men även hur stor den interna tillverkningskostnaden är. 
Den externa kostnadsanalysen är mer komplicerad, det finns ett antal olika 
analysmetoder beroende på hur grundlig analysen ska vara. Det är viktigt att välja 
rätt analysverktyg då alla kostnader bör undersökas för att göra en rättvis 
bedömning. De olika kostnadsteorierna transaktionskostnad, TCA och TCO 
behandlar olika faktorer och kostnadspunkter. Beroende på vilken situation och 
vad som ska outsourcas kan de olika kostnadsteorierna vara mer eller mindre 
lämpliga. Då TCO-analysen anses vara tids- och resurskrävande bör den användas 
vid mer strategiska artiklar där en analys måste vara mer grundlig, vilken 
kostnadsanalys som den specifika organisationen väljer att använda beror på hur 
mycket tid och resurser som finns till förfogande. För att underlätta valet av 
kostnadsanalys kan frågorna nedan vara lämpliga för organisationer att diskutera.      

• Är et t  bes lut  ut i f rån transaktionskostnadsteor in/TCA/TCO 
taktiskt e l l er  s trateg i skt? Varför? 

• Vilken vo lym och v i lket  värde på art iklar är lämpl ig  v id användning 
av transaktionskostnadsteor in/TCA/TCO? Varför? 

• Vilka möj l igheter  och r i sker f inns det  med at t  använda s ig  av 
transaktionskostnadsteor in/TCA/TCO? Varför? 
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• Vilka typer av art iklar är lämpl ig t  at t  använda ut i f rån 
transaktionskostnadsteor in/TCA/TCO? Varför?  

• Hur lämplig  är transaktionskostnadsteor in/TCA/TCO för 
användning i  samband med outsourc ing? Varför? 

Parallellt med kapacitetsanalysen ska en leverantörsbedömning genomföras, målet 
med den är att se vilka möjliga leverantörer som kan tillverka det som efterfrågas 
med organisationens förväntade kvalité. Om det verkar lämpligt att outsourca bör 
en organisation även undersöka skillnader i prestationsförmåga samt de 
teknologiska skillnaderna mot leverantörerna.  

6.2.5 Steg 5: Relationsstrategi 

Detta steg hänger ihop med första och fjärde steget i modellen, beroende på vilket 
motivet till outsourcing är så varierar valet av relation till leverantören. Utifrån 
leverantörsbedömningen som genomförts i föregående steg väljs den relation till 
de leverantörerna som inte sållats bort i tidigare steg. För att kunna hantera och 
minimera riskerna som outsourcing medför är relationen till leverantören en viktig 
faktor, exempelvis behöver strategiska artiklar en god och långsiktig relation 
medan artiklar av icke-kritisk betydelse inte behöver någon speciell relation till 
leverantören. Beroende på vad som outsourcas ska leverantörerna hanteras olika, 
för att underlätta valet av relationsstrategi kan följande frågeställningar diskuteras i 
femte steget.   

• Vilka parametrar bör användas v id en klass i f i c er ing av 
l everantörsre lat ioner? Varför? 

• Hur ska de o l ika klass i f i c er ingarna av l everantörsre lat ioner  
hanteras? Varför?    

När organisationen har beslutat vilken relationsstrategi som anses vara mest 
fördelaktig kan nästkommande steg påbörjas.  

6.2.6 Steg 6: Jämförelse och utvärdering   

I detta steg sker en jämförelse av alla de föregående steg och analyser, en 
jämförelse av de interna och de externa kostnadsalternativen samt att alla 
påverkansfaktorer ska vägas in. Utifrån jämförelsen ska organisationen identifiera 
möjligheter och risker med de olika alternativen, således ska möjligheter och risker 
med att tillverka internt jämföras med tillverkning externt. Hur 
konkurrensfaktorerna påverkas bör även vägas in, exempelvis hur kvalitén, 
innovationsförmågan, flexibiliteten och leveransförmågan påverkas i samband 
med de olika alternativen.  

I sjätte steget bör även en rotorsaksanalys genomföras för att undersöka om det 
ursprungliga motivet till varför organisationen ville outsourca fortfarande kvarstår. 
För att organisationen ska få en helhetsbild av outsourcingbeslutet bör 
nedanstående frågeställningar diskuteras; 
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• Vilka är möj l igheterna med outsourc ing? Varför?  

• Vilka är r i skerna med outsourc ing? Varför?  

• Vilka möj l igheter  och r i sker väger  tyngst? Varför?  

När det sjätte steget har genomförts har nu alla faktorer som bör påverka ett 
outsourcingbeslut identifierats och analyserats. Outsourcingprocessen kan därför 
fortgå i nästkommande steg.  

6.2.7 Steg 7: Outsourcingbeslut  

Utifrån det sjätte steget har organisationen ett bra beslutsunderlag där artiklar har 
klassificerats, nyckelprocesser har identifierats, alla berörda kostnader eller så 
många som möjligt har identifierats, leverantörer har bedömts samt att alla 
påverkansfaktorer har vägts in, utvärderats och jämförts gentemot det 
ursprungliga motivet. Nu kan beslutsfattarna ta ett beslut om att outsourca eller att 
behålla tillverkningen och förbättra den internt.  
 

6.3 Sammanfattning av hypotetisk beslutsmodell  
Den hypotetiska beslutsmodellen som utvecklats i detta examensarbete är ett 
resultat av examensarbetets två första frågeställningar. Beslutsmodellen består av 
sju steg där de olika stegen motsvarar komponenter som enligt utförd analys är 
betydande faktorer vid ett outsourcingbeslut. De sju stegen i beslutsmodellen 
behandlar huruvida en artikel är lämplig för outsourcing, hur en organisations 
kärnkompetens påverkar ett outsourcingbeslut, vilka kostnader som påverkas i 
samband med outsourcing och vilken kostnadsteori som lämpligast kan användas, 
vilken/vilka leverantörer som är lämpliga att använda vid outsourcing samt vilken 
relationsstrategi organisation bör ha till leverantören, huruvida möjligheter, risker 
och konkurrensfaktorer påverkar beslutet. Viktigt att påpeka är även att 
outsourcingbeslutet bör utvärderas med jämna mellanrum, det är långsiktigt beslut 
men organisationer förändras och i samband med det behöver även 
outsourcingbeslutet förändras. Genom den utvecklade beslutsmodellen för 
outsourcing besvaras examensarbetets tredje frågeställning och examensarbetets 
syfte är således uppnått.        
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7 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras examensarbetets resultat samt metoden för att uppnå resultatet. För 
att strukturera upp resultatdiskussionen utgår den från examensarbetets frågeställningar. 
Metoddiskussionen behandlar styrkor och svagheter med tillvägagångssättet. Slutligen presenteras 
slutsatser och rekommendationer på vidare studier.    

7.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet är att skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut 
genom att utveckla en beslutsmodell för outsourcing. För att uppfylla 
examensarbetets syfte besvarades följande frågeställningar: 

1. Vilka faktorer bör påverka ett outsourcingbeslut? 

2. Vilka kostnader bör analyseras för att ett outsourcingbeslut ska bli väl 
avvägt? 

3. Vilka komponenter bör ingå i en beslutsmodell för outsourcing? 

Resultatet av frågeställningarna diskuteras i nästkommande avsnitt.  

7.1.1 Vilka faktorer bör påverka ett outsourcingbeslut? 

För att kunna besvara denna frågeställning har en omfattande litteraturstudie 
genomförts och faktorer som bör påverka ett outsourcingbeslut har identifierats. 
Dessa faktorer är kärnkompetens, typ av artikel, leverantörsval, kvalité, kostnader, 
make-or-buy, möjligheter och risker samt konkurrensfaktorer såsom 
innovationsförmåga, flexibilitet och leveransförmåga.  

Eftersom det är många faktorer som påverkas i samband med ett 
outsourcingbeslut har författarna summerat och analyserat de faktorer som är 
mest återkommande i litteraturen. Författarna är medvetna om att alla 
identifierade faktorer inte nödvändigtvis påverkar alla organisationer utan vissa 
faktorer kan vara företagsspecifika då organisationer i exempelvis olika branscher 
prioriterar olika konkurrensfaktorer samt har olika motiv för outsourcing.  

Ett av de vanligare motiven till outsourcing är att organisationer väljer att fokusera 
på sin kärnkompetens och outsourcar övriga aktiviteter, det innebär att 
kärnkompetensen ska bevaras internt och inte outsourcas. För organisationer kan 
det även vara lämpligt att se till leverantörers kärnkompetens och utnyttja 
leverantörer som kan utföra aktiviteten effektivare. Eftersom det är färdigheter 
och kompetens som anses vara kärnkompetens och inte en specifik artikel är det 
viktigt att identifiera vilka nyckelprocesser och artiklar som är av strategisk 
betydelse för organisationen. Beroende på vad det är för artikel och vilken 
påverkan den har för organisationens slutprodukt ska artiklarna behandlas olika i 
ett outsourcingbeslut. Leverantörsvalet beror på vilken situation, vilka artiklar och 
vilka aktiviteter som ska analyseras för outsourcing.  

Beroende på vad det är för artikel och vilka kvalitetskrav som organisationen 
kräver behövs olika leverantörsrelationer. 
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För att minimera och hantera riskerna i samband med outsourcing är 
leverantörsvalet och leverantörsrelationen avgörande. Kostnader är en faktor som 
påverkar ett outsourcingbeslut, i många fall är kostnadsreduktion ett motiv för 
outsourcing. Alla kostnader som är möjliga att identifiera i samband med 
outsourcing bör ingå i kostnadsanalysen. Möjligheter och risker är en faktor 
organisationer bör ta ställning till i och med outsourcingen, hur stora risker är 
organisationen beredda att ta för att uppnå möjligheterna och målet med 
outsourcingen. Dessutom kommer outsourcingen förmodligen påverka 
konkurrenssituationen på ett eller annat sätt, innovationsförmågan, flexibiliteten 
och leveransförmågan är faktorer som kommer att påverkas av ett 
outsourcingbeslut och bör vara analyserade innan beslutet tas.   

De faktorer som har identifierats är generella faktorer som bör påverka ett 
outsourcingbeslut, således anses dessa faktorer vara lämpliga komponenter i en 
beslutsmodell för outsourcing. Det är dock viktigt att påpeka att de faktorer som 
analyserats i examensarbetet är de mest förekommande och inte nödvändigtvis de 
viktigaste, det är svårt för författarna att avgöra vilka faktorer som påverkar ett 
outsourcingbeslut då de ofta är företagsspecifika faktorer. Författarna anser dock 
att de har besvarat examensarbetets första frågeställning då syftet med 
examensarbetet är att skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut, de faktorer som 
har analyserats kan och bör i största mån påverka ett outsourcingbeslut.  

7.1.2 Vilka kostnader bör analyseras för att ett outsourcingbeslut ska 
bli väl avvägt? 

Kostnadsteorierna transaktionskostnad, TCA och TCO tar upp olika men också 
liknande kostnadspunkter. Detta beror på att de olika teorierna är olika grundliga 
och lämpliga att använda i olika situationer. I samband med outsourcing bör enligt 
författarna en långsiktig kostnadsanalys genomföras där varje organisation 
analyserar hur organisationen påverkas på lång sikt och inte endast behandlar 
kostnadspunkter som direkt förändrar kassaflödet. Målet med outsourcing är att 
skapa förhållanden för förändring genom att fokusera på sin kärnkompetens eller 
tillgå en leverantörs kärnkompetens och sedan utveckla en fungerande 
leverantörsrelation. Organisationen som undersöker outsourcing behöver hitta de 
dolda och indirekta kostnaderna som på lång sikt kan påverka outsourcingbeslutet 
och ge negativa effekter, är organisationens motiv att minska kostnader och öka 
intäkter ska det genomföras ordentligt och beslutet ska inte skyndas.  

Ett exempel på hur en organisation hanterar situationen felaktigt är att de köper 
artiklar externt istället för att tillverka de internt baserat på att inköpspriset är tjugo 
procent lägre, priset är lägre men det påverkar organisationen täckningsbidrag och 
vinstmarginal per artikel. Anledningen till varför organisationens pris är högre kan 
vara för att organisationens indirekta kostnader ska täckas.  

Författarna har valt att analysera transaktionskostnadsteorin av anledningen att det 
är den traditionella formen av inköp, det innebär många kortsiktiga inköp där 
målet är att inköpspriset ska vara så lågt som möjligt. 
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Författarna anser att transaktionskostnadsteorin är mindre lämplig i samband med 
outsourcing av samma anledning, den har huvudsakligen två brister som är värda 
att betona i sammanhanget. Utifrån transaktionskostnadsteorin läggs ingen vikt i 
att planera inköpet som till exempel att undersöka den mest lämpliga leverantören, 
den behandlar inte heller lagerförings- eller lagerhållningskostnader vilket kan leda 
till ökade kostnader i samband med stora inköp.   

Anledningen till varför författarna har valt att analysera TCA är för att det är en 
teori som liknar transaktionskostnadsteorin och berör liknande kostnadspunkter. 
Den stora skillnaden är att organisationen väljer leverantör för att kunna etablera 
en relation och inte endast baserat på vilken leverantör som erbjuder lägsta pris. 
Att välja en leverantör baserat på vilken relation organisation kan etablera till 
leverantören möjliggör ett gemensamt kvalitetsarbete och utveckling. Författarna 
anser att TCA kan vara en lämplig kostnadsanalys då valet av leverantör är en 
viktig del i ett outsourcingbeslut, likt transaktionskostnadsteorin analyseras inte 
lagerföring- och lagerhållningskostnader vilket troligtvis bör användas vid 
outsourcing av standardartiklar för att inte binda för mycket kapital i lager.    

Den tredje kostnadsteorin som kan relateras till outsourcing är TCO, den har valts 
av anledningen att det är den mest grundliga kostnadsanalysen i samband med 
outsourcing. Målet med TCO-analysen är att finna så många gömda kostnader 
som möjligt, detta genom att analysera kostnader kopplade till anskaffning, 
användning och underhåll. Av de tre teorierna som författarna har valt att 
undersöka är TCO den kostnadsteori som analyserar flest kostnadspunkter och 
den enda som tar hänsyn till att det finns en ägandekostnad. Av den anledningen 
kan den vara lämplig för användning vid ett outsourcingbeslut, det ska dock 
tilläggas att det är en tids-och resurskrävande analys vilket kanske gör den allt för 
grundlig i samband med outsourcing av standardartiklar. Författarna anser efter 
utförd analys att den andra frågeställningen är besvarad, då syftet med 
examensarbete är att skapa förståelse kring ett outsourcingbeslut. De kostnader 
som har presenterats kan och bör analyseras för att ett outsourcingbeslut ska bli 
väl avvägt.  

7.1.3 Vilka komponenter bör ingå i en beslutsmodell för outsourcing?  

Beslutsmodellen för outsourcing har utvecklats utifrån resultatet från 
examensarbetets två första frågeställningar. De komponenter som bör ingå i 
beslutsmodellen för outsourcing motsvarar de sju stegen och är motiv till 
outsourcing, artikelklassificering, processens strategiska betydelse, kapacitetsanalys 
parallellt med en leverantörsbedömning, relationsstrategi, jämförelse och 
utvärdering, dessa steg ska resultera i ett beslutsunderlag att ta ställning till i det 
sjunde och sista steget. Beroende på analyserna och utfallet i respektive steg finns 
det olika tillvägagångssätt, exempelvis anses processen vara en kärnkompetens i 
steg 2 bör organisationen besluta att inte gå vidare i outsourcingprocessen och 
beslutsmodellen. Anses processen å andra sidan inte vara en kärnkompetens kan 
organisationen gå vidare i beslutsmodellen och analysera fler faktorer som kan 
tänkas påverkas av ett outsourcingbeslut. 
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De komponenter som ingår i beslutsmodellen har enligt författarna strukturerats i 
en lämplig ordning, den ska dock ses som flexibel och den användande 
organisationen kan byta ut eller byta ordning på respektive komponent. Eftersom 
outsourcing är en organisationsspecifik affärsutmaning ska beslutsmodellen även 
vara flexibel på så sätt att de påverkansfaktorer som författarna har valt ska ingå 
kan uteslutas eller byggas på för att passa den specifika organisationen. De 
ingående komponenterna ses av författarna som generella och är faktorer som 
vanligtvis påverkar organisationen. Beslutsmodellen är inte utvecklad för att tvinga 
organisationer att tänka som författarna önskar, den är utvecklad för att skapa 
förståelse och bör användas som ett stöd för organisationer i samband med 
outsourcing. Organisationer som använder beslutsmodellen ska förstå vikten av 
att analysera sin organisation, den användande organisationen behöver alltså inte 
komma fram till samma resultat som författarna utan vikten ligger i att undersöka 
området och finna relevant information för att kunna ta ett väl avvägt 
outsourcingbeslut. Författarna anser att examensarbetes tredje frågeställning är 
besvarad, då beslutsmodellen bygger på de faktorer som bör påverka ett 
outsourcingbeslut.    

7.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metoder som har använts för att uppnå 
examensarbetets syfte samt huruvida de använda metoderna har påverkat 
examensarbetets validitet och reliabilitet.  

7.2.1 Arbetsprocess 

Examensarbetes arbetsprocess strukturerades upp i tre faser innan studien 
påbörjades. En förstudie genomfördes i den inledande fasen för att få en 
övergripande bild om ämnesområdet outsourcing och på så sätt underlättades 
litteraturstudien som påbörjades efter förstudien. Genom förstudien definierades 
och avgränsades problemet och således kunde litteraturstudien avgränsas och 
behandla rätt områden. Examensarbetets samtliga frågeställningar har besvarats 
med hjälp av litteratur inom ämnesområdet. Genom att använda olika 
litteraturverk så som vetenskapliga artiklar och böcker kunde omfattande 
information samlas in och ge en god informationsgrund. Litteraturen som har 
använts är publicerade och kända teorier sedan tidigare vilket har gett 
litteraturstudien en bra utgångspunkt. När de faktorer som författarna ansågs vara 
mest återkommande i litteraturen hade identifierats påbörjade författarna studera 
dessa mer ingående för att få en djupare inblick i den specifika faktorn. Enligt 
författarna var en litteraturstudie den lämpligaste metod för att kunna generera en 
övergripande bild av ämnesområdet och således skapa examensarbetets teoretiska 
ramverk. Genom det teoretiska ramverket har examensarbetets frågeställningar 
besvarats och utifrån de två första frågeställningarna har en beslutsmodell för 
outsourcing utvecklats i examensarbetets sista fas.  

Under arbetets process har författarna huvudsakligen stött på problem i samband 
med svårigheter att samla in information från fallföretaget. Den ursprungliga 
tanken var att genomföra en rent induktiv studie och utgå ifrån fallföretagets 
redan outsourcade artiklar och potentiella outsourcingobjekt. Problemet låg i att 
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författarna fann sig i tidsbrist och inte kunde avvakta på att fallföretaget skulle ta 
fram informationen författarna önskade. Författarna fick helt enkelt byta 
arbetssätt och genomföra en konceptuell analytisk studie där författarna kunde 
genomföra en studie om outsourcing och erbjuda fallföretaget ett förmodat 
liknande resultat. 

7.2.2 Analytisk konceptuell metod 

För att uppnå examensarbetes syfte har en analytisk konceptuell metod använts, 
det är en lämplig metod att använda i samband med en teoribildande forskning. 
Författarna har utifrån examensarbetets syfte använt ett deduktivt förhållningssätt 
och har med hjälp av befintlig teori formulerat ny teori inom ämnesområdet. Ett 
vanligt förekommande i en analytisk konceptuell forskning är även att utföra 
litteraturstudier för datainsamling. 

Det som författarna kunde gjort annorlunda i examensarbetet är att genomföra en 
empirisk fallstudie för att illustrera den utvecklade beslutsmodellen för 
outsourcing, genom en empirisk fallstudie hade författarna kunna öka validiteten 
och reliabiliteten med studien genom triangulering. I övrigt ger det deduktiva 
tillvägagångssättet examensarbetet en god validitet då redan befintlig teori används 
som utgångpunkt.    

7.2.3 Validitet och reliabilitet 

Triangulering är ett effektivt tillvägagångssätt för att kontrollera om samma 
resultat kan uppnås av någon annan forskare (Jacobsen, 2011). Författarna anser 
att genom att använda flertal olika beprövade teorier kan andra forskare studera 
samma litteratur och uppnå samma resultat vilket kan ses som god reliabilitet. Då 
författarna genomfört en kvalitativ undersökning genom att jämföra befintliga 
teorier från olika källor och på så sätt få olika teoretiska perspektiv vilket kan ses 
som en triangulering.  

Enligt Jacobsen (2011) kan en validitetskontroll även vara att det uppnådda 
resultatet jämförs med resultat från andra undersökningar. Då detta 
examensarbete grundar sig i tidigare forskning och teori kan författarna anta att 
den interna validiteten är god. Nämnvärt är att examensarbetets reliabilitet hade 
kunna styrkas om en empirisk fallstudie hade genomförts på ett antal 
organisationer. Eftersom problemet identifierades genom en intervju samt stärkts 
av förstudien då liknande problem förklaras kan författarna anta att de fokuserat 
på rätt områden vilket kan ses som att validiteten stärks. Vid utvecklande av 
beslutsmodellen för outsourcing valdes dess ingående komponenter baserat på 
teorier från olika källor, faktorerna var enligt författarna återkommande vilket 
innebär att andra forskare kan uppnå samma resultat och att validiteten styrks.   
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7.3 Slutsatser  
Vid outsourcingbeslut gäller det för organisationer att få en helhetsbild över hur 
beslutet och outsourcing kommer att påverka organisationen. Genom att 
identifiera de faktorer och kostnader som faktiskt påverkas av beslutet kan 
organisationen få ett omfattande beslutsunderlag. Författarna anser att det är 
viktigt att vara medveten om att varje outsourcingbeslut är unikt och beroende av 
omständigheter för den specifika organisationen.  

Den utvecklade beslutsmodellen för outsourcing skulle kunna användas som 
hjälpmedel och stöd vid ett outsourcingbeslut för att få med alla faktorer och 
kostnader som påverkas. Beslutsmodellens sju steg motsvarar de faktorer som bör 
påverka och analyseras vid ett outsourcingbeslut. Frågeställningarna som har tagits 
fram under respektive faktor i kapitel fyra och fem skulle kunna fungera som 
resonemangsfrågor och underlag för organisationer att diskuterar runt i samband 
med beslutsmodellens olika steg. Beslutsmodellen anses av författarna vara 
generell då den inte är organisationsspecifik, däremot skulle beslutsmodellen 
möjligtvis behöva anpassas och justeras efter den specifika organisationen. 
Beslutsmodellen är strukturerad efter vad och när det kan vara lämpligt att 
genomföra respektive steg, dock bör strukturen ses som flexibel då ordningen i 
beslutsmodellen skulle kunna ändras utefter den specifika situationen.   

De faktorer som analyseras i examensarbetet är enligt författarna de mest 
återkommande faktorerna i litteraturen som påverkar ett outsourcingbeslut. 
Författarna anser att oavsett om faktorerna är återkommande  betyder det inte att 
de är faktorer som behöver påverka varje enskild organisation, vissa gör det mer 
eller mindre men det viktiga för varje organisation är att de undersöker faktorer 
som är relevanta. De faktorer som valts ut av författarna är de mest 
återkommande och de faktorer som behövdes för att skapa förståelse kring ett 
outsourcingbeslut.       

Genom hela examensarbetet har författarna belyst att det är mycket viktigt att 
räkna med alla eller så många kostnader som möjligt för att få en helhetsbild över 
vilka kostnader som påverkas av outsourcingbeslutet. Vilken kostnadsteori 
organisationer väljer att analysera utifrån är företagsspecifikt och den enskilda 
organisationen måste avgöra vilken som är mest lämplig för organisationens 
situation. Oavsett vilken kostnadsteori en organisation väljer att använda kommer 
kostnader att utebli, det viktiga är att finna de kostnader som är relevanta och som 
kan innebära ett bakslag för outsourcingbeslutet om de uteblir.   

Examensarbetets syfte anses vara uppnått i och med att samtliga frågeställningar 
har besvarats.  

7.4 Vidare studier 
För att kunna utveckla beslutsmodellen ytterligare skulle en empirisk illustration 
vara lämplig att genomföra, huruvida beslutsmodellen fungerar och kan användas 
på en organisation. För att få en bra insikt i beslutsmodellen skulle den behöva 
illustreras på flera olika företag.  
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Vidare skulle det vara intressant att vidareutveckla beslutsmodellens djup och 
bredd genom att räkna in flera teorier och faktorer som möjligen kan beröras i 
samband med outsourcing.    

En sista intressant tanke är att utveckla ett verktyg till beslutsmodellen som 
används i alla steg, organisationer skulle kunna gradera sina beslut i varje steg på 
en skala ett till tio för att rent matematiskt kunna stödja sitt beslut eller åtminstone 
har mer underlag för resonemang. Det skulle dessutom innebära en vidare 
utvecklad triangulering och större möjlighet för andra forskare att nå samma 
resultat. 
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