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Förord 
Denna D-uppsats är skriven vid Data och systemvetenskapliga sektionen vid Luleå 
tekniska universitet. I och med färdigställningen av uppsatsen, avslutar vi våra 
studier vid universitet och erhåller våra Magisterexamina. 
 
Vi vill tacka de respondenter som förekommer i uppsatsen. Vi är oerhört tacksamma 
för den tid och de informativa svar vi fått under våra intervjuer. Förutom respon-
denterna vill vi framförallt tacka vår handledare Lennart Ross, som under hela 
arbetets gång gett oss nödvändig feedback som därmed förbättrat vårt skrivna arbete. 
 



Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar IT-ansvarigas hantering av risken för kompetensbortfall i 
samband med IT-outsourcing. Uppsatsen innehåller en teoristudie som förtydligar 
begrepp som kompetens och kärnkompetens. Den innehåller även allmän fakta kring 
outsourcing samt risker för kompetensbortfall i samband med outsourcing av IT-
verksamhet och till sist vad dessa risker kan få för konsekvenser för företaget. 
Verklighetsanknytningen är en fallstudie utförd på tre företag där IT-ansvariga har 
intervjuats. Slutsatserna visar att det finns ett stort medvetande om risken för 
kompetensbortfall, däremot har inte IT-ansvariga samma syn på kompetensbortfall 
som litteraturen på området. Vidare redovisas även att samtliga företag tagit 
strategiska åtgärder för att undvika kompetensbortfall, där huvudåtgärderna är att ha 
tydliga och välutformade SLA, samt att ha en välutvecklad och kompetent 
beställarorganisation. 
 

 



Abstract 
 

Abstract 
This paper deals with IT managers handling the risks with competence loss during an 
IT-outsourcing deal. It contains a theoretical study that covers terms such as 
competence, core-competence, general facts concerning outsourcing and the risks for 
competence loss while outsourcing different parts of the company, and finally the 
consequences those risks could have upon the outsourced company. A case study 
consisting of interviews with three companies, based on the issue of competence 
loss, is the reality connection. The case study is analysed and compared to the 
theories covered earlier in the paper. Our conclusions show that there is a high 
awareness concerning the risks of competence loss, even though the companies in the 
case study don’t share the exact same view of the problem as the literature does. 
We’ve also concluded that all three of the interviewed companies have taken 
measures and developed strategies to avoid competence loss. Careful creating of 
SLA’s and setting up a highly competent ordering department, are key factors to a 
successful outsourcing deal. 
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INLEDNING 
 

1  Inledning 
IT-outsourcing är, enligt Lacity (2001), en snabbt växande industri, detta trots att 
många företag fortfarande söker den bevisat svårfångade värdeökningen. Lacity 
menar att initialt när företag planerar outsourcing, handlar det oftast enbart om att 
reducera kostnader för sin IT-verksamhet, men efterhand ökar fokusen kring att 
skaffa sig affärsfördelar genom outsourcing. Outsourcing-kunderna vill att 
outsourcing skall leda till att fixerade kostnader skall bli varierande kostnader, att 
deras brister i IT-kunskap skall rättas till och att de skall få industrispecifika 
applikationer. I kort kan det uttryckas som att outsourcing skall förvandla IT-
funktioner till nedbantade dynamiska grupper som agerar snabbt på affärsbehov och 
möjligheter.  
 
Det finns dock många företag som råkat illa ut när de litat allt för mycket på sin 
outsourcing-leverantör. En erkänd datortidning, Computer Sweden (2004-09-29), 
målar upp ett skräckscenario där företag som outsourcar, dräneras på sin värdefulla 
IT-kompetens och får den ersatt med mindre kompetent personal från outsourcing-
leverantören.  
 
I denna uppsats redovisas redan befintliga teorier kring risker för kompetensbortfall 
vid IT-outsourcing, samt de konsekvenser dessa bortfall skulle kunna medföra. 
Utifrån dessa teorier skapas en frågeställning som ska användas för att undersöka hur 
ett antal respondenter från olika företag hanterar denna påstådda risk för dränering av 
IT-kompetens. 

1.1  Bakgrund 
Enligt Currie (1997) genomgår dagens företagsstrukturer fundamentala uppbyggnads 
förändringar. Han skriver vidare att organisationer drar sig ifrån en strategi som kon-
trollerar affärsresurser genom vertikal integration och rör sig mot en uppdelad 
strategi som bygger på olika former av samordnade aktiviteter, som traditionellt sett 
är interna. Aktiviteterna är indelade i kärnaktiviteter och icke-kärnaktiviteter (även 
kallat stödaktiviteter). Den förstnämnda skall utföras internt medan den senare kan 
överlåts till leverantörer och entreprenörer, vilket leder till olika former av 
samarbete, partnerskap och strategiska allianser. En av dessa former kallas idag för 
outsourcing, vilket Currie hävdar vara ett av de viktigaste strategiska nytänkanden 
inom organisationen, dess gränser och dess aktiviteter.
 
I början av 90-talet började många företag ifrågasätta om alla pengar som lades i 
IS/IT verkligen gav någon utdelning, skriver Ward & Griffiths (1996). Samtidigt 
började IT-industrin tillhandahålla en mängd värdeökande tjänster. Genom att 
organisationer köper de tjänster som passar dem, behöver inte organisationerna binda 
kapital inom dessa områden. Ward & Griffiths menar att detta i samband med 
nytänkandet inom affärsstrategier, som handlade om att utveckla kärnkompetens, 
gjorde att bollen kom i rullning för outsourcing.  

1.2  Problembeskrivning 
Ward & Griffiths (1996) skriver att outsourcing inte är något nytt inom IS/IT-
strategi, men det har gått från att vara en liten del av strategin, till att vara en hel 
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strategi eller en primär del av strategin. I en artikel i Computer Sweden (2004-09-29) 
står det att outsourcing-verksamheten började växa kraftigt för ett par år sedan. I 
artikeln menar de att detta berodde på att många företag hade lönsamhetsproblem 
och såg outsourcing av sin IT-verksamhet som ett sätt att sänka sina kostnader. 
Vidare står det att detta tyvärr har lett till att många företag som använt outsourcing, 
har tappat många av sina nyckelpersoner inom IT, då dessa har rekryteras av 
outsourcing-leverantörerna. Med nyckelpersoner menas människor som besitter djup 
kompetens inom företagens IS/IT-system, dess uppbyggnad och användning. I 
artikeln belyser de problemet kring att dessa personer används av outsourcing-
leverantörerna till nya projekt, istället för att använda deras kompetens inom det 
företag de ursprungligen arbetade hos. Detta är ofta något som kommer som en över-
raskning för företagen som valt outsourcing av sin IT-verksamhet. I artikeln fanns en 
intervju med en outsourcing-konsult, som berättade att det är företagen som 
outsourcade för mycket och för snabbt som blivit värst drabbade av kompetens-
bortfall. 
 
I en undersökning som gjorts av Accenture (2004) framgår det att kompetensbortfall 
vid IT-outsourcing är den risk som upplevs av flest företag. Hela 81 % av de 500 
tillfrågade företagen upplevde detta som en risk. Undersökning gjordes på företag i 
hela Norden. 
  
Accentures undersökning tar däremot inte upp något om huruvida de olika företagen 
har agerat för att undvika denna risk. Efter en förstudie i form av samtal med ett 
företag, visade det sig att respondenten inte upplevt någon direkt förlust av 
kompetens vid outsourcing. Respondenten berättade dock att företaget använt sig av 
medvetna strategier för att undvika bortfallet, då de var väl medvetna om att risker 
för kompetensbortfall var stora vid outsourcingsavtal. Respondentens riskmed-
vetenhet och Accentures undersökning fick oss väldigt intresserade kring hur andra 
företag hanterar risken för kompetensbortfall, samt hur och om de lyckats undvika 
dem i samband med outsourcing av IT-verksamhet. 

1.3  Forskningsfråga 
Hur hanteras risken för kompetensbortfall i samband med outsourcing? 

1.4  Syfte 
Syftet med denna undersökning är att få insikt i företags strategier kring IT-
outsourcing samt att undersöka hur de hanterar riskerna för kompetensbortfall. 
Undersökningen kommer endast att infatta risker ur ett verksamhetsperspektiv. 
Denna uppsats är tänkt att vara en hjälp för företag som planerar att outsourca. 
Vidare ska den illustrera hur företag har planerat och lagt upp delar av sin 
outsourcing-strategi, med fokus på kompetensbortfallslösningar. 

1.5  Definitioner 
I uppsatsen används den de facto standard för terminologi som idag råder inom IT-
branschen och vi har därför valt att använda oss av ordet outsourcing, istället för den 
svenska översättningen ”lägga ut på entreprenad”. Dessutom har vi valt att 
försvenska verbböjningen av outsourcing, med syftet att göra texten än mer 
svenskanpassad och därigenom skapa bättre flyt i texten. I löptexten förekommer 
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enstaka ord (markerade med kursiv stil) som kan anses komplicerade och allmänt 
okända för läsaren. Dessa ord är förtydligade i Bilaga 1. Nedan listas även 
definitioner på ord som är mycket viktiga för förståelsen av uppsatsen. 
 
IT/IS: Currie (1997) menar att IT/IS refererar till tillgängliga tekniska hjälpmedel så-
som utrustning och tekniker. Augustson (1998) skriver att IT kan delas in i hårdvara 
och mjukvara. Han skriver vidare att när det handlar om outsourcing, är det dock 
enklare att klassa IT som alla informationssystemsaktiviteter. Informationssystem 
(IS) kan skiljas åt genom de affärsprocesser de stöder eller kontrollerar. Exempel på 
detta är ekonomisystemet, ordersystemet eller reklamationssystemet. Augustsson 
menar att IS kan bestå av fem komponenter, hårdvara, mjukvara, personal, 
procedurer och data. Informationssystemsaktiviteter är planering, utveckling, 
implementering, underhåll och operationer i systemet. Han skriver fortsättningsvis att 
informationssystemen, deras komponenter och aktiviteter, kan ses som tre dimen-
sioner av det som kallas informationssystemsfunktion. Currie (1997) anser att med IS 
menas applikationer som oftast är IT-baserade, samt att IS skall vara verksamhets-
baserade och kravorienterade. 
 
Outsourcing: Med tidigare redovisad definition av IT/IS som grund, menar 
Augustson (1998) att det kan tyckas att IS-outsourcing torde vara det korrekta ut-
trycket, men menar även att IS och IT ofta nämns synonymt. På grund av detta 
kommer vi att använda uttrycket IT i denna uppsats. Yakhlef (1997) anser att med 
IT-outsourcing menas att hanteringen av hela eller delar av en organisations IT-akti-
viteter, sköts av en extern källa (en outsourcing-leverantör). Han skriver vidare att 
detta sker enligt en specificerad servicenivå, enligt avtalat pris och över en överens-
kommen tidsperiod. I denna uppsats kommer outsourcing vara synonym med IT-
outsourcing. 
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2  Teori 
I detta kapitel tas den teori upp som är väsentlig för uppsatsen. Första delen av 
teorin har fokus på ”Mänskliga resurser”, andra delen hanterar olika aktiviteter 
inom en organisation medan den tredje och fjärde delen tar upp outsourcing och 
riskerna för kompetensbortfall och konsekvenserna av dessa.  

2.1  Mänskliga resurser 
Gouge (2003) och Currie (1997) skriver att ett av de mest centrala problemen med 
outsourcing är dess effekt på personalen. Trots att personal ofta ses som ett företags 
största tillgång är de ofta uteslutna ur beslutsprocessen vid outsourcing och det 
händer att de blir meddelade om outsourcingen först efter att den är beslutad.  
 
I en undersökning som Currie (1997) presenterar, tillfrågades företag om deras 
personalstyrka minskat i samband med outsourcing, 37 % av företagen svarade ja. 
Currie menar att anledningarna som gavs för minskad personal var att personal 
flyttats över till leverantören, intern personal blev ersatt med kontrakterad 
outsourcing-personal, överskott på personal och att de flyttades internt till annan av-
delning. 

2.1.1  Kompetens 
”Kompetens beskrivs som förmågan att tillämpa en kunskap dvs. att kunna omsätta 
kunskap i handling.” (Ljungberg & Larsson 2001, s 157) Vidare menar Ljungberg  & 
Larsson att kompetens kan ses som förmågan att lösa en uppgift. För att en anställd 
skall utföra ett arbete bra, måste denne ha förståelse för själva arbetsuppgiften. Med 
detta menas att de kunskaper och färdigheter den anställde använder för att utföra ett 
arbete, alltid är relaterade till arbetet genom personens förståelse av arbetet. 
Ljungberg & Larsson  (2001) menar att arbetsförståelsen är grunden för mänsklig 
kompetens avseende arbete. Det är individens arbetsförståelse som formar, 
organiserar och formar dess kunskaper och färdigheter till en specifik kompetens i 
själva arbetsutförandet. Utvecklingen av denna kompetens är mycket viktigt för en 
organisation, vare sig utvecklingen är medveten eller inte, då detta kan medföra 
större effektivitet hos organisationen som helhet. Kompetens är en av de få saker 
som hela tiden ökar i värde vid användning. Ljungberg & Larsson  skriver vidare att 
knappast något av det innehåll som finns i en organisation tar längre tid att bygga 
upp än kompetens. Istället för att prata om konkurrensfördelar, pratas det allt mer om 
de kompetensfördelar olika organisationer kan ha gentemot varandra. Själva 
utvecklingen av t.ex. en produkt kan ses som en bedrift i sig, men att utveckla den 
kompetens som krävs för att utveckla produkten är den riktigt krävande biten av 
arbetet. 
 
Kompetens utvecklas inte endast genom speciella utbildnings- eller träningstillfällen, 
menar Ljungberg & Larsson  (2001). Fortsättningsvis skriver han att den ständiga 
diskussionen och samspelet inom ”teamet” är mycket viktig för en individs 
kompetensutveckling. Det är viktigt att den som är ansvarig för en funktion eller 
process bidrar till kompetensutveckling hos de anställda genom att öka deras 
förståelse för arbetet som skall utföras. Ljungberg & Larsson  menar att kompetens-
utveckling är en ofrånkomlig del i allt ledningsarbete. När ledaren påverkar 
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medarbetares förståelse för sitt arbete påverkar detta individens kompetensutveckling 
och genom detta dennes sätt att utföra arbetet. 

2.1.2  Kärnkompetens 
Enligt Ljungberg & Larsson  (2001) måste en organisation av strategiska skäl, 
fokusera på och bevara sina kärnkompetenser, speciellt då kärnkompetens är en 
avgörande konkurrensfaktor. För att en kompetens skall betraktas som en 
kärnkompetens, radar Ljungberg & Larsson  upp tre stycken kriterier som först måste 
uppfyllas:  

• skapa kundvärde – utgöra ett väsentligt bidrag till kundvärdet 

• differentiera – kunna särskiljas från konkurrenter 

• vara expanderbar – innebära möjligheter i form av nya produkter och marknader 

2.1.3  Värdering av intellektuella resurser 
Intellektuella resurser, utveckla och behålla bra personal är något som ofta förbises 
när outsourcing övervakas, menar Currie (1997). Ofta riktas all energi på att över-
vaka att servicenivåerna, som fastställts i avtalet, hålls. Han skriver bl.a. att företaget 
Morris menar att intellektuella resurser inte kan mätas direkt, men indirekt. De ger 
som exempel ett projekt som de skulle genomföra där en del av projektgruppen var 
folk som var anställda av dem och andra halvan var personal från outsourcing-
leverantören. I kontraktet stod att outsourcing-leverantören skulle tillhandahålla 
personal med kompetens att genomföra projektet, detta gjorde att de genom att se på 
projektets utgång kunde mäta kompetensen hos den inhyrda personalen.  

2.2  Kärnaktiviteter 
Enligt Currie (1997) anser många organisationer att genom outsourcing av sina 
stödjande aktiviteter, såsom IT, kan de fokusera ytterligare på sina kärnaktiviteter. 
Det finns dock de som hävdar att det inte finns någon direkt gräns över vad som 
klassas som en kärnaktivitet. Currie menar att en kärnaktivitet kan ses som en akti-
vitet som är mycket unik och/eller kräver hög nivå av kompetens och som är starkt 
kopplad till konkurrenskraftig differentiering. 
 
Problem kan uppstå när en organisation finner det svårt att skilja ur kärn- från stöd 
IT-aktiviteter, fortsätter Currie (1997). Dessutom kan vissa system ingå i en kärn-
aktivitet ett år, medan nästa år, med förändrade affärskrav eller att konkurrenterna 
hämtar in det försprång organisationen tidigare haft, bli en stödaktivitet. Currie 
framhåller vikten av hur organisationen definierar termerna, eller möjligtvis ännu 
viktigare, hur huvudledningen ser på betydelsen av IT, IS och IM (Information 
Management). Däremot menar vissa forskare att det inte är helt obegripligt att vissa 
organisationer outsourcar aktiviteter som kan klassas som kärnaktiviteter, under 
förutsättning att de inte lägger alla delar av aktiviteten externt. Currie skriver vidare 
att det är viktigt att bryta ner aktiviteter i mindre komponenter för att sedan titta på 
varje komponent var för sig och jämföra sin interna kompetens mot outsourcing-
leverantörens kompetens och därefter dra en slutsats om komponenten är en bra 
kandidat för outsourcing eller inte. Genom att göra denna jämförelse, kan de 
identifiera de interna experterna, kritiskt analysera leverantören och på detta sätt 
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utvärdera om outsourcing till de leverantörerna, kommer att ge ett mervärde till 
organisationen. 

2.3  Typer av outsourcing 
Currie (1997), Gouge (2003) och Lacity (2001) skriver att det finns olika typer av 
outsourcing som en organisation kan välja att använda i sin IT-strategi. Antingen kan 
de lägga ut hela IT-verksamheten på en extern partner, en outsourcing-leverantör, 
eller välja att lägga ut valda delar (t.ex. enskilda projekt, produkter eller processer) 
inom verksamheten.  

2.3.1  Selektiv outsourcing 
Selektiv outsourcing är enligt Lacity (2001) den vanligaste outsourcing-strategin. 
Lacity menar att med denna strategi kan IT-verksamheten ses som en portfölj med 
aktiviteter, vissa aktiviteter ägs och sköts internt, medan andra läggs ut på externa 
partners, outsourcing. Det har gjorts många undersökningar som visar på att selektiv 
outsourcing är den vanligaste outsourcing-strategin, t.ex. en undersökning från USA 
visade att över hälften av de tillfrågade företagen använde sig av outsourcing, men 
det var mindre än 10 % av dem som lagt ut hela sin IT-verksamhet på outsourcing. 
 
Lyckad outsourcing definierar Lacity (2001) som att tänkta mål med outsourcing 
uppnås. Det finns inte många undersökningar som värderat förväntad output mot den 
egentliga outputen. Lacity säger däremot att de undersökningar som finns, visar att 
selektiv outsourcing generellt leder till kundernas förväntningar uppfylls. 
 
Varför är selektiv outsourcing såpass framgångsrikt? Enligt Lacity (2001) spänner IT 
över ett stort område av varierande aktiviteter såsom affärsförbättring, integrering 
med existerande processer och nivå av teknisk mognad. Med sådan här variation av 
aktiviteter, menar Lacity att det krävs lösningar som är skräddarsydda. Det finns 
mest troligt ingen leverantör eller intern IT-avdelning som har den erfarenheten och 
ekonomiska tillgången för att kunna utföra alla IT-aktiviteter mest optimalt. Vissa 
aktiviteter som är stabila och har kända krav är ofta bra kandidater till outsourcing, 
då kan andra aktiviteter som kräver mycket omsorg och skötsel hanteras mer nog-
grant av den interna IT-personalen. 
 
En variant av selektiv outsourcing är outsourcing vid övergång. Detta innebär att 
outsourcing av drift av det gamla systemet används av företaget, medan den interna 
personalen arbetar med att utveckla det nya systemet. Detta används eftersom att 
företag ofta inte har resurser att sköta gamla system, samtidigt som de skall utveckla 
nya system. Lacity (2001) beskriver fortsättningsvis ett exempel på ett företag som 
använt denna outsourcing-modell, vilka är Sun Microsystems, som använde en 
outsourcing-leverantör för att sköta driften av alla sina system, medan deras egen 
personal utvecklade ett klient-server system. 
 
Lacity (2001) påpekar dock att nackdelen med selektiv outsourcing är att det kan bli 
väldigt många kontrakt, beroende på hur många delar som läggs ut externt och hur 
många outsourcing-leverantörer som används. Med flera inblandade outsourcing-
leverantörer kan det bli svårt att koordinera verksamheten. Att använda sig av många 
outsourcing-leverantörer samtidigt innebär dessutom många olika utvärderingar, vil-
ket kan bli kostsamt i längden.  
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2.3.2  Total outsourcing 
Med total outsourcing, menar Lacity (2001) och Currie (1997) att en organisation 
använder sig av outsourcing på i stort sätt hela sin IT-verksamhet. Lacity anser dock 
att detta ofta leder till problem med kontrakten, då det är svårt att förutse framtida 
trender och IT är en verksamhet som utvecklas extremt snabbt.  
 
Curries (1997) definition på total outsourcing är när ett företag väljer att outsourca 
mer än 70-80% av deras IT-verksamhet till en outsourcing-leverantör. Kontrakten 
löper ofta över fem till tio år. Ett vanligt mål med total outsourcing är att det skall 
likna ett partnerskap mellan leverantör och företag. Båda parter måste arbeta på 
relationen för att outsourcingen skall bli framgångsrikt. 

2.4  SLA och beställarorganisation 
När det handlar om att leverera kapacitet genom externa leverantörer, menar Gouge 
(2003) att Service level agreement (SLA) har en absolut nyckelroll. Gouge och 
Lacity (2001) säger att SLA är kraven på de överenskomna affärsmässiga direktiven 
och mätstickan som används för att mäta leverantörens prestation. Vad för krav som 
ett SLA kan innehålla beror givetvis vilken slags funktion det styr. Ett SLA för 
outsourcing av en helpdesk kan t.ex. innehålla krav på samtalsvolymer, responstider 
och kundnöjdhet. Om det är SLA som styr Internetanslutning, skulle kraven kunna 
handla om Internet-tillgänglighet, responstid och misslyckade transfereringar. Gouge 
(2003) säger också att i SLA som rör funktioner som samarbetar med andra icke 
outsourcade funktioner, måste det tydligt framgå vilka problem som outsourcing-
leverantören har ansvar för och vilka som kundföretaget själva har ansvar för. 
 
Gouge (2003) framhåller att det skulle vara enkelt om det räckte med att titta på om 
SLA följs och på det sättet se om outsourcingen är lyckad. Dock hävdar han att det 
inte räcker med att se till den tekniska tillfredsställningen, som SLA behandlar, utan 
också att de affärsorienterade behoven måste tillfredställas. Som exempel på affärs-
orienterade behov tar Gouge upp hur engagerad leverantören är och hur flexibel den 
är. Även hur leverantörens personal arbetar tillsammans med kundföretagets personal 
är en faktor som tas upp, som inte mäts med SLA. Han menar att det inte spelar 
någon roll hur många SLA som leverantören uppfyller, om inte de affärsmässiga 
behoven uppfylls och detta är något som ofta kan förbises av outsourcing-ansvarige. 
 
Gruppen som sätter upp SLA kallas för beställarorganisation. Deras uppgift är enligt 
Aalders (2001) att sätta upp och utvärdera de SLA som skall gälla i en outsourcing-
affär. Aalders menar även att det är väldigt viktigt att beställarorganisationen hela 
tiden kontrollerar med slutanvändarna att SLA är bra. Precis som mycket annat inom 
IT-verksamhet är hög användardelaktighet viktigt här.  

2.5  Varför outsourcing? 
Strategi berör bland annat området kring en organisations aktiviteter och resurserna 
som krävs för att stödja dessa. Med denna strategidefinition som grund, menar 
Reilly (1996) att outsourcing kan ses som ett strategiskt beslut då det bestämmer vad 
som skall köpas in och vad som skall utvecklas internt. Reilly anser att med tanke på 
detta, borde beslutet om att införa outsourcing vara ett mycket genomtänkt och med-
vetet val av organisationen. En organisation skiljer mellan kärnaktiviteter och 
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aktiviteter som är till för att stödja dessa, stödaktiviteter. Om en aktivitet har följande 
attribut och då kan klassas som en stödaktivitet, menar Reilly (1996) att kan den vara 
en möjlig kandidat för outsourcing:  

• låga eller generaliserade färdighetskrav 

• internt fokuserade ansvar 

• väl definierade eller begränsade uppgifter 

• arbeten som är lätta att skilja från andra arbeten 

• inga försörjningsrestriktioner 

Anledningen till outsourcing varierar alltså beroende på aktiviteten, säger Reilly 
(1996). Dock verkar det vettigt att anta att kostnadsreducering vore den främsta or-
saken till outsourcing av stödaktiviteter, förklarar Reilly, däremot kan även högre 
kvalité på en aktivitet vara anledningen.  
 
Gouge (2003) skriver att det finns tre primära anledningar till varför en organisation 
väljer outsourcing, 1) IT-förbättring (märkbara förbättringar i systemprestanda), 2) 
förbättrad verksamhets prestation och/eller påverkan och 3) marknadsökning. 

2.5.1  Förbättring av IT 
Vad kan inkluderas i förbättring av IT? Mest troligt borde alla märkbara förbättringar 
inom detta område leda till förbättrad systemprestanda, säger Gouge (2003). Han 
specificerar några av nyckelområdena för IT, där outsourcing kan leda till 
förbättringar: 

• Service - Genom att sätta upp höga villkor för servicenivåerna.  

• Budget - Skära kostnader, genom att effektivisera arbetet.  

• Leverans - Åstadkomma mera och därigenom nå uppsatta milstolpar. 

• Antal anställda - Att skära ner på jobben, och skära ner på responstiden. 

Outsourcing kan användas för att få åtkomst till saknad kompetens, påpekar 
Gouge (2003). Han skriver att en enkel lösning på ett tillfälligt kompetensproblem, 
kan vara att hyra in en konsult när det anses nödvändigt, men med outsourcing kan 
det även leda till förbättringar inom andra områden. 

• Expertis - När en intern funktion inte har den nödvändiga kapaciteten. 

• Snabbhet / Flexibilitet - När en extern leverantör kan utföra en uppgift snabbare 
och mer effektivt, än en intern enhet.  

• Kostnad - Det blir billigare. 

2.5.2  Förbättrad affärskapacitet 
Med förbättrad affärskapacitet menar Gouge (2003) att det rör sig om IT-funktioner 
som endast är till för att förbättra affärskapaciteten. Det kan t.ex. röra sig om ett EDI-
system som ett företag väljer att outsourca och därmed installation och underhåll av 
systemet. Det kan tyckas att detta inte påverkar den interna IT-avdelningen, men de 
kommer att ha intressen i detta system då det mest troligt kommer att kommunicera 
med andra system inom företaget. Gouge skriver även att IT-avdelningen kommer, i 
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de flesta fall, förväntas hantera kontraktet för outsourcing och övervaka det 
outsourcing-leverantören levererar. 

2.5.3  Marknadsökning 
Gouges (2003) tredje anledning fokuserar på den finansiella belöningen ett 
outsourcing-avtal kan medföra. Även om det finns specifika tjänster en intern IT-
avdelning kan leverera, menar Gouge att det finns fall där samma tjänst skulle kunna 
bli billigare genom externa leverantörer.  
 
I vissa fall kan outsourcing i ett kommersiellt syfte spridas väldigt brett över organi-
sationen. Istället för att outsourca enskilda projekt eller produkter, outsourcar vissa 
organisationer hela sin IT-kapacitet och bevarar endast ett fåtal internt anställda, 
vilka oftast är chefer som ser efter outsourcing-leverantören. Dessa sorters avtal 
skapas oftast, skriver Gouge (2003) vidare, efter en strävan av en extrem variant av 
”gör mer med mindre” filosofin, där den högsta ledningen lockas med löften om ett 
multimiljon sparande mot deras traditionella IT-budget. Om nu dessa löften uppfylls 
eller inte, skiljer sig från fall till fall. Gouge misstänker dock att det finns fler verk-
ställande direktörer som finner sig själva missnöjda ekonomiskt än i andra fall.  

2.6  Risken för kompetensbortfall 
Reilly (1996), Currie (1997) och Gouge (2003) skriver att det, förutom de faktiska 
fördelarna, finns ett flertal risker i samband med att outsourca delar av eller hela sin 
verksamhet. Risken för kompetensbortfall är något samtliga författare trycker extra 
mycket på.  I detta avsnitt redovisas tre av de största riskerna för att 
kompetensbortfall ska uppstå inom en kundorganisation vid en outsourcing-lösning. 
Den tydligaste kopplingen till kompetensbortfall är när personal flyttar från 
kundorganisationen till leverantören, både personal som ingår själva outsourcing-
avtalet, men även annan personal som lockas över till leverantörerna med lukrativa 
löner och andra förmåner, menar Currie (1997). Förutom den tydliga 
personalförlusten, skriver Gouge (2003) och Currie (1997), uppkommer risk för 
kompetensbortfall när kundorganisationen sätter allt för mycket tillit till att 
leverantören ska stå för all kompetens och då sållar bort sin egna interna utbildning, 
vilket gör att beroendet av leverantören ökar avsevärt. Den senare risken blir extra 
märkbar om leverantören inte klarar av att prestera det den lovat, vilket i sig är en 
väldigt stor risk för kompetensbortfall. Gouge (2003) trycker väldigt mycket på valet 
av outsourcing-leverantör och att detta val görs med stor noggrannhet.  

2.6.1  Personal flyttar till leverantören 
När personal lämnar kundorganisationen innebär det ofta att verksamheten tappar 
kompetens, menar Currie (1997), Gouge (2003), Ward & Griffiths (1996) och Reilly 
(1996). Enligt Ward & Griffiths (1996) innebär ofta denna personalförflyttning att 
den överflyttade personal används till andra uppdrag än vad kundorganisationen 
tänkt från början. Det blir extra tydligt när det är nyckelkompetensen som helt 
försvinner ifrån kundorganisationen, menar Ward & Griffiths. Currie (1997) skriver 
vidare att företag som väljer outsourcing ofta gör detta för att vinna kompetens, detta 
trots att den större delen av företagen, i hans undersökning, upplevde brist på 
kompetens som ett problem vid outsourcing.  
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Currie (1997) menar att i takt med att kompetensbehovet har ökat, har även lönerna 
ökat för outsourcing-arbete. Detta har lett till att många av de anställda på företag 
börjat söka sig till outsourcing-arbete (utöver den redan avtalade personal-
överföringen) istället för sina vanliga arbeten vilket innebär en ytterligare förlust av 
personal och viktig kompetens från verksamheten! 

2.6.2  Bristande internutbildning 
Currie (1997) skriver att bristen på IT-kompetens är ett problem i stora delar av 
Europa. Denna brist gör att många företag väljer outsourcing för att få tillgång till 
specialistkompetens inom IT. Han skriver vidare att denna vetskap, om att specialist-
kompetens finns tillgänglig hos utomstående leverantörer, kan medföra att företag 
inte tränar sin interna personal i t.ex. den senaste programvaran, det är helt enkelt 
lättare att hyra in den kompetensen när de ser behov av den. Detta problem har 
beskrivits som en IT-kris, då det leder till en obalans mellan tillgång och efterfrågan. 
I slutändan leder det till att leverantörerna höjer priserna för de områden, där det 
finns minst kompetens. Givetvis kan det tyckas att detta inte är något problem för 
leverantörerna, men även för dem kommer det bli ett problem, då de tillslut kommer 
bli tvungna att tacka nej till uppdrag eftersom de inte har tillräckligt med personal för 
att hantera den stora efterfrågan. Eftersom att ingen ny personal utbildas, har inte 
leverantörerna någonstans att rekrytera ifrån. Företag som väljer att hyra in 
specialistkompetens istället för att utbilda sin egen personal, blir även väldigt 
beroende av outsourcing-leverantören, då företaget inte längre har egen personal som 
kan underhålla deras system. 
 
Enligt Gouge (2003) är ett vanligt misstag som den IT-ansvarige brukar göra när 
dennes funktion eller process blir outsourcad, är att denne vänder ryggen mot 
outsourcingen. Det vill säga, efter att kompetensen är inhyrd, antar IT-ansvarige att 
denne slipper bry sig om att ha kompetensen kvar internt i sitt eget ”lag”. En 
organisation borde inte använda sig av extern kompetens, bara för att organisationen 
själv inte kan nå sitt mål med intern kompetens. Kundorganisationen tillsammans 
med outsourcing-leverantören bör ha den rätta blandningen av kompetens och kun-
skap. Finns inte kunskapen inom organisationen, kan det ”rätta” svaret till problemet, 
enligt Gouge, vara att bygga upp kompetensen internt hellre än söka svar från om-
världen: att direkt välja outsourcing som lösning kan vara inkorrekt. Om nu en 
outsourcing lösning vore det bästa alternativet, bör organisationen ha en del intern 
kompetens kvar inom området. Han skriver vidare att detta är mycket viktigt att 
tänka på, för vad skulle hända om outsourcing-leverantören, som har hand om en 
organisations ekonomisystem, plötsligt går i konkurs och om ingen inom den egna 
organisationen kan hantera systemet, åtminstone för en kortare tid?  

2.6.3  Leverantören kan inte leverera efter uppsatta avtal 
Currie (1997) menar att grunden till detta problem ligger i att personal försvinner 
från kundorganisationerna och att outsourcing-leverantören inte besatt den 
kompetens och de utbildningsmöjligheter som kunderna blivit lovade. 
 
Enligt Gouge (2003) är outsourcing av IT något nytt för många organisationer och 
ses som ofta som en chansning. Vidare skriver han att de ofta är oroade för att det 
inte kommer att fungera, hur de skall hantera det etc. En av de mer självklara lös-
ningarna till detta är att anlita en av de större, mer självklara outsourcing-
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leverantören. De har varit i branschen under en längre tid, fått ett stabilt rykte och det 
går att lita på att de har den kompetensen kunden behöver. Däremot, menar Gouge 
(2003), är dessa företag ofta är slugare när det rör deras egna processer: de kanske 
har ett sätt att arbeta som inte beställaren kan påverka, de kan vara oflexibla på något 
sätt och eftersom de har såpass många kunder, lägger de kanske inte lika stor vikt på 
en individuell organisation. Jämför detta med en mindre outsourcing-leverantör som 
inte hunnit bygga upp lika omfattande meriter och samma stabila rykte som det större 
företaget, även fast de besitter samma eller ännu starkare kompetenser till ett bättre 
pris. En kund betyder samtidigt mycket mer för den mindre leverantören än vad den 
skulle ha gjort för de större leverantörerna, då deras framgång är beroende av 
kundens framgång. På grund av detta stärks ofta relationen mellan de bägge parterna 
vilket ofta medför att outsourcing-leverantören sliter det där lilla extra för att allt 
skall flyta på bra. Därför menar Gouge att det är väldigt viktigt att planera och 
noggrant fundera över valet av outsourcing-leverantör och partner.  
 
Currie (1997) anser att leverantörer ofta har tendensen att erbjuda fler och fler 
tjänster. Det är därför väldigt viktigt att urskilja leverantörens påstådda kompetens 
och dess leveransförmåga. Outsourcing-marknaden mognar snabbt, men olika 
leverantörer har olika utgångslägen, där leverantörerna besitter olika kärnkom-
petenser. Även Gouge (2003) varnar för att outsourcing-leverantören ibland kan lova 
precis vad som helst och sätter då orealistiskt höga påståenden om deras kapacitet, 
detta för att binda upp sig mot en organisation. Det kan till exempel visa sig att en 
outsourcing-leverantör höjt sin personals kapacitet till skyarna, för att sedan, efter att 
avtalet är skrivet, gå ut på kontraktsresursmarknaden och rekrytera samma människor 
som organisationen själva kunde ha anställt från första början och då fått tjänsten till 
ett bättre pris. Gouge trycker på vikten av att inte bara acceptera outsourcing-leveran-
törens påstådda förmågor, utan att fortsätta bevara eller bygga kompetens och 
kunskap internt. En organisation bör ständigt komplettera sin kunskap samt 
kompetens och inte endast lita på sin outsourcing-leverantör. Detta visar verkligen på 
hur viktigt ledarskapet över den outsourcade avdelningen är. Gouge skriver 
fortsättningsvis att det är mycket viktigt för en organisation att ha en anställd vars 
uppgift är att ha specifikt fokus på outsourcing-avtalen, annars finns en stor risk att 
rekryteringen av outsourcing-leverantören blir farligt amatörmässigt.  
 
Även Currie (1997) påpekar att leverantören ibland inte tillhandahåller den bästa och 
mest lämpliga personalen eller att leverantören emellanåt lämnat löften som denne 
inte kan uppfylla. Han skriver även att det kan komma fall där leverantören försöker 
maximera sina inkomster genom att skära ner på servicen, vilket bland annat kan 
innebära försämrad kundkontakt och förlängda svarstider. 

2.7  Konsekvenser av kompetensbortfall 
I föregående stycke beskrevs risker för kompetensförlust hos en kundorganisation 
vid ett outsourcing-avtal. I detta stycke beskrivs de konsekvenser som dessa risker 
skulle kunna föra med sig. En försämrad konkurrenssituation och ett totalt beroende 
av sin outsourcing-leverantör är två konsekvenser som skulle kunna uppstå. Att både 
valet av outsourcing-leverantör och vilka aktiviteter som ska outsourcas, är extremt 
viktigt, framkommer tydligt. 

- 11 - 



TEORI 

 

2.7.1  Försämrad konkurrenssituation  
Riley (1996) menar att konsekvensen av ett kompetensbortfall kan medföra en 
försämrad konkurrenssituation, vilket illustreras i Figur 1. 
 

Besparingar 

Förlust av 
expertis 

Mindre 
investeringar

Försämrad kapacitet 
för innovation  

Försämrad 
konkurrenssituation 

Figur 1:  Den onda outsourcing spiralen (Reilly, 1996, s89) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med figuren försöker Reilly belysa den nedåtgående spiral som börjar med att 
företag skär ner investeringar för att reducera kostnader vilket i slutändan leder till 
försämrad innovationskapacitet. Detta scenario har en överhängande risk när 
ledningen endast ser till kortsiktig ekonomisk förbättring och inte tittar på hur 
verksamheten fungerar. En konsekvens av detta kan bli att mer och mer av verk-
samheten läggs som outsourcing. Reilly skriver vidare att resultatet av detta blir otill-
räckliga interna investeringar och där kunskap och expertis flyttas över till 
outsourcing-leverantören, som då får möjlighet att bli initiativtagaren. Detta är extra 
farligt om aktiviteten är en stödaktivitet till kärnaktiviteter. Dessutom hävdar Currie 
(1997) att då outsourcing-avtal ofta drivs av kärnkompetensargument, blir det många 
gånger att för mycket ansvar lagts på leverantören. Detta görs ofta på bekostnad av 
tappad intern kärnexpertis, samt förlorad säkerhet av kundorganisationens framtid.  
 
Gouge (2003) pratar också om att kapaciteten kan försämras när en utomstående 
leverantör används. Om ledningen ber sina interna ”lag” att gör något utöver deras 
vanliga arbetsuppgifter eller att ge det där lilla extra, är de oftast samarbetsvilliga för 
att de är en del av organisationen, har företagslojalitet, vet att deras ansträngning 
kommer belönas vid löneavtalsförhandlingar etc. Fortsättningsvis skriver Gouge, att 
en sådan förfrågning till outsourcing-leverantören kan få direkta förändringar i 
kostnader eller dylikt. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara en 
outsourcad utvecklingsöverenskommelse med en mjukvaruutvecklare, där kund-
organisationen köper in en 25 dagars programmeringsinsats per månad. Skulle då 
kunden göra en förfrågan efter en extra arbetsdag en månad, skulle troligtvis en 
faktura skickas ut omgående. Det kan alltså få negativa konsekvenser för den inre 
effektiviteten hos kundorganisationen.  
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2.7.2  Leverantörslåsning 
Currie (1997) tar upp detta problem som ofta kan uppstå i samband med total 
outsourcing. Leverantörslåsning och tappad kontroll över sin IT-verksamhet kan 
uppstå då en kundorganisation outsourcar för mycket av sin IT-verksamhet. I slut-
ändan är det leverantören som skapar IT-strategin, planerar all hårdvara, vet hur alla 
systemen fungerar, osv. Detta medför att kundorganisationen inte vad samma 
översikt över vad som pågår i deras egen IT-verksamhet, som de skulle kunna ha om 
de besuttit kompetensen internt. Genom att lita till sin outsourcing-leverantör 
begränsas åtkomsten till konkurrenters produkter och tjänster. Detta kan få en 
negativ effekt på priserna. Currie skriver fortsättningsvis att applikations- och 
driftkunskap som är flyttat till leverantören, kan komma att bli både väldigt svårt och 
extremt kostsamt att få tillbaks internt. 
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3  Metod 
För att på ett systematiserat sätt undersöka verkligheten använder vi oss utav en 
metod. I följande kapitel beskrivs den metod som valts för att utföra denna 
undersökning. 

3.1  Hermeneutik 
Patel & Davidsson (2003) skriver att hermeneutik betyder, på ett ungefär, tolknings-
lära. Vidare skriver de att det är en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och 
försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Med modern 
hermeneutik, menar Patel & Davidsson, hur mänskliga handlingar, livsyttringar och 
språk tolkas. Idag används hermeneutik främst inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskap, dock används den på olika sätt inom de olika disciplinerna. 
Hermeneutik ses ofta som motsatsen till det positivistiska synsättet, som står för 
kvantitativa, statistiska hårddata metoder för analys. Ett positivistisk synsätt grundar 
sig på konkreta bevis och ger inte utrymme för tolkningar. I hermeneutik är 
forskarrollen öppen, subjektiv och engagerad. Vid användning av ett hermeneutiskt 
förhållningssätt, hävdar Patel & Davidsson att det inte finns något intresse av att 
förklara företeelser. Det anses att förståelse för andra människor fås genom att tolka 
hur mänskligt liv kommer till uttryck vid talan och skrivandet av det mänskliga språ-
ket samt i människors handlingar och människors livsyttringar. Detta anser Patel & 
Davidsson vara en av anledningar till att hermeneutik ses som rak motsats till 
positivism. Wallén (2000) menar dock att den hermeneutiska inriktningen snarare är 
ett komplement till den positivistiska traditionen. 
 
Patel & Davidsson (2003) skriver att den hermeneutiske forskaren använder sina 
tankar, intryck, känslor och kunskap för att tolka och förstå forskningsobjektet. 
Wallén (2000) menar att hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder av dess 
vidaste mening. Patel & Davidsson (2003) anser att till skillnad från den positiviske 
forskaren som gärna studerar forskningsobjektet bit för bit, försöker hermeneutikern 
att se helheten i forskningsproblemet. Detta kallas även ofta för holism och kan 
illustreras med att helheten är mer än summan av delarna. Vidare skriver Patel & 
Davidsson att forskaren ställer allt denne undersöker i relation till helheten för att få 
en såpass fullständig förståelse som möjligt. Till exempel när forskaren ska analysera 
en intervju, börjar denne med att läsa hela intervjun för att få en helhetsförståelse, 
sedan läser forskaren olika delar av texten och tolkar och förstår dessa med bakgrund 
av helheten. Forskaren tolkar även intervjun både ur sin egen synvinkel och ur 
respondentens synvinkel, för att få en bättre förståelse av det studerade problemet. 
Patel & Davidsson menar dock att detta kräver empati eller medkänsla för objektet. 
Wallén (2000) ser även att växlingen mellan del- och helhetsperspektiv är en av 
huvudpunkterna i hermeneutik. Han menar dessutom att tolkningar måste ske i 
förhållande till en kontext, med detta menar han att forskaren måste uppmärksamma 
ur vilken situationen t.ex. en text har tillkommit, på motsvarande sätt ur vilken 
situation läsaren befinner sig. 
 
Allt som oftast menar Patel & Davidsson (2003) att avsikten inte är att nå fram till en 
teori i form av heltäckande lagar, utan det handlar mer om att poängtera det unika i 
varje tolkning och att presentera en mångfald av olika tolkningar.  Forskaren är fri att 
argumentera för vilken tolkning som uppfattas som den bästa.  
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Det hermeneutiska förhållningssättet passar vår undersökning bäst på grund av att vi 
under våra intervjuer kommer att tolka mänskliga handlingar och språk. I herme-
neutik är forskarrollen öppen, subjektiv och engagerad, det är på detta sätt vi vill 
arbeta i denna undersökning, dock kommer vi att sträva efter att vara mer objektiva 
än vad hermeneutiken förespråkar. Vi kommer även använda vår tankar, intryck och 
kunskap för att tolka och förstå våra forskningsobjekt. I denna undersökning kommer 
vi att ställa det vi undersöker i relation till helheten för att få en såpass fullständig 
förståelse som möjligt. Vi kommer även att försöka tolka våra intervjuer ur både vår 
egen och ur våra respondenters synvinkel, detta för att få bättre förståelse för pro-
blemet. Det positivistiska förhållningssättet passade inte oss, då det handlar mer om 
kvantitativ hårddata vilket vi inte kommer att arbeta med i denna undersökning. 

3.2  Deduktion 
Patel & Davidsson (2003) och Wallén (2000) anser att det behövs en forsknings-
ansats för att binda samman teori och empiri. Exempel på forskningsansatser är 
induktion, deduktion och abduktion. Wallén menar att med en deduktiv 
forskningsansats utgår forskaren från teorin. Vidare skriver han att det optimala är 
om teorin bildar ett deduktivtsystem, det vill säga, innehåller ett antal teorisatser, 
regler för härledning av nya satser och sedan ett system av följdteorier. Det skall råda 
logisk motsägelsefrihet inom systemet av teorier. 
 
Fortsättningsvis skriver Patel & Davidsson (2003) att ett deduktivt arbetssätt innebär 
att forskaren följer bevisandets väg. Att arbeta deduktivt kännetecknas av att utifrån 
allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Ett 
deduktivt arbetssätt anses vara objektivt, menar Patel & Davidsson, då utgångs-
punkten för forskningen ligger i redan befintlig teori. Detta gör att 
forskningsprocessen påverkas mycket lite av forskarens egna uppfattningar.  
 
Vi har valt en deduktivforskningsansats då vår forskning kommer utgå från teori som 
sedan skall bindas samman med en empiristudie i form av en fallstudie. Med denna 
forskningsansats är vår förhoppning att vara objektiva, då forskningen är grundad på 
befintlig teori. 

3.3  Kvalitativ forskningsmetod 
Kvalitativa metoder beskriver egenskaper eller framträdande drag hos något som 
skall karaktäriseras, skriver Repstad (1999) och Patel & Davidsson (2003). Vidare 
skriver Patel & Davidsson att vid kvalitativa metoder spelar mätningen en under-
ordnad roll, med det åsyftas att siffror inte är det väsentliga för analysen. Detta är vad 
som skiljer en kvalitativ metod från en kvantitativ. Däremot menar Repstad att är det 
svårt att göra en undersökning helt utan att använda mängdavvikelser, vilket gör att 
det ofta förekommer även i kvalitativa undersökningar. I kvalitativa metoder är det 
texten som är det centrala uttryckssättet och arbetsmaterialet. Detta kan tyckas 
underligt då fallstudier sker på miljöer, personer och händelser, men eftersom att det 
är forskarens anteckningar i form av text som ligger till grund för den fortsatta 
analysen, är det texten som blir det centrala.  
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Repstad (1999) skriver att ett kännetecken för kvalitativ metod är dess flexibilitet. 
Vidare påpekar han att frågeställningen inte får ändras mellan intervjuerna under en 
kvantitativ undersökning, då resultaten inte skulle gå att jämföra. Repstad anser dock 
att det inte är några problem att formulera om frågorna mellan intervjuerna i en 
kvalitativ undersökning, då samma frågeställning anses kunnas tolkas olika av olika 
personer och att det är helt i sin ordning att utnyttja information som erhålls av en 
tillfällighet. En intervjuguide bör göras i förberedande syfte för att se till att intervjun 
flyter på. Repstad menar att det är rekommenderat att endast använda intervjuguiden 
som en minneslapp för den som intervjuar, för att denne skall komma ihåg alla 
ämnen som skall tas upp i intervjun. Intervjuerna i sig är även flexibla, då många 
följdfrågor kan ställas med grund av de svar som erhålls av de förberedda frågorna.  
 
Patel & Davidsson (2003) menar att kvalitativa intervjuer kan vara standardiserade i 
en låg grad, det vill säga frågorna som intervjuaren ställer ger respondenten större 
frihet till att svara med egna ord. Däremot menar Patel & Davidsson att intervjuaren 
ibland kan välja att standardisera sina frågor och då höja struktureringsgraden av 
intervjun. Intervjuaren kan även ibland välja att ställa de frågor i den ordning som 
passar bäst i det enskilda fallet, det vill säga med låg grad av strukturering. 
 
I en kvalitativ intervju är temat för intervjun klart och det handlar om att styra 
respondenten i rätt riktning, anser Patel & Davidsson (2003), dock skall inte ett strikt 
schema användas för intervjun. Repstad (1999) skriver att följdfrågor bör ställas för 
att uppmuntra respondenten att tänka igenom och fördjupa sig i sina svar. Det bör 
inte vara fasta frågor med fast ordning, utan intervjun bör i största möjliga mån likna 
ett samtal. Repstad anser att det skall finnas möjlighet att ändra intervjumallen under 
och efter intervjuer, då olika respondenter kan ha olika möjlighet att svara på frågor.  
 
Den kvalitativa metoden anser vi passar oss bäst, då kvalitativa intervjuer används 
för att upptäcka och identifiera egenskaper och karaktären hos något. I vårt fall 
handlar det om att identifiera företags uppfattningar kring riskerna med 
kompetensbortfall. Kvalitativ metod passar även bra då det inte kommer att bli några 
kvantitativa mätningar. Vi anser att en flexibel forskningsmetod är mest applicerbar i 
vårt sammanhang, då vi tror att vi kommer få mycket ny information under 
fallstudierna, som kan leda till att vi får möjligheten att modifiera intervjuerna allt 
eftersom. Detta handlar inte om några direkta modifieringar av grundintervjuguiden, 
utan mer om vilka följdfrågor som vi ställer till de olika respondenterna. För att få 
mer uttömmande svar från respondenterna, har vi valt att låta företagen vara 
anonyma, då respondenterna slipper oroa sig över att deras svar kan komma att ge 
negativ publicitet för företaget. 

3.3.1  Fallstudie 
Enligt Patel & Davidsson (2003) innebär en fallstudie att en undersökning görs på en 
mindre avgränsad grupp. Här kan ett fall vara en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. Det är fritt att studera fler än ett fall om så önskas. 
Patel & Davidsson trycker på vikten av att få en så täckande information som möjligt 
och ett bra helhetsperspektiv av fallet.  
 
I vår uppsats kommer det empiriska materialet bestå av en fallstudie på tre olika 
företag. Anledningen till detta val, är för att vi vill ha djup insikt i företagens tankar 
och lösningar inom vårt problemområde.  
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3.4  Analysmetod 
Analysen av material kan enligt Repstad (1999) utföras på olika sätt och det finns 
inga generella rekommendationer eller regler, utan det viktiga är att klassifikation 
och analys av materialet sker utifrån frågeställningen. Han säger att om problem-
ställning är vag, kan det vara bra att börja med att klassificera materialet efter olika 
ämnen som förekommer. Det kan göras genom att markera viktiga saker i marginalen 
och därefter klippa i materialet och sortera upp urklippen efter de olika ämnena. Med 
hjälp av dataprogram kan textavsnitten få olika kodningar för att på det sättet sortera 
upp dem, och därigenom undvika att klippa i papper och sortera dem på det viset. 

3.5  Validitet 
Patel & Davidsson (2003) skriver att när en uppsats riktighet skall utvärderas är det 
ofta reliabiliteten och validiteten som granskas. Han menar dock att det är skillnad på 
dessa två beroende på om det är kvalitativa eller kvantitativa undersökningar de 
omfattar. Med reliabiliteten i en kvantitativ undersökning menas hur pålitliga 
mätningarna är, säger både Patel & Davidsson (2003) och Halvorsen (1992). De 
menar också att validitet i en kvantitativ undersökning innebär giltighet eller 
relevans, vilket innebär att data som skall samlas in bör vara relevant för 
problemställningen. Patel & Davidsson (2003) menar dock att i en kvalitativ 
undersökning finns inget behov av att använda båda dessa uttryck. Han anser att det 
räcker med att titta på validitet, då det anses att reliabilitet och validitet är så pass 
sammanflätade att kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. Patel & 
Davidsson säger att i kvalitativ forskning ges begreppet validitet en vidare innebörd, 
det omfattar här hela undersökningen. Validiteten kan bland annat vara hur forskaren 
förmår tillämpa och använda sin förståelse i hela forskningsprocessen. Vid datain-
samlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckats få fram underlag för att göra 
en trovärdig tolkning av den undersökta aktiviteten. Vidare handlar det om forskaren 
lyckats fånga mångtydigheter och eventuella motsägelser. Forskarens olika tolk-
ningar har en central betydelse för validiteten, tillför det verkligen kunskap om den 
undersökta aktiviteten. Eftersom att varje kvalitativ forskningsprocess är unik, går 
det inte att fastställa några regler om hur validiteten uppehålls i kvalitativ 
forskningsprocess. 
 
Ejvegård (2003) beskriver validitet med ett exempel: Anta att en forskare skall räkna 
antalet afrikaner och amerikaner som befinner sig på en fotbollsmatch och gör detta 
efter kriteriet ”utseende”. Efter att forskaren gjort sin observation, har denne kommit 
fram till att det fanns 70 amerikaner och 50 afrikaner på planen, det vill säga med 
kriteriet utseende. Fast i själva verket var det 110 amerikaner och 10 afrikaner. Vilket 
får till konsekvens att mätmetoden har varit oduglig. 

3.6  Tillvägagångssätt 
Tidigare i metodavsnittet har de vetenskapliga metoder som använts för att 
genomföra denna undersökning beskrivits. I detta kapitel kommer, med egna ord, 
tillvägagångssättet mer konkret beskrivas. Vi har även skapat två stycken figurer för 
att illustrera tankegångar och genomförande av undersökningen. Först beskrivs över-
gripande hur undersökningen genomförts (se Figur 2), sedan beskrivs mer tydligt hur 
analysen genomförts (se Figur 3).  
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 Figur 2:  Tillvägagångssätt (Egenkonstruktion) 

3.6.1  Problemområdet 
Grunden för en undersökning är att det finns ett problem att undersöka. Denna 
undersökning var tänkt att undersöka något problem inom outsourcing, dock fanns 
ingen idé om ett specifikt problem när undersökningen påbörjades. För att hitta ett 
specifikt problem inleddes undersökningen med sökning på Internet efter artiklar 
inom området och skumläsning av litteratur om outsourcing. Grunden för problem-
området blev en artikel i datortidningen Computer Sweden som handlade om att 
outsourcing dränerar företag på IT-kompetens. Källan för denna artikel var en under-
sökning som beställts av konsultföretaget Accenture, som även är outsourcing-
leverantör. Vi tog sedan kontakt med den konsult på Accenture som omnämndes i 
artikeln. En kort intervju genomfördes med honom, där vi diskuterade det problem-
område vi läst om i artikeln, vi fick även tillgång till den undersökningsrapport som 
nämndes ovan. Intervjun med konsulten på Accenture gjorde vi för att försäkra oss 
om att vi uppfattat problemet i artikeln på rätt sätt. Detta blev starten för förstudien 
av problemet. Efter detta genomfördes ett samtal med en IT-chef på ett av Sveriges 
ledande detaljhandelsföretag. Genom detta samtal fick vi en liten bekräftelse på att 
problemområdet var känt även hos kundorganisationer. Denna korta intervju var 
förstudien av problemet. Artikeln i Computer Sweden och undersökningen från 
Accenture blev således grunden till problemområdet. Med hjälp av problemområdet 
och intervjun som genomförts formulerades forskningsfrågan. När forskningsfrågan 
var färdigställd formulerades även syftet med uppsatsen. Genom Accentures 
undersökning och vår intervju i förundersökningen anser vi att validiteten i 
forskningsfrågan har bekräftats. 

3.6.2  Teorin 
Utifrån problemområdet började litteratur sökas. Detta skedde till största del på 
Luleå tekniska universitets bibliotek. Till framförallt användes deras bok-databas 
(Lucia), samt Svensk nationell samkatalog (Libris). Den litteratur som återfanns, 
lästes igenom och väsentligheter för problemområdet är det som numera är teori-
avsnittet i denna uppsats. I mesta möjliga mån har åsikter från såpass många 

- 18 - 



METOD 
 

författare som möjligt försökts få med, dock är detta ett område med begränsad 
litteratur i. Målet med den skrivna teorin var att hela tiden endast skriva om sådant 
som tydligt kunde kopplas till problemområdet och forskningsfrågan. Detta för att 
läsaren inte skall behöva sålla viktig information från kuriosa. I början handla det 
mycket om att hitta och skriva ner allt som kunde härledas till problemområdet. Efter 
hand när teorin började växa, strukturerades den upp den för att se vilka delar som 
behövde hittas mer teori om. I samband med att struktureringen av teorin, började 
också de olika ämnena som analysen skulle bestå av att skönjas. Dessa ämnen är 
”Risker för kompetensbortfall”, ”Konsekvenser av kompetensbortfall” och ”Åtgärder 
mot kompetensbortfall”.   

3.6.3  Fallstudien och empirin 
Fallstudien har bedrivits genom kvalitativa intervjuer, som vi genomförde med 
respondenter från de utvalda företagen. Företagen valdes ut efter de redan uppsatta 
urvalskriterierna. Innan intervjuerna skickade vi ut en kort beskrivning över vad 
frågorna skulle handla om. Tack vare detta kunde respondenterna fundera igenom 
frågorna innan själva intervjun och därigenom kunna svara mer genomtänkt och på 
det sättet ge mer tillförlitliga svar. Detta har förhoppningsvis höjt validiteten i 
rapporten. Alla intervjuer genomfördes över telefon. En högtalartelefon användes för 
att kunna spela in samtalen med både Mini-Disc och dator, detta för att vi skulle 
kunna koncentrerar oss mer på vad respondenterna säger och därigenom kunde vi 
ställa följdfrågor när det var något extra intressant eller något som vi inte förstod. 
Anledningen till att vi valde att använda två inspelningsmedier, var för att försäkra 
oss om att intervjuerna inte skulle störas av tekniska problem. Intervjuerna tog ca en 
halvtimma styck. Efter att intervjuerna genomförts skrevs de ner var för sig, i stort 
sett ordagrant. Då det ansågs att de ordagranna texterna innehöll en hel del 
information som inte var väsentlig, skrevs de om med den information som ansågs 
viktig för forskningsfrågan. Denna ”filtrering” av intervjumaterialet är alltså empirin 
i denna uppsats. 
 
När intervjuguiden skapades var det givetvis de två tidigare nämnda ämnena som 
användes som grund. Det funderades mycket runt ämnena och genom brainstorming 
framkom frågor som skulle ställas för att samla in data kring ämnena. Frågeguiden vi 
använt finns att läsa i bilaga 2 i slutet av denna rapport. 

3.6.4  Urvalskriterier 
De tre första urvalskriterierna som företagen i fallstudien skall ha uppfyllt, är 
baserade på kriterierna i den undersökning (Accenture, 2004) som ligger till grund 
till vår frågeställning (se punktlista nedan). Det sista kriteriet, att företaget skall ha 
outsourcat i minst två år, är något som vi själva lagt till för att kontrollera att 
företaget verkligen kunnat känna av ett kompetensbortfall. Efter studier av olika 
teorier och efter vårt samtal i förstudien med en outsourcing-konsult, anser vi att det 
tar förhållandevis lång tid för ett företag att uppleva själva skillnaden som 
outsourcingen åstadkommer på verksamheten, samt att det tar lång tid att utvärdera 
huruvida kompetens tillkommit eller försvunnit i och med outsourcing. Därför har vi 
valt att sätta upp ett tidskriterium på att företaget skall ha outsourcat i minst två år, då 
vi eftersträvar att företaget ska vara moget nog att ha upplevt de konsekvenser som 
outsourcingen kan medföra. 
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• Respondenten skall inneha en roll som IT-chef eller liknade, med mycket ansvar 
och god översikt över outsourcingen 

• Företaget skall ha minst 500 anställda 

• Företaget skall vara aktivt inom Norden 

• Företaget skall ha haft IT-verksamhet outsourcad i minst två år 

3.6.5  Analysen 
Tidigare i detta metodavsnitt finns en teoretisk beskrivning av analysmetoden. I detta 
stycke beskrivs en mer konkret förklaring på hur materialet analyserats och hur 
kapitlet ”Analys” är framtaget i denna uppsats (se Figur 3). Med hjälp av de tre 
ämnena för analys, risker för kompetensbortfall, konsekvenserna av kompetens-
bortfall och åtgärder mot kompetensbortfall, delades intervjumaterialet upp. Precis 
som beskrivs i den teoretiska analysmetod, gjordes detta genom att färgmarkera 
materialet med olika färger för varje ämne. Efter detta jämfördes empirimaterialet 
med relevant teorimaterial. Vid jämförelsen letades det efter likheter och skillnader 
mellan den sammanställda teorin och empirin. Anledningen till denna jämförelse, är 
att teorin hjälper till i förståelsen av empirin. Skillnaderna och likheterna ger 
intressant information om hur litteraturen och verklighet skiljer sig åt eller liknar 
varandra. Analysen blev därmed en jämförelse mellan teori och empiri, med 
tyngdpunkt på vad som kommit fram i empirin. Att tyngdpunkten ligger på vad som 
kommit fram i empirin blev naturligt, då forskningsfrågan handlar om hur 
outsourcing-kunder hanterar risken för kompetensbortfall och därigenom blev det 
respondenternas svar som slutsatsen grundas på. 
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Figur 3:  Analysmetod (Egenkonstruktion) 
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4  Empiri 
I detta kapitel presenteras de olika fallen i fallstudien, först med en företags- och 
respondentspresentation, följt av en sammanställd version av intervjun med respon-
denten. Resultatet av intervjun är skrivet i löptext, som om respondenten själv 
berättar, i en såpass oförändrad form som möjligt. 

4.1  Företag A 
Företag A är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag med ca 1 300 anställda. 
Företaget är verksamt i stort sätt i hela Europa, men verkar även i andra länder runt 
om i världen. Respondenten vi intervjuat arbetar som CIO (Chief Information 
Officer) och har haft den positionen i snart fem år.  

4.1.1  Resultat av intervju med Företag A 
Vi på Företag A använder oss av outsourcing för drift, infrastruktur och en hel del på 
applikationssidan. I drift ingår även helpdesk samt PC-support. Vad gäller applika-
tionerna handlar det om underhåll och implementering. Vi har dock valt att behålla 
verksamhetskompetens och beställarkompetens kring systemen. Vi bestämmer alltså 
själva vilka nya system som skall köpas in och outsourcing-leverantören hjälper till 
med själva implementeringen. Företag A började använda outsourcing för ungefär tre 
år sedan. Anledningen till outsourcingen var inte enbart ekonomisk, utan det hand-
lade även om att få mer kompetens till företaget. Anledningen till kompetensbehovet 
var att många medarbetare på vår IT-avdelning närmade sig pensionsåldern, samt att 
vi var på väg att skifta våra IT-plattformar. Detta medförde att vi behövde mycket ny 
kompetens och såg att det skulle bli svårt för oss att utveckla denna kompetens på 
egenhand. På grund av detta sökte vi hjälp från externa partners. 
 
Innan vi började med outsourcing jobbade vi fram en ordentlig IT-strategi. I denna 
strategi hade vi bestämt vilka funktioner vi skulle ha själva och vilka funktioner och 
spetskompetenser vi skulle köpa in utifrån. Där fanns även uppsatt vad för typ av 
beställarkompetens vi var tvungna att addera till vår organisation. Denna strategi 
utvecklade vi internt på företaget, dock nyrekryterade vi några medarbetare för att 
hjälpa till med utvecklandet. Vi jobbar fortfarande enligt denna strategi och vi 
använder den nu även i andra länder, förutom Sverige, där vi är verksamma.  
 
Den riskfaktor som vägde högst när vi skulle besluta om outsourcing, var problemet 
med kunskapsbortfall. Vi funderade på hur vi skulle behålla nyckelkompetenser och 
säkerställa att vi skulle ha fortsatt tillgång till dem även efter outsourcingen. Detta 
medförde att vi inte valde att göra en hård outsourcing, dvs. där man kanske säger 
”Nu behåller vi en datachef, sen outsourcar vi allt annat”. Vi genomförde 
outsourcing på så sätt att inom varje applikationsområde behöll vi de personer som 
har verksamhetskompetens. De rena specialisterna, som sitter och jobbar i koden, 
gick över till outsourcing-leverantören. Personerna vi behöll var de som kan vår 
verksamhet och kan ställa de rätta kraven, så vi kan definiera våra lösningar. Detta 
har fungerat bra för oss och vi har inte känt av något kunskapsbortfall. 
 
I och med outsourcing har mycket av vår gamla IT-personal gått över och blivit 
anställda hos outsourcing-leverantören, det finns även personal som omplacerats 
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internt hos oss på Företag A. All personal som har blivit anställda hos outsourcing-
leverantören, har vi tillgång till vid behov och 65-70 % av dem arbetar mer eller 
mindre heltid hos oss. Personal med specialistkompetens som blivit anställda hos 
leverantören arbetar mycket med andra kunder, dock har även vi tillgång dem när 
behovet finns. Outsourcing-leverantören har även sett till att vi fått tillgång till fler 
resurser, som vi inte haft tillgång till tidigare. Nyckelpersonerna för Företag A 
arbetar fortfarande för oss, även fast de har en annan arbetsgivare. Om vi i framtiden 
skulle bestämma oss för att ta tillbaks IT-verksamheten internt, som idag drivs via 
outsourcing, tror vi inte att det skall vara några problem för oss att återanställa de 
nyckelpersoner som idag jobbar hos outsourcing-leverantören. Deras dagliga arbeta 
består ju idag faktiskt av att underhålla våra system. Dock kan vi inte tvinga några 
tillbaka till Företag A, då de faktiskt har skrivit anställningskontrakt med leveran-
tören. Vi anser det vara mycket viktigt att hantera de externa individerna på ett bra 
sätt, att hela tiden hålla bra kontakt och få dem att tycka att det är roligt att arbeta 
med oss och framförallt få dem att vilja arbeta med oss. På detta sätt kan vi förhopp-
ningsvis få tillbaka dem till oss eller till någon annan outsourcing-leverantör som 
kommer att jobba med oss i framtiden, om något oförutsätt skulle hända med 
outsourcing-leverantören, t.ex. om de skulle gå i konkurs.  
 
När vi skulle bestämma vilka aktiviteter som var lämpliga för outsourcing, använda 
oss av en s.k. pyramidmodell. På toppen har vi t.ex. IT-strategi, blueprints över 
systemen osv., den kompetens bestämde vi oss för att ha kvar internt. I basen av 
pyramiden har vi helpdesk, Microsoft kompetens kring servrar samt WAN-kompe-
tens. Sådan kompetens ansåg vi inte vara nödvändigt att ha internt. Däremot ansåg vi 
att en duktig infrastruktur- och kommunikationskoordinator, med rätt beställar-
kompetens och förmåga att köpa upp de här tjänsterna, var något vi behövde internt.  
 
Det var viktigt för oss att inte bara outsourca allt till en partner, utan vi jobbar med 
flera starka partners. Vi har tre driftscentraler, en i Sverige, en i Spanien och en i 
England. Dit har vi koncentrerat våra applikationer utav olika skäl. Det kan skilja sig 
från land till land vilken leverantör som har hand om driften. Men för applikationer 
är det samma outsourcing-leverantör överallt. Koordinatorerna och beställarna sitter 
hos oss lokalt och jobbar nära användarna och nära vår verksamhet. Vi valde att inte 
lägga alla ägg i samma korg och valde att ha kvar stora mängder beställarkompetens. 
På detta sätt kan vi hantera om någon leverantör skulle gå i konkurs. 
 
Utbildningen av vår interna personal har förändrats i och med outsourcing. Vi 
skickar inte längre personal på utbildning t.ex. i hur man konfigurerar en NT-server, 
dvs. på specialistutbildning. Istället har utbildningen av vår interna personal flyttats 
upp på en högre nivå, t.ex. att förstå arkitekturen, nya trender osv. Vi har även börjat 
utbilda personal inom andra områden som t.ex. ”Hur är man en god beställare?” och 
”Hur vidhåller vi beställarkompetenserna om vi själva inte har specialisterna inom 
vår organisation?”.  
 
För att utvärdera och följa upp vår outsourcing använder vi oss i första hand av våra 
SLA:s. Detta är avtal vi skrivit med vår leverantör som behandlar öppethållande 
tider, systemtillgänglighet, olika tjänster som skall uppfyllas etc. Det kan t.ex. handla 
om att vi skall installera en ny PC i vår organisation, vilket då får ta max X antal 
timma. Vi mäter hur leverantören lyckas med detta och jämför med ett antal KPI:s 
(Key Performance Indicator). Vi har statistik från t.ex. helpdesken, där vi ser alla 
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beställningar som kommit in, vi ser när något är anmält och när något är avslutat. 
Detta använder vi när vi pratar med outsourcing-leverantören om hur de uppfyller de 
uppsatta kraven. 
 
Vi har tre personer internt anställda som övervakar och rapporterar till mig om hur 
outsourcingen fortlöper. En är ansvarig för allt som har med drift och infrastruktur att 
göra och en är ansvarig för allt som har att göra med applikationer. Den tredje 
personen är ansvarig för allt som är användarnära, t.ex. helpdesk, utrullning av 
arbetsstationer, inköp av arbetsstationer och licenser osv. Dessa personer är duktiga 
på att följa upp outsourcing-leverantören, det ligger som en viktig del i deras roll att 
säkerställa att de effektiviserar sig över tiden, att vi kan sänka våra kostnader och 
prestera bättre. Detta är något vi jobbar väldigt mycket med. Det är en väldig skillnad 
att ha den beställarkompetensen, jämfört med att vara systemchef och ha 20 
programmerar som jobbar för en.  

4.2  Företag B 
Företaget har över 10 000 medarbetare i Sverige. Deras huvudsysselsättning är 
industriautomation och att tillverka produkter och system för kraftöverföring. Vid 
detta intervjutillfälle intervjuades två stycken respondenter. Respondent A är 
ansvarig för deras outsourcing-avtal på operativnivå och respondent B är 
kontraktsansvarig på globalnivå, han har hand om avtalsrelationen. Vi har dock inte 
skiljt på vem som har sagt vad, då deras svar skall ses som ett gemensamt svar.   

4.2.1  Resultat av intervju med Företag B 
Vi började med outsourcing år 2002. Det som idag ingår i outsourcing är IT-infra-
strukturen: nätverk, servrar, helpdesk, telefoni och det lilla vi har kvar av stor-
datordrift. Anledningen till att vi valde outsourcing var en ekonomisk fråga. Beslutet 
om outsourcing togs av företagets högsta ledning. Det var initialt ett globalt initiativ, 
där vi tittade på två olika möjligheter: ha kvar det internt eller outsourcing. Efter att 
vi gjort en utvärdering, kom vi fram till att outsourcing var det bättre alternativet. 
Efter att vi bestämt oss för outsourcing, gjordes en utvärdering över vilka leveran-
törer som fanns tillgängliga. Dessa processer gick väldigt snabbt och sen vart det en 
pilot i Sverige, som inleddes den 1 februari 2002. För att vår outsourcing skulle gå så 
smidigt som möjligt, började vi med att centralisera de resurser vi hade inom IT. 
Detta gjordes för att få bättre kontroll av verksamheten, hur den var uppbyggd, vad 
det fanns för resurser och lösningar. Vi standardiserade våra resurser och lösningar, 
även detta för att få bra kontroll på verksamheten. I kort kan man säga att innan vår 
outsourcing, gjorde vi en insourcing av resurser och IT-personal och gjorde ett bolag 
av detta. Detta bolag såldes sedan till vår outsourcing-leverantör. De delar som 
ingick i outsourcingen, är alltså totalt outsourcade. Vi kände till att det fanns en del 
problem som kunde uppstå i samband med outsourcing, men dessa har vi försökt lösa 
genom att ha skrivna avtal för att hantera uppkomna situationer. Dessa delar var vik-
tiga moment i vår IS/IT-strategi, samt att vi på global nivå har en liten skara personer 
som är ansvariga för arkitekturen. 
 
Problemet med kunskapsbortfall är ingenting vi har känt av. Vi har byggt upp en 
intern enhet med hög beställarkompetens inom de områden som går under 
outsourcing, såsom övergripande driftansvar, arkitekturer, säkerhet, information, 
kommunikation, ekonomi och kontrakt. Vi jobbar nu endast som kravställare och är 

- 23 - 



EMPIRI 
 

inte inne och styr leverantörens lösningar. Nu förtiden ligger det i outsourcing-
leverantörens ansvar att utbilda personal och det pågår även ett antal 
utbildningsprojekt, det är en del av deras ansvar att ha kunnig och högutbildad 
personal.  
 
I och med outsourcing köptes all IT-personal upp av leverantören. Dock var de 
tvungna att behålla den personal som ansågs vara nyckelkompetenser inom vissa om-
råden i 18 månader. Efter de 18 månaderna var det fritt för outsourcing-leverantören 
att använda vilken personal de ville. Det har även tillkommit ny personal från 
leverantören, men det är till störst del personal som arbetar inom ”management-
ledet”, som arbetar enligt leverantörens organisationssätt. 
 
Innan vi började med outsourcing, funderade vi i banor kring kärnverksamhet och 
stödverksamhet. Vår bedömning inom företaget, blev att IT-infrastruktur är en 
stödverksamhet. Det gäller att stordriftsfördela för att kunna hantera teknologi-
förändringar och vi bedömde då att en leverantör som har detta som sin kärnverk-
samhet har bättre möjligheter än oss själva att driva det.  
 
För att följa upp och utvärdera vår outsourcing, har vi både vecko- och månadsmöten 
på olika nivåer. Vi har även möjligheter att genomföra s.k. ”benchmarking” för att 
fastställa kostnader, kvalité och servicenivåer. Resultaten jämförs med andra bolag 
på marknaden med liknande uppgifter. Vi har dock ingen internt som övervakar hela 
outsourcingen. 
 
I och med outsourcing har det blivit lite förändringar kring processer och rutiner, hur 
man beställer och hur man följer upp servicenivåer har blivit mer konkreta. Idag 
fungerar samarbetet med leverantören bra. Överenskommelserna är uppsatta i SLA, 
hur man skall lösa fall och kontakter. För närvarande är det i stort sätt samma 
processer och rutiner som används, avseende helpdesk ärenden. Det är ju alltid en 
omställning, när leverantören tog över blev vi ju tvungna att komma in i deras kultur. 
De är väldigt processorienterade och det blev en resa för vårt företags personal. Det 
tog givetvis lite tid innan allt flöt som det skulle, men idag så levererar vår leverantör 
helt enligt servicenivåerna.  
 
När det gäller inköp och byte av ny programvara, beror det på vad det är för typ av 
programvara. Är det en ren infrastruktur programvara, t.ex. distribution så är det 
leverantörer som driver det, men de skall få ett OK av oss, så att det inte påverkar, 
alltså ger några dåliga konsekvenser för oss som kund. Däremot om vi kommer och 
säger att vi vill införa den senaste versionen av en speciell mjukvara är det på vårt 
ansvar. De delarna som leverantören driver, kan de byta ut till deras egna produkter, 
men de måste samtidigt säkerhetsställa att det inte blir några negativa konsekvenser 
för oss. 

4.3  Företag C 
Med drygt 40 000 medarbetare och närmare 3 000 butiker, är Företag C koncernen 
en av Nordens ledande detaljhandelsföretag. I gruppen ingår operativa dotterbolag, 
dels med ett stort nätverk av butiker, dels med distribution till restaurang- och stor-
kök och servicehandel. Respondenten är IT-utvecklingschef för Norden, inom 
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områden som logistik, e-handel och finans och har haft den positionen i fyra år. 
Innan denna roll var respondenten IT-utvecklingschef för Sverige.  

4.3.1  Resultat av intervju med Företag C 
Vi började vår outsourcing 1999 och vi hade bestämt oss för att ha en balanserad 
outsourcing strategi. Denna strategi har vi inte förändrat nämnvärt, utan vi arbetar 
endast med att förfina den genom att ta hänsyn till nya parametrar. Verksamhets-
kompetens, beställare och projektledare ska vi ha 100 % in-house (internt). Ren 
utveckling, programmering, lägger vi 50 % in-house och 50 % outsource. Driftfrågor 
ska ligga 30-50 % in-house. På driften har vi outsourcat vår stordatordrift, samt vår 
AS400-drift och teknik. Vi arbetar även för tillfället på att outsourca hela vår EDI-
plattform. 
 
Vi har en ganska tjock bibba med principer för vad vi ska outsourca olika aktiviteter 
och det blir beroende av ganska många olika frågeställningar. Vi tittar kontinuerligt 
på i stort sett samtliga områden vi har, vad vi ska köra internt och vad vi lägga ut 
som outsourcing. Alla sådana områden kommer ständigt att vara utsatta för fråge-
ställningen om de ska drivas med outsourcing. Det kan även vara så att vi insourcar 
något område, om vi anser att vi kan sköta det bättre och billigare själva. T.ex. en av 
de matriser som vi använder oss av, är hur mycket stödjande processen är samt hur 
mycket av den som är kärnverksamhet. Den andra axeln är våra möjligheter att upp-
rätthålla kompetensen inom verksamheten. De aktiviteter som räknas som stödjande 
och vi har låga möjligheter att upprätthålla kompetensen, de har hög möjlighet för 
outsourcing. Men om man tittar på driften så kan det inte ses som en kärnverk-
samhet. Det vi ska göra på IT-avdelningen är att ha en nära koppling till 
verksamheten för att kunna utveckla verksamheten så bra som möjligt. För oss på IT 
blir då driften en ren handelsvara, där vi i större utsträckning optimerar kostnader. De 
stora anledningarna för oss att outsourca var de ekonomiska, samt att vi ska byta 
stordatormiljö. På grund av bytet såg vi inget behov av att utveckla kompetensen 
inom den miljön vi har. Sen var det dessutom så att vi gjorde en gemensam 
upphandling med tre andra företag, för att få större volymer och kunna skapa en 
bättre prissituation. Då kände vi att det fördelaktiga priset var något vi skulle 
utnyttja. Vidare hade vi redan en gemensam datahall med ett av de tre företagen 
sedan tidigare. 
 
Angående frågan om även det nya systemet kommer vara föremål för outsourcing, 
kommer det att bli en senare fråga. Problemet för tillfället är att vi är mitt inne i en 
flyttprocess från gamla systemet till det nya systemet. Eftersom outsourcing-
leverantören måste leva av något de också, kommer de inte att ge bort pengar. Deras 
affärsmodell ligger ofta i att de kan sänka baskostnaden och kontinuerligt leverera 
tillräckligt mycket extratjänster och därigenom få lönsamhet i sin affär. För oss som 
kund i det läget, vill det till att vi här järnkoll på läget av det vi outsourcar, plus att vi 
har järnkoll på det som är på väg att komma framöver. I en process med förändringar 
finns en risk att vi inte har den kontrollen och inte kan göra en vettig värdering om 
det är kostnadseffektivt att outsourca. I ett sånt läge menar jag att det är fel att 
outsourca, men när vi har kolla på läget är det givetvis ett alternativ med outsourcing. 
Som sagt, eftersom vi har så mycket förändringar, funderar vi inte på den plattformen 
i dagsläget. 
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I och med outsourcing flyttades en del av personalen över till outsourcing-
leverantören. Initialt var det ett av våra krav att de endast skulle användas till vårt 
företag, men med tiden har det förändrats. Leverantören har sakta men säkert bytt ut 
olika personer. Givetvis har det märkts av när någon person bytts ut, då den ny ska 
lära sig vår miljö, men det problem finns även när intern personal byts ut.  
 
Vi kände till problemet med kunskapsbortfall när vi började med outsourcing och det 
var anledningen till att vi ville att leverantören behöll den personalen den första 
tiden. Sen är det så att den här plattformen som vi har, Unix, är väldigt stabil och det 
görs väldigt lite ändringar i den. Det handlar mer om att de tekniska produkterna har 
rätt kompetensnivå och där ansåg vi att vi inte hade något intresse av att ha den 
kompetensen internt. Vi visste att det skulle ta mycket energi att följa upp 
leverantörens prestanda och det hade vi nog underskattat. Man behöver nog rigga 
bättre internt, för att klara att följa upp leverantören på olika nivåer. Vi hade givetvis 
satt upp nyckeltal och mätvärden för att följa outsourcingen, men det hjälper inte helt 
och hållet. Det handlar även om att ha en tillräckligt väl fungerande beställar-
organisation som kan sköta övervakningen på alla nivåer. Det är absolut inget själv-
spelande piano. 
 
Det har blivit lite förändringar efter outsourcingen, t.ex. ett sådant område som 
beställarkompetens har vi varit tvungna att stärka upp på flera olika nivåer. Det blir 
även ett mer professionellt förhållande mellan utvecklingsavdelningen och drifts-
partnern. Det har blivit mer formalia utifrån vad man ska beställa jämfört med 
tidigare. Inga jätteskillnader, men lite skillnader är det allt. 
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5  Analys 
Här redovisas analysen som är en jämförelse av teorin och empirin. Vidare kommer 
kopplingarna mellan teorin och empirin av tydliggöras.  

5.1  Risker för kompetensbortfall 
En av de stora riskerna för att kompetensbortfall ska inträffa enligt Currie (1997), 
Gouge (2003), Ward & Griffiths (1996) och Reilly (1996) är att kompetens i form av 
personal flyttas över från kundföretaget till outsourcing-leverantören. Detta ser vi ett 
tydligt exempel på hos Företag B som säger att i och med outsourcingen köptes all 
deras IT-personal upp av leverantören. Även Företag A och Företag C har flyttat 
över personal som därmed blivit anställda av outsourcing-leverantören.  
 
Enligt Ward & Griffiths (1996) innebär ofta denna personalförflyttning att den 
överflyttade personal används till andra uppdrag än vad kundorganisationen tänkt 
från början. De menar att detta blir extra tydligt när nyckelkompetens helt försvinner 
från kundorganisationen. Detta har framkommit tydligt hos Företag C som pratar om 
att efterhand har överflyttad personal använts av outsourcing-leverantören till andra 
uppdrag, detta trots att det från början var ett krav från företag C att denna personal 
endast skulle användas i deras företag. Företag A säger att överflyttad personal med 
specialistkompetens används av leverantören i många andra uppdrag än i deras eget 
företag. Currie (1997) skriver även om att de höga lönerna hos outsourcing-
leverantörerna gör att mycket personal flyttar över dit. Detta är dock inget som 
framkommit i den empiriska undersökning som är gjord. 
 
Currie (1997) pratar om att många företag väljer att outsourca för att vinna 
kompetens, att få in kompetens i företaget som inte funnits där innan. Företag A 
säger att en anledning till outsourcing var att de hade mycket kompetent folk som 
närmade sig pension och att de hade en ny IT-plattform på gång. De ansåg därför att 
det var lättare att hämta in den nödvändiga kompetensen genom att hämta 
kompetensen från outsourcing-leverantören. En stor anledning till att Företag B 
outsourcade var att de ansåg outsourcing-leverantören bättre lämplig att driva deras 
IT-verksamhet än de själva skulle ha möjlighet till, då de utgick ifrån att leverantörer 
skulle besitta större kompetenser och bättre resurser. Gouge (2003) varnar för att 
sökandet efter kompetens hos externa leverantörer inte alltid är det rätta valet. Han 
menar att det många gånger är bättre att bygga upp kompetensen internt, speciellt 
tydligt blir det när han menar att det alltid finns en risk att outsourcing-leverantören 
kan gå i konkurs.  
 
En annan risk för kompetensbortfall enligt Currie (1997) är att företag negligerar att 
utbilda sin egen personal i nya programvaror och tekniker, då det anses enklare att 
hyra in kompetensen när behovet uppstår. Detta menar Currie kan leda till att brist på 
sådan personal uppstår, vilket får priset för denna kompetens att öka markant 
eftersom kompetensen endast finns tillgänglig hos leverantörerna. Företag B har 
ingen intern IT-verksamhet vilket innebär att de inte har någon personal att utbilda, 
utan de litar fullt ut på att leverantören håller sin personals kompetens uppdaterad 
tillräckligt mycket för att uppfylla deras krav. När Företag A bytte IT-plattform valde 
de outsourcing-leverantörens kompetenser istället för att anställa ny personal och 
valde även att inte utbilda den redan befintliga personalen då ett flertal av dem var på 
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väg att gå i pension. Företag C har slutat utbilda sin personal inom teknisk 
specialkompetens, till exempel att konfigurerar en NT-server, den kompetensen får 
leverantören stå för. 
 
Ett vanligt misstag från den IT-ansvariges sida, enligt Gouge (2003), är att denne inte 
bibehåller kompetensen som krävs för att driva den outsourcade aktivitet internt, 
medan den drivs av en outsourcing-leverantör. Hos Företag B syns det tydligt att de 
valt att inte ha kvar kompetens internt inom det de outsourcat, då hela IT-
verksamheten sålts till outsourcing-leverantören. Företag A och Företag C har lagt ut 
viss teknisk kompetens på outsourcing och därefter valt att inte ha kvar denna 
kompetens internt inom företaget.  
 
Både Currie (1997) och Gouge (2003) skriver om riskerna med att leverantören inte 
klarar av att leverera efter uppsatta avtal. De menar att risken finns att kunden tappar 
kompetens till outsourcing-leverantören vid överflyttningen av personal, men senare 
kan det visa sig att leverantören inte klarar av att utföra alla de arbetsuppgifter som 
bestämts i SLAs. Detta skulle kunna beror på att leverantören använder den 
nödvändiga kompetensen inom andra projekt eller att leverantören inte hunnit med 
att utbilda personalen med den kompetens som krävs för att uppfylla alla mål. Denna 
risk är dock inget som framkommit hos de tre företagen i den empiriska studien.  
 
Enligt Currie (1997) anser många organisationer att outsourcing av stödaktiviteter 
gör det möjligt att fokusera ytterligare på kärnaktiviteter. Han menar dock att det är 
ett väldigt problem att definiera vad som faktiskt är en stödaktivitet. I vissa fall är en 
kanske stödaktiviteten är direkt kopplat till en kärnaktivitet, medan i vissa fall kan en 
aktivitet som tidigare varit en stödaktivitet bli en kärnaktivitet när till exempel någon 
stor förändring sker på konkurrensmarknaden. Detta problem är något som Företag C 
är medvetna om, de frågar sig kontinuerligt vilka aktiviteter de ska köra internt och 
vilka som ska läggas ut på outsourcing. I denna beslutsprocess är graden av 
kärnverksamhet en mycket viktig faktor för dem. Detta till skillnad från Företag B 
som inte anser att någon del av sin IT-verksamhet kan klassas som en 
kärnverksamhet.  

5.2  Konsekvenser av kompetensbortfall 
Reilly (1996) skriver att en försämrad konkurrenssituation kan uppstå som en 
konsekvens av tappad kompetens vid outsourcing. Han menar att detta kan bli en 
nedåtgående spiral som leder till att mer och mer av verksamheten läggs ut på 
outsourcing. Detta scenario med ständigt ökande outsourcing-aktiviteter som Reilly 
beskriver, kan skönjas i Företag C där de hela tiden utvärderar sina aktiviteter och 
analyserar om de är lämpliga för outsourcing. De planerar i dagsläget att lägga ut sitt 
EDI-system. Reilly menar att sådana utläggningar av system leder till otillräckliga 
interna investeringar och att kunskap och expertis flyttas över till outsourcing-
leverantören som då får möjligheten att bli initiativtagaren.  I Företag B som valde att 
göra en total outsourcing har outsourcing-leverantören redan från början blivit 
initivativtagare både vad gäller deras hårdvara och mjukvara.   
 
En annan konsekvens enligt Currie (1996) är leverantörslåsning och tappad kontroll 
över sin IT-verksamhet. Detta innebär att kundorganisationen inte har kontroll över 
sin egen IT-verksamhet då den till störst del styrs utav outsourcing-leverantören. 
Leverantörslåsning syns tydligast hos Företag B som är helt uppbunden av sin 
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leverantör, tillskillnad från Företag A som outsourcat sina aktiviteter till flera olika 
leverantörer.  

5.3  Åtgärder mot kompetensbortfall 
Ljungberg & Larsson (2001) menar att kompetens kan ses som förmågan att lösa en 
uppgift, samtidigt som arbetaren måste ha förståelse för arbetsuppgiften för att kunna 
lösa den bra. Företag A har varit medvetet om detta och har löst det genom att inte 
outsourca arbetsuppgifter där det krävdes verksamhetskompetens. Rena tekniska 
arbeten har de outsourcat, då förståelsen för sådana arbetsuppgifter är 
verksamhetsoberoende. Personerna de valde att ha kvar var de som kunde 
verksamheten och kunde ställa krav. Företag B däremot har gjort total outsourcing 
och därigenom i stort sett inte behållit någon personal själv. De har behållit några 
personer med verksamhetskompetens som bildat deras beställarorganisation. De har 
krav på leverantören att de utbildar personalen så att de klara sina arbetsuppgifter. 
Företag C har tänkt väldigt likt Företag A, de har valt att behålla all personal med 
verksamhetskompetens och endast outsourcat delar inom drift och utveckling.  
 
Currie (1997) hävdar att vid tillfällen när det försvinner personal från kund-
organisationen i samband med outsourcing uppstår ett problem, då det medför att 
kompetens försvinner. Företag A har motverkat detta problem genom att behålla de 
personer med nyckelkompetens. Respondenten säger även att de inte känt av något 
kompetensbortfall under outsourcingen. Företag B känner inte heller av något 
kompetensbortfall. De arbetar nu endast som kravställare och satsar hela tiden på att 
förbättra sin beställarkompetens. Företag C hade avtalat med sin leverantör att de 
skulle behålla den ursprungliga personalen under den första tiden. Efterhand har 
leverantören bytt ut personal och då har de märkt av lite kompetensbortfall, 
respondenten påpekar dock att det skulle ha varit likadant om de haft kvar personalen 
internt och sedan bytt ut den. Utöver det känner inte respondenten av något 
kompetensbortfall. 
 
Gouge (2003) hävdar att det är viktigt att inte bara lita till outsourcing-leverantörens 
påstådda förmåga, utan att hela tiden fortsätta att utveckla och bevara kompetens 
internt. Här arbetar alla våra företag på det sättet att de utvecklar en högre kompetens 
inom arkitektur och trender, samt en god beställarkompetens ur vilken de kan 
beställa rätt typ och kvalité på den nödvändigt kompetensen som behövs för att driva 
de outsourcade aktiviteterna framåt. Detta gör att de överlåter den tekniska 
kompetensen till leverantören och istället satsar på att kunna ställa krav på 
leverantören att utveckla tekniken för att förbättra deras verksamhet. 
 
En del av kompetens är kärnkompetens som enligt Ljungberg & Larsson (2001) är en 
avgörande konkurrensfaktor. De menar att det är kompetens som skapar kundvärde, 
differentierar och är expanderbar. Samtidigt tar Currie (1997), Reilly (2001) och 
Gouge (2003) upp riskerna för kompetensbortfall vid outsourcing. Företag A och 
Företag C har båda valt att behålla verksamhetskompetens internt. Företag C 
utvärderar samtliga sina IT-aktiviteter, om de är ett ämne för outsourcing eller inte. 
De använder sig utav olika modeller och grafer för att kontrollera om aktiviteten är 
lämplig för outsourcing. Två av de faktorer som blir utvärderade i en modell de 
använder sig av är ”grad av stödverksamhet eller kärnverksamhet”, samt deras 
förmåga av att upprätthålla kompetens inom aktiviteten. Currie (1997) skriver vidare 
att det är viktigt att bryta ner aktiviteter i mindre komponenter för att sedan titta på 
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varje komponent var för sig och jämföra sin interna kompetens mot outsourcing-
leverantörens kompetens och därefter dra en slutsats om komponenten är en bra 
kandidat för outsourcing eller inte. Genom att göra denna jämförelse kan de 
identifiera de interna experterna och kritiskt analysera leverantören. På detta sätt 
utvärderar företaget om outsourcing kommer att ge ett mervärde till organisationen. 
Företag A använder sig av en s.k. Pyramidmodell för att utvärdera om en aktivitet är 
lämplig för outsourcing eller inte. På toppen av pyramiden hamnar aktiviteter som 
inte skall outsourcas, t.ex. IT-arkitekturen, medan de aktiviteter som klassas in i 
botten av pyramiden, är aktiviteter som kan outsourcas, då de inte anser att den 
kompetensen är nödvändig att ha kvar internt.  
 
En risk med outsourcing enligt Currie (1997) är att leverantören försöker spara in på 
sina kostnader genom att skära ner på servicen. Detta är dock ett problem som alla 
företagen i fallstudien försöker att undvika genom sina uppsatta SLA. Om 
leverantören inte uppfyller de avtalade SLA, kommer företagen att söka upp 
alternativa leverantörer som kan prestera efter de uppsatta behoven. Currie talar även 
om att leverantören kanske inte alltid tillhandahåller den mest kompetenta 
personalen. Men samtliga företag vi intervjuat menar att om outsourcing-personalen 
klarar av sina arbetsuppgifter enligt skrivna SLA, finns det tillräckligt mycket 
kompetens hos leverantören. De ser inget behov av att ha överkvalificerad personal. 
Alla företagen vi intervjuat använder sig, som vi tidigare nämnt, även av uppföljning 
och mätning av outsourcad verksamhet, för att se att leverantörerna gör ett bra jobb. 
 
Gouge (2003) menar att en risk hos kunden är att de ignorerar det faktum att 
outsourcing-leverantören i slutändan arbetar för sig själv, efter en plan som skiljer sig 
ifrån deras kunder. Outsourcing-leverantörens förmodade primära affärsstrategi är att 
generera hög vinst och öka marknadsandelar. Företag C talar om detta problem och 
menar att lösningen är att inte outsourca någon verksamhet som de inte har full 
kontroll på. Respondenten trycker på att detta är en väldigt viktig del i deras IT-
strategi. Företag A säger att de har fått förändra sitt interna ledarskap i och med 
outsourcing. Företag As respondent menar att ledarskapet i och med outsourcing 
innebär att ha en väl utvecklad beställarkompetens och menar att det är en väldig 
omställning att ha den rollen jämfört med att vara systemchef över 20 
programmerare. Detta är något som bekräftas i teorin av Gouge (2003), som talar om 
att traditionellt ledarskap inte räcker till när det kommer till outsourcing. Företag A 
har även de valt att behålla personer med verksamhets- och beställarkompetens 
internt.  De har tre personer internt anställda som övervakar de olika outsourcade 
delarna och hela tiden rapporterar till respondenten som är den med huvudansvaret 
för outsourcingen. Till övervakningen har de satt upp ett antal nyckeltal som de 
använder för att mäta de outsourcade delarnas effektivitet. 
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6  Slutsats och diskussion 
I detta kapitel redovisas först slutsatser, vilka blir svaret på forskningsfrågan. Efter 
det diskuteras resultateti resultatdiskussionen vilken sedan följs av en metod-
diskussion, där tillvägagångssättet kritiskt diskuteras. Sist i kapitlet presenteras 
förslag på fortsatt forskning. 

6.1  Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att svara på forskningsfrågan: 
 

”Hur hanteras risken för kompetensbortfall i samband med outsourcing?” 
 
I följande stycken redovisas det resultat som framkommit genom analysen. 
 
Alla företag som deltagit i fallstudien har varit medvetna om riskerna med 
kompetensbortfall vid outsourcing och två av företagen har utvecklat sina strategier 
på ett sätt som skall motverka kompetensbortfall. Det som framkommit under denna 
undersökning är att företagen inte ser likadant på kompetensbortfall som litteraturen 
vi studerat. Litteraturen anser att kompetensbortfall skett när ett företag inte längre 
har personal internt anställd. Företagen i fallstudien anser dock inte att det är 
kompetensbortfall när de fortfarande har tillgång till kompetensen, oavsett om 
kompetensen kommer internt eller externt. Det har även framkommit att företagen i 
och med outsourcing har börjat arbeta med att internt börjat byta ut teknisk 
kompetens mot en högre kompetens, nämligen beställarkompetens. Beställar-
kompetensen har blivit en viktig del i deras arbete för att utveckla bättre SLA:s och 
därigenom driva verksamheten framåt. Det handlar enligt företagen om att kunna 
ställa krav på leverantören och dess förmåga att prestera, vilket innebär att de måste 
besitta kompetensen för att genomföra dessa krav. 
 
Två av företagen i fallstudien har liknande sätt att hantera risken för kompetens-
bortfall. De har helt enkelt valt att outsourca de mer tekniska verksamheterna, där 
kompetensen som krävs inte är verksamhetsberoende. De har även valt att behålla 
personer med kärnverksamhetskompetens internt. Alla företagen arbetar väldigt 
mycket med att utveckla sin beställarkompetens, för att på det sättet ersätta 
eventuella förluster inom verksamhetskompetensen. Samtliga respondenter berättar 
även att de utformat sina avtal på det sätt att personal som flyttats över till 
outsourcing-leverantören, skall arbeta kvar med företagen under en viss tid. Ett av 
företagen nämner även att de endast outsourcade sådana verksamheter som de hade 
full kontroll på. 
 
Här följer nu en sammanställning av de undersökta företagens strategier och 
ageranden för att undvika och motverka kompetensbortfall som har framkommit 
genom analysen. 

• Outsourca inga kärnverksamheter, utan endast verksamheter som inte är något 
unikt för företaget. 

• Outsourca inga verksamheter som företaget inte självt har full kontroll på. 
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• Se till att ha kvar personal internt som har god kännedom om de outsourcade 
verksamheterna, s.k. nyckelkompetens, för att kunna utvärdera dem och kunna 
skriva bra SLA för dem. 

• Regelbundet utvärdera outsourcing-leverantörens arbete. 

• Utveckla ständigt beställarkompetensen för att kunna ställa bättre krav på 
leverantören. En kompetent beställarorganisation är hjärtat i outsourcing-avtalet! 

• Utveckla ett ledarskap som är mer inriktat mot beställarkompetens. 

• Låt inte leverantören byta ut personal i början av outsourcingen, det är viktigt att 
fortfarande ha tillgång till kompetensen även fast personal bytt arbetsgivare. 

• Se till att personalen trivs, för att senare ha möjligheten att anställa dem till det 
egna företaget, istället för att hyra in dem från leverantören. 

6.2  Resultatdiskussion 
Resultatet av denna undersökning visar på en hög grad av medvetenhet om 
kompetensbehov hos företagen. Givetvis kan det ses som ett risktagande att delar av 
kompetensen endast finns hos personer som är anställda av ett annat företag, men i 
dagens företagsvärld är samarbeten mellan företag nödvändiga om de skall överleva. 
Givetvis kan outsourcing-leverantören, som teorin beskriver, ta den mest kompetenta 
personalen och använda till andra projekt. Dock är det aldrig bra för ett företag att 
stöta sig med sina kunder och därför är risken att leverantören lurar sina kunder på 
bra personal väldigt liten, samtidigt som respondenterna la stor vikt i att utforma 
avtalen på sådant sätt att personalen blev bunden till deras organisation under en 
bestämd tidsperiod. 
 
Av resultatet kan även utläsas att SLA är otroligt viktigt för att relationerna mellan 
kund och leverantör inte skall skära sig. SLA ser till att det aldrig skall råda någon 
tvekan om när en situation skall hanteras internt eller externt. Det är dock lite 
skrämmande att se hur ett av företagen i fallstudien helt och hållet litar till att deras 
SLA håller den outsourcade verksamheten på en bra nivå. Vi anser att det är en stor 
risk de tagit, när de outsourcat hela sin IT-verksamhet och inte behållit några 
personer inom verksamheten, utan endast behållit några internt som bildat deras 
beställarorganisation. Detta kan i längden leda till att deras IT-verksamhet styrs 
enbart av deras leverantör och vi tror att det kan bli en lång och svår process för 
företaget om de i framtiden bestämmer sig för att ta tillbaka outsourcad verksamhet 
internt. 
 
Att en av slutsatserna blev att teknisk kompetens ersätts med beställarkompetens är 
möjligtvis en indikation på hur 2000-talets företagsutveckling kan se ut. Vi tror att 
fler och fler företag kan komma att utvecklas mot denna typ av företagsstruktur. I 
dag är såpass mycket av IT-tekniken i stort sett likadan, oavsett vilken bransch 
företag verkar inom, t.ex. support till PC, skrivarservrar, telefonväxlar och databaser 
etc. Teknikerna för dessa skiljer sig inte nämnvärt mellan olika företag och därmed 
ger det inga konkurrensfördelar att ha kompetens inom dessa områden internt. Om 
det inte ger några fördelar att ha kompetensen internt och att det är billigare att köpa 
in den vid behov, är det givetvis bättre för företagen att just outsourca dessa delar av 
IT-verksamheten. Genom att ta bort fokus från de oviktiga delarna kan de fokusera 
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extra mycket på de delar som ger konkurrensfördelar och detta är också en fördel 
med outsourcing som vanligen nämns i litteratur. 
 
En risk, som beskrivs i teorin, med denna nya sorts företagsstruktur är att tillgången 
och efterfrågan av kompetens kommer i obalans, då företag slutar utveckla egen 
kärnkompetens och lägger allt ansvar på leverantören. Även om företagen i 
fallstudien i denna uppsats inte anser sig outsourca kärnverksamhetsaktiviteter, tror 
vi att det finns företag som blir frestade att lägga ut allt för mycket av sin IT-
verksamhet på en extern partner. Samt att teorin säger att det är väldigt svårt att 
urskilja vad som är kärnverksamhet inom IT-verksamheten, vilket medför att många 
gränsfall kan hamna inom ramen för outsourcing. Vi kan tydligt se en koppling till i 
vår fallstudie, där ett av företagen inte ansett sin IT-verksamhet vara kärnverksamhet 
överhuvudtaget, vilket medförde att de använde en total outsourcing-strategi. Detta 
tillskillnad från t.ex. Förtag C, som utvärderade varje aktivitet inom IT-verksamheten 
och utifrån detta tog ett beslut om att outsourca aktiviteten eller inte. Om då 
leverantörerna inte fortsätter att utbilda ytterligare personal och skapa den kompetens 
som marknaden kräver, kommer leverantörerna tvingas tacka nej till uppdrag som de 
blir erbjudna. Tack vare detta kommer kompetens att avta från marknaden och den 
nödvändiga kärnkompetensen kommer att stiga i pris hos leverantörerna vilket vi tror 
kommer få stora ekonomiska och konkurrensmässiga påföljder hos kunden. Det är 
vid detta tillfälle de företag som inte outsourcat kärnverksamhet och kärnkompetens 
mest troligt kommer att besitta en stark konkurrensfaktor. 
 
Det kan tyckas lite märkligt att vi inte har några indikationer från något av företagen 
om konsekvenser av kompetensbortfall. Vi tror att försämrad konkurrenssituation på 
grund av outsourcing är något som kanske syns först efter uppskattningsvis fem till 
tio år. Detta kanske inte något IT-ansvariga märker av, utan mer är ett problem som 
ledningen uppmärksammar. Det kan även vara väldigt svårt för ledningen att koppla 
detta till outsourcingen då det är många faktorer inom företaget som kan göra att det 
går dåligt och vanligtvis blir det kanske marknaden eller nya konkurrenter som 
beskylls vid en nedgång. Vi tror att det är på grund av dessa orsaker som vi inte har 
stött på några konsekvenser av kompetensbortfall vid våra empiriska undersökningar. 

6.3  Metoddiskussion 
I stort är vi nöjda med det tillvägagångssätt vi har tillämpat vid skrivandet av denna 
uppsats. I detta stycke kommer vi dock att kritiskt diskutera undersökningens validi-
tet, detta för att ge en bild av hur resultatet möjligtvis skulle kunna skilja sig från vår 
undersökning, om en liknande undersökning skulle utföras. Vi anser slutligen att 
validiteten i denna rapport är hög, trots de punkter som tas upp i följande diskussion. 
 
Denna diskussion är indelad i tre olika avsnitt: frågeställning och problemområde, 
fallstudie och slutligen en diskussion kring valet av teori. 

6.3.1  Frågeställning och problemområde 
Då vårt problemområde egentligen endast grundas på en artikel, kan det tyckas att 
problemområdet är lite tunt. Däremot anser vi att de teorier som vi tagit med ur 
litteraturen har gett en tillräckligt god bild för att förstå varför vi anser 
forskningsfrågan vara relevant. 
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Enligt undersökningen som artikeln i Computer Sweden baserats på skulle 
kompetensbortfall vara den största risken som företag upplever vid outsourcing. Efter 
vår förstudie rådde det dock delade meningar kring detta resultat, då respondenten i 
förstudien inte upplevde detta som ett problem. Däremot fanns ett medvetande om 
denna risk. I början av undersökningen antog vi att kompetensbortfall var ett stort 
problem bland företag som outsourcar, men förstudien visade oss att det faktiskt är 
ett passerbart hinder och att företag har skapat en outsourcing-strategi för att undvika 
detta. Detta fick oss att ändra inriktning mot att titta på hur företag hanterar riskerna 
för kompetensbortfall. Vi anser att denna förundersökning har hjälpt till att höja 
validiteten i denna uppsats, dock hade det varit önskvärt med kanske tre respondenter 
från olika företag för att verkligen vara mer säkra på vår forskningsfråga. 

6.3.2  Fallstudie 
Eftersom kriteriet för respondenterna i fallstudien var att denne skulle ha en hög 
befattning inom outsourcing i företaget, var det väldigt svårt att få tag på ”rätt” 
människor. Vi har dock full förståelse för att det är svårt för en IT-chef eller liknande 
att avvara oss en intervjutid, då deras tid säkerligen kan disponeras på ett bättre sätt. 
Detta medförde dock att vi endast kunde intervjua tre företag, vilket skulle kunna 
anses vara något tunt att dra slutsatser utifrån. Vi anser däremot ändå att våra 
empiriska data var fullt tillräckliga för att en slutsats skulle kunna dras. Ett 
perspektiv som emellertid hade varit väldigt intressant att fått med, hade varit om 
fallstudien innehållit ett företag som faktiskt känt av kompetensbortfallet. Detta hade 
varit ett väldigt intressant perspektiv att ta med i analysen och då se på vad som 
skiljer sig företagen åt. Tyvärr kom vi aldrig i kontakt med något sådant företag. 
 
En annan intressant faktor som skulle kunna förändra resultatet och validiteten av 
denna undersökning, är valet av respondenter. Anledningen till att vi valde 
respondenter som är IT-chefer eller outsourcing-ansvariga, var att undersökningen 
som Accenture (2004) hade genomfört består av intervjuer med IT-chefer. Dessutom 
sökte vi personer som hade möjligheten att känna av ett kompetensbortfall på en 
högre nivå, vilket gjorde att vårt urvalskriterium för respondenter hamnade där det 
hamnade. Det hade däremot varit väldigt intressant att se på vad slutanvändarna 
egentligen anser om hur SLA uppfylls och om de känner att de påverkats av 
kompetensbortfall. För IT-cheferna kanske SLA uppfylls jättebra ur teknisk syn-
punkt, men användarna kanske är missnöjda i alla fall. Detta skulle kunna bero på att 
beställarorganisationen inte skriver SLA som tar hänsyn till användarnas situation, 
utan bara till den teknik de anser att organisationen behöver. En annan faktor som 
möjligtvis skulle kunna ha påverkat validiteten i denna uppsats, är att outsourcingen 
mest troligt varit IT-chefernas beslut från första början och de kan därför bli 
motvilliga att erkänna misstag och brister inom outsourcing-strategin. Vi var dock 
medvetna om detta innan intervjuerna genomfördes, vilket är anledningen till att vi 
bestämde att företagen skulle få vara anonyma i uppsatsen och på det sättet få 
ärligare svar och genom detta öka uppsatsens validitet. Det är möjligt att resultatet av 
undersökningen skulle visa sig bli helt annorlunda med detta alternativa 
respondentval, men tyvärr är detta något som vi inte har haft tid nog undersöka. 
 
Trots dessa diskussioner kring val av företag och respondenter, anser vi fortfarande 
att validiteten för denna uppsats är väldigt hög. 
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6.3.3  Valet av teori 
Att hitta litteratur kring ämnet outsourcing var i sig inget problem. Däremot var de 
flesta böcker, fallstudier över olika outsourcing-avtal och liknande, vilket gjorde det 
förhållandevis svårt att hitta ny och relevant litteratur. Vi har även försökt att sålla ut 
litteratur som inte rör riskerna med kompetensbortfall, vilket gjorde att listan ytterli-
gare krympte. Detta medförde att det i vissa fall finns stycken som endast har en 
enstaka referens, vilket kan diskuteras om det är tillräckligt eller inte. Vi anser dock 
att den teori som är samanställd, är fullt duglig för att användas i analysen och i slut-
satsen i denna uppsats. 

6.4  Fortsatt forskning 
Under vår undersökning, har många frågor dykt upp i våra huvuden. Här kommer en 
liten lista på några av dessa frågor som skulle kunna vara intressanta att forska vidare 
om. 

• Hur bör en beställarorganisation sättas samman och hur utbildas den? 

• Hur påverkas de interna arbetslagen av outsourcing? 

• Är outsourcing ett bra alternativ för både små och stora företag? 
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ORDLISTA 
 

Bilaga 1: Ordlista 
IM (Information Management) - En sorts ledning som är organisationsbaserad, 
relationsorienterad och ledningsfokuserad. Det hanterar frågor som ”Hur skall vi 
organisera oss?”, ”Vilka policys skall råda?”, ”Vem gör vad?” och ”Vart skall IT 
allokeras?”. 
 
SLA (Service level agreement - Definierar kvalitén på outsourcing-servicen. De 
definieras av applikation, medverkan och plattform. Det handlar ofta om, hur länge 
ett system får vara nere, vilken svarstid det skall ha och hur stor belastning det skall 
klara.(Lacity, 2001) Kort sagt är det avtal som fungerar som ett regelverk för hur 
outsourcing-leverantören skall agera i olika situationer, och vilka åtaganden denne 
har mot kunden. 
 
NT (New Technology) – Ett operativsystem från Microsoft. 
 
UNIX – Ett textbaserat operativsystem som är utvecklat på Bell Labs. Ett kraftfullt 
operativsystem som ofta används i servrar. 
 
TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) – En protokollstack för 
nätverkskommunikation mellan datorer. 
 
EDI (Electronic Data Interchange) - Elektronisk överföring av strukturerade data 
mellan två datasystem. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Namn: 
 

1. Vad är din position på företaget? 
 

2. Hur länge har du haft din position? 
 

3. Vad har ni outsourcat? Hela IT-verksamheten, driften, utveckling m.m? 
 
4. Hur länge sedan var det ni började outsourcade? 

 
5. Valde ni att outsourca på grund av att ni sökte större IT kompetens? Eller var 

det mer för de ekonomiska anledningarna? Fanns det någon annan viktig 
anledning? 

 
6. Har outsourcing inneburit att personal flyttats över till Outsourcing-

leverantören (eller bara att personal har försvunnit?)? 
a. Om JA: Används den överflyttade personalen av outsourcing-

leverantören till andra projekt/företag samtidigt eller är det endast er 
resurs?  

b. Har det tillkommit mycket ny personal till den outsourcade 
avdelningen?  

 
7. Kände ni till risken för kunskapsbortfall vid outsourcing innan valde att 

outsourca? 
a. Tog ni några åtgärder för att undvika dessa? 
b. Hade ni en utvecklad strategi för outsourcingen innan ni outsourcade?  

i. Har den förändrats efter det att ni valt outsourcing leverantör  
c. Om NEJ: Har ni utvecklat någon efteråt? 

 
8. Hur har outsourcing påverkat eran IT-verksamhet? 

a. Har ni märkt av kunskapsbortfall? Anser ni fortfarande att all 
kompetens finns lättillgänglig?  

b. Har ni möjligtvis känt av kunskapsbortfall tidigare, men att problemet 
är löst nu för tiden? 

i. Hur löste problemet? Vilka är skillnaderna mellan då och nu? 
 

9. Finns det kompetens internt (Inom företaget) för att sköta alla de delar som 
outsourcing företaget har hand om för tillfället? I alla fall för en kortare tid? 

 
10. När ni outsourcade, funderade ni i banor som kärnkompetens och 

kärnverksamhet? 
 

11. Har outsourcing inneburit några förändringar i eran utbildning för den interna 
personalen? 

 
12. Utvärderar ni er outsourcing? har ni något speciellt uppföljningssystem?  
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a. Följer ni upp kompetensutveckling? Försöker ni på något sätt mäta 
om kompetensen har ökat osv? 

 
13. har ni någon internt anställd som övervakar de outsourcade delarna, så att 

dom sköts enligt överenskommit kontrakt?  
 
14. Vad händer med personalen som har hand om de outsourcade delarna, när/om 

ert avtal med leverantören tar slut? Både personalen som gått från ert företag 
till leverantörer, samt personalen som leverantören bidragit med?  

 
15. Skulle er företagskompetens försämras avsevärt om outsourcing-leverantören 

gick i konkurs helt plötsligt? Hur tror ni att eran verksamhet skulle påverkas? 
 

16. Vilka faktorer i er IS/IT-strategi anser ni vara viktiga för att undvika 
kunskapsbortfall? 

 
17. Finns det något du skulle vilja tillägga? Något som vi missat eller dylikt? 
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