
2005:230 SHU

E X A M E N S A R B E T E

Styrning av en outsourcad ekonomienhet
En fallstudie av en outsourcing relation

 Gustaf Plyhm

Luleå tekniska universitet

Samhällsvetenskapliga utbildningar
Ekonomprogrammet D-nivå 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

2005:230 SHU - ISSN: 1404-5508 - ISRN: LTU-SHU-EX--05/230--SE



SAMMANFATTNING 

I dagens hårda globala konkurrens blir det allt viktigare för företagen att dra ner på kostnader 
och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Ett svar på detta är outsourcing som blir allt 
vanligare bland företag. De tjänster som outsourcas blir också mer kvalificerade, det kan till 
exempel vara en hel ekonomiavdelning. Detta sker dock inte helt utan problem, att outsourca 
något strategiskt viktigt som en ekonomiavdelning ställer stora krav på bra styrning. 
Undersökningen ämnar identifiera hur en gemensam styrning av en outsourcad ekonomienhet 
kan utformas, samt identifiera hur styrningen kan utformas för att tillgodose både det 
levererande och de köpande organisationernas mål. Resultaten i studien bygger på personliga 
intervjuer med representanter från både det köpande och det levererande bolaget. 
Undersökningen visar att ett högt förtroende mellan organisationerna är nödvändigt för att nå 
bästa möjliga utveckling samt att styrsystem måste utformas för att ständigt öka detta 
förtroende. Undersökningen visar också att bolagen bör använda vinst- och riskdelning. De 
undersökta bolagen gör dock inte detta, trots att det torde vara den mest lämpliga strukturen 
för ett djupgående samarbete som detta. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
In today’s global competitive market it becomes increasingly important for company’s to cut 
costs and focus on their core business. Because of this, outsourcing becomes more frequently 
used. Services included in outsourcing, has also become more advanced. Today outsourcing 
services might even include entire financial and administration units. This however, is not 
without problems, when outsourcing strategically important units like finance and 
administration deparment, it becomes increasingly vital to manage good governance. This 
study aims to identify how a joint governance for an outsourced finance and administration 
unit can be organized and how to organize the governance to fulfill the goals of both 
organizations. Results are based on personal interviews with representatives from both the 
buying and the delivering company. The study shows that high confidence between 
organizations is vital for optioning good performance and that the governance must be 
organized to constantly improve this confidence. The essay also shows the companies should 
use a profit and risk sharing system when managing an outsourced financial and 
administration unit. The companies in this study however do not use profit and risk sharing 
systems, even though it definitely ought to be the most appropriate way to manage the unit.     
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer bakgrunden till problemet att presenteras, vidare kommer en mer 
utförlig diskussion om problemet att föras för att sedan utmynna i uppsatsens syfte.  

1.1 Bakgrund 
Outsourcing är en av de mest utmärkande trenderna i dagens näringsliv, nästan alla företag 
outsourcar idag någon funktion som de tidigare skötte själva säger Bragg (1998). Rothery och 
Robertson (1995) argumenterar att anledningen till att outsourcing är så framträdande är inte 
bara för att väldigt många företag använder det, utan också för att det inkluderar så många 
funktioner hos företagen och att det har växt enormt fort. Marknaden för outsourcing väntas 
uppgå till 1000 miljarder kronor år 2005 (Nyhetsbyrån direkt, 2002-02-04). National 
Encyklopedin (2003) definierar outsourcing som: ”att till underleverantörer överlåta 
utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget”. Enligt 
Wasner (1999) är anledningen till outsourcingens ökade popularitet att det i dagens 
föränderliga företagsvärld råder hård konkurrens. Ökad produktkomplexitet, kortare 
produktlivscykler, mindre resurser samt en rådande globalisering är några faktorer som ställer 
allt högre krav på företagen menar Wasner (1999). I rapporten från Metalls 
utredningsavdelnings (1997) menar man att det är för att tackla denna hårda konkurrens som 
företagen tvingas att effektivisera och koncentrera sig på sin kärnverksamhet och att 
outsourcing har blivit ett medel för att uppnå detta. Bragg (1998) tar upp ett stort antal 
fördelar med outsourcing, tre av dem är: För det första ger det företagen möjlighet att 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet och det de är bra på. Om ett företag inte är 
kompetentast på till exempel ekonomi kan de outsourca funktionen till någon som gör det 
bättre och billigare. Det ger också cheferna möjlighet att lägga ett större fokus på 
kärnverksamheten och de områden där företaget skapar värde.  För det andra ger det också 
företaget möjlighet att öka sin flexibilitet genom att lättare kunna hantera stora 
volymförändringar utan att behöva binda upp fasta kostnader.  En annan anledning är de 
förväntade kostnadsbesparingar som företaget gör, då leverantören erbjuder att utföra tjänsten 
billigare än den görs idag.  
 
Vad som definieras som kärnverksamhet, har i företag som outsourcat stora delar av sin 
verksamhet, tenderat att krympa, menar man i rapporten från Metalls utredningsavdelning 
(1997). Enligt Bragg (1998) har detta gjort att outsourcing har börjat inkludera även mer 
avancerade tjänster, från att förut gälla bland annat städning och lönehantering till att 
inkludera IT-tjänster, delar av produktionen eller ekonomifunktioner.  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Bragg (1998) är ekonomifunktionen idag en av de vanligaste outsourcade funktionerna 
hos företag, det är dock oftast begränsat till ett antal uppgifter inom denna funktion, till 
exempel lönehantering och kundfakturor. Trenden bland större företag är dock att outsourca 
hela affärsprocesser säger Greaver (1999), även kallat business process outsourcing eller BPO 
som är en form av outsourcing där kunden lägger ut en hel affärsprocess. En hel affärsprocess 
kan till exempel vara ekonomifunktionen eller personalfunktionen. Outsourcing av hela 
ekonomifunktionen innebär att låta någon annan sköta en funktion som i och för sig inte är en 
del av kärnverksamheten men som är väldigt kritisk för företaget, menar White (2001). Detta 
är självklart många företag väldigt försiktiga med (ibid). Ekonomifunktionen för större 
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företag sköts ofta av lokala ekonomiavdelningar1, som rapporterar till moderenheten. Ett 
alternativ till detta är att de lokala ekonomiavdelningarna centraliseras till ett så kallat ”delat 
servicecenter2”. Detta ger en avsevärd kostnadsbesparing, dels genom specialisering av 
personalen men även genom utnyttjandet av en gemensam infrastruktur. Genom att själva 
administrera servicen kan företaget få dessa fördelar utan att behöva outsourca enheten. 
Anledningen till att företagen ändå väljer att outsourca är, enligt White (2001), att de inte har 
den kompetens som behövs för att kunna ligga i framkant av utvecklingen inom området och 
inte klarar av att utföra tjänsten på ett förstklassigt sätt.  Ante (2003) säger också att företag 
som tar över denna typ av enheter har byggt upp expertis och skalfördelar och kan på så sätt 
utföra tjänsten både billigare och bättre än vad det enskilda företaget kan. De har dessutom 
genom att erbjuda sina anställda en karriärmöjlighet, istället för bara en bra position, lyckats 
attrahera den mest kompetenta personalen säger White (2001). Han argumenterar också för att 
det kan finnas fördelar för företag som befinner sig i en expansionsfas. Det blir enklare för det 
levererande bolaget att utöka tjänsten än vad det hade varit för det egna bolaget.   
 
Det finns dock även risker och nackdelar med att outsourca ekonomifunktionen till ett delat 
servicecenter, exempel på det kan vara att. Exempel på detta kan vara: Personalen inte 
tillgodoser det köpande företagets intresse i samma utsträckning som om de vore anställda 
där. De blir inte lika färgade av företagskulturen på grund av att de inte är placerade på 
samma kontor och för att de inte är anställda av det köpande bolaget. En annan nackdel är att 
det köpande företaget förlorar en kanal för kommunikation med sina kunder och leverantörer. 
(Henrikson, Intervju 2003-10-15) 
 
Styrning av en outsourcad funktion kan vara väldigt vansklig. De problem som uppstår med 
styrning är emellertid väldigt olika beroende på vilken funktion som blivit outsourcad menar 
Bragg (1998). Men det finns även andra aspekter som påverkar vilken styrning som är 
lämplig. Det faktum att den utförda processen ”går” igenom båda organisationerna ändrar 
kraven på styrningen. Ett exempel på en process kan vara en leverantörsfaktura som skapas 
genom en inköpsorder på det köpande bolaget. Fakturan som leverantören skickar kommer till 
servicecentret, där den matchas inköpsordern och sedan betalas. Om fel uppstår någonstans i 
kedjan påverkar det hela processen. (se modellen nedan) 

 
Figur 1-1: Processförklaring 
                                                 
1 Större företag är ofta organisatoriskt indelade efter produkt, funktion eller marknad. Ofta sköts de ”vanliga” 
ekonomitjänsterna på respektive del. 
2 Delat service center benämns den centraliserade enhet som utför tjänster som tidigare sköttes lokalt. 
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Ett annat problem kan vara att de två företagen har olika mål med enheten. Ett exempel på 
detta kan vara att det köpande bolaget vill att enheten skall leverera tjänsten till så hög kvalité 
som möjligt eller att det levererande företaget vill leverera tjänsten så billigt som möjligt. Hur 
får man då denna enhet att på bästa sätt tillgodose de båda organisationernas mål och hur 
undviks opportunistiskt beteende från de båda parterna?   
 
Det finns även ett stort beroende mellan de både företagen. För det köpande bolaget 
aktualiseras detta beroende av viktigheten i tjänsten, deras totala redovisning faller utan denna 
enhet. För det köpande bolaget aktualiseras detta beroende genom att det är det köpande 
bolaget som avgör arbetsbelastningen för enheten. De är följaktligen inte själva i första hand 
kostnadsdrivare för enheten.  Tomkins (2000) säger att desto större det ekonomiska beroendet 
är mellan två organisationer, desto mer kan vinnas på att försöka skapa ett nära förhållande 
med den andra organisationen. Han menar att det är för att ha en möjlighet att påverka den 
andra parten och undvika en kollaps i förhållandet, som ett förtroende mellan organisationerna 
är nödvändigt. Augustson & Bergstedt Sten (1999) säger att när en aktivitet är av stor 
strategisk vikt väljer man en leverantör för att etablera ett nära samarbete med. De säger också 
att i detta fall är förtroende ett viktigt komplement till kontraktet.   
 
Dessa förutsättningar ställer större krav på integration än vad är som normalt vid outsourcing.  
Därför styrs med fördel en outsourcad ekonomienhet gemensamt av de båda företagen. Men 
även detta ställer till problem. Vilka värderingar bör kommuniceras för att få en balans som 
gör att båda företagen gynnas och som göra att samarbetet mellan organisationerna stärks, 
samt hur skall dessa värderingar kommuniceras och av vem? Vilka gränser skall man dra för 
att de anställda skall utföra de rätta uppgifterna och söka möjligheter på rätt ställen? Vilket 
interaktivt styrsystem bör man använda för att göra det möjligt för enheten att utvecklas 
maximalt och vilka diagnostiska styrsystem skall användas för att mäta huruvida enheten 
presterar på önskvärd nivå och uppnår de mål som satts? 

1.2.1 Undersökningsfråga 
- Hur utövas styrningen av en outsourcad ekonomifunktion? 

1.2.2 Undersökningens syfte är 
- Att identifiera hur en gemensam styrning av en outsourcad ekonomienhet 

kan utformas. 
- Att identifiera hur styrningen kan utformas för att tillgodose de bägge 

organisationernas mål. 
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2 METOD 
Kapitlet beskriver vilken ansats och strategi undersökningen har, vilka respondenter som 
intervjuats och varför, samt hur informationsinsamlingen gått till. 

2.1 Undersökningsansats och strategi 
Det är aktörernas personliga åsikter och värderingar som ligger till grund för svaren i 
undersökningen, därför är undersökningen av kvalitativ karaktär (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2003). Undersökning syftar till att genomföra en jämförelse av befintlig teori och 
ett verkligt fall. Empirin har insamlats med bakgrund av teorin och sedan analyserats utifrån 
denna; undersökningen är därför att anses som deduktiv. 
 
Jag har valt att göra en fallstudie för att kunna gå in på djupet och utförligt kunna besvara de 
frågor som ställs i undersökningen. Enligt Denscombe (2000) görs lämpligen fallstudier då 
avsikten är att ur ett helhetsperspektiv erhålla så täckande information som möjligt. 
 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att med aktörssynsättet söker man förståelse för ett 
sammanhang ur olika aktörers synpunkter. I denna undersökning har intervjuer genomförts 
med aktörer från både det köpande bolaget och det levererande bolaget för samla olika 
aktörers syn på de problem uppsatsen behandlar och därigenom skapa en bild av helheten. 

2.2 Litteraturstudie 
Undersökningen inleddes med en sökning efter relevant litteratur på Luleå tekniska 
universitets bibliotek. Där användes bibliotekets databas Lucia samt den nationella databasen 
Libris. Sökningen efter vetenskapliga artiklar har också skett genom användande av 
databaserna; Ebsco, Helecon, Affärsdata och Econlit. Valda sökord var; Balanced scorecard, 
Governance, Outsourcing, Business Process Outsourcing, Simons, Styrning, Outsourcing 
Governance, Financial and Accounting Outsourcing. Outsourcing var det mest användbara 
ordet inom ämnesområdet. Tidigare skrivna uppsatser inom samma område har också använts 
för att identifiera relevant litteratur. Den huvudsakliga litteratursökningen genomfördes 
mellan 2003-10-03 och 2003-10-10.  

2.3 Uppdrag 
Undersökningen har sin grund i ett uppdrag jag erhöll av XXXX AB. Uppgiften var att 
utforma ett balanserat styrkort för ett delat servicecenter. Uppdraget påbörjades i oktober 
2003, avslutades under januari månad 2004 och utfördes parallellt med uppsatsen. När jag i 
begynnelsefasen av uppdraget började diskutera problematiken med min handledare på 
XXXX växte ett antal frågor fram kring styrningen av denna enhet. Efter diskussion med min 
akademiske handledare universitetslektor Mats Westerberg vid Luleå tekniska universitet, 
formulerade jag frågorna, vilka ligger till grund för denna uppsats.  

2.4 Val av respondenter 
Efter diskussion med min interna handledare på XXXX identifierade vi lämpliga 
intervjupersoner för genomförandet av undersökningen. Intervjuerna har genomförts med två 
anställda på det levererande bolaget men även med en anställd på det köpande bolaget. 
Anledningen till detta var att få en bred bild av hur styrningen är tänkt att fungera och för att 
fånga den övergripande visionen och strategin för styrningen genom intervjuer med individer 
i ledningsposition, men också med individer i lägre positioner för att identifiera den konkreta, 
reala styrningen. 
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2.5 Insamling och analys av resultat 
I undersökningen användes djupintervjuer som verktyg. En intervju har en större eller mindre 
grad av strukturering och standardisering. Patel och Davidson (1994) menar att en låg grad av 
strukturering ger respondenten stor frihet att tolka frågorna beroende på vilken inställning och 
vilka erfarenheter denne har samt att respondenten kan svara utan att vara bunden till fasta 
svarsalternativ. Intervjuerna utformades med en låg grad av strukturering, detta för att nå en 
djupare förståelse för problemområdet samt att fånga upp helheten i respondenternas svar 
(ibid). Jag har även studerat annat material såsom kontrakt, säljmaterial och 
styrningsbeskrivningar. 
 
Då jag samtidigt genomfört ett uppdrag åt XXXX har jag haft mycket god tillgång till 
intervjuobjekt. Jag har även under mitt uppdrag kunnat ställa frågor angående min uppsats. 
Min första renodlade akademiska intervju genomfördes 2003-12-15 på XXXXs kontor i 
Stockholm med Nils Henrikson, som är seniorkonsult och ansvarig för den i denna uppsats 
undersökta affären. 2003-12-19 utfördes en intervju med enhetschef Carl Nicholson som är 
ansvarig för ett annat delat servicecenter än det som behandlas i uppsatsen. Denna intervju 
genomfördes på telefon. Intervju genomfördes inte med enhetschef på den berörda enheten 
med anledning av hans hittills begränsade erfarenhet. Den slutliga intervjun genomfördes 
2004-01-21 med Jari Lahdenvesi, ekonomichef för det köpande bolaget. På grund av 
begränsad tillgänglighet fick jag endast en mindre tid för att genoföra denna intervju.  Denna 
intervju genomfördes på hotell Sergel Plaza.  
 
En intervjuguide har konstruerats och sedan använts som utgångspunkt i diskussionerna. 
Intervjuguiden skickades ut för att respondenterna skulle ha tid att förbereda sig inför 
intervjuerna och möjlighet att svara mer utförligt på våra frågor. Intervjuguidens utformning 
har varit anpassad efter de olika aktörernas yrke och position. Intervjuguiden användes som 
en bas i intervjuerna, respondenterna fick möjlighet att utveckla och forma sina svar utifrån 
vad de ansåg vara relevant. Omformuleringar av frågor gjordes, samt följdfrågor ställdes för 
att undvika missförstånd och för att få en så tydlig helhetsbild av respondentens åsikter som 
möjligt. Under intervjuerna användes, efter respondenternas godkännanden diktafon och 
anteckningar fördes. Detta för att kunna ha möjligheten att gå igenom intervjuerna i efterhand 
och därmed minimera risken för feltolkningar och missförstånd. När intervjuerna genomförts 
lyssnade jag igenom dem igen och sammanfattade dem samtidigt.  
 
Jag har också studerat väldigt mycket material som jag fått tillgång till genom mitt uppdrag 
för bolaget, bland annat säljmaterial, styrningsbeskrivningar och kontrakt. Detta material har 
jag sammanfattat och redovisat i resultatkapitlet. 

2.6 Studiens tillförlitlighet 
I undersökningen har flera källor för information använts, intervjuer med det köpande bolaget 
och det levererande bolaget. Andra källor såsom säljmaterial, styrningsbeskrivningar och 
kontrakt har också använts för att en triangulering av problemet skulle kunna ske. Patel och 
Davidsson (1994) menar att använda flera källor i en analys av ett problem görs för att ge en 
så fyllig bild som möjligt av problemet.  
 
Patel och Davidsson (1994) menar också att problem kan uppstå vid transkriptionsprocessen, 
då det är lätt att man bygger in sin egen ”mening” i den studerade företeelsen. För att undvika 
detta har jag efter intervjuerna skickat ut sammanfattningarna av resultatet för att på detta sätt 
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minska risken för feltolkningar. Under intervjuerna användes även en bandspelare. Detta för 
att kunna gå igenom intervjun i efterhand och på så sätt undvika feltolkningar. 
Ett problem som jag medvetet försökt undvika är att lyssna för mycket på det levererande 
bolaget. Det faktum att jag under uppsatsens gång ”arbetat” åt det levererande bolaget har 
gjort att informationsinsamling från den parten varit mycket enklare att inhämta än från det 
köpande bolaget. För att balansera detta har jag aktivt arbetat för att behålla en opartisk 
inställning till de båda bolagens information. 
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3 TEORI 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som använts i undersökningen. I 
slutet av kapitlet kommer teorierna att sammanfattas i en analysmodell. 

3.1 Olika former av samarbete 
Då företeelsen delat servicecenter är relativt ny, saknas till stor del relevanta teorier för det 
specifika området. Jag har därför valt att titta på teorier som beskriver liknande områden och 
genom detta specificerat enheten. 

3.1.1 Nätverk 
Företag lever idag i turbulenta föränderliga miljöer med hård konkurrens. Det är, enligt Miles 
och Snow (1986), för att möta denna utmaning som företagen söker sig till olika former av 
nätverk. De skiljer mellan tre typer av nätverk, interna, stabila och dynamiska.   
 
Interna nätverk: Uppstår när man vill utnyttja entreprenöriella och marknadsmässiga fördelar 
utan att använda mycket outsourcing. I ett internt nätverk äger ett företag det mesta eller allt 
som krävs inom ett verksamhetsområde. Men de ”avdelningar” som ingår i nätet utsätts för 
marknadskrafter och måste konkurrera med externa leverantörer med hänsyn till priser, 
kvalité och leveranstider. Detta tvingar dem att vara innovativa och hela tiden förbättra sin 
effektivitet. 
 
Stabilt nätverk: Innehåller oftast en viss del outsourcing och är ett sätt att få ökad flexibilitet i 
den övergripande värdekedjan. I det stabila nätverket är ägandet av de tillgångar som krävs 
spritt över flera olika företag. Oftast är företaget uppbyggt kring ett större kärnföretag som 
tillförs de nödvändiga insatsfaktorerna av de andra bolagen, alternativt tillför kärnan de andra 
organisationerna varor eller tjänster för distribution, marknadsföring, service eller försäljning. 
Ett stabilt nätverk sprider tillgångar och risk över olika oberoende firmor. Nackdelen med 
denna form av nätverk är att företagen blir beroende av varandra och förlorar en viss 
flexibilitet. 
 
Dynamiskt nätverk: Är den mest djupgående formen av samarbete och innebär att en ledande 
organisation identifierar och samlar ihop resurser från andra organisationer. Det kan vara så 
att några företag står för produktutveckling och design, andra levererar råvaror, ett antal andra 
företag producerar varor och tjänster, åter andra står för marknadsföring och distribution. 
Tillsammans kan nätverket erbjuda en komplett produkt eller tjänst inom ett bestämt 
marknadsområde. Dessa företag är ekonomiskt självständiga eller ägs bara till mindre del av 
kärnföretaget.  
 
Ett delat servicecenter kan ses som ett stabilt nätverk. Ägandet av tillgångarna, till exempel 
affärssystemen i ett delat servicecenter är ofta spritt mellan de två bolagen. Målet är också 
ofta att få flexibilitet i värdekedjan. Skillnaden är dock att i ett stabilt nätverk tillför delarna 
något till en helhet. I fallet med ett delat service center är integrationen större, processerna går 
genom båda företagen och sedan tillbaka. Jag har därför valt att även titta på andra former av 
samarbeten eller egentligen andra definitioner av samarbeten än vad Miles och Snow (1986) 
redogör för i sina teorier. Detta för att bättre kunna definiera ett delat servicecenter. 
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3.1.2 Inter-organisatoriska samarbeten 
Samarbeten mellan företag kan anta många olika former. Andersson (2000) ger en översikt av 
olika typer av samarbete mellan företag efter graden av integration.  
Mattson (refererad i Andersson, 2000, s30) skiljer mellan tre olika typer av integration: 
Institutionell integration är om enheten är legalt relaterad genom till exempel ägande eller 
kontrakt. Beslutsintegration är när det finns en gemensam beslutsprocess. Utförande 
integration är hur aktiviteterna verkställs. 
 

Tabell 3-1: Graden av integration 

 
 
 
Andersson (2000) säger att termen strategisk allians började användas under 80-talet och har 
uppnått stor spridning. Det innebär oftast att två företag tillsammans startar ett gemensamt 
dotterbolag. Han säger också att ett industriellt nätverk har stora likheter med en strategisk 
allians såsom stort beroende, men att skillnaden är att ett industriellt nätverk inte har en 
formaliserad beslutsintegration.  
 
Ett delat service center har en viss institutionell integration i form av ett kontrakt. 
Beslutsintegrationen är hög och även utförandeintegrationen.  Detta placerar ett delat 
servicecenter högt upp i graden av integration, vilket också stämmer med Anderssons (2000) 
klassificering av olika former av samarbete. Då ett delat servicecenter har lägre grad av 
integration än en strategisk allians som innebär en samägande men högre grad av integration 
än ett industriellt nätverk som inte har någon samordnad beslutsintegration.  Graden av 
integration kan vidare sammankopplas med Coase teorier om transaktionskostnader. Nedan 
följer först en kort redogörelse om grundtanken med teorin.  

3.2 Transaktionsteorin 
Den i undersökningen aktuella enheten bygger ett samarbete som är baserat på ett kontrakt 
och kan därför beskrivas med transaktionsteorin (Abrahamsson och Andersson 2000). 
Transaktionskostnadssynsättet bygger på en artikel av R H Coase som publicerades 1937 
(refererad i Abrahamsson och Andersson, 2000, s107-110). Grunden i teorin är att kostnader 
för transaktioner är det som avgör om en organisation skapas men också hur den kommer att 
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se ut. Coase bygger upp sin argumentation om detta med att titta på ekonomi ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv, som säger att allt inom ekonomin sker på frivillig basis och 
via prismekanismen. Coase fortsätter sedan argumentera att detta inte stämmer inom alla 
områden. Inom till exempel företag, där det ges order istället för att förlita sig på frivillighet 
och prismekanismen. Frågan blir då varför saker ibland produceras via prismekanismen 
(marknad) och ibland via ordergivning (hierarki)? Svaret Coase ger är att detta är två 
alternativa metoder för att koordinera produktion. Det vill säga, om ett företag vill ha en viss 
produkt kan de välja att tillverka den själva eller att köpa den på marknaden. Detta är två olika 
sätt för ett företag att få saker gjorda; de kommer att välja det billigaste alternativet. Båda 
alternativen är förenade med vissa kostnader. Men kostnader är annorlunda för de olika 
alternativen.  Om ett företag vill använda marknaden för att införskaffa en vara kostar det 
pengar att leta reda på ”rätt” vara och det kostar att upprätta ett avtal. Om företaget istället 
väljer att själv producera varan uppstår kostnader för till exempel löner, maskiner och råvaror.  
(Ahren och Hedström 1999)  
 
Teorin har vidareutvecklats av många, bland annat Williamson, (1991, 1975) som säger att 
det inte bara är genom att köpa (marknad) eller tillverka (hierarki) som företag kan få saker 
gjorda. Det finns en tredje möjlig transaktionslösning, hybridlösningen. Det är när företag 
ingår en strategisk allians eller på annat sätt samarbetar med andra företag. Då blir styrformen 
en blandning av både marknad och hierarki.  
 
Andersson (2000) säger att ett antal författare använder graden av integration för att placera 
olika samarbetsformer på en skala mellan hierarki och marknad. Desto mer integration det är 
mellan företag desto mer krävs en hierarkisk styrning. Han säger också som Williamson 
(1991) att detta mellanting mellan marknad och hierarki kräver en annan styrning. Andersson 
(2000) säger att det behövs en styrning som i större utsträckning baseras på socialfaktorer som 
till exempel förtroende. Han menar dock att dessa samarbeten ofta har delar i sig från både 
marknad och hierarki och att detta påverkar styrningen. 
 
För att förklara behovet av förtroende i samarbeten mellan organisationer kommer jag att 
redogöra för en del andra grundantaganden som Williamson (1975) införde. Han gör bland 
annat antagandet att människan har begränsad rationalitet på grund av bristande kunskap och 
bristande kapacitet att utvärdera alla eventuella konsekvenser av alla möjliga beslut. Han 
säger också att människan agerar opportunistiskt, det vill säga ser främst till sitt eget intresse.  
 
Williamson (1975) tror inte att alla människor av naturen agerar opportunistiskt, men vissa 
människor gör det i vissa situationer. Att ta reda på vilka som kommer att agera 
opportunistiskt är väldigt kostsamt, därför säger Williamson, att det är bättre att anta att 
människor kan agera opportunistiskt.  
 
Alternativet till den kostsamma processen att kontrollera huruvida den andra parten agerar 
opportunistiskt är att lita på dem. Tomkins (2001) säger att om vi litar på någon tillåter det oss 
att agera som om den osäkerhet vi står inför reduceras. Han argumenterar vidare att en 
organisation som skall hantera en affär endast kommer att söka information för de områden 
där han har valt att inte lita på den andra parten. Ett alternativ är att ha förtroende för den 
andra organisationen. Därigenom minskas kravet på information som sedermera leder till en 
billigare transaktion. Förtroende är alltså viktigt för att reducera kostnaden för transaktionen. 
Tomkins (2001) poängterar dock att det inte finns något linjärt samband mellan information 
och förtroende. Detta menar han beror på att det tar tid att bygga upp ett förtroende samt att 
företag inte gör sig beroende av varandra i ett inledningsskede. I fallet med ett delat 
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servicecenter är beroendet stort även i inledningsskedet. Ett antagande man kan göra av det är 
att det redan existerar ett förtroende mellan de båda företagen och att det är en förutsättning 
för att affären görs. 
Detta antagande får även stöd av Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) som även de tar 
upp faktorn förtroende. Enligt dem är förtroende en viktig faktor i styrningen av relationer 
mellan företag. Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) säger att förtroende kan byggas 
genom tidigare relationer mellan företagen eller under en relation. Sako (1992) tar upp tre 
olika typer av förtroende: Kontraktsförtroende, kompetensförtroende och goodwillförtroende. 
Det kontraktuella förtroendet baseras på ärlighet och att man ”håller sitt ord”. 
Kompetensförtroende bygger på att företaget tror att det andra företaget har tillräcklig 
kompetens för att utföra uppgiften. Goodwillförtroende är baserat på ett öppet förhållningssätt 
mellan leverantör och beställare. Beställarföretaget litar på att leverantören kommer att göra 
mer än vad de måste göra enligt kontraktet mellan parterna. 
 
Varför är då förtroende så viktigt att bygga och bibehålla? Van der Meer-kooistra & 
Vosselman (2000) tar upp andra faktorer än att det minskar kostnaderna. De säger att när 
företag som har en relation har en hög grad av förtroende är de mer benägna att utnyttja 
tillfällen som innebär fördelar för både det köpande och det levererande företaget.  Dessa 
tillfällen skulle förmodligen inte ha utnyttjats vid en lägre grad av förtroende utan varit 
beroende av att kontraktet varit utformat på ett sätt som antingen tvingar eller ger incitament 
för företagen att utnyttja dessa tillfällen.  
 
Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) säger också att för att undvika opportuniskt 
beteende i samarbetet där företag har en nära relation till varandra bör parterna dela på 
riskerna genom att göra gemensamma investeringar. Företag kan också hitta sätt att dela 
vinsten eller förlusten av en eventuell förbättring eller försämring av transaktionen och på så 
sätt minska riskerna för opportunistiskt beteende.  
 
Dessa teorier stämmer även till stor del överens med teorier om outsourcing. Greaver (1999) 
säger att för att ett outsourcing-samarbete skall fungera är det viktigt att företaget spenderar 
tid på att bygga upp en bra relation till leverantören. Bragg (1998) menar att företaget skall se 
samarbetet med leverantören som ett partnerskap.  Winkleman (1993) anser att en lyckad 
outsourcing-relation innebär att parterna delar fördelarna av förbättrade processer, kvalitet och 
lägre kostnader. Winkleman menar också att ett långsiktigt samarbete vanligtvis varar mellan 
tre och sju år medan ett kortsiktigt samarbete upphör med fullgörandet av uppgiften. Han 
hävdar att det från och med första samarbetsdagen finns risk för att missuppfattningar och 
konflikter uppstår. Därför kan, i många fall, kontinuerlig kommunikation ses som en viktig 
del av ett väl fungerande samarbete. Även Bragg (1998) anser att det bör finnas kontinuerliga 
möten mellan företagen för att diskutera eventuella problem eller lösningar av dessa. Greaver 
(1999) säger att företaget bör övervaka och följa upp de levererade prestationerna i 
förhållande till outsourcing-kontraktet för att se till att det uppfylls. Annars finns det risk att 
det levererande bolaget tar olämpliga genvägar för att minska sina kostnader.  
 

3.3 Strategisk styrning 
Simons diskuterar i boken Levers of control (1995) fyra olika system för strategisk styrning; 
Diagnostiska styrsystem, interaktiva styrsystem, värderingsstyrsystem och gränsskapande 
styrsystem. Dessa fyra system skall verka simultant men för olika syften. Deras gemensamma 
kraft ligger i spänningen, som genereras av varje system. 
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Figur 3-1: Strategisk styrning (fritt efter Simons 1995) 

 
Figuren ovan presenterar teorins ramverk. I kärnan finns företagets strategi dvs. hur företaget 
konkurrerar och är positionerat gentemot företagets konkurrenter. Nästa nivå har fyra 
nyckelbegrepp som måste analyseras och förstås för att en lyckad implementering skall kunna 
ske. Varje begrepp styrs sedan av ett specifikt system. Dessa system fungerar som positiva 
och återhållande motsatskrafter till varandra. De återhållande krafterna representeras av de 
diagnostiska och gränsskapande systemen, medan de positiva krafterna representeras av det 
interaktiva systemet och värderingssystemet. (Simons, 1995) 

3.3.1 Diagnostiska styrsystem 
Diagnostiska styrsystem är de formella informationssystem som chefer använder för att 
övervaka organisationens prestationer. Men det används även till att korrigera avsteg från de 
utsatta målen för prestationer. Detta feedbacksystem är den traditionella stommen i 
ekonomistyrning. Det finns tre saker som karaktäriserar diagnostiska styrsystem; förmågan att 
mäta utfallet av en process, sätta standarder som kan jämföras med det faktiska resultatet och 
förmågan att rätta till avsteg från standarden. Simons liknar det diagnostiska styrsystemet med 
en termostat som beroende på hur varmt det är i hemmet stänger av eller på värmen för att på 
så sätt hålla ”standard” temperaturen. De vanligaste diagnostiska styrsystemen är vinstplaner 
och budget. (Simons, 1995)  
 
Diagnostiska styrsystem försöker mäta utfallet av de variabler som är viktiga för att 
organisationen skall uppnå sina mål. Dessa variabler kallar Simons (1995) för critical 
performance variables eller kritiska framgångsfaktorer. Dessa är nödvändiga att analysera och 
förstå för att företaget framgångsrikt skall kunna implementera det diagnostiska styrsystemet. 
(Simons, 1995) 

3.3.2 Interaktiva styrsystem 
Skall ett företag vara framgångsrikt idag räcker det dock inte med att de frågar sig vilka 
kritiska framgångsfaktorer de måste uppnå. De måste även fråga sig vilka strategiska 
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osäkerheter som kan hindra dem från att uppnå deras vision.  Medan det diagnostiska 
styrsystemet hindrar innovations- och möjlighetssökande för att säkerställa att de utsatta 
målen nås, skall det interaktiva styrsystemet uppnå den exakta motsatsen. Dessa 
kontrollsystem skall se till att förtaget uppmärksammar och agerar på hot och möjligheter i 
dess omgivning. Det diagnostiska styrsystemet, liknade Simons, med en värmetermostat som 
själv anpassar värmen i huset. Den typen av automatiskt feedbacksystem är inte användbar 
när företag står inför stora förändringar på föränderliga marknader. Istället kan interaktiva 
styrsystem då användas. Dessa liknar Simons vid en nationell meteorologtjänst, där hundratals 
stationer runt om i landet mäter lufttryck, temperatur och vindar för att på detta sätt kunna 
göra gissningar om det framtida vädret. (Simons, 1995)   

3.3.3 Värderingssystem  
Ett värderingssystem är ett antal nyckelvärderingar som ledningen formellt och systematiskt 
kommunicerar ut till de anställda för att de skall förstå meningen med företaget och vart de är 
på väg. I dagens globala och komplexa företag är detta extra viktigt, men samtidigt inte utan 
komplikationer. Ett värderingssystem kommuniceras ut i organisationen genom dokument 
som till exempel affärsidé eller företagsvision. De skall vara av vag karaktär för att kunna 
tilltala anställda som arbetar inom olika områden. Problemet med detta är att få dessa vaga 
värderingar att förvandlas till fokuserade medvetna aktiviteter. Därför finns det även 
gränsskapande system. (Simons, 1995) 

3.3.4 Gränsskapande system 
Människor i en organisation som får ny information och utsätts för nya situationer söker efter 
nya sätt övervinna problem och skapa värde för företaget. Det är omöjligt för en chef i en 
organisation att känna till alla problem, lösningar och möjligheter som de anställda utsätts för. 
Av denna anledning skall inte chefer säga var de anställda skall söka möjligheter utan var de 
inte skall det. Det är även mycket lättare för människor att fatta beslut om de inte har oändligt 
många alternativ att välja mellan. Även om gränsskapande system är av negativ karaktär 
tillåter det ledningen att delegera ut ansvar på de anställda och på så sätt maximera flexibilitet 
och kreativitet. Det fungerar på samma sätt som med en bil. En bil har inte bromsar för att 
kunna köra långsamt, utan för att kunna köra fort. (Simons, 1995)   

3.4 Analysmodell 
Jag har tidigare i detta kapitel tittat på styrning av olika typer av samarbeten. I denna 
analysmodell sammanfattas dessa teorier med hjälp av Simons – Levers of control. Vad är det 
då som skiljer styrningen av denna typ av enhet med en styrning av ett ”normalt” företag? 
Enligt teorin är skillnaden att vid styrning av en gemensam enhet är förtroende en 
nyckelfaktor. Enligt Tomkins (2001) gör sig inte företag beroende av varandra om de inte har 
förtroende för varandra. Man kan därför anta att förtroende är en förutsättning för att affären 
skall bli av. Men Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) säger också att förtroende är 
viktigt för att minska opportunistiskt beteende och för att företagen skall utnyttja tillfällen 
som gynnar den andra parten.  Det verkar som att förtroende också är en förutsättning för att 
samarbetet skall kunna utvecklas till sin fulla potential. Av denna anledning måste man skapa 
gemensamma styrsystem som utvecklar förtroendet mellan organisationerna.  
 
Diagnostiska system: 
De diagnostiska styrsystemen skall enligt Simons (1995) fungera som feedbacksystem för att 
korrigera avsteg från den satta planen. I fallet med outsourcing är det två organisationer som 
har intresse av att följa upp prestationerna och säkerställa att just deras mål uppfylls. På grund 
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av det stora beroendet för det köpande bolaget är det särskilt viktigt att kontrollera att det 
levererande bolaget gör vad de lovar. Men Greaver (1999) säger också att det är viktigt för det 
köpande bolaget att följa upp enheten för att undvika opportunistiskt beteende från det 
levererande bolaget. Här kan man dock se att ett stort förtroende borde minska behovet av 
uppföljning och därför vara något att sträva efter. 
 
Interaktiva system: 
Det interaktiva styrsystemet skall säkerställa att de anställda söker efter möjligheter och hot i 
sin omgivning. Då det i detta samarbete är två företag blir det särskilt viktigt att de anställda 
inte bara söker förbättringar för de ena bolaget utan att de tittar på lösningar som förbättrar för 
både det köpande bolaget och det levererande bolaget. Här gäller det att konstruera sätt för att 
upptäcka möjligheter och hot i både det levererande– och det köpande bolaget.  Van der 
Meer-kooistra & Vosselman (2000) säger att förtroende mellan organisationerna gör att 
företagen i större utsträckning tar till vara på möjligheter som gynnar den andra 
organisationen. Av denna anledning är det särkskilt viktigt att förtroendet är stort mellan de 
båda bolagen. 
 
Värderingsstyrsystem: 
Ett företags värderingar säger vart det är på väg. För att enheten skall kunna uppnå bägge 
organisationers mål är det därför viktigt att företagen gemensamt bestämmer vilka 
värderingar, som skall prägla enheten och att värderingarna leder till ett bättre samarbete. Blir 
de anställda i enheten för präglade av den ena organisationen finns det risk att de 
huvudsakligen ser huvudsakligen till sina egna intressen och inte till den andra.  
 
Gränsskapande styrsystem: 
Förtroende kan verka som gränsskapande system men då inte förtroendet är tillräckligt måste 
man istället kontrollera att de anställda gör rätt saker. För att sätta klara gränser för vad de 
anställda inte får göra kan man utforma kontrakt som begränsar var de anställda söker 
möjligheter.  
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Jag har valt att 
inledningsvis förklara vad ett delat servicecenter egentligen är ur ett mer allmängiltigt 
perspektiv. Jag kommer sedan vidare förklara hur den specifika enheten är tänkt att fungera 
och hur styrningen kommer att se ut.  

4.1 Delat service center 
”Ett delat servicecenter är en affär som båda organisationerna tjänar på.”  Nils Henrikson 
 
Henriksson berättar att ett delat service center är att centralisera en funktion som tidigare var 
decentraliserad. Med det menas att man samlar en tjänst som tidigare låg utspridd på olika 
avdelningar och gör den gemensam för hela företaget istället. Företag A kan agera som 
exempel. De har 7 affärsområden och 80 olika enheter under dessa affärsområden. För ett år 
sedan hade alla dessa olika enheter var sin ekonomiavdelning som servade sin enhet med 
tjänster som att betala fakturor eller kontrollera att fakturorna var attesterade. I genomsnitt 
hade varje affärsenhet 2,3 anställda som skötte dessa uppgifter. Nackdelarna med detta är 
flera, bland annat att det inte finns någon flexibilitet. Det vill säga vissa dagar har dess 2,3 
personerna för mycket att göra och ibland har de inget alls att göra. De dagarna de inte har 
mycket arbete kan de dock ändå inte hjälpa en annan enhet som har mycket att göra. I ett delat 
service center samlar man alla anställda till ett ställe. Det ökar flexibiliteten men också 
specialiseringen. Detta bidrar till stora besparingar. Det behöver inte vara en 
ekonomifunktion. Det kan vara mängder av olika funktioner, allt ifrån IT-support till 
personalfunktioner.   
 
Ett nästa steg i denna process är sedan att låta någon annan sköta det delade servicecentret. 
Om ett företag driver flera delade service center under samma tak, kan kostnaden minska 
ytterligare. Flexibiliteten ökar ytterligare och man blir än mer specialiserad. Andra fördelar är 
en gemensam infrastruktur och en möjlighet att dela bästa tillvägagångssätt.  

4.2 Övergripande struktur 
Den övergripande strukturen för den aktuella enheten är indelad efter länder, där varje land 
har var sin chef. Under varje land finns varje process, till exempel leverantörsfakturor eller 
huvudboksredovisning. Landcheferna har en gemensam chef som jag har valt att kalla för 
driftschef. Under driftschefen bedrivs den vardagliga verksamheten. Det finns även en 
servicechef. Denne ansvarar för funktionerna helpdesk och rapporter. Helpdesken är till för 
både det köpande bolaget och för det köpande bolagets kunder. Tanken är att de skall kunna 
svara på enkla frågor. Om de inte kan svara skall de vidarekoppla samtalet till en lämplig 
individ. Det finns också en rapportavdelning som skall se till att de berörda parterna får den 
information de behöver.  
 
”Servicechefen är vad man brukar kalla det köpande bolagets representant i företaget” Nils 
Henrikson 
 
Servicechefen och driftschefen svarar i sin tur till en enhetschef, som har det slutgiltiga 
bestämmandet. Nicholson säger att som enhetschef spenderar man ungefär 40% av sin tid till 
att samtala med kunden.  
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Figur 4-1: Organisationsmodell för delat servicecenter  

4.3 SLA och OLA kontrakt 
SLA står för Service Level Agreement och betyder; fastställd service nivå. Vid förhandlingen 
av kontraktet kommer de båda företagen överens om exakt vilka tjänster enheten skall utföra. 
De bestämmer också tillsammans vilken felmarginal som är tillåten för de olika tjänsterna. 
Det kan till exempel vara att det levererande bolaget skall skicka fakturor som inte matchar 
till det lokala kontoret inom en arbetsdag och de måste klara detta i 9 fall av 10 annars får de 
betala straffavgifter.  
 
Med tanke på det beroende som råder mellan bolagen så gäller givetvis detsamma för det 
köpande bolaget. Deras prestationer regleras av ett OLA som står för Operating Level 
Agreement och betyder; operationell servicenivå och på samma sätt som för det levererande 
bolaget krävs det köpandet bolaget på straffavgifter om de inte levererar till den satta 
servicenivån. Dessa servicenivåer kontrolleras och mäts. Både det köpande bolaget och det 
levererande bolaget kan sedan kontrollera procentsatserna på hur väl tjänsterna har levererats 
via en hemsida.  

4.4 Övergripande styrning 
”För att bygga ett samarbete har en gemensam beslutsstruktur organiserats” Carl Nicholson 
 
Kommunikation mellan de två bolagen sker på tre olika nivåer. Det är även tre olika former 
av beslutsorgan som agerar på de olika nivåerna. För dessa möten finns det förutom de 
aktuella frågorna en fast dagordning med ämnen som skall diskuteras. 

4.4.1 Operationell nivå 
Vid den operationella nivån sker dagliga kontakter mellan företagen. Dessa kontakter sker 
med det köpande bolaget och det köpande bolagets kunder. Här fungerar helpdesk som en 
spindel i nätverket och delegerar ut samtalen till de rätta individerna. På denna nivå löser man 
de vardagliga operationella frågorna. Det kan dock dyka upp andra mer avancerade problem -  
som till exempel någon förändring som det köpande bolaget vill genomföra - detta problem 
loggas då speciellt och tas upp på nästa nivå. 
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4.4.2 Ledningsnivå 
På ledningsnivå skall förväntningar på service behandlas, där diskuteras också olika 
förändringsförslag, processförbättringar samt prestationsproblem. 

4.4.3 Strategisk nivå 
På den strategiska nivån finns det ett så kallat Joint review board. Där sitter chefen för 
enheten, en klientpartner och ledningen för ekonomiavdelningen på det köpande bolaget. De 
spenderar ungefär 20% av sin tid på att titta bakåt och 80 % av sin tid med att titta framåt. 
Sättet att få dem att titta framåt är med hjälpa balanserat styrkort som tittar både framåt och 
bakåt. De skall hantera de strategiska frågorna som säkerställer att enheten uppfyller bägge 
organisationernas mål. De skall också driva igenom gemensamma åtaganden.  
 

 

Figur 4-2: Beslutsstruktur 

4.5 Nils Henrikson – Senior konsult 
 
Henrikson arbetar på det svenska kontoret och är projektledare för gruppen som tillsammans 
med det köpande bolaget har byggt upp enheten. På frågan vad målsättningen är för enheten 
svarar Henrikson att det är att leverera enligt avtalet och göra det på ett kostnadseffektivt sätt.  
Fördelen för det levererande bolaget är att de har möjlighet att göra fler liknande affärer. På 
det sättet kan de skapa stordriftsfördelar och därmed använda gemensam infrastruktur.  
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Henrikson berättar att det är viktigt att det finns en samsyn mellan bolagen, vilket han också 
tror finns. Det är något som de båda bolagen försökt fastställa i kontraktet. Men det är viktigt 
att komma ihåg att världen förändras och därför kan även kontraktet förändras.  
 
Henriksson tror inte att det finns en stor risk för opportunistiskt beteende. Han menar att den 
risken minskas av att processerna som utförs går genom båda organisationerna. Ökas volymen 
av till exempel fakturor kommer det givetvis att kosta mer för enheten, men även för det 
köpande bolaget. Han tror därför inte att det finns någon risk att det köpande bolaget upplever 
vissa tjänster som ”gratis”, det skulle slå tillbaka på dem själva. Henrikson säger att det är 
viktigt att man inte ser enheten som en isolerad ö, utan som en del av det köpande bolaget. 
Allt som görs i den ena änden syns också i den andra.  Det är också av denna anledning som 
enhetschefen sitter med i ledningsgruppen för det köpandet bolagets ekonomiavdelning.  
 
Henrikson håller med om att man måste bygga upp strukturer för att samarbetet skall fungera, 
men han poängterar att man inte kan reglera allt. Han vill inte att de skall vara för rigida. Det 
är viktigt att komma ihåg att det köpande köper en tjänst. Tanken är inte att de skall ta betalt 
för en ny tjänst så fort det dyker upp en ny tjänst som inte finns i kontraktet. Han tror till 
exempel att det kan komma upp tjänster som de lokala ekonomiavdelningarna förut skötte, 
men som inte finns med i kontraktet. I det fallet kommer det inte att utgå någon extra kostnad 
för den tjänsten. Henrikson säger att deras tanke inte är att fakturera en massa extra för att få 
det lönsamt. Det skall vara en affär som står på egna ben och är lönsam i sig. 
 
Henrikson säger att anledningen att de vill leverera så mycket extra tjänster är för att det 
köpande bolaget förväntar sig detta. Han menar att för kunden är detta ett stort steg. De 
skriver på ett långt kontrakt. De vill ha en partner och få andra värden än bara ett strikt 
utförande av tjänsten. Henrikson menar att detta värde inte behöver kosta så mycket för dem 
att leverera. De har kunskap som det köpandet bolaget vill ta del av. Detta är också något som 
är svårt att ta betalt för eftersom det är så svårt att mäta. Han säger att det gäller att hitta en 
balans. Henrikson säger att de givetvis inte kommer att öppna upp sina kunskapsbanker och 
ge det köpande bolaget allt gratis. Men de måste erbjuda ett paket som gör att kunden känner 
att de får mycket för sina pengar. Han menar att det är viktigt att skilja på en enskild 
transaktion och ett långtgående kontrakt. I det senare fallet är det viktigt att bygga upp en nära 
relation och ett förtroende. 
 
Henrikson tror att de även i framtiden kommer att ge denna typ av extra värde till kunden. 
Han säger att det är XXXXs sätt att arbeta, de har både IT– och managementkonsulter samt 
outsourcing. Det är deras komparativa fördel jämfört med deras konkurrenter. Henriksson 
säger att för att få nya kunder måste man anstränga sig enormt mycket. Det är enklare att göra 
mer affärer med befintliga kunder än att söka nya kunder. När en kund inleder ett samarbete 
med oss ser de hur starka vi är.  
 
”En ny potentiell kund vågar nog inte lita på en vid första affären, men ger man dem mycket 
värde växer deras förtroende.” Nils Henrikson 
 
Det är detta förtroende som är vårt incitament att ge dem ett mervärde, vi vill bygga upp det 
förtroendet för att sedan kunna göra andra affärer med kunden. Henrikson säger att om de 
visar kunden vad de kan har de möjlighet att vidareutveckla andra affärer. 
 
Henrikson berättar att de först erbjudit det köpande bolaget att vara med och dela risken och 
vinsten för enheten, vilket de dock har tackat nej till. Detta tror Henrikson beror på att det 
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köpande bolaget vill veta sina kostnader. Han tror också att det kan bli tal om vinstdelning när 
det levererande bolaget har visat att de klarar av att leverera. Han säger också att det är viktigt 
att komma ihåg att affären är under uppbyggnad och att man måste koncentrera sig på att få 
allt att fungera först. Efter det kan justeringar göras eftersom det är omöjligt att göra allt rätt 
med en gång. Henrikson säger dock att det kommer att finnas en viss vinstdelning. Om 
kunden är beredd att betala för investeringar kommer de att få en lägre kostnad, så de 
incitamenten finns där. Henrikson säger att det inte är en fast struktur som säger att detta skall 
det köpande bolaget betala för resten av livet. Det kan till exempel bli tal om att lägga enheten 
i Kina istället, då skulle de spara ytterligare pengar. Henrikson tror att det köpande bolaget 
förväntar sig att XXXX skall komma med denna typen av förslag.  

4.5.1 Diagnostiska styrsystem 
Henrikson berättar att det kommer att ske mycket uppföljning av enheten, både i form av ett 
balanserat styrkort och andra rapporter som kommer att mäta servicenivån. Anledningen att 
det är så viktigt att ha god uppföljning är dels för att säkerställa kostnader och kvalité men 
också för att kunna göra jämförelser med vad andra liknande enheter presterar. På detta sätt 
identifieras de smartaste lösningarna. Det kommer antagligen också att göras kontinuerliga 
undersökningar med berörda på det köpande bolaget.  

4.5.2 Interaktiva styrsystem  
Henrikson säger att förslag på förbättringar kan komma från olika håll. De kan komma både 
från de anställda på enheten eller från de anställda på den köpande enheten. Han tror också att 
det kommer att det kan komma förbättringsförslag från deras konsultverksamhet. På enheten 
tror Henrikson att de flesta förslagen kan komma från rapportenheten som arbetar under 
servicechefen. De arbetar med att mäta, följa upp verksamheten och komma med förslag på 
förbättringar. Henrikson är övertygad om att de förbättringsförslag som servicechefen 
kommer att presentera även kan gälla det köpande bolaget. Han menar att servicechefen 
kommer att ha mycket god insikt i det köpande bolagets processer, ofta bättre än de själva, då 
han arbetar med det köpande bolaget på alla olika marknader. Henrikson berättar också att de 
antagligen kommer att skapa något speciellt incitamentsprogram för förslag på förbättringar. 
Det är den typen av miljö de vill skapa. 

4.5.3 Värderingsstyrsystem 
Henrikson tror att det finns en samsyn angående de värderingar som bör prägla enheten. De 
vill båda att processerna skall fungera så bra som möjligt och att det skall ske ständiga 
förbättringar. Henrikson berättar att när de anställda börjar kommer de att utbildas i det 
köpande bolagets värderingar.  Han tror bestämt att de kommer att känna samhörighet med 
det köpande bolaget men också med det levererande bolaget. Henrikson säger att det är viktigt 
att de anställda förstår båda företagens värderingar. Han håller med om att det finns en risk att 
det blir lite splittrat att personalen är anställda av ett företag men ”jobbar” åt ett annat. 
Henrikson är dock övertygad om att de anställda kommer att kunna hantera det. 

4.5.4 Gränsskapande styrsystem 
Gränserna för de anställda styrs av kontraktet, som är vägledande för verksamheten. 
Henrikson menar att om man tidigt förklarar för de anställda vad som förväntas av dem och 
vad som är deras roll kommer konflikter att minimeras.  
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4.6 Carl Nicholson – Enhetschef 
Carl Nicholson har arbetat som enhetschef för ett delat servicecenter som i sin struktur är 
väldigt likt den undersökta enheten.  
 
Nicholson tror att man lättast undviker ett opportunistiskt beteende genom att skapa 
incitamentsprogram som leder de anställda i rätt riktning. Det handlar inte om att ge dem 
enorma summor pengar, utan att visa dem uppskattning när de gör ett bra jobb. Nicholson tror 
också att de anställda vill arbeta för att minimera antalet fel. Han tror att detta beror på att 
även om kontraktet tillåter dem att göra ett visst antal fel utan att få straffavgifter så måste 
felen ”rättas”. Det innebär att de måste gå in och ta bort det som de gjort fel, göra om det och 
sedan skriva en rapport som förklarar att de gjort fel. Han säger också att det handlar om att 
anställa rätt folk. Om en anställd bara gör vad som krävs och inte anstränger sig för att 
förbättra kommer han inte att arbeta kvar länge på företaget.  

4.6.1 Diagnostiska styrsystem 
Uppföljningen av enhetens prestationer följs noggrant via både externa och interna kritiska 
framgångsfaktorer. Dessa analyseras sedan noggrant och man jämför dels de olika 
avdelningarna (indelat efter land) men även olika delade servicecenters runt om i världen; för 
att alltid använda sig av de bästa och senaste tillvägagångssätten.  

4.6.2 Interaktiva styrsystem 
Vad gäller det interaktiva styrsystemet säger Nicholson att det finns både på ett informellt och 
ett formellt plan. Det formella kan var saker som en förslagslåda eller att man uppmuntrar de 
anställda att komma med tre nya idéer varje månad. Ett annat sätt som är vanligt är att man 
har formella temadagar där man sätter samma människor som normalt inte arbetar 
tillsammans och ger dem ett antal frågor att diskutera. Detta brukar leda till bra förslag.  
 
Nicholson säger att de anställda kan presentera idéer som antingen hjälper kunden eller 
hjälper det levererande bolaget, men det är viktigt att nämna att även de idéer som hjälper 
kunden hjälper det levererande bolaget och tvärtom. Med det menar han att det finns antingen 
idéer om att erbjuda nya tjänster, det är något som det köpande bolaget tjänar på men även det 
levererande bolaget, därför att nya tjänster innebär mer intäkter. En annan ide kan handla om 
att göra en process billigare eller snabbare. Detta kan även kunden tjäna på, då det ofta 
innebär att prestandan ökar. Han menar att på grund av att de två bolagen är så nära 
sammankopplade kan man inte göra något i den ena änden som inte påverkar den andra. Han 
säger också att de idéer som kommer fram oftast gäller förbättringar för kunden. Detta är 
egentligen ganska naturligt med tanke på att de faktiskt arbetar åt kunden hela tiden.  

4.6.3 Värderings styrsystem 
Nicholson tycker att båda företagen har stor inverkan på de värderingar som kommuniceras i 
företaget. Det levererande bolaget har givetvis sina grundvärderingar som påverkar enheten, 
men det faktum att man arbetar 99,9 % av sin tid med det köpande bolaget gör att man måste 
se saker även ur deras ögon. Man förstår i denna kontakt mycket av vad det köpande bolaget 
tycker är viktigt. Enhetschefen har givetvis stor påverkan på de värderingar som styr enheten. 
Det faktum att en enhetschef arbetar ungefär 20 % med verksamhet relaterad till det 
levererande bolaget, 40 % med sin personal och 40 % med det köpande bolaget gör att man 
påverkas av dem. Nicholson säger också att de viktigaste värderingarna som det levererande 
bolaget har är kundnöjdhet, något som speglar hela företaget. 
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4.6.4 Gränsskapande styrsystem 
Gällande gränserna för hur man arbetar säger Nicholson att det finns policys som beskriver 
hur man skall arbeta. Allt som görs loggas och dokumenteras. Men han är snabb att poängtera 
att detta inte gäller förbättringsförslag. Om kunden vill ha något gjort på ett annorlunda sätt 
eller vill ha en annan tjänst finns det speciella möten där dessa förslag diskuteras. Kommer 
man överens om att dessa förslag är bra ändrar man policyn.  
 
Nicholson säger också att det är en förutsättning att förtroendet mellan företagen växer. Detta 
förtroende byggs upp genom att man lyssnar på och visar detta för det köpande bolaget.  Det 
handlar mycket om bemötande, man måste anstränga sig för att förstå hur de arbetar och hur 
de tänker.  

4.7 Jari Lahdenvesi – Ekonomichef 
Lahdenvesi är ekonomichef på det köpande bolaget och han har skött den huvudsakliga 
kontakten med det levererande bolaget. 

4.7.1 Diagnostiska styrsystem 
Lahdenvesi säger att de kommer att följa upp enheten kontinuerligt bland annat med hjälp av 
de servicenivåer som de båda företagen gemensamt har kommit fram till. Men de kommer 
också att försöka ha kontroll på andra nivåer genom till exempel kontinuerliga kontakter med 
ansvariga på enheten.  De kommer också att arbeta med ett balanserat styrkort för att följa upp 
till exempel kvalitet. Lahdenvesi säger att det är viktigt att de har kontroll enheten, då det är 
en väldigt viktig del av deras verksamhet. Lahdenvesi säger också att med tanke på att 
enheten inte är operationell ännu är det möjligt att det tillkommer andra uppföljningssystem.  

4.7.2 Interaktiva styrsystem  
Lahdenvesi säger att han mycket väl kan tänka sig att de kan komma med förslag på 
förbättringar. Han menar att alla förbättringar eller försämringar påverkar båda 
organisationerna. Dock kommer de huvudsakligen att arbeta med detta förbättringsarbete 
utifrån det köpande bolagets perspektiv. 

4.7.3 Värderingsstyrsystem 
På frågan om hur det köpande bolaget kommer att påverka enhetens värderingar svarar 
Lahdenvesi att det är mening att de skall implementera sina egna värderingar även i denna 
enhet. De vill att de anställda skall förstå hur det köpande bolaget ser på sin verksamhet och 
deras arbetssätt. På deras egna centers har de redan börjat köra program för att inviga de 
anställda. De har också avsikt att göra detta på den undersökta enheten.  

4.7.4 Gränsskapande styrsystem 
Gränserna för de anställda säger Lahdenvesi bestäms av kontraktet; genom att föra en dialog 
med de anställda på enheten kommer det köpande bolaget få dem att fokusera på vad som är 
viktigt. 
 
Lahdenvesi säger att de ser stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan de båda bolagen. 
Han tror mycket väl att om det levererande bolaget gör ett bra arbete, kan det komma att bli 
fler affärer dem emellan. Både en utökning av den befintliga affären eller inom andra 
områden är möjligt. Lahdenvesi menar att det är av två huvudsakliga anledningar som de inte 
har någon vinstdelning med det levererande bolaget. Huvudsakligen beror det på att de inte 
vill ta någon risk, de är rädda för att problem kan uppstå och då tvingas de betala mer än vad 



RESULTAT 
 

 

 21

de först avsåg att göra. Lahdenvesi säger dock att det också beror på att det förslag som det 
levererande bolaget presenterade var otydligt. Lahdenvesi säger att i framtiden kan det mycket 
väl bli tal om en vinstdelning.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp av det teoretiska 
ramverket 

5.1 Diagnostiska styrsystem 
De diagnostiska styrsystemen skall enligt Simons (1995) fungera som feedbacksystem för att 
korrigera avsteg från den satta planen. Detta stämmer delvis överens med vad det levererande 
bolaget säger. Skillnaden är att det levererande bolaget även förutom att kontrollera kostnader 
och kvalité, vill använda uppföljningen för att jämföras med andra liknande enheter runt om i 
världen för att på så sätt kunna identifiera hur man kan göra saker på bästa sätt. Henrikson 
säger att de kommer att ske uppföljning av enheten, i form av ett balanserat styrkort och andra 
rapporter som kommer att mäta servicenivån. Det kommer antagligen också att göras 
kontinuerliga undersökningar med berörda på det köpande bolaget.  
 
Uppföljning för att hitta förbättringar är dock inget som Lahdenvesi på det köpande bolaget 
nämner. Han menar att uppföljningen huvudsakligen beror på deras behov av att ha kontroll 
över enheten. Detta kommer att ske genom de överenskomna servicenivåer som bolagen tagit 
fram och genom att försöka föra en dialog om vad de tycker är viktigast. Detta stämmer med 
vad Greaver (1999) säger, nämligen att företaget bör övervaka och följa upp de levererade 
prestationerna i förhållande till outsourcing-kontraktet för att se till att det uppfylls. Annars 
finns det risk att det levererande bolaget tar olämpliga genvägar för att minska sina kostnader.  
 
För att förtroende mellan de både organisationerna skall växa är givetvis uppföljningen en 
väldigt viktig del. Genom att mäta vad enheten presterar kan det levererande bolaget visa att 
det ”håller vad det lovar”. De kan också visa på om de presterar över vad de enligt kontraktet 
förväntas göra. Detta kallas av Sako (1992) för kontraktuellt respektive goodwill förtroende.  

5.2 Interaktiva styrsystem 
Simon (1995) säger att de interaktiva styrsystemen skall fånga upp möjligheter och hot som 
kan påverka företaget. Han liknar det interaktiva styrsystemen vid en nationell 
meteorologtjänst, där hundratals stationer runt om i landet mäter lufttryck, temperatur och 
vindar för att på detta sätt kunna göra gissningar om det framtida vädret. Henrikson menar att 
förändringsförslag kan komma från tre olika nivåer i organisationen, dels från de anställda på 
enheten dels från det köpande bolaget men även från konsultverksamheten hos det 
levererande bolaget.  
 
Nicholson säger att det finns informella förbättringssystem inbyggda i deras värderingar. 
Henrikson förklarar detta som att de vill bygga en organisation med en förbättringsvänlig 
miljö. Men det finns också formella system som temadagar och förslagslåda.  
 
Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) säger att om förtroendet är högt mellan företagen 
utnyttjar de i högre grad tillfällen som gynnar den andra parten. Både Henrikson och 
Nicholson säger att de kommer att försöka identifiera möjligheter som gynnar deras 
organisation men framförallt det köpande bolaget. Lahdenvesi säger snarare tvärtom att han 
huvudsakligen kommer att koncentrera sig på att hitta fördelar för sitt bolag. Han håller dock 
med Nicholson som menar att bolagen arbetar så tätt med varandra att alla förbättringar 
gynnar båda företagen. Henrikson säger att han vill leverera mervärde till kunden dels för att 
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det köpande bolaget förväntar sig det men också för att i framtiden kunna göra fler affärer 
med dem.  

5.3 Värderingsstyrsystem 
Simons (1995) säger att värderingar skall förmedla vart företaget är på väg. Detta gör det 
viktigt för samarbetet och förtroendet, dels att båda företagen har påverkan på värderingarna 
men även att de anställda präglas av de båda organisationerna. Van der Meer-kooistra & 
Vosselman (2000) säger att annars finns det en risk att de anställda väljer att inte agera på 
möjligheter som kan gynna någon av organisationerna. Nicholson tycker att båda företagen 
har stor inverkan på de värderingar som kommuniceras i företaget. Det levererande bolaget 
har givetvis sina grundvärderingar som påverkar enheten, men det faktum att man arbetar 
99,9% av sin tid med det köpande bolaget gör att man måste se saker även ur deras ögon. 
Henrikson säger också att han tycker det är oerhört viktigt att de anställda förstår båda 
företagens värderingar, och att när nya medarbetare börjar sin anställning kommer de att 
utbildas i det köpande bolagets värderingar.  Han tror bestämt att de kommer att känna 
samhörighet med det köpande bolaget men också med det levererande bolaget. Även 
Lahdenvesi tror att de anställda på enheten kommer att känna samhörighet med båda bolagen, 
särskilt efter utbildning i det köpande bolagets värderingar. 

5.4 Gränsskapande styrsystem 
För det gränsskapande styrsystemet används både det kontrakt som organisationerna satt upp 
mellan varandra och policydokument. Enligt Simons (1995) är de gränsskapande 
styrsystemen till för att begränsa var de anställda söker möjligheter. Hos den berörda enheten 
används kontrakt för detta. Kontraktet skall enligt Henrikson agera som ett vägledande 
dokument för de anställda på enheten. Han säger också att det måste finnas gränser för vad 
enheten skall göra, annars finns det risk att enheten börjar utföra tjänster som de i realiteten 
inte får betalt för. Han menar dock att dessa gränser inte alltid sätts av kontraktet utan också 
av den ”samsyn” som finns mellan företagen. Lahdenvesi menar också att gränserna till 
största delen bestäms av kontraktet, men även av mer osynliga gränser som skall 
kommuniceras via en dialog. 
 
”Tanken är inte att vi skall tjäna pengar på att fakturera för en massa extra tjänster.”  Nils 
Henrikson 
 
Enligt Tomkins (2001) reduceras osäkerheten om vi litar på den andra parten. I detta fall ser 
man tydligt att förtroendet reducerar osäkerheten och därmed ersätter kontraktets funktion till 
viss del. Det stämmer också överens med Augustson & Bergstedt Sten (1999) som säger att 
då man outsourcar något som är strategiskt viktigt fungerar förtroende som ett viktigt 
komplement till kontraktet.  Att kontraktet ändå till stor del reglerar de processer som skall 
utföras av de båda bolagen tyder på att förtroendet kunde vara starkare. Enligt Sako (1992) är 
ett kontraktuellt förtroende att parterna håller vad de lovar.  

5.5 Avslutande diskussion 
Både Bragg (1998) och Winkelman (1993) anser att det är viktigt med kommunikation mellan 
parterna. Bragg (1998) föreslår att detta kan ske genom kontinuerliga möten. Detta är något 
som finns väl inbyggt i den aktuella enheten. Det finns specifikt avtalade möten som skall 
behandla olika frågor såsom strategiska, lednings och operationella frågor. Detta kan också 
liknas med det som Matsson (1969) kallar för beslutsintegration.  Enheten har också en hög 
utförandeintegration. Det är endast institutionellintegrationen som inte är hög.  Detta är dock 



ANALYS 
 

 

 24

något som författare av både outsourcing- och transaktionskostnadsteori förespråkar. Både 
Winkelman (1993) och Van der Meer-kooistra & Vosselman (2000) säger att man med fördel 
bör dela på risker genom gemensamma investeringar men också att företagen bör dela på 
vinsterna och andra fördelar.  Den undersökta enheten har inget gemensamt ägande, det finns 
inte heller något egentligt delande av vinsten. Detta ökar enligt Van der Meer-kooistra & 
Vosselman (2000) risken för opportunistiskt beteende och minskar incitamenten för att 
genomföra förbättringar som gynnar den andra organisationen. Henrikson säger dock att man 
inte kan göra allt i ett inledningsskede. I framtiden kan mycket väl vinstdelning bli aktuellt. 
Detta är något som Lahdenvesi på det köpande bolaget också uttrycker. Lahdenvesi säger att 
de vill minimera sin risk och är därför i ett inledningsskede inte intresserade av någon vinst- 
eller riskdelning. Detta visar på det faktum att det köpande bolaget inte har tillräckligt med 
förtroende för det levererande bolaget.  Detta stämmer väl överens med Tomkins (2001) som 
säger att företag inte gör sig beroende av varandra i ett inledningsskede. Att äga enheten 
gemensamt hade onekligen ökat beroendet mellan företagen. Men det finns även andra 
anledningar som man skulle kunna föreställa sig. Det skulle kunna bero på att det köpande 
bolaget vill ha en så affärsmässig relation till det levererande bolaget som möjligt - det som 
enligt transaktionskostnadsteorin kallas marknadsstyrning.  Enligt Augustson & Bergstedt 
Sten (1999) är detta dock inte att föredra i situationer där skälen till outsourcingen är att få 
tillgång till lärande och kompetens. De säger att det krävs en enorm närhet mellan bolagen, 
något som egentligen bara uppnås genom ett gemensamt ägande.   
 

 
Figur 5-1: Analysmodell 
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6 SLUTSATS 
I det här kapitlet sammanfattas analysen och slutsatserna presenteras. Det förs också en 
avslutande diskussion. 

6.1 Slutsats och diskussion 
Uppsatsens syfte var att identifiera hur en gemensam styrning av en outsourcad ekonomienhet 
kan utformas samt hur styrningen kan utformas för att tillgodose de bägge organisationernas 
mål.  
 
Att identifiera hur en gemensam styrning av en outsourcad ekonomienhet kan utformas. 
Den grundläggande strukturen i denna typ av samarbete bygger huvudsakligen på kontroll, 
kommunikation och förtroende.  
 
Ett kontroll system är nödvändigt för att läsa av både kvalitetsnivå samt effektivitet i 
organisationen. Detta kontrollsystem kan också användas för att sätt gränser för vilka tjänster 
som skall genomföras inom ramen av överenskommelsen. 
 
För att skapa en hög integration mellan bolagen på alla nivåer bör en välorganiserade 
kommunikationsstrukturer utformas, med regelbundna möten på olika organisationsnivåer 
som skall behandla allt ifrån övergripande strategier till små vardagliga problem.  
 
Förtroende mellan de både organisationerna är också nödvändigt, dels på grund av 
svårigheten att kontrollera alla processer utförligt men också för att de båda bolag skall ta 
tillvara på möjligheter som gynnar varandras organisationer. 
 
Att identifiera hur styrningen kan utformas för att tillgodose de bägge 
organisationernas mål. 
Huvudmålen för de respektive organisationerna är ganska klara. Det köpande bolaget vill 
outsourca funktionen för att få tjänsten levererad till ett lägre pris med samma eller helst 
bättre kvalité. Det levererande bolaget anser att genom att deras organisation är experter på 
denna typ av funktion, kommer de att kunna levererar tjänsten till samma kvalité för ett ännu 
lägre pris än vad de tar betalt av det köpande bolaget.  
 
Genom att kontrollera prestationsnivån kan man säkerställa om tjänsten genomförs enligt den 
kvalité som utlovats. Om inte tjänsten skulle genomföras på överenskommen nivå tvingas det 
levererande bolaget kompensera det köpande med straffavgifter. På detta sätt korrelerar de 
båda bolagens intresse att uppnå överenskommen kvalité. 
 
En välorganiserad kommunikation är nödvändigt för att skapa förståelse mellan bolagen.  Det 
är viktigt att det finns forum för diskussion av förbättringsmöjligheter samt för att göra det 
enklare att tidigt resa frågor om problem som uppstår, något som både kan förbättra kvalitén 
och sänka kostnader.  
 
På grund av det stora beroendet och integrationen mellan organisationerna som gör att vad 
som påverkar det köpande bolaget påverkar det levererande och vice versa är viktigt att bygga 
förtroende och tätt samarbete mellan organisationerna. Det gör det dels enklare för det 
levererande bolaget att på ett kostnadseffektivt sätt utföra tjänsten, och för det köpande 
bolaget att erhålla bästa möjliga kvalité på tjänsten.  
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6.1.1 Avslutande diskussion 
Utifrån den undersökning jag har gjort har jag kommit fram till att styrning av denna typ av 
enhet med fördel utformas så att den bygger upp ett ömsesidigt förtroende mellan 
organisationerna. Detta stämmer väl överens med den teori som jag studerat. Men skillnaden 
är att teorierna säger att ett högt förtroende mellan organisationerna ger en bättre utveckling 
och en lägre kontrollkostnad. Undersökningen visar dock på att den största anledningen från 
det levererande bolaget sida är att de vill bygga förtroende, i huvudsak, för att i senare skeden 
kunna göra fler affärer med det köpande bolaget. Det köpande bolaget verkar ta det 
levererande bolagets förtroende för givet. De anser att de som kund inte bör behöva bygga 
något förtroende. 
 
En annan viktig skillnad är att teorin förespråkar ett högt delande av risk och vinst; detta 
genom till exempel ett gemensamt ägande. I den undersökta enheten finns inte något 
gemensamt ägande och endast en begränsad vinstdelning. Detta skulle kunna bero på att 
förtroendet mellan organisationerna i dagsläget inte är tillräckligt högt.  
 
I de fall då man vill uppnå lärande, kompetensutveckling och bästa möjliga utveckling för 
enheten, bör det finnas en större närhet i form av gemensamt ägande respektive vinstdelning. 
Företagen har på många andra sätt byggt strukturer för ett gemensamt ägande i form av både 
beslutsintegration och utförandeintegration, men bara till viss del institutionell integration. 
Med ett större gemensamt ägande torde båda företagen uppnå en bättre utveckling.  
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
En kvantitativ undersökning som jämför olika upplägg på outsourcing samarbeten och mäter 
huruvida ett gemensamt ägande är en fördel gentemot ett annat upplägg, för båda eller någon 
av parterna. Denna typ av undersökning skulle ge en förbättrade kunskap om vilken 
styrningsmodell som är mest lämplig i outsourcing samarbeten. 
 
Att outsourca kritiska delar av verksamheten är förenat med stor risk, de bolagen som 
levererar tjänsterna säger dock att det sällan blir problem med kvalité eller kostnader. En 
kvantitativ undersökning av en flertal liknande samarbeten som bedömer framgången efter ett 
antal relevanta punkter skulle kunna besvara frågan huruvida nyttan är så stor som påstås av 
leverantörerna.  
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BILAGA A 
 

 

  

IINTERVJUGUIDE, LEVERERANDE FÖRETAGET 
 
 

1. Vilka är era mål med enheten? 
2. Vad är viktigast för er, kostnad eller kvalité? 
3. Hur skall ni undvika de målkonflikter som kan uppstå? 
4. Hur vill ni att samarbetet skall utvecklas? 
5. Hur ser samarbetet ut om 5 år? 
6. Hur kommer den strategiska styrningen vara uppbyggd? 
7. Hur kommer den gemensamma styrningen att vara uppbyggd? 
8. Ser ni det som samarbete/ allians eller leverantörs förhållande? 
9. Kommer styrningen uppmuntra ett nära samarbete? Hur? 
10. Har ni stort förtroende för det köpande bolaget? 
11. På grund av kontrakt, kompetens eller goodwill? 

 
 
Värderingar 
12. Vilka värderingar tycker ni skall prägla enheten? 
13. Kommer dessa värderingar att präglas av båda bolagen? 
14. Hur skall dessa värderingar kommuniceras? 
 
Interaktiva  
15. Vilka system/forum kommer att användas för att identifiera möjligheter eller problem? 
16. Kommer möjligheter för gemensam utveckling att diskuteras? 
 
Gränsskapande 
17. Hur kommer ni att säkerställa att de anställda gör ”rätt saker”? 
18. Kommer ni att sätta gränser för de anställda i enheten vad det gäller service till 

kunden? 
 
Diagnostiska 
19. Hur skall ni följa upp att enheten uppfyller krav och mål? 
20. Både vad det gäller kvalité, kostnad och utveckling? 
21. Hur kommer ni att följa upp huruvida samarbetet mellan företagen fungerar? 

 
 
 
 

 
 
 



BILAGA B 
 

 

  

IINTERVJUGUIDE, KÖPANDE FÖRETAGET 
 
 
1. Vilka är era mål med enheten? 
2. Vad är viktigast för er kostnad eller kvalité? 
3. Hur skall ni undvika de målkonflikter som kan uppstå? 
4. Hur vill ni att samarbetet skall utvecklas? 
5. Hur ser samarbetet ut om 5 år? 
6. Hur kommer den strategiska styrningen vara uppbyggd? 
7. Hur kommer den gemensamma styrningen att vara uppbyggd? 
8. Ser ni det som samarbete/ allians eller leverantörs förhållande? 
9. Kommer styrningen uppmuntra ett nära samarbete? Hur? 
10. Har ni mycket förtroende för det köpande bolaget? 
11. På grund av kontrakt, kompetens eller goodwill? 

 
12. Finns det inte risk att tjänsten bara utförs kontraktsenligt? 
13. Vad förutom att få tjänsten utförd billigare vill ni ha ut av detta samarbete. 
14. Vilka är era motiv till samarbetet (kostnad, brist på kompetens, flexibilitet)? 
 
Värderingar 
15. Vilka värderingar tycker ni skall prägla enheten? 
16. Kommer ni att uppmuntra att även era värderingar karaktäriserar enheten? 
17. Hur skall dessa värderingar kommuniceras? 
 
Interaktiva  
18. Vilka system/forum kommer att användas för att identifiera möjligheter eller problem? 
19. Kommer möjligheter för gemensam utveckling att diskuteras? 
 
Gränsskapande 
20. Kommer ni att förutom kontraktet sätta upp andra gränser för vad enheten måste eller 

får göra? 
 
Diagnostiska 
21. Hur skall ni följa upp att enheten uppfyller krav och mål? 
22. Både vad det gäller kvalité, kostnad och utveckling? 
23. Hur kommer ni att följa upp huruvida samarbetet mellan företagen fungerar? 

  
 




